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 ח' אייר, תשע"ט

 2019מאי,  13

 

            לכבוד

 

 

 

 ג.א.נ.,

 להחלפת והתקנת מדי מים מכאניים  2019/03מכרז מס' מכרז פומבי  הנדון:

 

 

 .ביחס להוראות המכרז שבנדון תאגידבלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו 

על המציעים להגיש ערבות בהתאם לנוסח זה )המדד היסודי  –כמו כן, תשומת לב המציעים לנוסח ערבות השתתפות מעודכן 

 "(;2019שונה ל"אפריל 

 

 .14:00-9:00ת בין השעו 2019במאי,  22 -מועד הגשת הצעות למכרז הנו ביום רביעי ה

 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום מק"ט

1.  
 כללי

 ערבות

עפ"י סעיף ה' בנוסח הערבות המעודכן, הערבות תוצמד 

 .2019למדד חודש מאי 

יתפרסם רק ב  2019לאור העובדה כי מדד חודש מאי 

וזאת לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  15/06/2019

אינם יכולים להנפיק את , הבנקים 22/05/2019שהינו ב 

 הערבות כאשר היא מוצמדת למדד שטרם פורסם.

אי לכך, נבקש כי הערבות תוצמד למדד חודש אפריל 

 וכי סעיף ה' בנוסח הערבות יתוקן בהתאם. 2019

מקובל, הערבות תוצמד למדד 

ר' להלן  – 2019חודש אפריל 

 נוסח ערבות מעודכן.

2.  

 כללי

הודעה בדבר 

 1דחייה סעיף 

, 22.5.19-סעיף זה מועד ההגשה נדחה ליום חמישי העפ"י 

הינו יום רביעי ולא יום חמישי נא עדכנו מהו  22.5.19 -ה

 .מועד ההגשה הנכון

מדובר בטעות סופר, מועד 

 -רביעי הההגשה הנו ביום 

22.5.19. 

3.  
סעיף  5עמ' 

7.1 

נא בטלו הדרישה להגשת הצעה במעטפת המכרז, מאחר ולא 

 להגשה.התקבלה מעטפה 

מקובל, על המציע להגישה 

 במעטפה אשר תסופק על ידו.

4.  

 סעיף ד' 3עמ' 

 6ועמ' 

 11.3סעיף 

"ההצעה ממי שלא רכש או ממי שלא קיבל,  בסעיף זה צוין כי

תיפסל" ואילו בסעיף ד'  -מסמכי המכרז ישירות מהחברה

מדובר בטעות סופר, ניתן 

להגיש את ההצעה על גבי 
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"ניתן להגיש ההצעה על גבי מסמכים שהורדו מאתר ן כי: צוי

 החברה .האינטרנט של 

נא אשרו כי נפלה טעות סופר וניתן להגיש ההצעה על גבי 

 מסמכים שהורדו מאתר החברה.

 מסמכי המכרז המופיעים

  באתר האינטרנט של התאגיד.

5.  
 6עמוד 

 11.2סעיף 

נבקש לבטל את הדרישה, כי שני המציעים צריכים 

 .הסף של המכרזלעמוד בכל תנאי 

 מקובל, סעיף זה מבוטל.

6.  
 9עמוד 

 5סעיף 

נבקש לבטל את החובה להיות בעל סיווג קבלני או לחילופין 

לאפשר התקשרות עם קבלן משנה בעל סיווג קבלני על פי 

 דרישות המכרז לביצוע החלפת צנרות מורכבות.

 לא מקובל

7.  
 11עמוד 

 14.1.3סעיף 

ההתקנה בנוגע לטיב חודשי אחריות מיום  3הדרישה ל 

 7 –העבודה מוגזמת. נבקש לקצר את משך האחריות ל 

 ימים.

 לא מקובל

8.  
 12עמוד 

 14.3סעיף 
נבקש לבטל את הסעיף לאור סתירה עם הנאמר בסעיף 

 לעיל.  7ימים כמבוקש בסעיף  7ולהעמידו על  14.1.3

המציע יהיה אחראי לטיב 

חודשים מיום  3עבודתו למשך 

 ההתקנה ו/או ההחלפה.

9.  
 40-38עמ' 

 11סעיף 

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח:

 :11.1תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים ״הספק אחראי״, נבקש 

 את המילים ״בשיעור חבותו החוקית״.להוסיף 

 

 :11.2תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים ״הספק אחראי״, נבקש 

 בשיעור חבותו החוקית״.“להוסיף את המילים 

 

 :11.4תת סעיף 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה ״אחריות״, נבקש 

 להוסיף את המילים ״ על פי דין״.

 

 :11.5תת סעיף 

, לאחר המילים ״הספק אחראי״, בשורה הראשונה (1)

 נבקש להוסיף את המילים ״בשיעור חבותו החוקית״.

בסיפא, לאחר המילים ״ללא דיחוי״, נבקש להוסיף את  (2)

 המילים ״וכפוף להוכחת חבותו והיקפה״.

 

הבקשה נידחת : 11.1תת סעיף 

 הסעיף לא ישונה 

 

 

הבקשה נידחת  :11.2תת סעיף 

 הסעיף לא ישונה

 

 

הבקשה נידחת  :11.4תת סעיף 

 הסעיף לא ישונה

 

 

  :11.5סעיף תת 

הבקשה נידחת הסעיף לא  (1)

 ישונה

הבקשה נידחת הסעיף לא  (2)

 ישונה
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 :11.6תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים ״הספק אחראי״,  (1)

ר נבקש להחליף את המילה ״בלעדית״, במילים ״בשיעו

 חבותו החוקית״.

בסיפא, לאחר המילים ״לציוד כאמור״, נבקש להוסיף  (2)

את המילים ״ אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון״.

 

 :11.7תת סעיף 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים ״כל דין״,  (1)

 במילה ״דין״.

בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים  (2)

מלא, מיד״, במילים ״בשיעור חבותו החוקית ״באופן 

 ובהקדם האפשרי״.

בשורה החמישית, נבקש להחליף את המילים ״כל דין״,  (3)

 במילה ״דין״.

בשורה השישית, לאחר המילים ״בקשר לכך״, נבקש  (4)

 להוסיף את המילים כפוף להוכחת חבותו והיקפה״.

 

 :11.8תת סעיף 

״כל דין״, בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים 

 במילה ״דין״.

 

 :11.16תת סעיף 

בסיפא, לאחר המילים ״בכל דרך אחרת״, נבקש להוסיף את 

יום  14המילים ״ ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 

 מראש״.

 

 :11.17תת סעיף 

 

  :11.6תת סעיף 

הבקשה נידחת הסעיף לא  (1)

 ישונה

בשום מקרה לא יהיה פטור  (2)

 למי שגרם לנזק בזדון

 

 

  :11.7תת סעיף 

הבקשה נידחת הסעיף לא  (1)

 ישונה

הבקשה נידחת הסעיף לא  (2)

 ישונה

הבקשה נדחית הסעיף לא  (3)

 ישונה

נדחית הסעיף לא הבקשה  (4)

 ישונה

 

 

הבקשה נידחת  :11.8תת סעיף 

 הסעיף לא ישונה

 

 

הבקשה  :11.16תת סעיף 

 נידחת הסעיף לא ישונה

 

 

 

הבקשה  :11.17תת סעיף 

 נידחת הסעיף לא ישונה
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בשורה השישית, לאחר המילים ״משלימים כלשהם 

לביטוחים״, נבקש להחליף את המילה ״מתחייב״, במילה 

 ״רשאי״.

 

 :11.19תת סעיף 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים ״ביט הידוע 

במועד עריכת הביטוחים או חידושם״, במילים ״מגדל ביט 

 ״.2013

 

הבקשה  :11.19תת סעיף 

נתקבלה אנו נקבל גם מגדל ביט  

2013  

10.  

חלק ב' מוסף 

אישור  –ב' 

קיום 

 ביטוחים

נבקש  ,מכרז להחלפת״"בשורה השנייה, לפני המילים  .1

 להוסיף את המילה ״בקשר״.

בשורות הרביעית והחמישית, נבקש לגרוע את המילים  .2

״וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות 

הספציפיות כאמור במסמכי מכרז זה, ובהתאם לשיקול 

 דעתו של המזמין״.

״על  בסוף השורה החמישית, לאחר המילים סעיף א׳: .3

רכוש קיים״, נבקש להוסיף את המילים ״למעט אותו 

 חלק של רכוש בו פעל הקבלן במישרין״.

בשורה השנייה, לאחר המילים ״כלפי עובדי  סעיף ב׳: .4

 ו/או מועסקי״, במילה ״עובדי״.

 

 סעיף ג׳: .5

בכותרת, לאחר המילים ״ביטוח חבות המוצר״, נבקש 

 מקצועית״.להוסיף את המילים ״משולב עם אחריות 

בשורה השנייה נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב 

 ש״ח למקרה ולתקופת ביטוח. 2,000,000ולהעמידו ע״ס 

הבקשה  נידחת הסעיף לא  .1

 ישונה

הבקשה נידחת הסעיף לא  .2

 ישונה

הבקשה נידחת הסעיף לא  .3

 ישונה

הבקשה נדחית הסעיף לא  .4

 ישונה

אנו  – נתקבלההבקשה  .5

נקבל גם כיסוי משולב 

באחריות מקצועית וחבות 

המוצר ונעמיד את סכום 

מיליון שקל  2הביטוח על 

 כמבוקש

11.  

 מפרט טכני

 סעיף

 ג' + ד' 3.9

מקובל, ובלבד שישנה עמידה  נבקש להוסיף או ש"ע )שווה ערך(.

בכל התקנים הנדרשים 

ובאיכות של הציוד המפורט 

 בסעיפים.

12.  
 מפרט טכני

 6.5.1סעיף 

רמת הביצוע תלויה באזור  עבודה,ימי  5ל נבקש לשנות 

 וברשות בה מתבצעת ההחלפה. 

 לא מקובל

13.  
 67עמוד 

01.050 

המחירים נמוכים )מחירי הפסד( מכיוון שהם כוללים גם 

 אוגנים. 2התקנה וגם התאמה הכוללת עבודת ריתוך צינור ו 

בעמודה האחרונה של מק"טים 

01.050 ,01.060 ,01.070 ,
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נבקש לשנות את המחיר בצורה משמעותית כך שיעמוד, לכל  01.090

 .15%ן דקל בהפחתה של הפחות, על מחירו

, המילים "כולל 01.090, 01.080

אוגנים ועבודות ריתוך" יוחלפו 

כולל אוגנים  לאבמילים: "

 ועבודות ריתוך".

האוגנים ואספקת בגין התקנת 

ועבודות הריתוך, תשולם 

בהתאם לספק הזוכה תמורה 

 .15%בניכוי למחירון דקל 

14.  

 67עמ' 

מחירון מכרז 

 01.050סעיף 

" המחיר 2החלפת מד קיים והתקנת מד מים מכאני בקוטר 

כולל אוגנים ועבודות ריתוך המחיר נמוך מידי נבקש להעלות 

 לפני הנחה₪  500את המחיר למקסימום  

 13ר' מענה לשאלה # 

15.  

 67עמ' 

מחירון מכרז 

 01.060סעיף 

" המחיר 3החלפת מד קיים והתקנת מד מים מכאני בקוטר 

כולל אוגנים ועבודות ריתוך המחיר נמוך מידי נבקש להעלות 

 לפני הנחה₪  600את המחיר למקסימום  

 13ר' מענה לשאלה # 

16.  

 67עמ' 

מחירון מכרז 

 01.070סעיף 

" המחיר 4החלפת מד קיים והתקנת מד מים מכאני בקוטר 

כולל אוגנים ועבודות ריתוך המחיר נמוך מידי נבקש להעלות 

 לפני הנחה₪  750  את המחיר למקסימום

 

 

 13ר' מענה לשאלה # 

17.  

 67עמ' 

מחירון מכרז 

 01.080סעיף 

" המחיר 6החלפת מד קיים והתקנת מד מים מכאני בקוטר 

כולל אוגנים ועבודות ריתוך המחיר נמוך מידי נבקש להעלות 

 לפני הנחה 1000₪את המחיר למקסימום  

 13ר' מענה לשאלה # 

18.  

 67עמ' 

מחירון מכרז 

 01.090סעיף 

" המחיר 8החלפת מד קיים והתקנת מד מים מכאני בקוטר 

כולל אוגנים ועבודות ריתוך המחיר נמוך מידי נבקש להעלות 

 לפני הנחה₪  1500  את המחיר למקסימום

 

 13ר' מענה לשאלה # 

 

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי; 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז; 

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

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. 
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 בכבוד רב,                  

   

 .מ.ר  תאגיד מים אזורית          

 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה
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 03/2019מכרז מספר 

 והתקנת מדי מים מכאנייםמכרז להחלפת 

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

 לכבוד                                                                                                     תאריך __/__/__

 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

 25000 לסכום עד, ת.מ.ר תאגיד מים אזורי עבור מכרז להחלפת והתקנת מדי מים מכאנייםבנושא  03/2019 עם בקשר

 (.עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים במילים) ₪

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

 :להלן

 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 סכום

 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

 


