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9.3.2022 
 , לכבוד

 מציעים פוטנציאליים 
 ,א.ג.נ.

 

ניהול פרויקט הקמת בריכות אגירה בדרום העיר ובצפון   1-2022-91270מסמכי מכרז פומבי מס' הנדון : :  הנדון

 "( מכרזה)להלן: " העיר

 שלום רב, 
 

ת רבלו במסגתקהש בהרה  ה  ותל"החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאבע"מ )להלן:    2010להלן מענה חברת מי אביבים   .1
 שבנדון : ליך הה

 

 מענה החברה  פירוט השאלה  מס' סעיף נספח 'סמ
י  מכסמ 1

   המכרז
15.2.1 

 
ברצוננו לבקש כי במכרז ניהול פרויקט לניהול הקמת בריכות אגירה  

ישונה ויהיה ניתן   4בעמוד  15.2.1בדרום העיר ובצפון העיר סעיף 
 ציע המ לצמלא א אשר עובד באופן נותן שירותיםלהגיש 

 

 נדחית. הבקשה 
הכוונה   מובהר כי 

מנהל  ש אהי בסעיף
הפרויקט המוצע  

לביצוע השירות עובד  
לפני  חודשים  3לפחות 

הגשת  המועד האחרון ל 
ביחסי עובד  , הצעות

 . המציע אצלומעביד  
מסמכי   2

נבקש להוריד את הניקוד עבור השתתפות בקורס מפקחים על   26.5.1 המכרז
 והביוב של העובד המוצע ים המ םובתחעבודות תשתית 

 . הבקשה נדחית

3 

 להבהיר מה הכוונה לפיצול הזכייה. נבקש 5 נספח ב  

אפשר  הכוונה היא ש
זוכה אחר בכל  שיהיה 

פרק בהתאם לשיקול  
דעתה הבלעדי של  

 החברה 
4 

סעיף   נספח י 
 ההגדרות 

נבקש לחדד את ההגדרה של מנהל הפרויקט כך שיורד המונח  
בי ויוחלף במילים "עמידה  נח סובייקטימוו ינה" שיעות רצון שב"

 בחוזה ההתקשרות". 

 
בקשה מתקבלת  ה

 באופן חלקי.
המילים "והשגת  

ה  שביעות רצון החבר
מהפרויקט"   והלקוחות 

בהסכם שיחתם   ימחקו 
 .  עם הזוכה

 
5 

 להוסיף למעט במקרים בהם נעשה שינוי מהותי בתכנון. נבקש  4.11 נספח י 

 מקובל בתנאי הבא:
רש שינוי  ה ויידידבמ

  אישור   ותי לאחרהמ
התכנון המפורט  

או   (עלביצו וכניות)ת
תשלום  , תוך כדי ביצוע

די  יבחן על ינוסף  
בתנאי   שראוויהחברה  

שינוי  ה לו ששערכ
  10%ל עולה עתי מהוה
 היקף הפרויקט. מ

הסכם  ל  הסעיף יתווסף
 עם הזוכה 
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ספק  ה אתהחברה  יטול ההסכם, תזמן  ב נבקש כי טרם ההודעה על 5 נספח י 
 ור הנושא.רלבי

 תקבלת.הבקשה מ
ילים "לפחות  לאחר המ 

" ירשם יום מראש 30
  פקח תהיה הזכות למ"

  להשמיע טענותיו בתוך
ימים ממתן   7

   ההודעה".
7 

 דרך חלקית  ר אבןנבקש לאפשר תשלום עבו 9 נספח י 

שיקול  אפשרי בהתאם ל
אי  דעת המנהל האחר

.  ועיצב/כנון על הת
הסכם  ף יעודכן בהסעי

 זוכה חתם עם השיי
החברה את הספק   וי המוסכם, תזמןיצחלת נושא הפנבקש כי טרם ה 11 נספח י  8

 א. לבירור בנוש
 דחית. הבקשה נ

9 

 נספח י 
11.1 

שורה  
 שית שלי

נבקש   –ת )ללא אישור החברה( בתחילת השירועיכוב או  /ואיחור  
 –כי הכתוב הינו למעט  להוסיף
 נויים . ביצוע שיעיכוב בלוח הזמנים הנובעים מ •

 כל עיכוב שנגרם כתוצאה משיהוי שנוצר על ידי החברה   •

מנסיבות שלספק אין שליטה עליהן )לרבות נסיבות של כוח   •
 עליון(. 

 
 

ובל  קמ לא  -   1סעיף 
בר על תחילת  מדו

 השירות.  
 התנגדות אין  – 2סעיף 
רק   מקובל – 3ף  וסעי

יש  יון  בנוגע לכח על
  סוגיות שללהחריג 

  ף יעודכןהסעי ת זמינו
הסכם שייחתם עם  ב

   הזוכה
10 

 נספח י 
11.1 

  רהשו
 ת ביעיר

ינויים  קרים בהם לא מתאפשר האמור בשל שיף למעט מנבקש להוס
 בכך את החברה.  שאינם תלויים בספק ועדכן 

 נדחית שה הבק

שורה   11.1 נספח י  11
 חית ה נד הבקש נבקש להוריד שורה זו.   תשיעית 

ד חלוט המורה על  הינו בכפוף להוצאת פס"י האמור נבקש להוסיף כ  14.5 נספח י  12
 כך.

 נדחית.  ההבקש

13 

 רלוונטי  יף זה. לאלהוריד סענבקש  10.1 3נספח  

 נדחית.  ה הבקש
  מובהר כי הסעיף

מפקח  חס לזכות המתיי
שפורסם או  לגלות מידע 

 . לנחלת הכלל הפך
14 

נבקש להוריד את המילה לצמיתות ולהוסיף לשנה לאחר סיום   16 3  נספח
 הפרויקט ואישורו 

יחד עם    ת.הבקשה נדחי
ר  ת יובהזא

לצמיתות  שההתחייבות 
מתייחסת לסודיות  

 דע. ואבטחת מי
15 

ף להוצאת פס"ד חלוט המורה על  נבקש להוסיף כי האמור הינו בכפו 17 3נספח  
 כך.

 ת. נדחיה הבקש
מובהר כי יבוצע בירור  

החברה מול   על ידי
 בעניין מעין זה.  המפקח

16 
הספק על ידי החברה לבירור   נבקש כי טרם החלת הסעיף, יזומן  24 3נספח  

 יין. הענ

יחד עם    הבקשה נדחית.
על כך   זאת, תינתן

 הודעה לספק. 
  מסמכי 17

 המכרז
ציע בתנאי הסף, ניתן  להבהיר כי לצורך הוכחת עמידת הממבוקש  כללי 

 ( של המציע. 100%ל חברה בת בשליטה מלאה )להציג ניסיון ש
 דחית. שה נהבק

מסמכי   18
 המכרז  

15.2.1 
תנאים  

מוקדמים  
להשתתפות  

 במכרז

ם המציע באופן  שעובד עקש לאפשר הצגת ניסיון של פרילנסר מבו
 שלושה חודשים. של יותר מ קבוע במשך תקופה 

 . הבקשה נדחית
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מסמכי   19
 המכרז  

15.2.2 
תנאים  

מוקדמים  
תפות  להשת

 רזבמכ

נו הנדסאי הרשום במרשם קש לאפשר הצגת מנהל פרויקט שהי מבו
הנדסאים בהתמחות בניין/הנדסה אזרחית/הנדסת מים/הנדסת  ה

 מכונות.

 ת יבקשה נדחה

מסמכי   20
 מכרז  ה

15.2.3 
תנאים  

מוקדמים  
להשתתפות  

 במכרז

תשתיות, ובכללם, פרויקטים בתחום ה -הלת מגה חברתנו מנ
תחנות תת  10 א הכולל"ם של הרק"ל בתפרויקט הקו האדו

נים ציבוריים מורכבים. כמו כן מנהלת חברתנו  קרקעיות שהינם מב
 עבודות תשתיות שונות בקו הירוק של הרק"ל בת"א. 

 מנהרות תשתית כמבנה עתיר מערכות.הכרה ב  מבוקש לאפשר
 ערכות.  נה עתיר מבתחנות רכבת תת קרקעיות כמב קש להכיר מבו

 הבקשה מתקבלת 

מסמכי   21
 המכרז

16 
חלפת נציג  ה

 החברה 

א תסרב לשינוי כאמור, אלא מטעמים  מבוקש להבהיר כי החברה ל 
 סבירים שינומקו. 

 נדחית. הבקשה 
בקשה כזו  ברה תבחן הח

  ותבחר לאשר או שלא 
)תלוי גם בעובד  

יף שיוצע(  המחל
ול דעתה  בהתאם לשיק 

 הבלעדי 
מכי  מס 22

 המכרז
26.5.1 

אופן שקלול  
רכיב  

  האיכות 
(80% ) 

בוקש  מ -ת על העובדים המוצעים והמציעמליצים/לקוחוחוות דעת מ
 לפרט את תתי המשקולות בגין אמת מידה זו. 

 זו.  לפרט את תתי המשקולות בגין אמת מידהמבוקש  -ריאיון אישי

 נדחית. הבקשה 
  המידה באמת מובהר כי 

  ממליצים דעתחוות 
בחשבון  ילקחו 

קולות הרלוונטיים  מש
ולאופי   לדרישות המכרז

 . ההתקשרות
  ן אמת המידהיבעני 

ות  רט מפו -אישי ןריאיו 
שישאלו  המשקולות 

 .ויבחנו בראיון
 

  ךהליה סמכי  ת מהמפורטות במסגר   ההוראותמ א וראה כל שהיה בפגוע ל  או/ע וגרול ות זה כדי ן באמור במסמך הבהר יא .2
 . וההסכם

 

 תכם. נשמח להשתתפו .3

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                         
 

 י צקר לנצ'יאולי
 תקשרויותלקת רכש והמח מנהל                                                                                        

 בע"מ  2010בים ביאמי                                                                                            
 
 
 
 
 
 מכרז : תיק  קעתה
 
 


