
 
 

 
 

 
 

 
  2022    במאי     02                                                                                                                       

בתשפ''ייר    אב ב'                                                                                                                         
68439-0992מספרנו      

 
      לכבוד

משתתפי המכרז   
 

 הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2022 מכרז לאספקה והחלפת מדי מים לתאגיד
 שאלות הבהרה מס' 1

 

 1. התקבלו השאלות הבאות: 

המסמך  דמס"
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 ההבהרה

עמוד פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובות נוסח השאלה

מסמכי   .1
 המכרז

 כללי
נבקש לאשר מד אולטראסוני בקטרים שונים כאשר 

400-היחס ספיקות שווה או גדול מ  
 הבקשה מאושרת. 

מסמכי   .2
 המכרז

נבקש לאשר מד וולטמן מייסטרים או שוו"ע בקטרים  כללי
שכן ככל הידוע לנו לא קיים מייסטרים   "10" + 8

 פלוס בקטרים אלו 

 הבקשה מאושרת. 

מסמכי   .3
 המכרז

בסעיפים  MEITWINנבקש לבדוק את מד הדגם מסוג  כללי
 וכדומה  01.01.0052

הסעיפים הם ללא 
 כל שינוי.

מסמכי   .4
 המכרז

הבקשה אינה   נבקש לציין / לרשום כמויות משוערות בכתב כמויות  כללי
 מאושרת. 

בקש לבחון את היקף הביטוח שמוגדר במכרז בנספח  37 (1נספח ב)  .5
שכן היקף הפרויקט ₪  17,704,765 – 37( עמוד 1ב)

 אמור להיות הרבה יותר קטן

היקף הביטוח 
נבדק שוב  והוא 

 ללא כל שינוי.

 12סעיף   .6
מסמכים, 
תת סעיף 

 ז'

כל המסמכים המעידים על עמידה בדרישות  5
התקנים הישימים למדי מים כולל תקן מי 
שתייה, הועברו לרשות המים ואושרו ע"י 
 רשות המים כחלק מתהליך אישור הדגם.

נבקש לבטל את הדרישה ולהסתפק בטבלת  
 אישורי הדגם.

יש להיצמד לדרישות 
 המכרז.

 12סעיף   .7
מסמכים, 
תת סעיף 

 'יג

6 

 

על פי סעיף זה, נדרש לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין ובו 
פירוט הרשויות המקומיות/תאגידי המים אשר להן סיפק 

שירותי כיול והחלפת מדי מים בחמש השנים האחרונות 
  . לפחות, ובתוך כך פירוט התקופות שבהן ניתן השירות

ינבקש להוריד את "שירותי הכיול" מאחר וזה אינו רלוונט . 

יש להיצמד לדרישות 
 המכרז.

 12סעיף   .8
מסמכים, 
תת סעיף 

 יד'

נבקש להבהיר שנדרשות המלצות מאת  6

הרשויות המקומיות/תאגידי המים שלהן ניתן 
יש להיצמד לדרישות 

 המכרז.



 
 

 
 

 
 

 
השירות החלפת מדי מים בחמש השנים 

 האחרונות לפחות.

מסמך ג'   .9

12סעיף –  

כתב 
 כמויות

 1הכמויות מכיל פרק נבקש להבהיר שכתב  114

( , ולא כפי שנכתב במסמך ג 01בלבד )פרק 

 (.01,03,04,05)פרקים 

יש להתייחס לכל 
המחירון כמפורט 

 במסמך.

מסמך ג'   .10

12סעיף –  

כתב 
 כמויות

נבקש לבטל את ההתייחסות למדי  2

MEITWIN  מאחר ואינם מופיעים ברשימת,

 אישורי הדגם של רשות המים.

הבקשה היא ללא כל 
שינוי, אספקת מדי 

המים תהיה אך ורק 
למדי מים להם קיים 

 אישור דגם.

18עמ'  3טופס   .11 נבקש לעדכן את המחירים שלהלן מאחר שהמחיר  

 במכרז אינו משקף את מחירי השוק של המוצרים

 סעיף תאור מחיר יח' מחיר מוצע

2,500 1,600 MS "2מאוגן    01.01.0040 

3,100 2,100 MSP "2מאוגן   01.01.0041 

2,500 1,450 MS "2מתוברג    01.01.0042 

2,700 1,700 MS "3מאוגן    01.01.0050 

3,300 2,420 MSP "3מאוגן    01.01.0051 

3,200 2,000 MS  4מאוגן " 01.01.0060 

4,500 2,700 MSP  4מאוגן " 01.01.0061 

5,000 3,200 MS  6מאוגן " 01.01.0070 

6,100 4,000 MS  8מאוגן " 01.01.0080 

8,500 6,000 MS  10מאוגן " 01.01.0090  

בחנו את הבקשה, 
מחירי היחידה הם 

 ללא כל שינוי.

מסמך ג'   .12

12סעיף –  

כתב 
 כמויות

מאחר והמחיר בסעיף הנו נמוך מעלות לקבלן  5
נבקש לעדכן את מחיר היחידה עבור סעיף 

 .₪ 100ל  70בכתב הכמויות מ  01.03.0250

בחנו את הבקשה, 
הסעיף הוא ללא כל 

 שינוי.

מסמך ג'   .13

12סעיף –  

כתב 
 כמויות

מאחר והמחיר בסעיף הנו נמוך מעלות לקבלן  5
נבקש לעדכן את  מחיר היחידה עבור סעיף 

 בכתב הכמויות 01.03.0260

 ₪. 250ל  80מ  

בחנו את הבקשה, 
 הבקשה מאושרת.

מסמך ג'   .14

12סעיף –  

כתב 
 כמויות

מאחר והמחיר בסעיף הנו נמוך מעלות לקבלן  5
נבקש לעדכן את  מחיר היחידה עבור סעיף 

 בכתב הכמויות  01.03.0290

 ₪. 600ל  50מ 

בחנו את הבקשה, 
מחיר היחידה יהיה 

 ש''ח. 500

נבקש להבהיר שבמקרים שלא מופיע סעיף בכתב  ------ -----  .15
 15%הכמויות, החיוב יבוסס על מחירון דקל פחות 

 או לפי מחירון הקבלן.

בחנו את הבקשה, יש 
להיצמד להנחיות 

, ככל במסמכי המכרז
שלא יהיה ביטוי 

בסעיפי המחירון, יש 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

להתבסס לפי מחירון 
 .20%דקל מינוס 

 1נספח   .16
אישור 
רואה 
 חשבון

יש לחתום על מסמך זה  *נבקש לבטל את המשפט  16
בעותק "מקור" לצלם לאחר החתימות ולצרף את 

 ".ל "העתקהצילום 

בחנו את הבקשה, יש 
להיצמד להנחיות 

 במסמכי המכרז.

 תנאי סף,   .17

א  2סעיף 
(1) 

נבקש לבטל את הדרישה לצרף אסמכתאות  3
 חשבונאיות לאישור ההכנסות הניתן ע"י רו"ח .

בחנו את הבקשה, יש 
להיצמד להנחיות 

 במסמכי המכרז.

סעיף ג' לנספח מתייחס לחריגה אך אינו מתייחס  16 1נספח   .18

 למצב שבו אין חריגה

 אנו מציעים את הנוסח הבא:

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות . " ג
הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לשנים 

_________ 
אינה כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין 

לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 
 .להלן

 :לחילופין
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות 

הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) לשנים 
___________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד 
אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע 

 .המפורט בסעיף ד' להלן
 

או לחילופין לאפשר מחיקת הסעיף )על שתי 

 חלופותיו( לחלוטין

 

ופין של סעיף ג' נעיר את תשומת ליבכם כי בחיל
המצויה במשפט והיא  10נפלה טעות סופר בספרה 

 איננה רלוונטית ויש להבהיר למה התכוונתם.

 -בחנו את הבקשה

חוות . " ג 
הדעת/דוח הסקירה 

שניתנה לדוחות 
הכספיים 

המבוקרים/סקורים 
(בהתאמה) לשנים 

_________ 
אינה כוללת חריגה 

מהנוסח האחיד 
אולם אין לחריגה זו 

השלכה על המידע 
המפורט בסעיף ד' 

 .להלן
 :לחילופין

חוות הדעת/דוח 
הסקירה שניתנה 
לדוחות הכספיים 

המבוקרים/סקורים 
 (בהתאמה)

לשנים 
___________ 

חריגה  כוללת
מהנוסח האחיד אשר 

יש לה השלכות 
כמפורט לעיל על 
המידע המפורט 

 – בסעיף ד' להלן

נוסח הבקשה 
 .מאושר

נראה  01.03.0290לבדוק את סעיף מבקשים  6 מחירון   .19
 .שנפלה טעות סופר במחיר המוצע

בחנו את בקשתכם, 
 500המחירון הוא 

ש''ח כפי   50ש''ח ולא 
 שמופיע במחירון.



 
 

 
 

 
 

 
 
 

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת  .2
ברה.הח      

 
 
        

         בכבוד רב

מהנדס  -דוד ילוז                                                                                                                  
יועץ הנדסי                                                                                                                       

 

 
 

 itay@tamarwater.co.il: מייל.  מהנדס תאגיד תמר, איתי סינגר העתק: מר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


