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 ג.א.נ.,

 תאגיד מים אזורי להספקת מדי מים מכאניים עבור ת.מ.ר 02/2019מכרז מס' מכרז פומבי  הנדון:

 

 

 .ביחס להוראות המכרז שבנדון תאגידבלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו 

 כמו כן, תשומת לב המציעים למסמכים הבאים המצורפים להלן:

  (;2019על המציעים להגיש ערבות בהתאם לנוסח זה )המדד היסודי שונה ל"אפריל  –נוסח ערבות השתתפות מעודכן" 

  והצעה כספית מעודכנים.מחירון שירותים 

 

 .14:00-9:00בין השעות  0192במאי,  22 -מועד הגשת הצעות למכרז הנו ביום רביעי ה

 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

1.  

(, 1חלק א')

 – 10.2סעיף 

 ביטול סעיף

 ( מבוטל.1בחלק א') 10.2סעיף  – הבהרת התאגיד

 ערבות הגשה  .2

מדד  (,המעודכן )ערבות ההגשה 1סח לנספח בסעיף ה' לנו

מבקשים לעדכן . 2019ד הרשום הינו מדד חודש מאי היסו

מאחר והמדד שיהיה ידוע במועד הגשת המכרז  את הנוסח,

 יהיה מדד חודש אפריל.

מקובל, הערבות תוצמד למדד 

ר' להלן  – 2019חודש אפריל 

 נוסח ערבות מעודכן.

 כללי  .3

המציעים עבור המכרז בהמשך לפרסום פרוטוקול מפגש 

הנידון, נבקש את עדכון פרוטוקולי מפגשי המציעים כך 

שיופיע כי נציג חברת סלקום ישראל בע"מ, מר איתי וולר, 

ייצג במפגש הנידון הן את חברת סלקום ישראל בע"מ והן 

את חברת זנר ישראל בע"מ כפי שהציג בעצמו במפגש 

 המציעים.

 

 הבקשה מתקבלת. 



 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

ודא כי כל העדכונים כאמור, נבקש שרישומנו יעודכן ולו

והמסמכים הקשורים למכרז יועברו גם אלינו, לכתובת 

 המייל:

Eran.Altmann@zenner.com 

-052ו/או  04-8411108ווידוא קבלת ההודעות בטל' מס': 

5327732. 

 

 

נבקש את אישורכם על קבלת פנייתנו לעדכונים פרוטוקולי 

 מפגשי המציעים הנ"ל.

 #2תנאי סף   .4

 החל משנת בתנאי הסף ישנו תנאי של תו תקן ישראלי. .1

, החלת תו תקן 33שונו התקנות ובוטל סעיף  2019

אישור הדגם  ישראלי ובמקומו יש לרשום אישור דגם.

ולכן צמוד  הוא המנחה לשימוש במדי המים בישראל.

 במחירון. 4לחוק יש לשנות גם את נספח 

 2לטמן מגודל "יש לשנות את השם כפוף לתקנות וו .2

 . ומעלה ולא רב זרמי

כמו כן ישנו בחוק אלמנט של החלפה כיוון שמודד  .3

 4וולטמן רגיל מוחלף כל שנתיים, וישנם כאלה עם 

 שנים ויש לתת לכך את המשקל הראוי.

נדרש להציג את תו התקן  .1

הישראלי הנדרש בתנאי 

הסף, או לחילופין תו תקן 

מרשות תקינה 

בינלאומית אחרת 

, תקן MID)כדוגמת תקן 

כמו כן, יש להציג  (.4064

של רשות אישור דגם 

 למדי המים. המים 

השינויים יחולו גם לגבי 

 .4נספח 

' שינויים במחירון ר .2

 המעודכן המצורף להלן.

 אספקתלמדובר במכרז  .3

מדים, ככל שיהיה צורך 

בהחלפת המדים, בהתאם 

לצורכי התאגיד, התאגיד 

 יזמין  מדי מים בהתאם.

 כללי  .4

ת שאלות הבהרה נוספות ככל מבקשים לאפשר הגש

ו רלאחר פרסום תשובות לשאלות הבהרה שהוגד ,שיידרש

 .5.5.2019עד 

לא מקובל, לא יקבע מועד 

 נוסף לשליחת שאלות.

5.  
 לתנאי 4סעיף 

הסף וכן 

תצהיר העדר הרשעה במכרז שבנדון עולה כי בנושא העדר 

הליך/הרשעה פלילית נעיר את תשומת ליבו של התאגיד כי 

 הבקשה נדחית.

mailto:Eran.Altmann@zenner.com


 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

בחלק א' 

 8נספח 

מרבית החברות אשר ביכולתן ליישם את תנאי המכרז 

הורשעו בשנתיים האחרונות בהליך הפלילי בעבירות של 

סותו הרשות ההגבלים העסקים. נבקש מהתאגיד התייח

 בנושא.

6.  
לחלק  4סעיף 

 (2א' )

אופן בחירת ההצעה הזוכה מבין ההצעות הכשרות בשורה 

ישנה התייחסות  3/4הראשונה לטבלה מד מים בקוטר "

כאשר בחלק  100שווה או גדול מ Rלמצב שבו קריטריון ה

א'  3.1.3מפרט טכני של השירותים הנדרשים בסעיף  –ג' 

נבקש  80צריך להיות גדול מ  Rמצוין כי קריטריון ה

 R<100או לחילופין  R=80התייחסותכם לניקוד 

רמת הדיוק המינימאלית 

הנה  ¾"לקוטר  הנדרשת

R≥80  ר' שינוי במסגרת(

  להלן(. 21המענה לשאלה #

¾" לקוטר רמות הדיוק 

( 2לחלק א') 4המופיעות בס' 

הנן עודפות ובהתאם לרמות 

הדיוק המופיעות בטבלה, 

המציע יקבל ניקוד על רמות 

 דיוק גבוהות יותר. 

7.  

 –חלק ג' 

מפרט טכני 

של 

השירותים 

הנדרשים 

 3.1.3בסעיף 

 ג'

ככל הנראה נפלה טעות קולמוס שכן נדרשת דרגת איטום 

IP65  כאשר בפועל ממדי המים נדרשת דרגת אטימות

 .IP68גבוהה יותר של 

 

מדובר בטעות סופר, הדרישה 

 .IP68 -היא ל

8.  

 –חלק ג' 

מפרט טכני 

של 

השירותים 

הנדרשים 

 3.1.3בסעיף 

 ד'

דרישה זו אינה  T30 להיות מותאמים  לנדרשים מדי המים 

אשר דורש  63עומדת עם דרישת תנאי הסף לעמידה בתקן 

 ˚ 60או לחילופין בבדיקת טבילה של  T50עמידה ב 

 

הדרישה היא לעמידה בתקן 

 .63ישראלי 

9.  
 13-8עמוד 

 11סעיף 

נבקש כי במסגרת תנאי הסף, תבוא הבהרה, לפיה,  .1

תנאי הסף הנדרשים מן המציעה במכרז זה בהקשר 

להיקף פעילות כספית וניסיון, יוכלו להתבסס על 

התקיימות תנאים אלו במציעה או אצל בעלת השליטה 

במציעה בתנאי שהינה חברה הפועלת במישרין 

ובל, תנאי הסף מק לא .1

 נותר בעינו;

לא מקובל, תנאי הסף  .2

 נותר בעינו.



 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

בתחום ייצור ואספקת מדי מים )נזכיר כי התניתם את 

ל על הצעת המציע בכך שהינו תאגיד המאוגד בישרא

פי דין(. כאן המקום לציין כי אנו מבקשים להסתמך 

על ניסיונה של בעלת השליטה, וזאת בהינתן כי 

חברתנו הינה זרוע הפעילות המקומית של בעלת 

השליטה )ולא חברת פרוטפוליו או יבואן ללא זיקה 

  ליצרן(.

 

לחליפין בלבד, נבקש כי סך המחזור המבוקש יוכל  .2

ות עבור מדי מים בלבד לפח₪ מיליון  5לעמוד על 

( חלף הדרישה למחזור 2018בשנה האחרונה )

השנים  3-בכל אחת מ₪ מיליון  1מינימלי בן 

( וזאת לאור כך שהפעילות 2016-2018האחרונות )

המקומית של החברה החלה למעשה רק במחצית 

. דרישה זו דומה לדרישה נדרשה במכרז 2017שנת 

 .04/2019הקר"מ המקביל, מכרז 

10.  
 9עמוד 

 11סעיף 

מבקשים לאפשר הגשת מדי המים בעלי אישור דגם 

ישראלי, ולא להתנות את ההגשה בקיום תו תקן 

 .63ישראלי או התאמה לתקן ת"י 

לעיל, תת  4ר' מענה לשאלה #

 .1שאלה #

11.  
   10עמוד 

 3תנאי סף 

נבקש כי הנזכר בסעיף זה יידרש אך ורק במקרה של 

כיול מדי המים בישראל ו/או הרכבתם, ולא כאשר 

אלו מובאים כמוצר מוגמר ומכויל לישראל בהתאם 

לאישורי הדגם. נזכיר כי המדובר במהות אישורי 

הדגם על מנת להביא את המוצר המקורי מתוצרתו 

המקורית. יובהר כי בכל מקרה של צורך בהפעלת 

האחריות על המוצרים, ממילא יסופק מוצר חדש 

 לוטין חלף המוצר בגינו הופעלה האחריות.לח

שאלה לא מובנת, נדרש להציג 

רישיון תקף של מבדקה ובית 

מלאכה, כנדרש בתנאי הסף, 

ללא קשר לארץ המוצא של 

 מדי המים המסופקים.

יובהר, על המבדקה ובית 

 .בישראלהמלאכה להיות 

12.  
 10עמוד 

 11סעיף 

כידוע, מספר חברות העוסקות בתחום מדידת המים, 

הורשעו בבצוע עבירות על דיני הגבלים העסקיים וחוק 

העונשין, בגין מעשים שנעשו לפני כעשור )"תיק ההגבלים 

 העסקיים"(.  

 

 הבקשה נדחית.
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בטבלה, נקבע  4"תנאי סף למציעים" מס'  11בסעיף 

שהמציע, מנהליו ובעלי המניות העיקריים שלו, נדרשים 

( היעדר הרשעות בעבירות שהן 8על תצהיר )נספח  לחתום

:עבירות עוון או פשע, עבירות שיש עמן קלון, עבירות בגין 

מתן מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי מכל מין או סוג, 

 עבירות לפי חוק הגבלים עסקיים ועבירות רכוש או מוסר.

 

בהמשך נקבע, שהחברה רשאית, אך לא חייבת, במסגרת 

סול הצעה של מציע, אם תלוי כנגדו או כנגד בעל סמכותה לפ

מניות עיקרי בו כתב אישום או עפ"י מידע שיתקבל 

 מהמרשם הפלילי.

 

ונוסחו של נספח  11בסעיף  4אנא הבהירו שנוסחו של ס"ק 

)תצהיר היעדר הרשעה(, ישונו, כך שהמציע יידרש לתת  8

פירוט של העבירות כאמור בהן הורשע, ומציע שהורשע 

ירות המנויות מעלה לא יהיה מנוע או פסול מלהשתתף בעב

 במכרז.

 

כמו כן, תבוטל הדרישה להחתים על גבי תצהיר )כפי 

 שיתוקן( את מנהלי המציע ובעלי המניות העיקריים בו.

 

ללא תיקון זה, מספר חברות המובילות בתחום מדידת 

המים, שהשתתפותן במכרז היא חיונית, לא תהיינה 

כלשונו, ובכך  8התצהיר בנספח  מסוגלות למלא את

תצומצם משמעותית התחרות במכרז ובהתאם תרדנה 

 איכות ההצעות.

 

13.  

 12-10עמוד 

 4/7סעיף 

 תנאי סף

מאחר והרוב המוחלט של החברות  הורשעו בהגבלים 

עסקיים ועל מנת שתהיה תחרות הוגנת,  אבקש לאשר 

הגשה למכרז כאשר אנו מודים שהורשענו בעבירה 

 הנ"ל. 

 הבקשה נדחית.

 27עמוד   .14
הדרישה בסעיף זה כי חלק ממדי המים יהיו בעלי אישור 

 הלכתי לשימוש בשבת.

מדובר בטעות סופר, אין 

דרישה כי מדי המים 
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א', שורה סעיף 

אחרונה 

 בטבלה

ככל הידוע לנו  במדי מים מכאניים אין צורך באישור 

הלכתי לשבת אלא אם כן מדובר במדי מים אולטראסוני 

 שבהם נדרש אישור מחמיר

 אנו מבקשים הבהרה בנושא.

המכאניים יהיו בעלי אישור 

 הלכתי.

15.  
 13עמוד 

 10סעיף 

האמור בסעיף זה מכיוון אנו מבקשים להוריד את 

שפירוש הדבר מתן העדפה לא הוגנת לחברה מסוימות 

 במכרז זה.

 הבקשה נדחית.

16.  
  17עמוד 

 16.3סעיף 

מתבקש להבהיר כי ע"פ תקנות חובת מכרזים, העדפה 

 זו לא תינתן במקרה בו המציע הינו בעל מונופולין.

 הבקשה נדחית. 

17.  
  17עמוד 

 16.3סעיף 

התעדוף לתוצרת הארץ. מטרת מתבקש לבטל את מתן 

אישורי הדגם המונפקים ע"י רשות המים לוודא כי 

יסופקו מדי מים מקוריים, כמוצרים מוגמרים, 

מכוילים ומורכבים במלואם ע"י יצרניהם בחו"ל 

והפסקת הפרקטיקה הפסולה אשר הונהגה בישראל 

של יבוא מדי מים בחלקיהם )בין השאר על מנת 

ן הרשמי שהיה בתוקפו עד להימנע מחובת עמידה בתק

המחצית השניה של שנה שעברה למוצרים אלו(, כך 

שאישורי התקינה אינם תקפים עבורם ותנאי ייצורם 

וכיולם אינם בהתאם להסמכת היצרנים. מתן תעדוף 

לתוצרת הארץ יפעל כדי לחתור תחת כוונה מפורשת 

זו של רשות המים ויעודד אפקטיבית ביצוע 

לו אשר רשות המים מעוניינת "שעטנזים" מקומיים א

 למנוע.

 לעיל. 15ר' מענה לשאלה #

18.  
 22-21עמוד 

 4סעיף 

מתבקש לתקן את חלוקת הניקוד כך שמד מים בעל 

נק', מד  0יקבל ציון  R100 כוללעד יחס מדידה של 

יקבל ציון  R200ועד  R100בעל יחס מדידה של מעד 

ומעלה יקבל  R200נק' ומד בעל יחס מדידה של  50של 

נק'. הסיבה לכך הינה כי יש לבצע הבדלה  100ציון של 

 R160ממשית בין מדי מים בעלי יחס מדידה רחב )

למשל( לבין מדי המים הפשוטים יותר המבוססים 

כולם על דגמי ארד ומוצרים אחרים שהינם בעלי טווח 

מדידה מוגבל יותר ומגיעים לכל היותר ליחס של 

R100. 

חלקות הניקוד לא מקובל, 

המפורטת בטבלה נותרת 

 בעיה.
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19.  
 61עמוד 

 3.1.3סעיף 

נציין כי ע"פ תקנות המדידה העדכניות, אין אפשרות 

שנים למדי המים  2-להתחייב לאורך שירות של מעל ל

ומעלה ועל כן נבקש להתאים את הדרישה  1"½מקוטר 

למדים בקוטרים אלו. כמובן שאין כל מניעה לדרוש 

שנים לפחות )או יותר( ואף  3למשך אחריות יצרן 

סביר כי במהלך ההתקשרות יפורסמו תקנות המדידה 

העדכניות בהן יוארך אורך השירות של מדי המים 

 המכאניים.

תקופות השירות 

המינימאליות יהיו בהתאם 

לקבוע בתקנות המדידה, 

ויים שיחולו ובהתאם לשינ

לך בהם, ככל שיחולו במה

 תקופת ההתקשרות.

20.  
 16עמוד 

 3.1.3סעיף 

אנו מבקשים לשנות סעיף זה ולאפשר להגיש מד מים עם 

 גוף מחומר פולימרי וזאת מטעמים הבאים:

הגוף הפולימרי עומד   -( 5452עמידה בתקן מי שתייה ) •

מן ללא חשש להתקלפות בתקני מי שתייה ועמיד לאורך ז

 .הצבע הפנימי

לגורמים מאחר והמד עשוי מחומר פולימרי, אין עניין  •

 עבריינים לגנוב אותו לצורך מכירתו כמתכת.

על עבודת ההתקנה, משקל המד קל בהרבה, דבר המקל  •

 .השינוע והאחסון

חב' ארד צברה ניסיון רב עם מדים אלה ומספקת אותם  •

בארץ ובעולם, הן במגזרים עירוניים והן במגזר הכפרי 

 וביישובי המיעוטים.

 לא מקובל

21.  
 61עמוד 

 3.1.3סעיף 

, הדרישה המינימאלית מקובל R≥ 80נבקש לעדכן את הדרישה לדיוק מינימלי 

 " תהא 1 -ו¾" למדי מים 

80 ≤R.  

22.  
 61עמוד 

 3.1.3סעיף 

לא מקובל. כמו כן, ר' מענה  R≥ 100נבקש לעדכן את הדרישה לדיוק מינימלי 

 לעיל. 21לשאלה #

23.  

מפרט טכני 

 תת 3.1.3סע' 

 סעיף ב

 .R160ל  =נבקש לשנות לדיוק מינימאלי של < או 

אינם  R=160)לפי הניסוח הנוכחי מדים עם דיוק של 

 עומדים בדרישה(.

מקובל, רמת הדיוק 

המינמאלית למדי מים החל 

 .R≥160" ומעלה תהא 1.5 -מ

24.  
 61עמוד 

 ד' 3.1.3סעיף 

 C30 ͦ ולא   ͦ C  50  טמפרטורה מאושרת במדינת ישראל היא

בחוברת המכרז . נבקש  61ד' עמ'  3.1.3כפי שמופיע בסעיף 

 לעדכן בהתאם.

 לעיל. 8ר' מענה לשאלה #



 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

25.  

 61עמוד

 3.1.3סעיף 

 ה'

מדי המים החמים המסופקים בארץ לתשתיות המותאמות 

כפי שצוין  60 ͦ ולא  90בבתי מגורים לאורך שנים הינם 

בחוברת המכרז. נבקש לעדכן  61ה' עמ'  3.1.3בסעיף 

 .C70 ͦ בהתאם ולציין טמפרטורה של לפחות 

 לעיל. 8ר' מענה לשאלה #

26.  
 61עמוד 

 ט/3.1.3סעיף 

ומעלה שיהיו בעלי  1בסעיף זה ישנה דרישה למדים בקוטר "

תקופת שירות של שלש שנים. ע"פ תקנות רשות המים מדי 

" ומעלה הינם בעלי תקופת שירות של 1.5מים מקוטר 

 שנתיים.

מבקשים לאפשר  להגיש הצעה למדים אלו ע"פ תקנות אנו 

 רשות המים.

 

 לעיל. 19ר' מענה לשאלה #

27.  
 61עמוד 

 א,ב/3.1.3

יהיה בעלי ספיקות של  1ו 3/4נכתב כי מדי מים בקטרים 

R>80 . על מנת לאפשר תחרות הוגנת אנו מבקשים לאפשר

 R≥80בעלי יחס ספיקות  1.5ועד  3/4הגשה של מדי מים מ

 21ר' מענה לשאלה #

28.  
, 68עמוד 

 01.040מק"ט 

ומעלה  2וטר "בסעיף זה נכתב כי ישנה דרישה למדים בק

 מסוג רב זרמי. האם הכוונה למדי מים מסוג וולטמן?

רב זרמי בקטרים  שהרי אין בנמצא בשוק מדי מים מסוג

 .2גדולים, מעל קוטר של "

ר' שינויים במחירון המעודכן 

 המצורף להלן.

29.  
 68עמוד 

 01.030סעיף 

₪  350לסך של  01.030נבקש לעדכן את מחיר מק"ט 

 על מנת לשמר על מתאם סביר.

 להלן. 36ר' מענה לשאלה #

30.  
 68עמוד 

 01.040סעיף 

₪  550לסך של  01.040נבקש לעדכן את מחיר מק"ט 

 על מנת לשמר על מתאם סביר.

 להלן. 36ר' מענה לשאלה #

31.  
 68עמוד

 01.050סעיף 

על ₪  1,200לסך של  01.050נבקש לעדכן את מחיר מק"ט 

 מנת לשמר על מתאם סביר.

 להלן. 36ר' מענה לשאלה #

32.  
 68עמוד 

 01.060סעיף 

₪  1,450לסך של  01.060נבקש לעדכן את מחיר מק"ט 

 על מנת לשמר על מתאם סביר

 להלן. 36ר' מענה לשאלה #

33.  
 68עמוד 

 

בכתב הכמויות לא קיימת התייחסות למחיר עבור בדיקות 

בוררות. נבקש לעדכן את כתב הכמויות ולהוסיף בדיקות 

 בוררות

מחיר יחידה  מק"ט

 מקסימאלי

מחיר 

יחידה 

הבדיקות המופיעות בסעיף 

למפרט הטכני יבוצעו על  3.2

שאינה הספק ידי מבדקה 

במכרז, על חשבון  הזוכה

התאגיד. אין באמור כדי 



 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מס"ד

מקסימאלי 

 מעודכן

 80 3/4 בוררות מד סעיף חדש

 90 1בוררות מד  סעיף חדש

 130 1½בוררות מד  סעיף חדש

 230 2בוררות מד  סעיף חדש

 380 3-8בוררות מד  סעיף חדש
 

לסתור את תוכן האמור 

 בסעיף  דנא.

יובהר, בדיקות מדגם אמנם 

יבוצעו על ידי מבדקה שאינה 

אך אלו של הספק הזוכה, 

 . יבוצעו על חשבון הקבלן

 68עמוד   .34

 בהוגדר מד מים "ר 01.050בכתב הכמויות תחת מק"ט 

". מאחר שלא קיים מד רב זרמי 3זרמי" בקוטר 

" ,נא לתקן את התיאור למד וולטמן .כמו כן, 3בקוטר 

 עבור קוטר זה אינו הגיוני.₪  700מחיר יחידה 

ר' שינויים במחירון המעודכן 

 המצורף להלן.

 36כמו כן, ר' מענה לשאלה #

 להלן.

 68עמוד   .35
מבקשים אפשרות להגשה חלקית, קרי ניתן להגיש 

 .הצעת מחיר לחלק מסעיפי המכרז )מק"טים(

 .לא מקובל

 68עמוד   .36

חלק מהמחירים אינם סבירים ועשויים לגרום לקבלן 

הזוכה הפסדים כספיים לפיכך נבקש לעדכן מחירים 

 המצורפת :בהתאם לרשימה 

תיאור  מק"ט

 מק"ט

מחיר יח' 

 מקסימאלי

מחיר יח' 

מקסימאלי 

 מעודכן

01.020 1" 200 400 

01.030 "½1 320 550 

01.040 2" 450 750 

01.050 3" 700 3,000 

01.060 4" 1,500 4,000 

01.070 6" 4,500 5,000 
 

להלן השינויים אשר יבוצעו 

 במחירים, ואלו בלבד:

  ( 1.5) 01.030מק"ט"– 

המחיר המקסימלי יהא 

 ₪; 320במקום ₪  400

  ( 2) 01.040מק"ט"– 

המחיר המקסימלי יהא 

 ₪; 450במקום  ₪  600

  ( 3) 01.050מק"ט"– 

המחיר המקסימלי יהא 

 ₪; 700במקום ₪  1,500

 מחירון מכרזמצורף להלן 

אשר במסגרת חלק ד' עדכני, 

חלק ד' המצורף את  יחליף

המציע  –למסמכי המכרז 

ואת כלל  ימלא את הצעתו

על גבי חלק ד'  המידע הנדרש

 .המצורף להלן

 

 



 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי; 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז; 

 .כל תיקון  הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז

לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 בכבוד רב,                  

   

 .מ.ר תאגיד מים אזורית          

 

 

 המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציעחלק בלתי נפרד ממסמכי  מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 

 

  



 

 02/2019מכרז מספר 

 מכרז להספקת מדי מים מכאניים

 נוסח ערבות השתתפות )הגשה( – 1חלק א' נספח 

 תאריך __/__/__                                                                             לכבוד                        

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי

 , רמלה2, קומה 21רחוב סוקולוב 

 

 22/08/2019 עד ש"ח בתוקף 25000 סך על' ____________ מס ערבות:  הנדון              

 

 המבקש מאת לכם שיגיע או המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו"(, המבקש" להלן______________ ) לבקשת .א

 במילים) ₪ 25000 לסכום עד, ת.מ.ר תאגיד מים אזורי עבור מכרז להספקת מדי מים מכאנייםבנושא  02/2019 עם בקשר

 (.עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים

 כמפורט לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל .ב

 :להלן

 סכום את נשלם, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי, הערבות סכום את דרישתכם על פי, התשלום ביום יתברר אם .ג

 .היסודי המדד לעומת החדש המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות

 הנקוב סכום אותו את לכם נשלם, היסודי המדד לעומת ירד החדש המדד כי דרישתכם פי – על התשלום ביום יתברר אם .ד

 .הערבות סכום על יעלה שלא ובתנאי, בדרישתכם

 :זה ערבות בכתב .ה

 .זו ערבות על פי בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד -"חדש המדד"

 .2019חודש אפריל  מדד -"יסודי מדד"

 הראשונה דרישתכם מקבלת ימים 7 תוך לעיל כאמור הצמדה הפרשי בתוספת הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו .ו

 בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בכתב

 .22/08/2019 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות. החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב

 ______________ שכתובתו___________  הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה .ז

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות .ח

 

 
 ______________ חתימה______________                                  תאריך

  



 

 מכרז להספקת מדי מים מכאניים 02/2019מכרז מספר 

 מחירון שירותים והצעה כספית –חלק ד' 

 תאריך __/__/__                 לכבוד                                                                                             

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי

 , רמלה2, קומה 21רחוב סוקולוב 

 

 ת.מ.ר תאגיד מים אזוריעבור   02/2019הצעת המשתתף מכרז מספר : הנדון

 

 על המשפיעים הגורמים וכל העבודה תנאי וכי אותם הבנתי, המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי מצהיר, מ"הח אני .ט

 .הצעתי את קבעתי לכך בהתאם וכי, לי ומוכרים ידועים, העבודה

: במילים) הנחה: ____% כדלקמן הינה( הטובין/השירותים כל אספקת/העבודות כל ביצוע לרבות) למכרז הצעתי .י

 . להלן המצורף הכמויות בכתב הרכיבים לכלל אחיד________________________( 

 :הנחיות

 הכמויות )מפורט( בכתב הרכיבים כלל אחיד לגבי הנחה אחוז להציע המציע על -

 .ההצעה לפסילת תוביל - שלילי הנחה אחוז הצעת -

, ממסמכיו חלק המהווה וההסכם המכרז עם בקשר חייב אהיה בהן ההוצאות כל את כוללת דלעיל ההצעה כי מצהיר הנני .יא

 למילוי בקשר לי שתהיינה וההוצאות התשלומים כל בחשבון ולקחה, וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין

 .ההסכם י"עפ התחייבויותיי

 בהתאם, כולם את או המפורט להלן במחירון המופיעים מהרכיבים חלק רק להזמין הבלעדית הזכות שמורה חברהל .יב

 הבלעדי. דעתה לשיקול

 .זה בסעיף לאמור בקשר חברהה ידי על שתתקבל החלטה לכל בקשר דרישה או/ו טענה כל לי תהא לא כי מצהיר הנני .יג

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר אני .יד

 .וההסכם המכרז נשוא להספקת הטובין הדרושים והמומחיות הניסיון, הידע בעל הנני .1.יד

 במועדים, וההסכם המכרז נשוא לספק את הטובין מנת על הדרוש האדם כוח כל את להשיג בכוחי יש או, ברשותי .2.יד

 .בהסכם המפורטים

 .המכרז במסמכי הקבועות ההוראות פי על ההתחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע שהיא בחינה מכל, מסוגל הנני  .3.יד

 וההסכם המכרז תנאי לכל בהתאם וההסכם המכרז נשוא ההתחייבות את לבצע מתחייב הנני, הנדון במכרז אזכה אם .טו

 .לעיל כמפורט הצעתי במחיר, חברהה רצון לשביעות

 הודעתכם מתאריך ימים 10 תוך וזאת, דלקמן המפורטות הפעולות כל את לבצע מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם .טז

 :במכרז זכייתי בדבר

 .כדין  חתום כשהוא חברהל ולהחזירו ההסכם על לחתום .1.טז

 .בהסכם כמפורט ההסכם תנאי קיום להבטחת, ומבוילת חתומה בנקאית ערבות לכם להמציא .2.טז



 

 זכותי את אאבד, מקצתן או כולן, ח' לעיל בסעיף המנויות הפעולות את אבצע לא שאם לי ידוע כי בזאת מצהיר אני .3.טז

 .אחר מציע עם ולהתקשר זו להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהא חברהוה במכרז לזכות

 ההתחייבויות הפרת עקב חברהה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי יהא לא הערבות שבחילוט לי ידוע כן .4.טז

 .למכרז הצעתי הגשת עם עצמי על נוטל שאני

 

 

 :הצעתנו הכספית של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה

 

     

פרטי מורשה חתימה מטעם   תאריך

 הקבלן

 חתימה וחותמת מורשה 

 החתימה

 

  



 

 מירבייםבשיטת מחירים  –מחירון מכרז 

 את הפרטים הנדרשים בשתי העמודות האחרונות בטבלה. על המציע למלא –הנחיות למילוי 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר יחידה 

 מקסימאלי

יצרן ודגם 

 פריט מוצע

)למילוי ע"י 

 המציע(

מפרט טכני של 

 הפריט המוצע

)למילוי ע"י 

 המציע(

01.010 
קוטר  רב זרמיהספקת מד מים 

 בהחלפה בטרייד אין¾" 
 110 35,000 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.020 
קוטר  רב זרמיהספקת מד מים 

 " בהחלפה בטרייד אין1
 200 1,500 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.030 
קוטר  רב זרמיהספקת מד מים 

 " בהחלפה בטרייד אין1½ 
 400 3,000 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.040 

, "2קוטר  הספקת מד מים

 , וולטמןאו מסוג   רב זרמימסוג 

 בהחלפה בטרייד אין

 600 2,500 מד מים
 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.050 
מסוג " 3קוטר  הספקת מד מים

 בהחלפה בטרייד אין ,וולטמן
 1,500 1,000 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.060 
" מסוג 4הספקת מד מים קוטר 

 , בהחלפה בטרייד איןוולטמן
 1,500 1,000 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.070 
" מסוג 6הספקת מד מים קוטר 

 , בהחלפה בטרייד איןוולטמן
 4,500 50 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שנות שרות:__

 חומר:______

01.080 
" מסוג 8הספקת מד מים קוטר 

 , בהחלפה בטרייד איןוולטמן
 7,500 20 מד מים

 יצרן:___

 דגם:____

 : ___Rדיוק 

 שרות:__שנות 

 חומר:______



 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר יחידה 

 מקסימאלי

יצרן ודגם 

 פריט מוצע

)למילוי ע"י 

 המציע(

מפרט טכני של 

 הפריט המוצע

)למילוי ע"י 

 המציע(

01.090 

סט מחברות ואטמים  הספקת

 ¾".למד מים 

סט 

מחברות 

 ואטמים

 חומר:______ יצרן:___ 30 35,000

01.100 

סט מחברות ואטמים  הספקת

 ".1למד מים 

סט 

מחברות 

 ואטמים

 חומר:______ יצרן:___ 30 1,500

01.110 

סט מחברות ואטמים  הספקת

 ".1½למד מים 

סט 

מחברות 

 ואטמים

 חומר:______ יצרן:___ 30 3,000

01.120 

סט מחברות ואטמים  הספקת

 ".2למד מים 

סט 

מחברות 

 ואטמים

 חומר:______ יצרן:___ 50 2,500

01.130 

אביזרי מים, ברזים ומגופים, 

חומרים וצנרת וציוד נלווה 

שאינו מפורט במחירי המכרז 

דקל בניכוי  מחירוןישולם לפי 

  הנחה 20%

חומר 

וציוד 

 אחר

- 

מחירון דקל 

 20%בניכוי 

 הנחה

- 
*הידוע ביום 

 ההספקה

01.140 

כלל המקטים המפורטים 

בפרק זה כוללים את כלל 

העלויות הנדרשות והדרישות 

 המפורטות במסמכי המכרז.

 - - - - הערה

 


