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27.4.2022 

 
 -מציעים יכנס פרוטוקול

 
  לביצוע עבודות אחזקה של מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של החברה  563/22מכרז פומבי מס' ב

 בה( )השתתפות בכנס חו
 

לייצור והתקנת לוחות חשמל וביצוע תשתיות חשמל במתקני מים, ביוב   562/22מכרז פומבי דו שלבי מס' 
 בה( חואינה  )השתתפות בכנס  ביםותיעול של מי אבי

 
 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת וכחים מטעם נ

 ות ויקשרש והתרכ הנהל  מ –קי ליאור לנציצ
 מחלקת מתקנים   הלמנ  – יכאל מילנר  מ

   אחזקת תשתיותמנהל מחלקת   -ליאןי שקובי 
 
 כללי  .1

 מכרזים :  2  -בעסקינן  1.1

וביצוע תשתי 1.1.1 חשמל  לוחות  והתקנת  מלייצור  של  ותיעול  ביוב  מים,  אביות חשמל במתקני    בים י 
 "( השירות: "ןהל)ל

   לביצוע עבודות אחזקה של מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של החברה  1.1.2
 "( השירות: ")להלן

 

 ד' לתקנות חובת המכרזים. 17עם בחינה דו שלבית לפי תקנה   המכרז הינו מכרז פומבי 1.2
 

  80%:  ם להלןם הפורטירך שקלול המרכיביבד  מכרז תהינהכל  בה הזוכה  ההצע   ירתלבח   דההמי  ותאמ 1.3
 שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.   ופןובא  איכות 20% -ו מחיר 

 
החברה  מופורס   םירזמכה 1.4 של  האינטרנט  מעוניימציע  .  באתר  נדרש    ןאשר  הצעה    3-בלהגיש  להגיש 

ובה  מעט אחת  מעטפה  המכרזפות:  צחהנספ לרבות    חתומים  מסמכי  ו ים,  להוכחת    כיםמסמילומים 
 המחיר   תהצע  סטופובה   סמכי המכרזמנפרדת מומה חתושניה  , מעטפה םימוקדמ נאים  עמידה בת 

המעטפות  ו שתי  מא מעטפתוך  לאת  אחת  המצ.  גדתה  להתעל  האינ יע  באתר  ועד  מה  עדטרנט  עדכן 
 . עיתונותבהאינטרנט ו  סם באתרזה יפור במכרז  האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים

 
והשע  ותצעה לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  המכרזים  בתיבת  תהיינה  ה שלא  לא  ה  לעיל,  נקובים 
 .  הרדי החבר ים הנמצאת בכניסה למשכרז המ יבתלת ש להגישאת ההצעה י ישקלנה.ת

 
שינוי שיתבצע החברה תהא  כל    צעה,ההסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ה  הוסיףאין ל 1.5

ל  את  רשאית  להעביר  ל  כ  ההצעה. פסול  יש  המכרז  למסמכי  בנוגע  שאלה  או  שהיא    לחברתנו הערה 
 שאלות הבהרה.  ת המועד להגשת סגרבמ

 
 :ותהבהרמספר ן להל .2

ואת   אחתבמעטפת נפרדת טפות של מסמכי המכרז  מעש את הלב להגי  שלבי. לשים-הינו דו זהמכר 2.1
כל  המכרז ע"ג מס' את  יש לרשוםאגדת.  שלישית מן במעטפה וכולפרדת שניה  ה נעטפמבהצעת המחיר 

 מעטפה. 

.  רזהרלונטי בכל מכ  ון דקלעל מחיריש לציין את הנחת המציע   הב טבלהיש בטופס הצעת המחירים  2.2
  חירום קריאות דחופות וקריאותלבמחירים קבועים שמתיחסים אופציונליים ים ש סעיפבנוסף י
לו לא  . עבור סעיפים את אביזרים במתקןהחלפ  ורם יהיה בנוסף לתשלום עבורוהתשלום עבלתיקון 

ק לחתום חתימה וחותמת  קובים ולכן נדרש ררים הנו במחיעהצעת מחיר והם יבוצש נדרש להגי
 . עמודים בהם הם נמצאיםב

 
 

 . תבחןלא הכספית הצעתו  13- ת מפחו של איכות ניקוד מציע שיקבל  2.3
 
 ברה. באתר האינטרנט של הח על עדכונים ככל ויהיו יפורסמו הודעות 2.4
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 .  ת איכותויקעת גם בד החברה מבצ ולכןהזוכה   הקבלן של וההגב  הובהר שנדרש שירות ברמה 2.5

 
  : רההחבובות שתלו במהלך כנס המציעים ולצדן שאשנ להלן שאלות .3

 

התאריך  ו  1.5.2022  -קל מתעדכן רק ב מחירון דות הבהרה?, הלשאל ועד  מ  האם ניתן לדחות אתשאלה:   .3.1
 .  2.5.2022 -הוא ב השאלות הבהרההאחרון להגשת 

 
והמועד האחרון להגשת   9.5.2022יום  רה יידחה לות הבהלאחר בדיקה המועד האחרון לשאל  : תשובה

 . 16.5.22הצעות יידחה בהתאמה ליום 
 

 מכרז?  זה מחירון דקל מדובר בכלאיחיר מ בהצעת לא ברור : שאלה .3.2
 

   : תשובה
של מערכות חשמל במתקני מים,   ודות אחזקהלביצוע עב 563/22' פומבי מסבמכרז   -מחירון דקל אחזקה
 ברה ביוב ותיעול של הח

לייצור והתקנת לוחות חשמל וביצוע תשתיות     562/22פומבי דו שלבי מס'   תיות במכרז  מחירון דקל תש
 חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של מי אביבים

 
 ימום?  נ יש הנחת מי שאלה: .3.3

 
 .  נחהם ה ימומינ לא. אין  : תשובה

 

 מה מהות העבודה באחזקה?  שאלה:  .3.4

 
)המס'  יו נכון לעכש מי קיץ  תשאיבלתחנות   28 מתקנים מהם 100-זקים כאנחנו מתפעלים ומתח : תשובה

פו, רמת השרון וגבעתיים, עכשיו  תל אביב י בביוב  מכוני  5. תחנהכל משאבות ב 2.יש (ןגדל כל הזמ
  תפעול ה לתקלות יש עבודות של תוכנית עבודה שגרתית לאחזקה ויש מעניש . נה נוספתח מוקמת ת
 .  חרא ניםל בק ע"י שמבוצעיםבקרה מערכת ו,  גנרטורים ותחזוקת 

 
 מה? קדת העבויש ה: שאל .3.5

 
 כן.  : תשובה

 
   איך התשלום באחזקה?  שאלה: .3.6

 
פעם בחודש עם פירוט של כל העבודות שבוצעו  חשבון עבודה  מגישים , הוא פר עבודההתשלום  : תשובה

 . באותו החודש
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 ש גיכם היא להיות זמין ונ כונן? , הדרישה שלתגמול על היותו  יש שאלה:  .3.7
 

ה  יצוע עבודובמקרה שיש צורך בב  אבל צריך זמינות לביצוע השירותננות כו אין תשלום על : שובהת
 תאם לטבלה של הסעיפים האופציונליים להלן : בהדחופה יש תשלום נוסף 

 

 
 

 פועלת רק בקיץ?  ץהאם תחנת קישאלה:  .3.8
 

 פועלת כל הזמן. לא רק בקיץ. נת קיץ תחלא.  : תשובה
 

 גודל של פעילות חודשית באחזקה?  סדר  מה שאלה:  .3.9
 

זה במענה לשאלות  הוציא דוח כ. ננסה ל עם הייצורכי בעבר ההסכם היה ביחד קשה להעריך  : תשובה
לא ניתן  . בכל שנה ת עבודהמתואמת שנה קדימה בתוכנימתבצעת ויום יש תחזוקה שוטפת שההבהרה. כ 

   צפות קריאות של תקלות.ל
 

 במכרז?  שיזכההאם תהיה חפיפה לקבלן שאלה:  .3.10
 

 ליווי של החברה מול הקבלן הזוכה. יהיה   : תשובה
 

 מל? לוחות חששל ניקוי יש סעיף שאלה:  .3.11
 

 יהיה במחירון דקל .  :תשובה
 

 את הלוחות? יש הנחיה איך לנקות שאלה:  .3.12
 

 . ונפרסם בהקדם  טכנימפרט נוסיף את זה ל : תשובה
 

 ? ודק חשמל כולל בניקויהב:  השאל .3.13

 
 מל הוא בנפרד. בודק חשהתשלום עבור פה. בכל תקו  עשה בנפרדדק נו ב .לא תשובה:

 

 ים? נ: מה לגבי הזמשאלה .3.14

  
קריתשוב יזומה  אה:  דחופהך  תו  –ה  קריאה  קריא  -שבועיים,  יומיים,  חתוך  שעתיים  ת  תוך  ירום 

 . (כמפורט במכרז וםוספת תשלא בתם היקריאת חירוו ה)הקריאה דחופ 

   למחשרים בודדים במתקני זחלפת אביצוותי עבודה לתיקון/ה

יחידת   קטגוריית שירות  מס'
 מידה

מחיר בש"ח ללא  
חידה אחת  לימ מע"

(1 ) 

1 
עובדים   2וות הכולל לפחות צ  של דחופה וכננתמת קריאה לעבודהעבור תוספת תשלום 

  7:00  השעות  בין שונים םניבמתקם ציוד הנדרש לביצוע עבודת תיקון במערכת חשמל ע
 ימי עבודה.  3בודה בתוך העע צובים וסיום מיי תוך יוהגעה ב 17:00, -ל

 ₪   500 יחידה 

2 

עובדים   2של צוות הכולל לפחות  פהדחו וכננתמת הקריאה לעבודבור ום עתוספת תשל 
   שונים םניבמתקבמערכת חשמל ון ציוד הנדרש לביצוע עבודת תיק עם
ימי   3ביצוע העבודה בתוך ם וסיום הגעה בתוך יומיי  07:00, -ל  17:00 השעות בין

 .עבודה

 ₪   1,000 ה יד יח

3 
ציוד   עובדים עם 2ות  ת הכולל לפחשל צוו םבודת חירוקריאה לעתוספת תשלום עבור 

-ל  7:00שעות  ה יןערכת חשמל במתקנים שונים ב במ  הנדרש לביצוע עבודת חירום 
 הגעה בתוך שעתיים  17:00

 ₪   800 יחידה 

4 
ם עם ציוד  ובדיע 2  של צוות הכולל לפחות ודת חירוםקריאה לעבתוספת תשלום עבור 

-ל  17:00שעות  ה יןם שונים ב ל במתקנימערכת חשמ ב  נדרש לביצוע עבודת חירום ה
 הגעה בתוך שעתיים  07:00

   ₪ 1,200 יחידה 
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 אפשרות לחלק את העבודה?  ז?, יש זוכים במכריהיו כמה שאלה:  .3.15

 
 ם.מי אביבית עקול ד, נתון לשיתראו יו   1יכול להיות זוכה   תשובה:

 

 קאית? או ערבות בנ : צריך צ'ק השאל .3.16

 
 לא ביקשנו.  חזוקה . במכרז תייצור לוחות חשמל צריך לצרף צ'ק בנקאי  הגשה למכרזבתשובה: 

 קאי.נהצ'ק ב  זר אליוהזוכה במכרז יעביר ערבות ביצוע ויוח  -לגבי ערבות
 

 יעדכנו מי זוכה? שאלה: כמה זמן  .3.17

 
 ת.הגשת ההצעו  תשובה: תלוי, גג חודש מתאריך

 

 מת"א?  של הקבלן מרחק : יש הגבלת השאל .3.18

 
לו   ז. צריך שיהיהכרהקבלן חייב להתאים את עצמו ללוחות זמנים במחק אבל תשובה: אין הגבלת מר

 . ת"אאזור צוות ב
 

 ? בכל מתקן אחזקה קבלן האחריות של גבול: מה שאלה .3.19

  
ובהתאם להנחיות   עולה פוף תבשייפולו טשבמה   מס' קבלנים וכל אחד עושהאינטגרציה בין  יש  תשובה:
 .  החברה

מכוני ביוב וקיץ ישנו קבלן אחזקה )לא חשמל( גלובלי אשר   -ת הוא בהתאם למתקןריותחום האח
 מתחזקים. ביבים של מי אמתחזק את כל הציוד המכני והתהליכי, מכוני מים צוותים 

 . אחזקת חשמל אחראי על תחזוקה מונעת תחזוקת שבר והקמהקבלן 
הלוחות ומי אביבים משאירה לעצמה את האופציה שיבצע גם את    רחראי על יצוקבלן לוחות א

 . ההתקנות
 

 ? מתקיןהיצרן לוחות כשמייצרים לוח חדש : שאלה .3.20
 

 מייצר ומתקין.  היצרן כיום : תשובה
 

 לא מתקין?   שמתחזקהקבלן שאלה:  .3.21

 
 . ת החברהעש אפשרות לשנות בהתאם לשיקול דיו לי יהוזה שיקול דעת נכיום לא אבל תשובה: 

 

 זה במסגרת תחזוקה?  -רה לא דולקתאלה: אם מנוש .3.22

 
ר זה לקבלן אלא נכניס את זה כחלק מעבודת האחזקה שלו  כן. אבל לא נקרא במיוחד עבו תשובה:

 במתקן או שבמקרה דחוף נחליף לבד. 
 

 מל? ור מחברת חשה: כל המתקנים מקבלים חיבשאל .3.23

 
 שמל.חחשמל של חברת  הכולם מחוברים לרשת כן.  תשובה:

 

 ימים? ל מתקנים קי ע תרמוגרפית בצעים בדיקהשאלה: מ  .3.24

 
 . מבצעיםכן : תשובה
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 יצור לוחות? שמ משנהיכול להשתמש בקבלן   שאלה: קבלן .3.25

 
 בהרה.  ול זאת ונענה במענה לשאלות ה ההגדרה במכרז לא ניתן. אבל נשק   יפכרגע ל: תשובה

 

 

 ? עבודהכולל והחלפת בקרים ה  לה: האם תחזוקשא .3.26

 
בקרים  הכן.    :התשוב ירכוש  קניה שאושויקבל תמורתם  ידי החברה    ליוגדרו עשקבלן  רה מראש  עלות 

, כמו כן החברה רשאית לספק בעצמה  או מנגד הסעיפים יהיו בדקלבהתאם להסכם  בתוספת רווח קבלני  
 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי קר להתקנה עבור הקבלןאת הב

 
 :  על דחייה כמפורטהחליטה    החברהבהתאם לשאלות שעלו בכנס מציעים   .4

 
 .0015:בשעה  5.20229. -ה,  ב'ביום : )לאחר דחיה( המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 
 . 0012:בשעה   5.202216. -ה, 'בביום : )לאחר דחיה( המועד האחרון להגשת הצעות

 
 . מכי המכרזמסד מבלתי נפר חלק ווהמהזה מך מס .5

 

   : ל"דוא  באמצעות, יעיםהמצ ל מכנסוקולת הפרוטבאישור לקך זה כרף מסמנא לצ .6
 

 
avivim.co.il-salya@mei  הצעה. למסמכי ה חתום  לצרפוו א /ו 

 
 

 
 , וד רבכבב                                                                                                                                          

 
 : מציעים כנסקבלת פרוטוקול השתתפות והריני מאשר 

 
 
 
 
 

___        __________ _________         ____________          ______________ 
   חותמת                       ימה חת  תאריך                                                 שם           
 

mailto:salya@mei-avivim.co.il

