
 

 

 
 
 

 
 

 
 ת.מ.ר. תאגיד מים אזורי בע"מ 

 
 07/19מכרז מס' 
 

 שירותי אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלה                          
 
 

 20.01.2020פרוטוקול ממפגש קבלנים שנערך ביום                                       

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז בנדון, מתכבד בזאת ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ )להלן 

 "המזמין"( למסור לרוכשי מסמכי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז,  מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז

וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז ו/או על האמור 

 בתוספת מוקדמת יותר.

 על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

 
 נערך מפגש קבלנים של המכרז שבנדון במשרדי התאגיד .  20.01.2020ביום  .1

 המשתתפים.מצ"ב רשימת  .1.1

נמסרו למשתתפים במפגש , על ידי , ע"י מהנדס החברה , על תיאור העבודה ודגש על סעיפים  .2

 הבאים :

ראשים לגשת למכרז זה מציעים העומדים במועד הגשת  -תנאי הסף למשתתפים  .2.1

 ההצעות

 בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:          
 

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל. 
יובהר כי ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת ולא תותר הגשת הצעה במשותף על ידי 

 גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה. 
 

ומעלה, כאשר אחת המשאיות  2013 ביוביות משולבות משנת ייצור 3בבעלות המציע לפחות 
אטמוספירות, וכן אחת  142ליטר לדקה ולחץ של  420  הינה לפחות בעלת משאבת לחץ

 15המשאיות )שיכולה להיות אותה משאית( הינה משאית שאיבה גדולה עם מכלית בנפח 
 קו"ב לפחות.

 
באחזקת מערכת ביוב, לרבות פתיחת  2014-2018המציע בעל ניסיון כקבלן ראשי בין השנים 

סתימות, שטיפה, ניקוי וצילום של מתקני ביוב, עבור תאגיד מים ו/או רשות מקומית אחת 
בכל ₪ מיליון  1לפחות, ובהיקף כספי של לפחות  70,000לפחות שמספר התושבים בה הוא 

         אחת מהשנים. 
 

 המציע בעל רישיון עסק להפעלת ביובית על שמו.
 

 המשתתף ו/או נציג מטעמו השתתף בסיור המציעים.          
 

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן.        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הינו תנאי הסף להשתתפות בהליך. 4.6. סעיף 2.2
 

 מהות השירותים:. 2.3
 שירותי אחזקה וצילום:   –לכתב הכמויות  57.1.001פרק  –במסגרת הריטיינר  עבודות 

הקבלן יתחזק את כלל מערכת הביוב  ומתקני התאגיד ברחבי הרשויות שבמכרז זה, באופן 
 .24/7שוטף לאורך כל השנה 

 להלן אופי וסוגי העבודות העיקריות, הנדרשות במכרז: 
ינוי לאתר מורשה, כולל ניקוי השוחות וקווי שוחות ופ\פתיחת סתימות, שאיבת בורות .א

ביוב משורשים, שומנים או כל גורם אחר המפריע לזרימת הביוב,  ושטיפת הקטע )בין 
שני תאי ביקורת(  בו טופלה הסתימה כולל איסוף פסולת. עבודות אלו יתבצעו גם 

 במידה והסתימה נגרמה ע"י אחרים
מ"א כל חודש )לפי כתב  2000שטיפה, וצילום של צנרת ביוב בתאגיד, שטיפה לאורך  .ב

מ"א לפי תכנית עבודה מתוכננת, או  1000הכמויות(, מתוך הקוים שנשטפו יצולמו 
המפקח, והגשת תכניות ודוחות של התשתית שנבדקה וצולמה, \בהנחיית המהנדס
 למהנדס התאגיד.

המציע, נכלל בעלויות העבדה. העבודות יבוצעו על  באחריות –הסדרי תנועה ובטיחות  .ג
פי כל התקנים המחייבים ודרישות המשטרה, העיריה ומשרד התחבורה. על הקבלן 
לבצע תיאום מול כלל הגורמים ולקיים כלל הדרישות על חשבונו ובאחריותו )לרבות 

 הצבת עגלת חץ, תמרור וכיוב'(.
לפי  –ור מפקח,  ופינוי לאתר מורשה איש \עירייה\שאיבת מפריד שומנים של תאגיד .ד

 אישור והנחייה מנציג התאגיד. 
 מקלטים בשנה  24עד  –שאיבת מקלטים בעקבות הצפת ביוב .ה
סתימות  10עד  -פתיחת סתימת ביוב שאינן בבעלות התאגיד לבקשת נציג התאגיד  .ו

 בחודש )כדוגמת מגרשים פרטיים, מתקני עיריה וכיוב'(. 
עירוניות שכוסו באספלט /חול ואבנים משתלבות באמצעות  סיוע באיתור שוחות ביוב .ז

  -ביובית 
  

כל העבודות במסגרת תחזוקה הינן דחופות למעט, עבודות יזומות שמבוצעות בהתאם 
לתכנית עבודה חודשית.  הקבלן יבצע את העבודות / שירותים על פי סדר העדיפויות 

ודה מסוימת והמפקח קבע שיש שייקבע ע"י התאגיד ו/ או המפקח. אם הקבלן החל בעב
לבצע עבודה דחופה יותר, על הקבלן להפסיק את העבודה שהחל ולבצע את העבודה 

 הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות והעדכניות שיקבל מהתאגיד ו/ או מהמפקח.
 

. התאגיד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ארבע פעמים,     2.4
חודשים נוספים בכל פעם )להלן: "תקופות ההארכה"(, כך שסך כל  12של עד לתקופה 

 חודשים. 60תקופת ההסכם לרבות תקופות ההארכה דלעיל לא יעלה על 
 

. לצורך ביצוע השירותים, רכב הביובית וצוות מפעילים מטעם הקבלן, ייתנו מענה לכל פניית    2.5
 בי חירום.מוקד בכל שעות היממה כולל שבתות וחגים ומצ

 
 

 .   המציע יהיה זמין במשך כל שעות היממה.2.6
 

המציע יודיע מראש, לנציג התאגיד, על פרטי כונן מטעמו, לצורך מתן שרותי אחזקה חגים                           
 ומעבר לשעות עבודה ביום.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

למפקח, על שעת     \הקבלן מחויב בסיום העבודה, לדווח למוקד העירוני וגם לנציג התאגיד  .2.7
סיום התקלה. אי דיווח מהווה הפרה יסודית של ההסכם והקבלן מצהיר בזאת כי הובהרה 

 לו היטב חשיבות סגירת פניית תקלה במוקד ודיווח בסיום עבודה.
 

הקבלן ו/ או מנהל העבודה במקום מפגש מתואם שייקבע  -בותחובת התייצ - נהלי עבודה  .2.8
 ע"י המפקח.

הקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר והחזרת השטח לקדמותו,         
 כולל פינוי פסולת ושטיפת המקום.

 בימי שישי וערבי חג, יבוצעו עבודות דחופות בלבד.        
 ם יומי וצירוף את יומני העבודה, כחלק בלתי נפרד מהחשבון החודשי.מילוי יומן עבודה יו        

של הביוביות בזמן אמת כמו גם סיכום חודשי לכל  GPSהקבלן יאפשר גישה מלאה לנתוני         
 .יהווה תנאי לתשלום GPSפרק הזמן בו הן בשירות התאגיד. העדר נתוני 

 
הקבלן יתייצב באתר העבודה, תוך שעה מקבלת ההודעה ע"י המוקד    - פרקי זמן תגובה. 2.9

 העירוני ו/או התאגיד ו/   
או המפקח וזאת עבור כל סוג של עבודה, בכל שעות היממה, בימי שבתות וחגים. לא עמד       

הקבלן בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לחייב את הקבלן, בשיעור 
 עבור כל שעת איחור, ביחס לסכום החודשי. הפיצוי, המוסכם,

הקבלן יתייצב באתר העבודה, על פי הוראות התאגיד ו/ או המפקח תוך שעה מקבלת      
ההודעה. אם יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו פרק זמן, מתחייב הקבלן לבצע את כל 

 העבודות בו זמנית, באתר העבודה, בהתאם ללוח ההתייצבות שלהלן:
 

משך הזמן  קריאה מס'

להתייצבות במקום 

 העבודה

 שעה אחת לקריאה ראשונה.  .1

 שעה וחצי לעיל. 1לקריאה שנייה, לאתר שונה מהאתר בסעיף   .2

 שעתיים לעיל. 2-ו 1לקריאה שלישית, לאתר שונה מהאתר בסעיף   .3

 1-3לכל קריאה נוספת, לאתרים שונים מהאתרים בסעיפים   .4

. 

 שעתיים וחצי

 
קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה, ציוד         4 –אם יימסרו לקבלן, יותר מ      

נוסף, על פי הצורך ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות, משעתיים וחצי    
 מרגע קבלת הדרישות.

 
ב ובעלי ניסיון מקצועי       נהגי הביוביות, יהיו בעלי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכ-כוח אדם  .3

 שנים לפחות, בסוג העבודה הנדרש. 3של 
המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות על הרחקתו של כל עובד, אשר          

לדעתו, אינו מתאים לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור 
 .התאגיד

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במהלך המפגש עלו שאלות הבאות:-שאלות קבלנים. 3.1
 
 .בריטיינרדשים  וקטרים לצורך שטיפה וצילום ח טבלתהאם ניתן להוסיף   .א
 מאושרים ע"י מעבדה .צריך להיות האם צילומי קווים   .ב
 . נוספיםהאם מופיע בטבלת החריגים תמחור לשטיפה/צילום בקווי  .ג

 
 הבהרה.תשובות לשאלות אלו יופץ יחד עם שאלות  3.2

 
 
 
 
 
 

 בברכה ,
 

 עומר קרונטל ,מהנדס ראשי
 תאגיד מים אזורי ת.מ.ר

 
 
 

 

 

 

 .1הננו לאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 

 

 

 שם המציע: ____________________

 

 

 חתימת המציע:_________________

 

 

 48, בתוך 073-2903944 )יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע למשרדי המזמין בפקס:

 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה(.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הקבלנים מפגשלהלן רשימת החברות שהשתתפו ב

 

 מייל נייד \טלפון שם שם חברה

גולדשטיין שירותי תברואה 

 בע"מ

 moshe@goldsenv.com 50-90025010 משה הר לב

 yamzil4m@zahav.net.il 53-74757550 יכין בוכניק ים צלום צנרת בע"מ

 arazim@bezeqint.net 50-43870570 יורם ארזים

בר אהטו בנייה וניהול 

 בע"מ

 bot@avrot.co.il 53-22169180 חיה

 088664952-פקס  50-77317610 משה משה שאיבות בע"מ

 088585666 -פקס 8-85015720 גילי אבהרמי יואב ובניו  בע"מ

 m.com-fany@dash 50-95005150 פאני ד.ש מתן שרותים בע"מ

 danamalka6@gmail.com 50-52765130 ויקטור בע"מ  95מפגש שמשון 

   050-7989940 אבי  א. קטלן 

   052-6147748 אשר א.סימון שאיבות

 zakcohen84@gmail.com 053-2308862 צח כהן  קרקעות מזוהמות בע"מ

 gabay23@gmail.com 09-8610416 אסף גבאי  חכמון גבאי בע"מ 
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