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 2021  ינואר 19

 תשפ"א  שבט ו'
 

לקבלת שירותי דיגום מי שתיה, שירות בדיקה,   900/20מכרז פומבי דו שלבי מס'   -מציעים כנס פרוטוקול
אספקה והתקנה של מזח"ים ומפרידי שומן ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה, מכסים ומגופים 

 ב יפורחבי העיר תל אביותשתיות מים, ביוב וניקוז ב 

 
 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת וכחים מטעם נ

 ות מחלקת רכש והתקשרוי נהל מ –קי ליאור לנציצ
   סטיקה ומחסניםלוגימדור  מנהל – אורעד חדד

 מנהל מחלקת איכות מים וסביבה  – קרואנייעד ל
 תשתיות מחלקת אחזקת מנהל  –אבישי כוכב 

 עסקים    יחידת רישוימנהלת  –זילברמן  גבי
 מדור חיבורים מנהל  – אלון רבינר

 
 כללי  .1

 פרקים: 3עם   זעסקינן במכר 1.1

 לקבלת שירותי דיגום מי שתיה  – 1פרק  1.1.1

 "ים ומפרידי שומן  קה והתקנה של מזח שירות בדיקה, אספלקבלת  – 2פרק  1.1.2

שירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה, מכסים ומגופים ותשתיות מים, ביוב  לקבלת    –  3פרק   1.1.3
   יקוז ברחבי העיר תל אביב יפוונ

 "( השירות)להלן: "

 

ם הפורטים להלן: רך שקלול המרכיבי מכרז תהינה בדכל פרק בה הזוכה בלבחירת ההצע  דה המי ותאמ 1.2
 שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות. ופןובא  איכות 30% -ומחיר   70%

 
החברה  פורסם  מכרזה 1.3 של  האינטרנט  מעוניימציע  .  באתר  נדרש    ןאשר  הצעה    3-בלהגיש  להגיש 

ובה  מעט אחת  מעטפה  המכרזפות:  צהנספחלרבות    חתומים  מסמכי  ו ים,  להוכחת    מסמכיםילומים 
 המחיר   תהצע  סטופובה   סמכי המכרזמנפרדת מומה חתושניה  , מעטפה נאים מוקדמיםעמידה בת 

מאגדתו אחת  מעטפה  לתוך  המעטפות  שתי  המצ.  את  להתעל  האינ יע  באתר  המטרנט  עדכן  ועד  עד 
 . עיתונותזה יפורסם באתר האינטרנט וב במכרז  האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים

   . 15:00עה  שב 27.01.21 -, הד' םביו : ההרהב שאלותאחרון להגשת המועד 
 

בשעה    03.02.21  -ה  ,  ד'  ביום:  היה דחייה הינווככל שלא ת  ונכון לעכשי   הצעות   להגשת  אחרון  המועד
12:00 . 

לא    ותצעה לעיל,  הנקובים  והשעה  לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  המכרזים  בתיבת  תהיינה  שלא 
 .  הרדי החבר ים הנמצאת בכניסה למשאת ההצעה יש להגיש לתיבת המכרז  ישקלנה.ת

 
הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא    הוסיףאין ל 1.4

ההצעה.  את  לפסול  להעביר    רשאית  יש  המכרז  למסמכי  בנוגע  שאלה  או  שהיא  הערה    לחברתנו כל 
 שאלות הבהרה.  במסגרת המועד להגשת 

 
 :ותהבהרמספר להלן  .2

דו  זהמכר 2.1 לשים -הינו  להגי  שלבי.  נפרדת  טפות של מסמכי המכרז  מעש את הלב  ואת    אחתבמעטפת 
כל  המכרז ע"ג את מס'  יש לרשוםשלישית מאגדת.  ן במעטפה וכול במעטפה נפרדת שניה  הצעת המחיר 

 מעטפה. 

 

 לא תיבדק. הצעתו  – בכל פרק שאליו יגש נקודות 19.5-פחות מ של איכות ניקוד מציע שיקבל  2.2

 
 ל כך יהיו באתר האינטרנט של החברה. ייתכן והחברה תבצע מספר עדכונים במכרז. הודעות ע 2.3
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הס  2.4 של  וזמינות  גבוהה  ברמה  שירות  שנדרש  גם  הובהר  מבצעת  החברה  ולכן  פרק  בכל  הזוכה  פק 
 .  ונותת איכות וראי בדיקו

 
 
  : החברהובות שתלו במהלך כנס המציעים ולצדן שאשנ להלן שאלות .3

 
 בעסקים? של  קבועים לוחות זמנים לפי  של מז"חים בדיקותלעשות מהקבלן ידרש י האם שאלה:  .3.1

 
לא שולח את  ש  עסק  שהעסק מדווח.בהתאם לדוח תקינות    התראות אחת לשנה  החברה נותנתתשובה:  

מטרה שהעסק יבצע את הבדיקה  . הההתקנהו  כדי לבצע את הבדיקה ת אנו שולחים את הקבלן  בדיקוה
 . רבות של החברה ולא יצטרך מעו  מאישל מזחים באופן עצ

גם מז"חים שהחברה מחזיקה באתרים שוני ברחבי העיר ובנוסף למז"חים של העסנציין ש גם  קים יש 
 טרך לבדוק ולהחליף. יצ  אלה הקבלן

 

 ? 2בפרק   להתקנההנדרשים  ם המז"חי אם יש הערכה של הכמותהשאלה:  .3.2

 

 . מענה בתשובות הבהרהנסה לתת זאת ונ  בחןנ כמות והערכה מדויקת. אך אין לנותשובה: 
 

 ח? לפת מז"באיזה שלב מפעילים את הקבלן להחשאלה:  .3.3

 

שנתי    תשובה: בדיקה  אישור  שולחים  שלא  התרחים  שול  –עסקים  בעצמו  אה  להם  טיפל  ולא  ובמידה 
 התקנת מזח.  לפת /  בלן לבצע את ההחק החברה תשלח לאחר קבלת ההתראה

 
 ?אתם אוכפיםם י חים פרטי" האם מזשאלה:  .3.4

 

 לא. תשובה: 
 

 תור מגופים ומכסים?האם אפשר להרחיב בנושא אישאלה:  .3.5

 

 אותם.אתר  ונדרש לות מכסים ומגופים שהוסתרו עקב עבודות תשתיות עירוני ישנם תשובה: 
 

 ? 3יש צפי לכמות ימי עבודה בפרק  שאלה:  .3.6

 

המחיר  :תשובה בהצעת  העבודהרשום  היקף  ל  .  גם  ו  תעלויכול  הזוכה  של  לפעילות  הנתונים  בהתאם 
 . שנקבל

 

 ה תנאי סף? האם ז יותונם חברות עירהעיריה או עעם סיון יסק בנשאלה: נספח ה' למכרז עו .3.7

 

 .הינה חברת בת של העירייהה לידיעה בלבד היות והחברה סף. ז  זה אינו תנאיתשובה: 
 

 
 . מכי המכרזמסד מחלק בלתי נפר ווהזה מהמסמך  .4

 

 
   : ל"דוא  באמצעותהמציעים,  ל מכנסבלת הפרוטוקואישור לקך זה כרף מסמנא לצ .5

oradh@mei-avivim.co.il    .או לצרפו למסמכי ההצעה 
 
 , בכבוד רב                                                                                                                                         

 
 


