
 
 
 
 
 
 
 
 

 -שמור  עסקי  -

1 

 

02.08.2021 
 כבוד,ל

 מציעים פוטנציאליים
 א.ג.נ.,

לקבלת שירות של אחזקה שוטפת של מערכות ביוב ותיעול ע"י שאיבה,  950/21פומבי דו שלבי מס' מכרז  הנדון :

 מענה לשאלות הבהרה  - שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, באמצעות כלי רכב מסוג ביובית בעיר תל אביב יפו

 "(המכרזלהלן: ")

 ,רב לוםש
 

מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת "החברה" ו/או ": )להלן בע"מ 2010להלן מענה חברת מי אביבים  .1
 : שבנדון המכרז

 

עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה פירוט השאלה

1א'  .1  נכון.  אין מחיר לסעיף עגלת חץ ?  
( ככל שתידרש 1אחת )עגלת חץ 

 בלןשל הק כלולה במחירי העבודה
במידה וידרשו בו זמנית . עת בכל

חברה ה ( 1מעל עגלת חץ אחת )
 או אחראית להזמין ולספקתהא 

שהקבלן יוכל לספק בהתאם 
להנחיות החברה ולפי שיקול 

והם ישולמו  דעתה הבלעדי
 15%בהתאם למחירון דקל פחות 

  הנחה.
 

1א'  .2  2,12,16,
20,24,28

,38  

 לעדכן םקשילא קיים בשוק מחיר ל שש שעות עבודה מב
וספות. או יום עבודה +שעות נוספותלארבע שעות +שעות נ  

שעות  6ם עבור הסעיפי .למקוב
בתעריף בהסכם יוסרו עבודה 

 שייחתם עם הזוכה.
 

1א'  .3 שוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה ר המחי 13 
הראלי בל שהמחיר ירד. המחיר תק₪ לא מ 2200" היה 4

₪ 0025לביצוע העבודה הוא   

 

ר בהסכם שייחתם המחימקובל. 
 .₪ 2,200-עם הזוכה יעודכן ל

1א'  .4 מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה  14 
רד. ר יחישהמ ₪ לא מתקבל 280" לשעה נוספת היה 4

₪ 320המחיר הראלי לביצוע העבודה הוא   

 

ר בהסכם שייחתם המחימקובל. 
 .₪ 280-עם הזוכה יעודכן ל

1א'  .5  71 השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר  ירחמ 
₪ לא מתקבל שהמחיר ירד. המחיר  2400" היה 6משאבה

₪ 700,2לביצוע העבודה הוא  הראלי  

 

ר בהסכם שייחתם המחיובל. מק
 .₪ 2,400-עם הזוכה יעודכן ל

1א'  .6  18  

מחיר השוק הולכים ועולים. במכרז הקודם מחיר משאבה 
יר ירד. מחמתקבל שה א₪ ל 300" לשעה נוספת היה 6

₪ 340ע העבודה הוא לביצו המחיר הראלי  

 

ר בהסכם שייחתם המחימקובל. 
 .₪ 300-עם הזוכה יעודכן ל

1א'  .7 צוות הצפות לאירועי חורף במחיר מבקש להוסיף סעיף   
ש"ח 280שעות וכל שעה נוספת  ₪8 ל 2200  

"ל הסעיפים הנ 2מקובל. יתווספו 
 הזוכהשייחתם עם בהסכם 
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 המשך :

 מענה החברה פירוט השאלה מס' סעיף עמוד /נספח מס'

1א'  .8 מחיר השוק הולכים ועולים. המחיר הראלי  39 
לאספת מתקן להפרדת חול וסמרטוטים הוא 

ג זה לחצי שח" לא מקובל לספק ציוד מסו 2300
 ימים.  

ר בהסכם המחיחלקית.  מקובל
-שייחתם עם הזוכה יעודכן ל

 תשעוקף לכל הי גלובלי ₪ 2,000
 .דהבאותה עבו שיידרש

ם יים בקטריטים פנואומחסר סעיף להתקנת פקק 11.5   .9
₪  2500וג זה הוא שונים, מחיר שוק לעבודה מס

שעות עבודה . 8ל  

התשלום ישולם . חלקית מקובל
קים פק של אספקתרק במקרים 

כולל ציוד נלווה יים טפנואומ
של מי לפי הנחיות וצוות הפעלה 

 בודות שלעב אביבים לשימוש
 500בקטרים של  ן אחרלקב

ובאישור החברה  הומעל מ"מ
 ₪ 2,000ש ובעלות של מרא

כמו כן מובהר שבכל  .גלובלי
כלול במחירי הנ"ל  חרמקרה א
 ת. העבודו

שיקול דעתו של הגדרת המושג "קומבי" הוא לפי  10.18.1   .10
-מזמין העבודה מבקשים להוריד את ההגדרה ל

תואטמוספר 002ה בלחץ ליטר בדק 500  

ה מתקבלת. הסעיף הנ"ל קשבה
ם עם כן בהסכם שייחתיעוד

 .הזוכה
1א'  .11 עולים. המחיר הראלי מחיר השוק הולכים ו 5 

שעות. 4ש"ח ל  4000ת קומבי הוא קלאספ  

 הבקשה נדחית
 

 
1א'  .12 י שוק הולכים ועולים. המחיר הראלמחיר ה 6 

ש"ח. 560לאספת שעה נוספת של קומבי הוא   

 תהבקשה נדחי
 

 צעתס הטופ א'  .13
מחירה  

ירות של המזמין איכות והשמדרישות הכחלק 
ביצענו מודל כלכלי להמחיש את העלויות 

יצוע היקף עבודה לפי הסטנדרט הכרוכות בב
נדרש להעלות את מחיר  בהתאם לחישוב הנדרש.

 כדי להביאו למחיר התשלום הגלובלי החודשי
 השוק

========== 

 461 של תשלום פיל ושינשע וספתבדיקה נכמו כן 
 442,800ותנת נ ₪ למשמרת 2,700משמרות כפול 

.מנהלי עבודהעבור התשלום  ללאש וזאת חוד₪ ל  

 
 הבקשה נדחית

 
 

מבקשים לקבל נוסח ערבות הגשה לקיום ההצעה  28 א'  .14
 במקום המחאה בנקאית

 הבקשה נדחית
 

מסמכי   .15
 המכרז

סול לפת ירשא מבוקש להבהיר, כי החברה אינה 25.5ס'  6עמ' 
של מציע שנחקר בעבר בקשר ות הצעה לדחאו ן/

עם מכרז או התקשרות של החברה או עיריית תל 
אביב, והחקירה לגביו נסגרה מבלי שהוגש נגדו 

 כתב אישום, בגין חקירה זו.
סנקציה חמורה ופגיעה בחופש העיסוק, מדובר ב

כמו גם התעלמות מוחלטת מחזקת החפות 
 רית. בוצי שותרהמחייבת את התאגיד כ

עדה דוחה הוו. נדחיתשה הבק
שיקול  בילניסיון להגה את

 .הלגיטימי דעתה
אופן פרטני כל הוועדה תבחן ב

 .לגופומקרה 

מסמכי   .16
 המכרז

מבוקש להבהיר, כי החברה אינה רשאית לפסול  25.5ס'  6עמ' 
ן/או לדחות הצעה של מציע שעלו לגביו חשדות 

עה בקשר עם התקשרות קודמת והחברה נמנ
 דו תביעה.ש נגלהגימ

עדה דוחה הוו. הבקשה נדחית
שיקול  בילניסיון להגה את

 .הלגיטימי דעתה
אופן פרטני כל הוועדה תבחן ב

 .לגופומקרה 
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 הבקשה נדחית שאלות הנ"לליש לתקן סעיף זה בהתאם  8 נספח ט'  .17
 

 המשך :

 מענה החברה פירוט השאלה מס' סעיף עמוד /נספח 'סמ

ור מורכבות המכרז ועל מנת לאפשר למציע אל שהמועד הג כללי  .18
לטובת הכנת מענה איכותי למכרז זמן סביר 

 ימים 10-י מועד הגשת המכרז יידחה בנבקש כ
 לפחות.

 הבקשה נדחית
 

אופן  – 23.6  .19
שקלול רכיב 

 האיכות
וגם נספח 

 -2סעיף  -ג'
ת טבל

 יסיון.נ

ניסיון מקצועי 
בביצוע עבודות 

לפתיחת סתימות 
 ובבקווי בי

 -ם נספח ג'גו
טבלת  -2סעיף 

 ניסיון.

אנא אשרו כי גם שטיפת קווים יזומה )המהווה 
חלק עיקרי בשירות הנדרש במכרז( כלולה באמת 

ניסיון של מעל יש ו שלמידה זו, ועל כן מציע 
ווי ת קטיפסתימות וש מטר בשנה בפריצת 50,000

  ו. ביוב יקבל את מלוא הניקוד לאמת מידה ז

 

 הבקשה נדחית
 

אופן  – 23.6  .20
שקלול רכיב 

 האיכות

התרשמות 
מהכלים והציוד 
וכל אביזר אחר 

שנדרש לשם 
ביצוע המלא של 

השירות 
 שבבעלות המציע

ונה סופר בסעיף וכי הכות ניכר כי נפלה טעו
 ספח." )ולא כנ.כנספח ה'"...להצהרה המצורפת 

 שרשום(.כפי  ו'
 
 

בטעות סופר  נכון. אכן מדובר
גבי על  צהרהויש להגיש את הה
 .1וד מס' בעמנספח ה' כמפורט 
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סעיפי   .21
ביטוח 

 בהסכם

 

 – 30סעיף 
הביטוח שות דרי

 2בהסכם )נספח 
 בהסכם(

 

 :30.2תת סעיף 

המילים  רביעית, לאחרה בסוף השורה
את המילים "מאחריות לנזקים", נבקש להוסיף 

"ל בהתחשב בהסתייגויות שהועברו הנ "כל
 הבהרה". במסגרת שאלות

 
 :30.3יף תת סע

בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "לעיל 
המילים " לרבות ולהלן", נבקש להוסיף את 

 הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".
 

 :30.5 יףתת סע
בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים 

במילים "העתקים  ת",יסועתקים מפול"ה
 מהחלקים הרלוונטיים מפוליסות".

 :30.7תת סעיף 
ורה השנייה, לאחר המילים "על ידי הקבלן", שב

עבר להסתייגויות נבקש להוסיף את המילים "מ
 שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".

ונספחיהם",  "ההסכם יםהמיל בסיפא, לאחר
נבקש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי 

 הקבלן לחזור בו מהצעתו".
 

 :30.8תת סעיף 
בשורה השנייה, לאחר המילים "בנוסחה 

את המילים "על  המקורי", נבקש להוסיף
 תיקוניה".

 
 :30.10תת סעיף 

בסיפא, לאחר המילים "והכיסויים הביטוחיים 
"בהתחשב לים סיף את המיהנדרשים", נבקש להו

בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות 
 הבהרה".

 
 (30כללי לסעיף זה )

 

 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 

 הבקשה מקובלת.
 
 
 
 

 קשה נדחית.הב
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

שינויים מקובלים בעקבות 
אלות הבהרה יוטמעו במסמכי ש

 .ו עם הזוכהההסכם שיחתמ
 המשך :

עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה פירוט השאלה מס' סעיף

סעיפי  המשך
ביטוח 

 בהסכם

 

 – 30סעיף 
הביטוח ות שדרי

 2בהסכם )נספח 
 בהסכם(

 

 :30.11תת סעיף 
 המציע", בשורה השנייה, לאחר המילים "על ידי

 נבקש להוסיף את המילים "על תיקוניהם".
 :30.13תת סעיף 

ם הנדרשים", יים "הביטוחבסיפא, לאחר המילי
נבקש להוסיף את המילים "בהתחשב 

בהסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות 
 הבהרה".

 
 

 קשה נדחית.הב
 
 

 הבקשה נדחית.
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 16סעיף   .22
אחריות 

 וביטוח

 

 – 16סעיף 
 אחריות וביטוח

 

 :16.1תת סעיף 
", יישאילים "הקבלן ה הראשונה, לאחר המבשור

 יםנבקש להחליף את המילה "בלעדית", במיל
 "בשיעור חבותו החוקית".

 
 :16.2תת סעיף 

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל 
 מילה "דין".דין", ב

 
 :16.3תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "יפצה  .1
את החברה", נבקש להחליף את המילה 

. 2האפשרי". ד", במילים "בהקדם "מי
לאחר המילים "דרישתה בהמשך, 

ף את המילים וסילההראשונה", נבקש 
"וכפוף להוכחת חבותו החוקית 

 והיקפה".
 

 :16.4תת סעיף 
חליף את המילים "כל בשורה השנייה, נבקש לה

 דין", במילה "דין".
 

 ביטוח על ידי הקבלן: – 16.5תת סעיף 
 :16.5.1תת סעיף 
"כל את המילים  אשונה, נבקש להחליףבשורה הר

 דין", במילה "דין".
 

 :16.5.1.4תת סעיף 
ר המילים "אחריות מקצועית", נבקש לאח

להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 
 המוצר".

 
 :16.5.2.2תת סעיף 

בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את 
המילים "העתקים מפוליסות", במילים 

 טיים בפוליסות"."העתקים מחלקים רלוונ
 
 

 
 

 הבקשה אינה מקובלת.
 
 
 

 מקובלת. הבקשה
 
 
 
 
 

 ובלת.הבקשה מק .1

 הבקשה אינה מקובלת. .2
 
 
 

 הבקשה מקובלת.
 
 
 
 

 הבקשה מקובלת.
 
 
 

 הביטוח בגבולניתן לערוך את 
כי גבול  אחריות משותף ובתנאי

פלת האחריות המשותף יהיה מכ
 !גבול האחריות הנקוב

 
 

 הבקשה מקובלת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -שמור  עסקי  -

6 

 

 המשך :

עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה פירוט השאלה מס' סעיף

 16סעיף  המשך
אחריות 

 וביטוח

 

 – 16סעיף 
 ת וביטוחאחריו

 

 תת סעיף )ה(
ו מי בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "ו/א

המילה מטעמו לרבות", נבקש להוסיף את 
 "בגין".

 
יות אחר –ביטוחי חבויות  – 16.5.8תת סעיף 
 מקצועית:

ועית", נבקש לאחר המילים "אחריות מקצ
להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 

 מוצר".ה
 

 תת סעיף )ה(
המילים "על פי הסכם זה", נבקש  בסיפא, לאחר

 ".1.1.2015-ה להוסיף את המילים "אך לא לפני
 

 טוח רכב וציוד הנדסי:בי – 16.5.9תת סעיף 
 :16.5.9.1סעיף  תת

שלישית, לאחר המילים "וכן בסוף השורה ה
קש להחליף את המילים "מקיף בביטוח", נב

 ח".וביטוח", במילה "ביטו
גבול האחריות  בשורה החמישית, נבקש לתקן את

 ₪. 500,000הנקוב ולהעמידו ע"ס 
 

 :16.5.11תת סעיף 
וטח", נבקש בסיפא, לאחר המילים "מיחידי המב

 ילים "באשר לאחריותו למעשי אולהוסיף את המ
 מחדלי הקבלן".

 
 :16.5.18-ו 16.5.17תת סעיף 

תתי סעיפים אלה רלוונטיים למקרה שאתם 
תים. יקים קבלני משנה לצורך מתן השירומעס

במקרה כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי 
ופל מהנדרש מכם. בכל מקרה, ביטוחי שאינו נ

 בגינם תחול עליכם.האחריות 
 

 :16.5.21עיף תת ס
נייה, לאחר המילים "להשבת בתחילת השורה הש

ו", נבקש להחליף את המילה המצב לקדמות
 האפשרי". "מייד", במילים "בהקדם

מילים "להשבת המצב בשורה השלישית, לאחר ה
לקדמותו", נבקש להוסיף את המילים "עד 

 חבותו החוקית". תקרת
 

 :16.5.22תת סעיף 
לה "בשלימותו", בשורה החמישית, לאחר המי

ת המילים "לשביעות רצון מנהל נבקש להחליף א
או המפקח מטעם החברה", במילים /העבודה ו

אי מוסמך מטעם חברת "בהתאם לקביעת שמ
 הביטוח".

 
 
 בקשה מקובלת.ה
 
 
 

הביטוח בגבול ניתן לערוך את 
כי גבול  תנאיאחריות משותף וב

פלת האחריות המשותף יהיה מכ
 !גבול האחריות הנקוב

 
 
 

 .ניתן לקבל את הבקשה
 
 
 

 ניתן לקבל את הבקשה.
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 שה מקובלת.הבק
 
 
 
 
 
 

 השאלה לא ברורה.
 
 
 
 

 את הבקשה. לקבל ניתן
 
 

 נדחית.הבקשה 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
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 : המשך
 

עמוד  מס'
 נספח/

 מענה החברה פירוט השאלה מס' סעיף

 16סעיף  המשך
אחריות 

 וביטוח

 

 – 16סעיף 
 ריות וביטוחאח

 

 :16.5.23תת סעיף 
המשא ומתן בעצמם", "אחר המילים בסיפא, ל

ף ושיתונבקש להוסיף את המילים "בתיאום 
 הקבלן".

 
 :16.5.30תת סעיף 

בשורה השלישית, לאחר המילים "ולהמציא 
לים "תוספות לחברה", נבקש לגרוע את המי

 מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות".
 

 :16.5.36תת סעיף 
סיפא, לאחר המילים "מי מהבאים מטעמה", ב
ת המילים "מעבר לאחריותה על אבקש להוסיף נ

 פי דין".
 

 :16.5.48תת סעיף 
לים "את כל בשורה הראשונה, לאחר המי

דרישות", נבקש לגרוע את המילים "החברה 
 ו/או".

 
 :16.5.53תת סעיף 

 7בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים "
 יום". 14ימים", במילים "

 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 ניתן לקבל את הבקשה.
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 

 ניתן לקבל את הבקשה.
 
 
 
 

 הבקשה. ניתן לקבל את

 2נספח   .23
 –)א'( 

אישור 
טוחי בי

 הקבלן

סוג ביטוח 
אחריות 

 מקצועית
 

 נבקשמקצועית", לאחר המילים "אחריות 
 להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".

לתקן את גבולות האחריות  נבקשבהתאם, 
טוח ולהעמידם יהנקובים למקרה ולתקופת ב

 ₪. 4,000,000ע"ס 
 

גבול הביטוח בניתן לערוך את 
כי גבול  אחריות משותף ובתנאי

פלת האחריות המשותף יהיה מכ
 !גבול האחריות הנקוב

 
 

 

ת מסמכי שהיא מההוראות המפורטות במסגר וע בהוראה כלמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגאין בא .2
 .וההסכם המכרז

 

 תכם.ונשמח להשתתפ .3

 ד רב,בכבו                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מחלקת רכש והתקשרויות מנהל                                                                                      

 בע"מ 2010אביבים  מי                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 מכרזיק עתק: תה

 


