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 02/02/2020: תאריך

 

 לכבוד,

 המשתתפים

 

 שירותי אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלה. 2019/70מכרז פומבי מס'  -2הודעה מס' הנדון: 

 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 לצרף מסמך זה למסמכי המכרז יש 

 

 שלום רב,

 ת אלו:להלן שאלות שעלו על ידי המציעים ותשובות התאגיד לשאלו

 

 תשובת התאגיד  שאלת המציע מראה מקום מס"ד

הכוונה היא לאחזקה של מערכות  למה הכוונה רשויות סמוכות? 1נספח א' סעיף   .1
התאגיד גם אם הן חורגות מתחום 

 .השיפוט של עיריית רמלה
נספח א' סעיף   .2

1.2 

יהיה תשלום בתמורה מעבר  האם זו חריגה מהריטיינר?

 לריטיינר?

 

דות נוספות בתשלום נספח עבו
מתייחס לתמחור עבודות מעבר 

 .לעבודות התשלום החודשי

 .לא האם תהיה הזכות לקבלן לערער? 2.4סעיף   .3

נספח ג' סעיף   .4

3.1 

האם מדובר בשטיפת קווים בכל הקטרים? מבקש לקבל 

הבהרה לגבי כמות וקטרים של הצנרת כיצד מחושבים 

 התמורה לקטרים של הצנרת שטיפה /וצילום

 

רצ"ב תיקון לנושא שטיפות ע"פ 
 .קוטר קו

 מטה .רה ראו הע ❖

במפגש נאמר שהחוזה אינו כולל תחנות שאיבה האם  1סעיף  3נספח   .5
 ?1להתייחס לסעיף ניקוי בורות בתחנות שאיבה בסעיף 

בעמוד  3.1בורות" בסעיף המילה "
 .מיותרת וניתן להתעלם ממנה 22

בלבד ,  המכרז מתייחס לשרותיי אחזקה למתקני ביוב 4.3.1  3נספח   .6

האם הטיפול במערכת הניקוז הינה כלולה או בתשלום 

 נפרד?

 

 יהיההטיפול במערכת הניקוז 
וישולם ע"פ יום  בתשלום נפרד
 עבודת ביובית. 
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  5עמוד   .7
 3.2סעיף 

מתבקש להדגיש מדובר בדרישה לשלוש משאיות, מאחר 
 ובהמשך רשום אותה משאית וניתן להניח ספקות.

מדובר בבעלות ישירה המופיעה ברישיון  מתבקש להבהיר כי
 הרכב, ולא שכירות או ליסינג.

כמו כן נהוג בענף להעביר בעלות לצורך מכרזים ואז להעביר 
בחזרה, יש לקבוע כי המשאיות הנ"ל צריך שיהיו בבעלות 
המציע זמן מה לפני המכרז, כך להבטיח כי מדובר במשאיות 

 ן.המציע ולא משאיות דמה שעברו למראית עי
כמו כן, מאחר והעיר עצמה דורשת שלוש משאיות, ומאחר 
ויש להציג ניסיון קודם, קרי שהמציע עובד במקומות 
אחרים, יש לקבוע מספר גדול יותר של משאיות כך ששלושת 

 המשאיות שנדרשות לעיר יוכלו להגיע לעיר.
 

בתנאי הסף יובהר כי הדרישה 
הינה לשלוש למכרז  3.2שבסעיף 

או  ן בבעלות המציעמשאיות, שהינ
בשכירות לטווח ארוך )בהסכם 

  ליסינג על שם המציע(.
 

ככל שהרכב הינו בשכירות לטווח 
על המציע לצרף את  ,ארוך )ליסינג(

אישור חברת הליסינג לפיו כלי הרכב 
ברשות המציע בהתאם להסכם 

, ואין צורך לצרף רישיון רכב סינגלי
    על שם המציע. 

 5עמוד   .8
 3.3סעיף 

 ברורה לשון הסעיף, לא
 2014-2018האם ניסיון קודם בנקודת זמן רנדומאלית לאורך 

 מספיק,
או האם מדובר בניסיון רציף לאורך חמש שנים בין השנים 

2014-2018. 

 יובהר כי הדרישה בתנאי הסף
למכרז )ובהתאמה  3.3שבסעיף 
 בכל אחתהינה לניסיון  (1בנספח א'
, אך לא בהכרח 2014-2018מהשנים 

בכל השנים  בור אותו תאגיד/רשותע
  . הנ"ל

 
 5עמוד   .9

 3.4סעיף 
מתבקש להבהיר כי יש צורך ברישיון עסק לכל ביובית, ולא 

 למשרד בכלליות.
ביוביות הינן במעמד מיוחד שכן הן מתעסקות בחומרים 
רגישים, רישיון עסק כללי אינו מעיד על זה, ויש צורך 

ה מערכת מסננים של ברישיון עסק ספציפי לכל ביובית שעבר
 משרד הבריאות, עירייה, מז"ח וכו.

ישונה  3.4נוסח תנאי הסף שבסעיף 
  -כדלקמן

 
לפי  המציע בעל רישיון עסק על שמו

ג' לצו רישוי עסקים  5.3פריט 
-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

הובלתם  –שפכים וקולחין  2013
 .במיכליות

 
  5עמוד   .10

 תנאי בסף
יון מוביל, הדבר הינו ראשון במעלה לא מופיעה דרישה לריש

 בעיסוק בביוביות.

 הבקשה נדחית. 

  5עמוד   .11
 תנאי הסף

, מדובר בדרישה שמאשרת 9001לא מופיעה דרישה לאיזו 
 מעבר של החברה במסננים של איכות ושירות.

 הבקשה נדחית. 



  

 5מתוך  3עמוד     

 

 

 

 

 

 

 5עמוד   .12
 4.6סעיף 

 על פי הסעיף נדרש המציע להגיש אישור שלא נפתחה נגד
המציע או נגד מנהליו חקירה פלילית ולא הוגש כתב 

 אישום.
גורמים שנפתחה נגדם חקירה )הורשעו או הגיעו להסדר( 
בדרך כלל אינם נשארים כבעלי מניות או מנהלים, 
ומעבירים את השליטה או המניות לאיש קש, וזאת בכדי 

 לנקות את החברה ולגשת למכרזים ולעקוף סעיפים אלו.
כי הסעיף מתייחס למנהליו בהווה ובעבר, מבוקש להבהיר 

וכן להרחיבו לחקירות בכך יגשים הסעיף את ייעודו ולא 
 יהיה אות ריקה.

יתווסף לתנאי הסף של המכרז סעיף 
  -שנוסחו כדלקמן 3.7

 
המציע לא הורשע בפלילים על ידי 

עמה  שישבית המשפט בעבירה 
 זולת אם חלפה תקופתקלון, 

ם ההתיישנות לפי חוק המרש
 -הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

 ; היה המעוניין להשתתף 1981
כאמור במכרז תאגיד היעדר הרשעה 

גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו 
 . הבכירים

 
 52עמוד   .13

 מחירון
לכל קוטר  1000מטר וצילום של  2000הדרישה לשטיפה של 

 אינה סבירה.
 שטיפת קווי ביוב בקטרים גדולים זאת פעילות שעלותה

 גבוהה, מהכלים שצריך ועד כמות החומר שיש לפנות.
 250מ"מ או  200יש להגביל את השטיפות ברטיינר לעד 

 מ"מ ולאפשר שטיפה וצילום לפי מטר לקטרים גדולים.
יצוין כי גם במסמכי המכרז יש התייחסות לסופר קומבי 
שעלותה יקרה ביותר, על כן הרטיינר לא יכול להוות את 

 התמורה לעבודה זו ויש להפרידה.
 הדבר נהוג בכלל המכרזים בנושאים אלו.

רצ"ב תיקון לנושא שטיפות ע"פ 
 .קוטר קו

 

 מטה .רה ראו הע ❖

 52עמוד   .14
 מחירון

57.2.001 

ה ולא מתאימה לנוהג או העלות ליום עבודה ביובית נמוכ
 למחירונים שונים בענף.

עלויות שכ"ע והתחזוקה הינן גבוהות והמחיר לא משאיר 
 שולי רווח מספיקים. 

הבקשה מתקבלת. המחיר בסעיף 
  .₪ 2,350יעודכן ל

 עמוד   .15
 1סעיף  43

לא ברור מדוע שאיבת הבורות הרטובים הינה באחריות 
אחריות של קבלן האחזקה, שכן הדבר מצוי בתחום ה

 הקבלן המחזיק בתחנות השאיבה.
עלויות העבודה והפינוי גבוהים ואינם יכולים להיות גם 
ברטיינר בנוסף לסתימות והשטיפות שגם כך דורשים 

 משאיות רבות.
יש להפנות העבודה לקבלן המתחזק את תחנות השאיבה 

 כחלק מעבודתו, או לחלופין לשלם לשאיבת בור רטוב.

נות השאיבה לא ניקוי הבורות בתח
 .נכלל במכרז זה
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תנאי הסף   .16
 למשתתפים

 3.2סעיף 

ביוביות משולבות..."  3נרשם כי "בבעלות המציע לפחות 
במכרזים רבים נהוג לרשום כי המונח בעלות בסעיף זה הינו 
לרבות כלי רכב הנמצאים בחזקת המציע במסגרת ליסינג 

 תפעולי.
ח ארוך, מבטיחה את כידוע עסקת ליסינג תפעולי למשך טוו

תקינות תפעולן של הביוביות, אף למעלה מרכבים 
 שבבעלות על פי דין.

קרי  -כמו כן עסקת הליסינג הינה עבור משאית עצמה 
 שילדה וכל הציוד והמיכלית הינם בבעלות המציע. 

יתר על כן, ומבלי להתייחס לשאלת צידוקם ו/או סבירותם 
משך קיומו של של דרישותיכם כאמור לעיל, משמעות ה

תנאי סף המחמיר מעל לנדרש על פי דין, הינם מגבלה 
המאפשרת השתתפות של קבלנים בודדים בישראל, 
והמונעת את השתתפותם של קבלנים פוטנציאלים להגשת 

 הצעות למכרז שבנדון.
אנו מבקשים להדגיש, כי בתיקונים כאמור, אין כל פגיעה 

מקצועי מלא  בדרישות מקצועיות ויש בהם כדי לתת מענה
לכל דרישותיכם כמזמין העבודה הכל תוך עמידה בהוראות 
הדין ומתן אפשרות להשתתפות רבה יותר של קבלנים 

 ראויים ואיכותיים במכרז חשוב זה.
 נודה על תיקון תנאי הסף בדחיפות.

לטבלה  7ר' מענה לשאלה שבסעיף 
  לעיל. 

 3.2תנאי סף   .17
הינו דרישת 

הבעלות 
 בציוד

מטה הדרישה לבעלות ביחס לציוד הנוגע נראה כי נש
לצילום קווים, לפיכך מבוקש כי תיווסף דרישת הבעלות גם 
עבור  "ניידת צילום", המהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות 

 נשוא המכרז.

  הנוסח לא ישונה. 

הדרישה כי לאורך  3.2עוד מבוקש כי תיווסף לתנאי סף    .18
הזוכה לעבוד ההתקשרות במכרז וביצוע העבודות יידרש 

 באמצעות הציוד שהציג ועמד בתנאי סף

  הנוסח לא ישונה. 

לא הובאה התייחסות להסמכת רשות המים ביחס  .3   .19
לצילום קווים, נבקש להוסיף לתנאי הסף כי, הקבלן יעסיק 
ביחסי עובד מעביד אדם ייעודי/צלם שעבר קורס צילום 

 ובעל תעודת הסמכה מאת רשות המים.

  . הנוסח לא ישונה

20.  4.1    
 סעיף ב':

 

במסגרת מהות השירותים עבודות ריטיינר כאמור ב פרק 
 שירותי אחזקה וצילום:  –לכתב הכמויות  001.1.57

 סעיף ב': 4.1
"שטיפה, וצילום של צנרת ביוב בתאגיד, שטיפה לאורך 

מ"א כל חודש )לפי כתב הכמויות(, מתוך הקווים  2,000
כנית עבודה מתוכננת, או מ"א לפי ת 1,000שנשטפו יצולמו 

המפקח, והגשת תוכניות ודוחות של \בהנחיית המהנדס
 התשתית שנבדקה וצולמה למהנדס התאגיד".

נבקשכם כי הקווים לצורך שטיפה וצילום במסגרת 
" וכי כמות הצילום 10הריטיינר לא יעלו על  קוטר של 

בכך העבודות במסגרת  1000מטרים במקום  500תשונה ל 
חודשי יותאמו באופן סביר ומידתי לכתב הריטיינר ה

 הכמויות.

פירוט קוטר קווים לשטיפה וצילום 
 מפורט בהמשך
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במכרזים דומים בענף ישנה דרישה בתנאי הסף לרישיון    .21
ב' הענף המתאים לעבודות  260קבלן בסיווג קבלני 

 ולהיקפם נשוא המכרז והמחייב עפ"י חוק.

רצ"ב תיקון לנושא שטיפות ע"פ 
 .קוטר קו

 מטה .רה ראו הע
 

 טעם התאגיד: הבהרות נוספות מ

 

 -שנוסחו כדלקמן 3.8לתנאי הסף של המכרז יתווסף סעיף  .1
 

אכיפת ניהול ) המשתתף הינו בעל כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 . 1976 -, התשל"ו(חשבונות ותשלום חובות מס

 

 :52מופיע בעמוד כ 3, 2ס"ק  57.1.001לגבי שטיפת וצילום קווים, רצ"ב תיקון לסעיף  ❖
 ." כולל12הסעיפים כפי שהופיעו במכרז מתייחסים אך ורק לקווים עד קוטר  .א

 למטר. לא כלול במחיר הריטיינר₪  100" )כולל( ישטפו ויצולמו בתשלום של 16" ועד 12קווים מעל  .ב

 למטר. לא כלול במחיר הריטיינר₪  250ישטפו ויצולמו בתשלום של  (כולל)"  18קווים מעל  .ג

  בכל הקטרים יתבצע ע"י בוגר קורס רשות המים לצילום קווים ובהתאם לדרישות רשות המים ם הקווים צילו .ד

 

 

 

 

 

 

 


