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16.5.2022 
 , דלכבו

 מציעים פוטנציאליים 
 ,א.ג.נ.

 

   -רכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של החברהלביצוע עבודות אחזקה של מע 563/22מכרז פומבי מס' הנדון :  

 "(מכרזה: "ת הבהרה )להלןמענה לשאל

 שלום רב, 
 

אביבים   .1 מי  חברת  מענה  )להלן:    2010להלן  אביביבע"מ  "מי  ו/או  לשאם""החברה"  הבהרה  ל(  במסגשהתקות  ת רבלו 
 שבנדון : ליך הה
 
 מענה החברה  פירוט השאלה  מס' סעיף נספח 'סמ

  6נספח    .1
מסמכי  ב

 ההסכם 

  2סעיף 

 ( 44)עמוד 

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

ערבות בנקאית תוגש רק על  
ידי הזוכה במכרז. אין צורך  

ות או  רב שלב זה להגיש עב
אי במכרז שבנדון  שיק בנק
 ( )אחזקה

אנו יכולים להוציא ערבות בנקאית לסכום המובקש ולא      .2
 ? שיק בנקאי 

 הבקשה נדחית. 

  נספח ח'  .3
מסמכי  ב

סכם  הה
)עמוד  

20) 

   3.2סעיף 

 

   פירוט שאלה
 

מה עלות החודשית שאמורים לשלם   –מפל  .1
 ?  עבור השימוש  או הרישיון בתוכנה מפל

 
מופיע מיכשור תהליכי  ן דקל לא ור במחיכידוע  .2

כגון : מדי ספיקה, משדרי לחץ , מצופים וכד' ,  
 האם התאגיד בעצמו רוכש את המיכשור? 

 
למערכת  הרישיון  .1

יהיה על חשבון  מפל 
הסעיף   .החברה
עם    תם שיח בהסכם

כן  דוהזוכה יע
 בהתאם.

   
כל הסעיפים   .2

להופיע  אמורים 
במחירון דקל. ככל  

ויהיה סעיף שלא  
  יוכל ן  קבלה יעופ י

אית  לרכוש עצמ
ת  אם להצעבהת

שאושרה  מחיר 
מראש על ידי  

החברה ולקבל  
תוספת רווח קבלני  
בהתאם להסכם או  

לחילופין החברה  
יכולה לרכוש ולספק  

לקבלן להתקין  
בהתאם לשיקול  

 ה הבלעדי. דעת
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מחירי קריאת שירות לא ריאלי מאחר וכמעט כול    כללי   .4

במחיר זה   ות.ירת שאוריק האחזקה מתבססת על

 להתמודד ה נתקש

א  לשוטפת  תחזוקה 
שירות  על קריאות מתבססת

תחזוקה   תתבצע. דחופות
יזומה לפי תכנית מאושרת  

מראש על ידי המפקח.  
יהיו  דחופות ת קריאות שרו

בהתאם  תקלות שבר. רק ל
לנסיון העבר של החברה  

כמות התקלות שמעבירים  
הם   מיידי לן לטיפוללקב

 .  יםדד בומקרים ב
מסמכי   .5

 המכרז
  9 סעיף

 ( 26עמוד )

הבקשה נדחית. כפי שהובהר  טבלת הקנסות אינה מידתית לעומת קריאת שירות. 
בכנס המציעים החברה לא  

ס קבלנים  נוהגת לקנו
ומטרתם שהקבלן יבצע  

אין  שירות מיטבי כמו כן  
קשר בין קנסות לתשלום על  

 קריאת שרות.  
נוסף על קריאת  ישנו תשלום

ת  רצון לצא תמרץ ות לשר
 לקריאה. 

מפורט במפרט הטכני   יש הנחיה איך לנקות את הלוחות?   כללי  .6
 כן שיועלה לאתר. עודהמ

 מחירים ותחזוקה אינם מוכנים לחשוף וצים ל שיפ דק  כללי  .7
 אותו עם לא נזכה במכרז.  ואין עניין לרכוש

ובר  האם אפשר לקבל מכם את המחירים עליהם מד 
 בתחזוקה ? 

כן בדקל לא בקרים מתוכנתים ולא  ע זה לא עודלרגעד 
 ציוד תהליכי. 

 

  ת דקל פתחו הרשאו
ופנו  היו בכנס  מציעים ש ל

  תלראושיוכלו  כדי לחברה 
כל הסעיפים   ה .למידע ז 

אמורים להפיע במחירון דקל 
ובמידה לא ישולם בהתאם  

  למנגנון בהסכם כמפורט
 ( 2) 3נה לשאלה  במע

  –לוח חשמל של מתקנים לדוגמא  יות אבקש לצרף תוכנ  כללי  .8
 דוגמא מכול מתקן אופייני . 

 

 :מאותדוג 3 רעלו לאת
דוגמא לתוכנית טיפוסית   •

באר מים בגיבוי דיזל  
 גנרטור 

דוגמא לתוכנית נקודת   •
 מדידה 

    דוגמא לתוכנית תחנת קיץ •
ל בכל זאת להגיש  כם מציע שלא היה בכנס מציעים יוהא  כללי  .9

שם שההשתתפות בכנס היא  נר  )במסמכי המכרז ?הצעה
 חובה(  

הכנס  הבקשה נדחית. 
מציעים במכרז זה הינו  

 . חובה
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 .  )אחזקה ויצור לוחות( זוכים בכל מכרזמעודכן שיצורף להסכמים עם הכאמור במענה יועלה לאתר מפרט טכני  .2
 

לביצוע עבודות אחזקה של מערכות חשמל במתקני מים, ביוב   /22563'  פומבי מס  מכרזהמועד האחרון להגשת הצעות ב .3
 .12:00בשעה  25.5.2022 -ליום ד', הנדחה    ותיעול של החברה

 
כדיומך הבהר ן באמור במסיא .4 זה  וגרו ל  ת  כל שהיהב וע  ג פל  או/ע  במסגרהמפורטו  וראותההמ  אוראה    מכרז המכי  סת מת 

 . וההסכם
 

 נשמח להשתתפותכם.  .5
 ב, בכבוד ר                                                                                                                                          

 
 י צקר לנצ'יואלי

 יותתקשרווה לקת רכשמנהל מח                                                                                          
 בע"מ  2010 ביביםאמי                                                                                           

 
 מכרז תיק  : קעתה


