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16.5.2022 
 , דלכבו

 מציעים פוטנציאליים 
 ,א.ג.נ.

לייצור והתקנת לוחות חשמל וביצוע תשתיות חשמל במתקני מים,   562/22מכרז פומבי מס' הנדון : 

 "( מכרזה: "ת הבהרה )להלןמענה לשאל - החברה  ביוב ותיעול של

 שלום רב, 
 

אביבים   .1 מי  חברת  מענה  )להלן:    2010להלן  "מבע"מ  ו/או  לשא  י"החברה"  שהתקלאביבים"(  הבהרה  במסגות  ת רבלו 
 שבנדון : ליך הה
 

מס'  נספח 'סמ
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

  6נספח    .1
במסמכי  
 ההסכם 

  2סעיף 

עמוד  )

46) 

לאיזה -מוד מחיר מדד צבנספח של נוסח ערבות בנקאית , 
 חודש לרשום ? 

ערבות בנקאית תוגש רק על  
יש להגיש  ידי הזוכה במכרז.  

הבטחת  ורך  צל אישיק בנק
 . במכרז שבנדוןההצעה  םקיו

ולא    קשובאנו יכולים להוציא ערבות בנקאית לסכום המ  כללי   .2
 ? שיק בנקאי 

 
 

 הבקשה נדחית. 

האם היצרן לוחות מחויב להוביל , להתקין , לחבר ולהפעיל    כללי   .3
 את הלוחות ? 

כו את  ייצור הלוח כולל בתו
זית  ההובלה וההתקנה הפי

רה  חבה  .לותהפעוה  בשטח
מה את  רה לעציאמש

  את אפשרות לבצע ה
בשטח יבורים החשמליים הח

ע"י  בהתאם לשיקול דעתה 
צור  קבלן ייקבלן אחזקה או 

 .לוחות
לשיקול דעת   םבהתא האם יצרן הלוחות מחויב להכין תשתיות בשטח ?   כללי   .4

החברה שומרת   ,החברה
צע  האפשרות לב  לעצמה את

קבלן  הי תשתיות בשטח ע" 
 לוחות  ה אתשיתקין 
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 יצור לוחות?  שמ נהמשיכול להשתמש בקבלן   קבלן  ללי כ  .5
 

רן  גם קבלן שאינו יצ. כן
 .  לוחות רשאי לגשת למכרז

  13.2תנאי הסף בסעיף 
שהמילה   יעודכן באופן

  יף.תימחק מהסע "ייצור "
הנ"ל יזכה    והקבלןבמידה 

ל  עייוכל להפ במכרז הוא  
מפעל ליצור  )קבלן משנה 

  יא תנב לוחות( שעומד 
 אושר מראש טכני ופרט המה

  מנהל המקצועיעל ידי ה
במחלקת מתקנים וועדת  

 המכרזים של החברה. 
  22.6 יףבסע גם אמת המידה 

תעודכן בהתאם באופן  
 צור תמחק" שהמילה "יי

 
 : המעודכןתנאי הסף  להלן  

המציע בעל ניסיון מוכח של  
  3שנים לפחות במהלך  3

, בביצוע  השנים האחרונות
ת  של לוחוה להתקנ  עבודות

חשמל שביצע בעצמו ולא  
באמצעות קבלן משנה  

₪   100,000בהיקף של לפחות 
עבור גוף אחד לפחות )רשות  

מקומית/תאגיד מים  
 וביוב/מקורות, איגודן וכו'(. 

 
 

המידה "ניסיון   תאמ  לןלה
 : כנתהמעוד " מקצועי

  1-)מעבר ל גוףכל  עבור 
שהוא  וקדם(שנדרש בתנאי מ

ם  אגיד מית ת/מקומי)רשות 
  'וכו ן איגודורות, וביוב/ מק

עבודות   םשבוצעו עבור
לוחות חשמל   של להתקנה

בעצמו ולא באמצעות ע יצשב
   קבלן משנה

פחות  ל לש ר בהיקף מצטב 
 מזכה ₪  100,000
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  2פרק    .6

סעיף  

2. 

  –ות לוח חשמל של מתקנים לדוגמא יוכנתאבקש לצרף 
 אופייני . דוגמא מכול מתקן 

 

 :מאותדוג 3 ראתל  עלו

דוגמא לתוכנית טיפוסית   •
באר מים בגיבוי דיזל  

 גנרטור 

דוגמא לתוכנית נקודת   •
 מדידה 

    ץדוגמא לתוכנית תחנת קי
נספח     .7

 א

אבקש לצרף את מחירי הבקרים של החברה המאופיינת על  
 עור הרווח הקבלני שלנו עבור בקרים אלו. ידכם וכן מהו שי

 

  סיםירט והכמחירי הבקרים  
מחירון  ב ופיע ו ים ו עימופי 
חיווט   ולל כיהמחירים   .דקל

 . ורווח קבלני
קל  פיעו בדבאם לא יו )

גת חשבונית  ולמו לפי הציש
עם רווח   רה מראששאוש
+  שמוגדר בהסכם קבלני 

 שעות חיווט(
 ות הצפויות לשנה. זמנ הכספי של ההאבקש לדעת , מה שווי     .8

 
, בממוצע קשה מאוד להעריך

   שנה.כל ב ₪מאות אלפי 
חות ליצור לו 2חכים  מ כרגע)

 . ללוח ₪ 80,000-ה סביב
 ה. ה בשנה שעברההזמנות שהילל מהו השווי הכספי של כ   לי לכ  .9

 
גם  בלן ביצע ותו קמאחר וא 

ייצור   את התחזוקה וגם את
לא ניתן לבצע את  הלוחות 
ת  מד באמו. זה נאההפרדה

 שנה. בממוצע בכל  ₪אלפי 
  3יצרנו  י ה בשנה האחרונ )

ות  ראשיה החלפ ת עמודו
נקודות    2רטור + חח"י גנ

ח  של כל לוות מדידה על
80,000-100,000 ₪ )   
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סעיף     .10

13.2 

את אופן הניקוד ברכיב ניסיון מקצועי בביצוע   נותשלנבקש 
יוב כך שיימחקו  עבודות התקנת לוח חשמל במתקני ב 

בור  נה.." ויירשם " עהמילים " ..ולא באמצעות קבלן מש
 אמצעות קבלן משנה ....". או ב .שביצע בעצמו  ...גוףל כו
 

כמפורט   נדחית. הקשהב
סר  לעיל תו 5בתשובה מס'  

וד  ולא תחשב באופן הניק 
המילה ייצור באמת המידה  

 ן ניסיו
סעיף     .11

22.6 
 קשה. לב

ונספח  
 .1ג

יסיון מקצועי בביצוע  ן הניקוד ברכיב נ אופבקש לשנות את נ
במסמכי המכרז   ביוב ניבמתקעבודות התקנת לוח חשמל 

לים " ..ולא באמצעות קבלן  כך שיימחקו המי  ,  1ובנספח ג
צמו או  ביצע בע...שור כול גוף.משנה.." ויירשם " עב

 שנה ....". באמצעות קבלן מ
 

כמפורט   נדחית. הקשהב
לעיל תוסר   5בתשובה מס'  

א תחשב באופן הניקוד  לו
המילה ייצור באמת המידה  

 ן ניסיו

המכרז או שמבוצעת   כולתנכללת בת  הבקר  נתתכם הא  כללי   .12
 חרת. במסגרת א

  והתחזוקהתוכנות הבקרה 
 רה  קלן ב קב"י  בוצעות עמ
 

ופין  זרים שלא מופיעים בדקל או לחילמחרו אביכיצד יתו  כללי   .13
 למי אביבים יש סטנדט ציוד יקר יותר. 

 

  7.16.3כמפורט בסעיף 
גת  כנגד הצבהסכם: "

ת עבור עבודה או  בוניחש
ה של פריט  רכיש אושירות 

   ל  אש ערמשאושר   חירמב
ה  דס הנ  ל ידי סמנכ"

עד   וח קבלני שלבתוספת רו
5% ." 

בניקוד     .14
האיכות  

סעיף  
22.6 

.האם   D&Bל   תהתייחסויש  22.6בניקוד האיכות סעיף 
 נדרש להגיש דוח כלשהוא? 

 

צמה.  החברה בודקת בעלא. 
ה  פעול  לשתף המציע ידרש

סר  במידע ויהיה ח DBמול 
 מערכת שלהם. ב עמיד

האם יהיו מספר זוכים ואם כן כמה? איך תתבצע החלוקה     .15
 תר מאחד?במידה ויו  בין הזוכים

 

ם להצעות שיתקבלו  בהתא
החברה תשקול אם לבחור  

. בכל מקרה  1יותר מזוכה 
מדיניות החברה היא שיהיה  

 ה.מספיק נפח עבודה לזוכ 
  יהאעדכני הצמדה או שמחירון דקל הגנון האם יש מנ     .16

 הקובע ? 
 העדכני.  ון דקל  מחיר

 האם לוחות בקרה נכללים במסגרת החוזה?     .17
 

ה הם  הבקר פיקוד ות הוחו ל
ולבים  ומש פרד נ  לק בלתיח

 חות הכח. בלו
ו . אם לא כיצד משולם  פק על ידינהאם ציוד בקרה מסו    .18

 ? החיווט 
 

 7לה תשובה לשאראו 

קריאה זה יש בחומאחר והחוזה אינו חוזה אחזקה, מדוע      .19
 בחירום 

את   ת לעצמהרה שומרהחב
גים  הזכות במקרים חרי 

  עות ההסכם עםלבצע באמצ
דות  גיבוי לעבוהזוכה גם  

 אחזקה. 
פרק    .20

2 
  2פרק 

 . 2סעיף 
  –קנים לדוגמא אבקש לצרף תוכניות לוח חשמל של מת

 דוגמא מכול מתקן אופייני . 
 

 :מאותדוג 3 רעלו לאת
דוגמא לתוכנית טיפוסית   •

י דיזל  יבומים בגבאר 
 גנרטור 

דוגמא לתוכנית נקודת   •
 מדידה 

    דוגמא לתוכנית תחנת קיץ
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חירי הבקרים של החברה המאופיינת על  לצרף את מ אבקש  פח א נס  .21

 נו עבור בקרים אלו. של ידכם וכן מהו שיעור הרווח הקבלני
 

 7לה תשובה לשאראו 

סעיף     .22
13.2 

עי בביצוע  ומקצ  יסיוןנ נבקש לשנות את אופן הניקוד ברכיב 
קני ביוב כך שיימחקו  תקנת לוח חשמל במתעבודות ה

רשם " עבור  שנה.." וייעות קבלן מבאמצהמילים " ..ולא 
 כול גוף....שביצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה ....". 

 

 קשה נדחית הב

סעיף    .23
22.6  

 לבקשה. 
ונספח  

 .1ג

סעיף  
22.6 

 
 

בביצוע   צועיון מקי נבקש לשנות את אופן הניקוד ברכיב ניס
ת לוח חשמל במתקני ביוב במסמכי המכרז  ות התקנעבוד

אמצעות קבלן  " ..ולא ב   חקו המילים,  כך שיימ 1ח גובנספ 
משנה.." ויירשם " עבור כול גוף....שביצע בעצמו או  

 ות קבלן משנה ....". באמצע
 

 הבקשה נדחית 

  ותחסוגי לו ירון דקל לחומרים אינו מפרט את כללמח 3.2ס'    .24
ידה ואין בדקל חומרים המחיר יילקח  , במ שמל הח

 ממחירון דקל שיפוצים? 

ות  ון דקל לתשתי במחיר
סעיפים  להיות כל האמורים 

ככל ולא ימצא שם ניתן יהיה 
דקל  מחירון  לשלם באמצעות

או מנגנון תשלום  שיפוצים 
כמפורט בהסכם   אחר

 הנחיות החברה. בהתאם ל
ה? זה של החברגיל צ'ק ר האם נדרש צ'ק בנקאי כבטוחה או    .25

לא ברור במסמכי המכרז אף ע"פ שנשאלה על זה שאלה  
 .כבר

 שיק בנקאי 

האם עדין ניתן  המציעים    ע לכנסהגיאם לא הצלחנו ל    .26
את החומר  אם כן איך מקבלים -להשתתף במכרז הנ"ל 

 . הפרויקטהטכני נשוא  

כן. הכנס במכרז הזה לא היה 
חובה )במכרז אחזקה הוא  

  ת אתלראו  ןחובה( נית 
המפרט הטכני )יעלה קובץ  

שיהיה חלק   מעודכן לאתר(
בלתי נפרד מההסכם ולקבל  

  צפ[ייה ללא תשלום הרשאת
ברת דקל לצורך צפייה  מח

במחירונים בפנייה במייל  
 לאשת הקשר במכרז כמפורט

 באתר.
מה עלות החודשית שאמורים לשלם עבור   –מפל     .27

 ?  השימוש  או הרישיון בתוכנה מפל
 

יהיה צורך   ה לא רז הזכבמ
למפל וככל שיהיה   ןברישיו 

צורך זה ישולם על ידי  
  הסעיף יעודכן החברה.

 ה. זוכבהתאם בהסכם עם ה
כנס    .28

 מציעים 
 יצור לוחות?  שמ משנהבקבלן   יכול להשתמש קבלן 

 
 . 5ה לשאלה  ה מענראכן. 
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 .  )אחזקה ויצור לוחות( ים בכל מכרזהזוכ ם עם ימעודכן שיצורף להסכמכאמור במענה יועלה לאתר מפרט טכני  .2

 
והתקנת לוחות חשמל וביצוע  לייצור  562/22מס'  מכרז פומבידחיית המועד האחרון להגשת הצעות בועדכון תנאי מוקדם  .3

בשעה   5.202225. -, הד'יום ל נדחה  המועד האחרון להגשת הצעות.  ים, ביוב ותיעול של החברהתשתיות חשמל במתקני מ
0012: . 

  
ב  ןיא .4 כדימסמך הבהר באמור  זה  וגרו ל  ות  כל שהיוראהב פגוע  ל  או/ע  במסגר  תראו ההומ  אה    מכרז הסמכי  ת מהמפורטות 

 . כםוההס
 

 תכם. נשמח להשתתפו .5
 רב,  בודבכ                                                                                                                                     

 
 י צקר לנצ'יאולי

 תקשרויותרכש וה לקת נהל מחמ                                                                                        
 בע"מ  2010בים ביאי  מ                                                                                         

 
 ז כרמיק  : תקתעה


