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06.02.2022 
 לכבוד, 

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 

ה  לאספקה, יצור, שיפוץ, תיקון ותחזוקה של משאבות טורבינ  730/21מכרז פומבי דו שלבי מס'  הנדון :

)להלן:  וצנטריפוגליות )אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( המותקנות במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו

 "( המכרז"

 שלום רב, 
 

 !מסמכי המכרז עודכנו. יש להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז המעודכנים בלבד מסגרת שאלות הבהרה, ב .1

 

אביבים  הל .2 מי  חברת  מענה  לשאלו  2010לן  אביבים"(  "מי  ו/או  "החברה"  )להלן:  הבהרה  בע"מ  שהתקבלו  נוספות  ת 
 ון :שבנד המכרזבמסגרת 

 

 מענה החברה  פירוט השאלה  מס' סעיף נספח 'סמ
נספח   .1

 1א'

 23יף  סע 2עמוד 
 

נשמח אם הנ"ל יופיע במכרז עצמו או    –לגבי ראש יצוק 
ה, שהכוונה לראש יצוק לפחות בהסכם שייחתם עם החוז

 בלבד.

 עודכן במסמכי המכרז  -מקובל
 . םהמעודכני

נספח   .2
 1א'

נשמח אם הנ"ל יופיע במכרז עצמו או    –לגבי ראש יצוק  24סעיף   2עמוד 
נה לראש יצוק שייחתם עם החוזה, שהכוולפחות בהסכם 

 בלבד.

 עודכן במסמכי המכרז  -מקובל
 . םהמעודכני

נספח   .3
 1א'

במכרז עצמו או   שמח אם הנ"ל יופיענ  –לגבי ראש יצוק  22סעיף   5עמוד 
ם החוזה, שהכוונה לראש יצוק כם שייחתם עסלפחות בה

 בלבד.

 עודכן במסמכי המכרז  -מקובל
 . םהמעודכני

נספח   .4
 1א'

נשמח אם הנ"ל יופיע במכרז עצמו או    –ש יצוק לגבי רא 48סעיף   7עמוד 
לפחות בהסכם שייחתם עם החוזה, שהכוונה לראש יצוק 

 בלבד.

 מכרזמסמכי העודכן ב  -מקובל
 . םהמעודכני

נספח א'   .5
1 

סעיפים  
7,33,61,86,113 

שנה באיזה  מלא  – שצוינוות הפעול –אחת  וץ דרגהיפש
נה הייתה " הכוו1רשם "דרגה י כאשר נ ניות דעתע ל :קוטר

כל הפעולות   רגה אחת.לדרגה ראשונה ולא באמת לד
( מתבצעות גם על  "1)כביכול רק ל"דרגה  המצוינות לעיל 

אז מדוע עבור דרגה  פות של הטורבינה,שאר הדרגות הנוס
ת וספ , ומחיר כל דרגה נ  ₪4,000-₪1,800אחת המחיר הוא 

ותן פעולות דיוק את א מבצעים ב , כאשר₪350-₪180הוא 
לות תאים + הדרגות הנוספות )הרי כל הדרגות מכי  על כל

לא כ"כ   תותבים ובכולן יש צורך בטבעות(???? מאיצים +
ה הזאת כעבודת  חס לעבודיש להתיי ברורה התשובה " 

 ."קומפלט של כמה סעיפים של חלקי הטורבינה בו זמנית 

 . ובלקמ
רים  המחי 6  ה תשובהאר

מכרז  עודכנו במסמכי ה
   . המעודכנים

א'   חפנס .6
1 

,  34, 8סעיפים 
62 ,87  ,114 

שנה באיזה מלא  – שצוינוות הפעול  – תנוספ דרגה כל וץ יפש
 קוטר 

" הכוונה הייתה לדרגה 1לעניות דעתי כאשר נרשם "דרגה 
 ולא באמת לדרגה אחת.  ראשונה

(  "1ול רק ל"דרגה יככב)  כל הפעולות המצוינות לעיל
אז  נה,י בל הטורספות ש הנו אר הדרגות מתבצעות גם על ש

, ומחיר   ₪4,000-₪1,800ת המחיר הוא מדוע עבור דרגה אח
, כאשר מבצעים בדיוק ₪350-₪180כל דרגה נוספת הוא 

ולות על כל הדרגות הנוספות )הרי כל הדרגות את אותן פע 
ורך  צ  ישובכולן מכילות תאים + מאיצים + תותבים  

 בטבעות(???? 
ת  אזבודה היחס לעהתי יש לובה " לא כ"כ ברורה התש 
עיפים של חלקי הטורבינה בו  ל כמה ס כעבודת קומפלט ש 

 . "זמנית
 

  כי המכרזמסמחירים במה
 : עודכנו להלן

 
יר של חמ  8סעיף ניתן להגיש ב

 , ₪ 1600  עד
 

מחיר    34סעיף בניתן להגיש 
 , ₪ 1800 של עד

 
מחיר    62סעיף בניתן להגיש 

 , ₪ 2500 של עד
 

מחיר    87 יףסע בניתן להגיש 
 , ₪ 2900  של עד

 
מחיר  114סעיף בניתן להגיש 

 . ₪ 3200 של עד
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א'  נספח  .7
1 

סעיפים   4עמוד 
14,17 
 40סעיף   6עמוד 
 43סעיף   7עמוד 

 
פים  סעי 9עמוד 
98,71 
  11עמוד 

 63,96סעיפים 
  13ד עמו

סעיפים  
120,123 

   –חצי מפוק אלה סעיפי שיפוץ מפוק שלם / 
המפוק,   אורך שונה של  בשלל  חוניקוי העלות   רשאחוץ מ

עבודות זהות ללא קשר לאורך המפוק, אז מדוע  שאר ה
למפוק  ₪1,500יותר מחצי )לדוגמה העלות היא רק קצת 

 מפוק(לחצי    ₪800שלם ועומת 

העבודות זהות ללא קשר לאורך  וק פמלמפוק שלם וחצי 
 , כגון: וקפהמ

פוק  מגל מ ייםפלב"מ ק  ל פירוק והרכבה, הסרת שרוו
, זה לא משנה בחדש )שו  316מ נת שרוול פלב" התק,  יםהקי

ר,  מט 0.5או אפילו   1.5מטר או 3מה אורך הגל מפוק  
וק ללא תלות באורך(,  הפעולה היא אותה פעולה בגל מפ

ע"י חריטה חפי הצורך    הברגות במפוק ובמצמדהתיקון 
 )שוב אין תלות באורך המפוק(.

ב  קרוה הים שלא י אבל ג זההיר יהיה ח לא ביקשתי שהמ
ממנו אם לדוגמה עלות  2/3להיות לפחות מור לחצי, הוא א

י עלות שיפוץ חצי מפוק  , אז₪1,500הוא  6שיפוץ מפוק של "
גם לגבי שאר  , כך ₪1,000רה להיות לפחות  עלותו אמו
 הקטרים. 

  14,17,43,40 : סעיפים נמחקו 
  14   סעיף  יהיהמקומם ב

 : ןמעודכ
חצי מפוק   /מפוק שיפוץ של 

  8"עד   6הקיים בקוטר " 
וק  ריפ  :ניםשו  רכיםואב

והרכבת מפוק קיים כולל  
ניקוי חול פנימי וחיצוני למפוק  

שרוול , הסרת רכים שוניםבאו
לב"מ קיים מגל המפוק  פ

הקיים, ניקוי הגל מחלודה,  
  316התקנת שרוול פלב"מ 

חדש. העבודה כוללת בדיקה  
וחריטת שטחים,   לויישור הג 

תיקון שטחים בצנורות, תיקון  
מצמדה  הברגות במפוק וב

צורך, י חריטה לפי ה")מופה( ע 
 כולל פירוק המקשר והרכבתו.

 1600 מחיר של  עד ניתן להגיש
₪   
 
 

:   סעיפים נמחקו 
68,71,93,96,120,123   

  68ף  סעיהיהי במקומם 
 : מעודכן

  חצי מפוק /מפוק שיפוץ של 
  14עד " 10יים בקוטר '' הק

: פירוק  באורכים שונים
  ללוכ  ייםק  וקכבת מפ והר

פנימי וחיצוני למפוק   חול ויקינ
וול , הסרת שרבאורכים שונים

ק  פוהמ  יים מגלק פלב"מ 
דה,  חלו, ניקוי הגל מ הקיים

  316ול פלב"מ התקנת שרו
ת בדיקה  לה כולחדש. העבוד 

טחים,  ש וחריטתגל ר הויישו
,  ורותנבצים חין שטוקית

ברגות במפוק  תיקון ה
)מופה( ע"י חריטה דה ובמצמ
ק  ורפי ללכו ך,ורלפי הצ 

 והרכבתו. קשר המ
 2400 מחיר של  עד ניתן להגיש

₪   
  

 
 
 

   1סעיף   3וד עמ  .8
 29סעיף   5עמוד 

עלות   -(5שנתתם במכרז )עמוד   8זוהי עלות פירוק משאבה "
2,600 

  -( 3מוד ע שנתתם במכרז ) 6וזוהי עלות פירוק משאבה " 
 3,000עלות  

לה  יותר זו 8איך יכול להיות שעלות פירוק משאבה "
 ???  6ה" וק משאבמפיר

  ניתן - עודכנו  מכרזכי המסמ
עד   ( 3 עמוד ) 1בסעיף  יש להג

2400 ₪.   
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סעיף   12עמוד   .9
101,   

סעיף לא כ"כ ברור מכוון שציינתם שאין בכוונתכם לרכוש 
 . שצויינובות בקטרים משא

בעמוד זה  100-108תן לראות שכל הסעיפים לזה ני בנוסף
, ואילו סעיפים  12בקוטר " ( קשורים לטורבינה 12)עמוד 

אז מדוע   109יף סע ק מחילים רמת  14"  הנהקשורים לטורבי
באמצע סעיפי טורבינה  14ר ראש "מופיע פתאום סעיף ייצו

"12 ??? 
  , הנ"ל כבר מופיע12ואם הכוונה היא אולי לייצור של ראש "

 . 24סעיף    2בעמוד 
ולא לייצור אז  14או " 12ואם הכוונה היא לשיפוץ ראש "

סעיף   14  ועמוד  47סעיף   7הסעיפים כבר מופיעים בעמוד
128 . 
הוא סעיף מיותר שיש להסירו או   101י סעיף דעת תוני לע

 . 2להוסיף אותו לעמוד 

במידה ויש כוונה להוסיף את הסעיף הנ"ל יש לקחת  
 בחשבון: 

 יצוק.  14ראש " יש. שלא לכל החברות 1
₪,  20,000-. עלות ראש יצוק אינה יכולה להיות מתחת ל2

גם  יותר, כנ"ל    לא₪ אם  24,000עלותו מתחילה בלפחות 
 ש מרותך. רא יגבל

החברה .  אינה ברורהשאלה ה
ת  על רכיש להחליט  איתרש

או  שצויןכל קוטר משאבה מ
 . חלקיה

 
  מענה לשאלותבר כאמו

מסמכי המכרז   ,קודמות
 . עודכנו

נספח   .10
 1א'

  סעיף 18עמוד 
201 

 . תייחסלא ברור למה מ -.138סעיף   15לעמ' סעיף זהה 

,  138סעיף  15וציינו שהסעיף הנ"ל כבר מופיע וקיים בעמוד 
ופעם    15ם בעמוד  פע ם,עמייו סעיף מופיע פכלומר אות

   18בעמוד 
ם  )קטריבאמת למשאבות טורבינה  15ד האם כוונה בעמו

לשאר המשאבות, במקרה הכוונה   18לו בעמוד  ( ואי14"-8"
 ות??הנ"ל אופקיות ולא טורבינ

 

  מכרזכי ה קן במסמתו
   201  עיףס  - המעודכנים

ות  רק למשאב מתייחס 
 . אופקיות

נספח   .11
 1א'

 ???? 18שבעמוד  194ה ההבדל מסעיף מ 194סעיף 

 
 יצועב - מכרזכי ה קן במסמתו

למשאבות מכל  ולי טסט הידר 
 סוג 

נספח   .12
 1א'

  15עמוד 
-143סעיפים 

146 : 

 

הסעיפים זהים לחלוטין עם מחירים שונים לחלוטין, אמנם 
בות טורבינה והשני  אנראה מתייחס למשכנראה אחד כ

היא אותה   למשאבות אופקיות, אבל העבודהמתייחס 
ובלה  דה לא משנה סוג המשאבה, לדוגמה, משאית לה עבו

וף( היא אותה עלות, זה לא משנה מה  מנ  במיוחד עם)
₪, במיוחד משאית  2,000בהחלט לא עולה מעבירים והיא 

שאבת טורבינה  מנוף לת"א וחזרה, זה לא משנה אם זאת מ
ר שהוא אפילו לא  משאבה אופקית או כל דבר אח או

 ₪. 2,400-זהה ולא פחות מ  יר צריך להיותמשאבה , המח 

ו שהוא, אזי  כמ 209סעיף   איר אתאם ברצונכם להש
 ההובלה תכלול משאית ללא מנוף. 

 לגבי שאר הסעיפים. כנ"ל 
 

 השאלה אינה ברורה. 
 . הובלהמתייחס ל 143סעיף 
ן  תיקומתייחס ל 146סעיף 
 . בטון
-ו  143 פיםסעי במדובר ו ככל
המכרז לא   כי , יצוין 144

ים שנמצאים מפעלל מתייחס
ר נד טהמחירים ל. אלה .בצפון

 ולמשאית. 
הזוכה יהיה קרוב לתל  ם א

 דבראותו  רישאי אביב המחיר 
לפי עלות המקובלת בעבודות 

 הנ"ל. 
  הוסר 143סעיף כמו כן, 

 .המעודכנים  ז ממסמכי המכר
נספח   .13

 1א'
  18עמוד 

-207סעיפים 
211 : 

 

אמנם ן, טי ים שונים לחלוזהים לחלוטין עם מחירהסעיפים 
טורבינה והשני  כנראה אחד כנראה מתייחס למשאבות 

ות אופקיות, אבל העבודה היא אותה  מתייחס למשאב
מה, משאית להובלה  דוגהמשאבה, ל  עבודה לא משנה סוג

עם מנוף( היא אותה עלות, זה לא משנה מה    )במיוחד
₪, במיוחד משאית  2,000מעבירים והיא בהחלט לא עולה 

לא משנה אם זאת משאבת טורבינה  זה , וף לת"א וחזרהמנ
א אפילו לא  ה אופקית או כל דבר אחר שהו או משאב

 ₪. 2,400-מ משאבה , המחיר צריך להיות זהה ולא פחות 

כמו שהוא, אזי   209ברצונכם להשאיר את סעיף  אם
 ההובלה תכלול משאית ללא מנוף. 

 כנ"ל לגבי שאר הסעיפים. 
 

  סמכיממ הוסר 207עיף ס
   המעודכנים המכרז

ותואם  אלי יהמחיר ר 
 . במכרזים אחרים למחירים

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -ר י שמועסק -

4 
 

'  א פח נס .14
1 

סעיף   180ד ועמ
211 

, היא  פךנו, ההיששאל לא עונה על מהשנתתם התשובה 
 יוצרת יותר תהיות: 

 

 יל. ע ל 13לשאלה מענה  ראה

נספח   .15
 1א'

-227סעיפים 
231  , 

לא זכו להתייחסות מצדנו בפעם הקודמת, לכן נשתמש  
 סעיפים זהים גם לסעיפים אלו.  ורבהסתייגות עב

מסמכי המכרז עודכנו. סעיפים 
 שהיו בכפל הוסרו. 

נספח   .16
 1א'

  סעיף  17עמוד 
182 

התשובה לא    מק"ש 240על מתייחס למשאבה אופקית מ 
א עבודות  ה הכוונה "העבודה לא מתבצעת ללכ"כ ברורה, מ 

נה " יש להתחשב בעבודה שכוללת  ות"??? ומה הכוואחר
ותו  ימלית של א כמה סעיפים"?? איך זה קשור לעלות המקס 

 סעיף?? 

 ש לקבל הסבר קצת יותר מפורט. מבק

שמתייחס למשאבה  167סעיף   16בעמוד ש כול להיותאיך י
₪   1400הוא מק"ש המחיר המקסימלי  240 עדאופקית 

שגי  ₪, למרות  1500 הוא רק  182ף  סעי  17ואילו בעמוד 
מק"ש, יותר גדולה ממשאבה עד  240ברור שמשאבה מעל 

 קלים בלבד?? ש  100ת של מק"ש? תוספ  240
  אתמצדיקים  לא 182פי שציינתי בעבר, פרטי סעיף וכ

ר גבוהה , במיוחד  ₪, העלות היא הרבה יות 1500המחיר  
יב "הרכבת המשאבה לאחר ביצוע  שהסעיף מכיל את רכ

 חיר המקסימלי.שתבחנו שוב את המיפוץ, מבקש ש

 

 

  כי המכרזן במסמדכעו
תן להגיש  ני  -המעודכנים 
 הצעת מחיר 

 240למשאבה מעל   ₪ 2000ד ע
 ."שמק

פח  נס .  17
 1א'

סעיף   18 עמוד
208 

 
ף  סעי  19עמוד 

225 

 ₪?????  ₪500 ושני רק  1,200 הואה אחד אז למ
מת"א לבית מלאכה בחיפה היא אותה ה בטנדר  עלות הובל 

₪ ,   500ות, לא משנה מה אני מעמיס)בטוח שלא על
 ₪!!!!(    1150-רים מתחילים מ המחי

של  בטנדר לפי דעתי זאת טעות, לא מוכן לאשר הובלה  
במחיר   (משנה איזה משקל או גודליזר כלשהו )לא אב
  ₪, המחיר המקסימלי צריך להיות זהה בין 500חך של מגו

 ₪(  1,200) הסעיפים

מכי  ממס הוסר 208סעיף 
 .המעודכנים כרזהמ

  
לקים  טנדר רק לח מדובר ב

משאית  בצורך  ללא , קטנים
 מנוף. עם 

 

הצעת המחיר    רק על גבי מסמכי המכרז וטופס. יש להגיש הצעות  מכרז עודכנומסמכי הבמענה לשאלות לעיל  כאמור   .3
 נים. המעודכ 

 

הבהא .4 במסמך  באמור  זה  ין  ו/אלגי  ד כרות  בהרוע  לפגוע  מההוכל  אה  רוו  ה ראשהיא  מ ב  תורטומפות  סמכי  מסגרת 
 וההסכם.  המכרז

 

                         .כםפותהשתתמח לנש .5

 כבוד רב,ב                                                                                        
 קי יצ'לנצליאור 

 תרויו התקשכש ונהל מחלקת רמ                                                                                        
 מ "בע 2010מי אביבים                                                                                          

 
 
 
 ז מכר  עתק: תיקה


