מכרז מס' 3/22
לביצוע עבודות אחזקת רשת הביוב
תאגיד המים והביוב מי בת ים בע"מ
מסמך הבהרות מס' 1
 .1בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיע בזאת תאגיד המים
והביוב מי בת ים בע"מ (להלן" :התאגיד") ,על שינויים והבהרות במכרז כדלקמן:
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השאלה
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.2

.3
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תשובה
נוסח השאלה

8.2

נבקש אישורכם כי הכוונה ב 2-מאושר.
העתקים:
 .1מקור
 .2העתק

8.2

המציע יגיש הצעתו במעטפה בסוף סעיף  8.2יתווסף המשפט:
חתומה ללא כל סימני זיהוי ובציון
"מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות "המציע יגיש הצעתו במעטפה
אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת סגורה ללא כל סימני זיהוי ובציון
"מכרז מספר  3/22לביצוע עבודות
ים" על גבי המעטפה.
אחזקת רשת הביוב בתאגיד מי בת
ים" על גבי המעטפה".

8.9 + 8.4

נבקש אישורכם כי לצורך הגשת ראו סעיף 9.1
הצעת המציע ניתן יהיה להשתמש
בחוברת המכרז אשר הורדה
מאתר התאגיד.
נבקש אישורכם כי מספיק אישורו הבקשה מתקבלת.
של הרו"ח  /עו"ד בדבר העסקת
המהנדסים ,מודדים ,מנהלי אין צורך בצירוף תלושי שכר ודי
העבודה  ,העובדים שיבצעו קורס באישור רו"ח.
צילום ללא כל צורך בצירוף תלושי
שכר .ו/או לחילופין בהשחרת
תלוש השכר בהתאם.
נבקש אישורכם כי לצורך סעיף זה הבקשה נדחית.
ניתן יהיה להכיר גם במהנדסים,
העבודה
ומנהלי
מודדים,
המועסקים ע"י חברות הקשורות
במציע.
כידוע ,בין לשכת רואי החשבון מסמך א'( )7מתייחס לסעיף 4.9
לבין חשכ"ל הוסכם על מספר למכרז ,ומסמך א'( )8מתייחס
נוסחים מחייבים אשר רואי לסעיף  4.10למכרז.
החשבון רשאים לתת וכן הוסכם
באילו תחומים לא ייתן רואה
החשבון חוות דעת .הסכמות אלו

.4

מסמך
א'

14.6

.5

מסמך
א'

14.6

.6

מסמך
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מפורטות בהוראת תכ"ם 7.24.1
שכותרתה "אסמכתאות מרואה
חשבון אודות המציע" .נוסחים
אלו שנקבעו כאמור בהוראת
תכ"ם הינם הפרקטיקה המקובלת
ורו"ח נצמדים להוראות אלו.
נבקש אישורכם כי אישור רו"ח
יצורף ע"ג דף נפרד עם לוגו.
כמו כן ,נראה כי ישנה סתירה בין
המסמך לדרישת הסעיף (מסמך א
סעיף  ,4.10לפיכך נבקש כי ניתן
יהיה לאמת את המסמך באמצעות
רו"ח או באמצעות עו"ד.
טופס הצעת המחיר הושמט
נראה כי אין מקום למילוי הצעת
בטעות.
המציע על גבי כתב הכמויות,
יש להגיש את ההצעה (הנחה
נבקש הבהרתכם
מוצעת) על גבי טופס ב'()1
המצורף.

.7

כתב
כמויות

כללי

.8

כתב
כמויות

סעיף
07.70.001
0040.

בכתב הכמויות נבקש להעלות את
המחיר למטר ל ₪ 50

.9

כתב
כמויות

סעיף
07.70.001
0050.

.10

מסמך
א'

סעיף – 11
ביטוחים:
תת סעיף
:11.7

.11

מסמך ג' סעיף – 12
ביטוח על
ידי
הקבלן:
תת סעיף
:12.1

בכתב הכמויות נבקש להעלות את
המחיר למטר ל  ₪ 100ולהגביל
עד לקוטר  "20ולהוסיף סעיף
ותמחור לקטרים גדולים יותר אין
התייחסות להפעלת משאבות
מעקפים נבקש להכניס סעיפים
אל כתב הכמויות .
בסיפא ,לאחר המילים
"הביטוחיים הנדרשים" ,יש
להוסיף את המילים "מעבר
להסתייגויות שהועברו במסגרת
שאלות ההבהרה".
בתחילת השורה השנייה ,יש
להחליף את המילים "כל דין",
במילה "דין".
בסיפא ,לאחר המילים "בלתי
נפרד הימנו" ,יש להוסיף את
המילים ""בהתחשב בהסתייגויות
שהועברו במסגרת שאלות
ההבהרה".

מחירי המחירון יהיו כדלקמן:
צינור בקוטר עד " ₪ 50 ,10למטר
צינור בקוטר " 12עד "₪ 70 ,16
למטר.
צינור בקוטר " 18ומעלה ₪ 90
למטר
משאבות ומעקפים לפי מחירון דקל
בהפחתה עפ"י סעיפי המכרז.
ראו סעיף קודם

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
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.13
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ם:
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תת סעיף :14.1
בשורה הראשונה ,לאחר המילים
"הקבלן יהיה אחראי" ,יש
להוסיף את המילים "בשיעור
חבותו החוקית".
תת סעיף :14.3
בשורה הראשונה ,לאחר המילים
"הקבלן ינקוט" ,יש להחליף את
המילים "בכל האמצעים
המעשיים" ,במילים "באמצעים
סבירים".
בשורה השנייה ,לאחר המילים
"נגרם נזק כאמור" ,יש להוסיף
את המילים "שבתחום חבותו
החוקית של הקבלן".
תת סעיף :14.4
בשורה הראשונה ,לאחר המילים
"בגין נזקים" ,יש להחליף את
המילה "כאמור" ,במילים
"שבתחום חבותו החוקית של
הקבלן".
בשורה השלישית ,לאחר המילים
"לניהול הגנתה בביהמ"ש" ,יש
להוסיף את המילים "כפוף
להוכחת חבותו החוקית של
הקבלן והיקפה".
תת סעיף :14.6
בסוף השורה השנייה ,לאחר
המילים "אשר הפכו לפס"ד" ,יש
להוסיף את המילים "כפוף
לשליחת הודעה בכתב לקבלן של
 14יום מראש".
בשורה הראשונה ,יש להחליף את
המילים "כל דין" ,במילה "דין".
בשורה השנייה ,לאחר המילים
"החל מיום" ,יש להחליף את
המילים "מתן האישור לביצוע",
במילה "תחילת".
בסיפא ,יש להחליף את המילים
"או כמוטב לתגמולי הביטוח",
במילים "כפוף לקבלת אישור
המבטח מראש ובכתב".
בשורה השביעית לפסקה
החמישית ,לאחר המילים
"ביטוחי המבוטח במועד" ,יש
להוסיף את המילים "ובלבד
ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14
יום מראש".

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

המסמך
או
פרק
הנספח
וסעיף
אליו
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ת
השאלה
נספח  6סעיף :4
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.16
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.17

נספח  6סעיף :7
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
ם:
נספח  6סעיף :9
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
ם:

.19

נספח  6סעיף :10
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
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.20
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(א') –
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קיום
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ם:

.18
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בתחילת השורה השלישית ,יש
להחליף את המילה "מייד",
במילים "בהקדם האפשרי".
בסיפא ,יש לגרוע את המילים
"סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז
על ידי מבקש האישור מכל סכום
שיגיע למבוטח על פי הסכם זה".

הבקשה נדחית

בשורה השנייה ,לאחר המילים
"את המבוטח" ,יש להחליף את
המילים "ממלוא החבות" ,במילה
"מחבותו" .בהמשך ,לאחר
המילים "על פי" ,יש להחליף את
המילים "הסכם זה" ,במילים
"סעיפי ונספחי הביטוח בהסכם
זה".
בתחילת השורה האחרונה ,לאחר
המילים "את מבקש האישור" ,יש
להוסיף את המילים "באשר
לאחריותו למעשי או מחדלי
הקבלן".
בסיפא ,לאחר המילים "לרבות
הוצאות משפטיות" ,יש להוסיף
את המילים "עד תקרת חבותו
החוקית".

הבקשה מתקבלת

בתחילת השורה השלישית ,לאחר
המילים "את העילה לתביעה" ,יש
להוסיף את המילים "כפוף
להוכחת חבותו החוקית של
הקבלן והיקפה".
בשורה הרביעית ,לאחר המילים
"כל מקרה אחר" ,יש להוסיף את
המילים "עד תקרת חבותו
החוקית".
סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם
מעסיקים קבלני משנה לצורך
ביצוע העבודות .במקרה כזה
עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי
ביטוחי בהתאם לנדרש מכם .בכל
מקרה ,האחריות בגינם תחול
עליכם.
בשורה השנייה ,לאחר המילים
"לאחר מתן הודעה" ,יש להוסיף
את המילה "בכתב".
בסוף השורה השביעית ,לאחר
המילים "וריבית כדין" ,יש
להוסיף את המילים "כפוף
לשליחת הודעה בכתב לקבלן של
 14יום מראש".

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

אין פה שאלה – זוהי הערה לקבלן

הבקשה מתקבלת
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בסוף השורה השמינית ,לאחר
המילים "אחריות כלשהי" ,יש
להוסיף את המילים "מעבר
לאחריותה על פי דין".
יש לגרוע הסעיף

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת

תת סעיף  – 16.1ביטוח עבודות
קבלניות:
בשורה השישית ,יש להחליף את
המילים "תקופת תחזוקה
מורחבת של  24חודשים" ,במילים
"תקופת תחזוקה של  24חודשים
מהם  12חודשים תחזוקה
מורחבת".
נוסח הסעיף יתוקן –  20%מסכום
תת סעיף :16.1.1
הביטוח מינימום  ₪ 500,000הגבוה
יש להחליף את
:16.1.1.1
מביניהם.
המילים "מסכום הביטוח
מינימום  ,"₪ 2,000,000במילים
"מערך העבודות".
בסוף השורה
.:16.1.1.3
הבקשה מתקבלת
הראשונה ,יש להחליף את
המילים "מסכום הביטוח",
במילה "מהנזק".
יש להחליף את
:16.1.1.4
הבקשה מתקבלת
המילים "מסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
בתחילת השורה
:16.1.1.5
הבקשה מתקבלת
השנייה ,יש להחליף את המילים
"מסכום הביטוח" ,במילים
"מערך העבודות".
בסוף השורה ,יש
:16.1.1.6
הבקשה מתקבלת
להחליף את המילים "מסכום
הביטוח" ,במילים "מערך
העבודות".
בסוף השורה ,יש
:16.1.1.7
הבקשה מתקבלת
להחליף את המילים "מסכום
הביטוח" ,במילים "מערך
העבודות".
בסוף השורה ,יש
:16.1.1.8
הבקשה מתקבלת
להחליף את המילים מסכום
הביטוח" ,במילים "מערך
העבודות".
הבקשה מתקבלת
יש להחליף את
:16.1.1.9
המילים "הסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
בשורה השנייה,
:16.1.1.11
הבקשה מתקבלת
יש להחליף את המילים "מסכום
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הביטוח" ,במילים "מערך
העבודות".
בשורה האחרונה לתת סעיף זה,
לאחר המילים "למבקש האישור",
יש לגרוע את המילה "בלבד" .הבקשה נדחית
בסוף השורה ,לאחר המילים
"יורה על כך" ,יש להוסיף את
המילים "בשיתוף הקבלן".
הבקשה נדחית
תת סעיף  – 16.1.2פרק ב' –
אחריות כלפי צד שלישי:
בשורה השלישית ,לאחר המילים
"אחריות צולבת" ,יש להוסיף את
המילים "באשר לאחריות מבקש
האישור למעשי או מחדלי
הקבלן".

תת סעיף
– 16.2
ביטוח
אחריות
מקצועית:

תת סעיף
– 16.3
ביטוח
חבות
המוצר:

יש לתקן את גבול
:16.1.2.3
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס
.₪ 2,000,000
יש לתקן את גבול
:16.1.2.4
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס
.₪ 1,000,000
לאחר המילים "ביטוח אחריות
מקצועית" ,יש להוסיף את
המילים "משולב עם ביטוח חבות
המוצר".
בשורה השנייה ,לאחר המילים
"מצד המבוטח" ,יש להחליף את
המילים "ו/או מי מהפועלים",
במילים "ו/או בגין מי
מהפועלים".
בסוף השורה הרביעית ,לאחר
המילים "ממועד תחילת
העבודות" ,יש להוסיף את
המילים "אך לא לפני ה-
."1.1.2015
בשורה השתים עשרה ,יש לתקן
את תקופת הגילוי הנקובה
ולהעמידה על  6חודשים בלבד.
בשורה האחרונה יש לתקן את
גבול האחריות המשולב ולהעמידו
ע"ס  ₪ 8,000,000למקרה
ולתקופת ביטו
לאחר המילים "ביטוח חבות
המוצר" ,יש להוסיף את המילים
"משולב עם ביטוח אחריות
מקצועית.
בסוף השורה הרביעית ,לאחר
המילים "ממועד תחילת
העבודות" ,יש להוסיף את

הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת
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נספח  6תת סעיף
(א') – :17.5
אישור
קיום
ביטוחי
ם:
נספח  6תת סעיף
(א') – :17.6
אישור
קיום
ביטוחי
ם:

.26

תת סעיף
– 16.4
ביטוח כל
הסיכונים
:

תשובה
נוסח השאלה

המילים "אך לא לפני ה-
."1.1.2015
בשורה התשיעית ,יש לתקן את
תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה
על  6חודשים בלבד.
בשורה האחרונה יש לתקן את
גבול האחריות המשולב ולהעמידו
ע"ס  ₪ 8,000,000למקרה
ולתקופת ביטוח.
יש לגרוע תת סעיף זה

תת סעיף :16.5.1
בשורה השנייה ,יש לתקן את גבול
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס
.₪ 500,000
בתחילת השורה השמינית ,יש
לתקן את גבול האחריות הנקוב
ולהעמידו ע"ס .₪ 500,000

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית

.28

.29

תת סעיף :16.5.4
יש לגרוע תת סעיף זה.
בסיפא ,יש להחליף את המילים
"כולל גם אך לא רק משאיות,
ציוד מכני הנדסי נייד ,מנופים,
מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים
וכלי הרמה ניידים אחרים",
במילים "הינם על פי הגדרות
הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי".
בתחילת השורה השנייה ,יש לגרוע הבקשה נדחית
את המילים "בשל כל סיבה
אחרת".

בשורה הראשונה ,יש להחליף את
המילים "לא יפחת מתנאי ביט
מהדורה  ,"2013במילים "הינו
בהתאם לתנאי מגדל ביט ."2016

הבקשה מתקבלת

בשורה השלישית ,יש לגרוע את
המילים "וכן כלפי כל אדם או גוף
שמבקש האישור התחייב בכתב
טרם קרות מקרה הביטוח".

הבקשה נדחית

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה
נספח 6
.30
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
ם:
נספח 6
.31
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
ם:
נספח 6
.32
(א') –
אישור
קיום
ביטוחי
ם:
.33

אישור
ביטוח -
עבודות
הקמה:

פרק
וסעיף
רלבנטיים
תת סעיף
:17.8

תת סעיף
:17.9

סעיף :19

סוג ביטוח
כל
הסיכונים
עבודות
קבלניות:
-

-

-

-

תשובה
נוסח השאלה

בתחילת השורה השנייה ,לאחר
המילים "המכוסות במסגרת" ,יש
להחליף את המילים "ביטוחי
המבוטח" ,במילים "פרק א'
לפוליסה לביטוח עבודות
קבלניות".
בשורה הראשונה ,לאחר המילים
"בגין נזק לעבודות" ,יש להוסיף
את המילים "פרק א' לפוליסה".
בסיפא ,לאחר המילים "ככל
וישנן" ,יש להוסיף את המילים
"ובתיאום עם הקבלן".
בשורה הרביעית ,יש להחליף את
המילה "מיד" ,במילים "בהקדם
האפשרי" .בסוף השורה ],לאחר
המילים "דרישתו הראשונה
בכתב" ,יש להוסיף את המילים
"וכפוף להוכחת חבותו החוקית
של הקבלן והיקפה".
פרק א':
בעמודת "נוסח ומהדורת
הפוליסה" ,יש להחליף את
המילים "ביט  ,"2013במילים
"מגדל ביט ."2013
בעמודת "גבולות האחריות" ,יש
לעשות את התיקונים הבאים:
רכוש סמוך :יש להחליף את
המילים " 20%מסכום הביטוח
מינימום  ,"₪ 2,000,000במילים
" 10%מערך העבודות".
רכוש עליו עובדים :יש להחליף
את המילים " 20%מסכום
הביטוח מינימום ,"₪ 2,000,000
במילים " 10%מערך העבודות".
שכ"ט מתכננים ,אדריכלים וכו':
יש להחליף את המילים "מסכום
הביטוח" ,במילה "מהנזק".
רכוש בהעברה :יש להחליף את
המילים "מסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
מתקנים ,כלי עבודה וכו' :יש
להחליף את המילים מסכום
הביטוח" ,במילים "מערך
העבודות".
מבני עזר זמניים :יש להחליף את
המילים "מסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת

 20%מסכום הביטוח ,מינימום
 ₪ 500,000הגבוה מביניהם
 20%מסכום הביטוח ,מינימום
 ₪ 500,000הגבוה מביניהם
הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה

פרק
וסעיף
רלבנטיים
-

-

-
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אישור
ביטוח
חבויות
–
עבודות
הקמה:

סוג כיסוי
רכוש כל
הסיכונים
:

אישור סוג כיסוי
ביטוח אחריות
חבויות המוצר:
–
עבודות
הקמה:

תשובה
נוסח השאלה

רכוש מחוף לחצרים :יש להחליף
את המילים "מסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
נזק ישיר מתכנון לקוי וכו' :יש
להחליף את המילים "20%
מסכום הביטוח" ,במילים "10%
מערך העבודות".
פינוי הריסות :יש להחליף את
המילים "בסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
הוצאות מיוחדות :יש לשנות את
המילים "מסכום הביטוח",
במילים "מערך העבודות".
פרק ב' – צד ג':
בעמודת "נוסח ומהדורת
הפוליסה" ,יש להחליף את
המילים "ביט  ,"2013במילים
"מגדל ביט ."2013
בעמודת "גבולות האחריות" ,יש
לעשות את התיקונים הבאים:
רעד והחלשת משען :יש לתקן את
גבול האחריות הנקוב מ-
 ₪ 4,000,000ל.₪ 2,000,000-
נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים
וכו' :יש לתקן את גבול האחריות
מ ₪ 2,000,000-ל.₪ 1,000,000-
פרק ג' – חבות מעבידים:
בעמודת "נוסח ומהדורת
הפוליסה" ,יש להחליף את
המילים "ביט  ,"2013במילים
"מגדל ביט ."2013
פירוט השירותים :יש לגרוע
קודים  009ו.027-
יש לגרוע הדרישה לכיסוי ביטוחי
זה.

לאחר המילים "אחריות המוצר",
יש להוסיף את המילים "משולב
עם אחריות מקצועית".
בעמודת "נוסח ומהדורת
הפוליסה" ,יש להחליף את
המילים "ביט  ,"2013במילים
"מגדל ביט ."2016
בעמודת "גבולות האחריות" ,יש
לתקן את גבול האחריות המשולב

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
הבקשה נדחית
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה

פרק
וסעיף
רלבנטיים

תשובה
נוסח השאלה

הנקוב ולהעמידו ע"ס 8,000,000
 ₪למקרה ולתקופת ביטוח.
בעמודת "קודי הכיסוי" ,יש לתקן
את תקופת הגילוי הנקובה (קוד
 ,)332ולהעמידה על  6חודשים
בלבד.
.36

אישור סוג כיסוי
ביטוח אחריות
חבויות מקצועית:
–
עבודות
הקמה:

לאחר המילים "אחריות
מקצועית" ,יש להוסיף את
המילים "משולבת עם חבות
המוצר".
בעמודת "גבולות האחריות" ,יש
לתקן את גבול האחריות המשולב
הנקוב ולהעמידו ע"ס 8,000,000
 ₪למקרה ולתקופת ביטוח.
בעמודת "קודי הכיסוי" ,יש לתקן
את תקופת הגילוי הנקובה (קוד
 ,)332ולהעמידה על  6חודשים
בלבד.

הבקשה מתקבלת

.37

אישור
ביטוח
חבויות
–
עבודות
הקמה:

סוג כיסוי
ציוד מכני
הנדסי:

בעמודת "קודי הכיסוי" ,יש לגרוע
קוד ( 304הרחב שיפוי)

הבקשה מתקבלת

.38

מסמך א

4.1

.39

מסמך
א'

4.3

ב"פירוט השירותים" ,יש לגרוע
קודים  009ו.027-
מאשרים כי על ערבות ההצעה
להיות בנוסח מסמך א (.)2

עפ"י דרישת תנאי סף זה ,על
הערבות להיות בנוסח מסמך א()2
בדיוק ,אולם בחוברת המכרז
נמצא עוד נוסח ערבות (על פניו
אין שוני בין הערבויות) והמסומן
כנספח  ,)1.1( 1לאור כפילות
הסמכים ,נבקש אישורכם כי על
הערבות להיות בנוסח מסמך א ()2
.
מתקבל חלקית
אנו חברה בעלת ניסיון בתחום
אספקת שירותי הביוב והשתתפנו בנושא ניסיון מינימום בשנים לא
יהיה שינוי.
במפגש הקבלנים.
על פי תנאי הסף המחייבים
התקשרות עם שני תאגידי מים
שבאותו תאגיד חייב לעשות גם
עבודות ביובית וגם עבודות שבר
במשך  3שנים רצופות ברור לנו
שאף אחד מהמציעים שהיה
במפגש המציעים לא עומד בתנאי
הסף.
בדרך כלל מפורסמים מכרזים
נפרדים לעבודות האלה ולכן

לגבי ניסיון בתאגיד המשרת עיר
אחת גדולה מתקבלת ההערה,
הקבלן נותן שירות לעיר גדול של
לפחות  140,000תושבים ,ולמצב זה
מספיק תאגיד אחד.

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה

פרק
וסעיף
רלבנטיים

תשובה
נוסח השאלה

מספר החברות שיש להן את
הניסיון הזה בתאגידי מים וביוב
הן מעטות מאוד.
על פי הפסיקה וגם לפני ההנחיות
של משרד הפנים -אסור לפרסם
מכרז שמתאים למציע אחד או
שנים ,ומדובר בעבירה פלילית על
חוק ההגבלים העסקיים.
ראה חוזר מנכ"ל משרד הפנים
-10/04
( .)3ניסוח מכרזים שמתפרסמים
על ידי רשויות מקומיות.
בחוזר מנכ"ל מספר  7/04הבאנו
לידיעת הרשויות המקומיות את
חוות דעתה של הרשות להגבלים
עסקיים לפיה הוראה בתנאי מכרז
המנוסחת באופן המתאימה
למציע אחד בלבד מנוגדת להוראת
הדין.
ברצוננו להוסיף ולהבהיר כי גם
ניסוח מכרז כך שיתאים למוצרי
שני מציעים בלבד הינו צמצום
שלא כדין של התחרות המרכזית.
ניסוח מכרזים באופן הפוגע
בתחרות באופן זה עלול להוות
הפרה של חוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח  1988-אשר
תוצאתו -פסילת מכרז.
כמן כן ,חברה שסיפקה שירותי
ביוב תאגיד בעיר גדולה -יש לה
ניסיון שרלוונטי למי בת ים יותר
מחברה שסיפרה שירותים כאלה
לשני תאגידים קטנים.
לאור חוסר החוקיות שבו נגועים
תנאי הסף ,התאגיד נדרש לתקן
אותם:
 .1להפחית את הדרישה של
שנות הניסון לשנתיים
ומעלה.
 .2לקבוע שניסיון בתאגיד
בעיר גדולה (של יותר מ
 120,000תושבים) הוא
מספיק ולא צריך שני
תאגידים.
.3

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה

פרק
וסעיף
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תשובה
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אם לא יערך שינוי של תנאי הסף-
אנחנו נשקול פנייה לממונה על
ההגבלים העסקיים ואל הממונה
על תאגיד מים וביוב.
.40

מסמך
א'

4.4

.41

מסמך
א'

4.3

הטענה מתקבלת

רק נוודא שזאת טעות סופר וזה
צריך להיות  6מיליון ,כ בכל
תאגיד דרשתם  3מיליון.
ראו סעיף 39
מאחר ותנאי הסף ברורים
ומצריכים  2התקשרויות עם
תאגידי מים וביוב ובכל
התקשרות צריך ניסיון של עבודות
שבר  +עבודות ביובית של  3שנים
ברצף לפחות.
אנו מודיע לכם שאין אפילו קבלן
אחד שיש לו את הניסיון הזה
בשני תאגידי מים וגם אם תטענו
כי קיים קבלן שיש לו שני
התקשרויות שבכל התקשרות יש
לו ניסיון גם של עבודות שבר וגם
של עבודות ביובית החוק
והפסיקה מחייבת לפחות 3
מציעים העומדים בתנאי הסף.
עוד הוזכר בסיור כמה חשוב קבלן
איכותי שיעבוד בעיר סמוכה לים,
לכן פה נשאלת השאלה אם חשוב
קבלן איכותי וטוב ולמה לא
דרשתם שיהיה למציע התקשרות
אם תאגיד המונה מספר תושבים
הזהה לבת ים.
הסיבה שמבקשים  3שנים ניסיון
היא להראות שהמזמין מרוצה
מהקבלן ומאריך לו בשתי
קדנציות נוספות.
מאחר וכמות המציעים במכרז זה
שאתם דורשים הוא מצומצם

המסמך
או
הנספח
אליו
מס"ד
מתייחס
ת
השאלה

פרק
וסעיף
רלבנטיים
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4.3

מכרז
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4.3

מכרז

.44

07.70.0
01.0040

כתב
כמויות

תשובה
נוסח השאלה

מאוד .היינו מבקשים שישתנו
תנאי הסף ל  25חודשים לפחות ב
 5שנים האחרונות .והתקשרות רק
אם תאגיד אחד המונה לפחות
 100,000תושבים ,ואז זה ישרת
את המטרה של כולם ויהיו לפחות
 4מציעים איכותיים לתאגיד.
ראו סעיף 39
על פי תנאי הסעיף יש להציג
ניסיון בשני תאגידים .אך לא
נקבע רף מסוים של מספר
תושבים וכך נוצר מצב מעוות
שמקדם ניסיון שאינו קשור
למהות העבודה.
יש לקבוע כי מדובר בתאגידים עם
מספר תושבים מסוים שמכיל את
הדרישות המקצועיות שיש בעיר
עם מערכת ביוב כמו בת ים.
ראו סעיף 39
על פי תנאי הסעיף יש להציג
תקופה של שלוש שנים ברציפות
בשני תאגידים .מאחר ורוב
התאגידים אינם מוציאים
מכרזים משותפים של ביוביות עם
שבר ביוב ,ישנו קושי לכלל
המציעים שנכחו בסיור הקבלנים
להצגת ניסיון משותף זה וכן בשני
תאגידי מים.
כמו כן ,מאחר ואין הגבלת
תושבים ,נוצר מצב שמי ששירת
שני תאגידים קטנים יעמוד
בתנאים למרות שאינו עומד
במהות תנאי הניסיון עצמו שכן
מקומות קטנים לא מחזיקים
משימות וקווים בקטרים גדולים
לדוגמא .וכן לא באורכים כפי שיש
בבת ים.
על כן  ,מתבקש לשנות את
הדרישה לתאגיד אחד ,בהינתן
מספר תושבים מסוים שמאשר
דמיון עם מי ים דבר שיגדיל את
מספר העומדים ברף ועדיין יגשים
את מהות דרישת הניסיון.
ראו סעיף 8
מחירי השטיפה וצילום אינם
ראויים.
הדרך היחידה לעמוד בהם היא על
ידי מעבר על חוקי זכויות עובדים,
חוקי איכות הסביבה ,ועוד עיגולי
פינות מסוג זה.
אין בענף שום מחיר בסגנון הזה
או קרוב לכך.
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ראשית לא ניתן לחלק את
הקטרים לשני חלקים בלבד – עד
 10צול ומעל.
החלוקה תמיד מוגבלת לשני
קטרים שכן מעבר לכך קופצים
במדרגות של עלויות שפיכות ,ציוד
ומשאיות וכו.
בנוסף עלות של שטיפת קו בקוטר
 630מ"מ לא יכולה להיות אותה
עלות של שטיפת קו של  300מ"מ.
מדובר במשימות שונות לחלוטין.
יש לעשות סקר שוק ולאפשר
לאנשים לעבוד בכבוד בלי
להצטרך לעבור על חוקים בשביל
לא להפסיד כסף.
המחיר אף מכיל בתוכו פענוח על
ידי מעבדה מוסמכת ,זה כשלעצמו
מתומחר לבד במכרזים אחרים.
כתב רכיב החומר הינו לכל הפחות 25
אחוז ממחיר הסעיף ואף מגיע
כמויות לכדי  50אחוז ,עליות המחירים
של השנה האחרונה שהגיעו לכדי
כללי
 70עד  120אחוז משפיעים על
עלויות הביצוע בכבדות שכן הם
מגדילים את רכיב החומר ואינם
משאירים רווח ראוי.
יש לבחון מחירים אלו אל מול
העליות שהתרחשו שכן לא ניתן
להגיד כי עולם כמנהגו נוהג
בזמנים כאלו של אירועים
שמתרחשים פעם ב 100שנה.
על פי הסעיף על המציע להחזיק 2
4.10
ביוביות במשקלים שונים במועד
הגשת ההצעות (בבעלות או על פי
הסכם ליסינג תקף).
מבוקש להבהיר שניתן להציג
ביובית חדשה שיש לה רישיון
זמני ,על שם המציע ,לצורך
עמידה בתנאי הסף.
מאחר שמדובר בביובית שמוכנה
לביצוע העבודות ,גם אם יש לה
רישיון זמני בלבד ,עד לקבלת
הרישיון הקבוע ,וברור שמבחינת
התאגיד השימוש בה בביצוע
העבודות שבמכרז יהיה טוב יותר
 אין למנוע השתתפות במכרז רקבגלל שטרם התקבל רישיון קבוע
לביובית.

הבקשה נדחית

הבקשה מתקבלת
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ת
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הוראות 4.4
.47
המכרז

תשובה
נוסח השאלה

ע"פ סעיף  4.3תנאי הסף מחייב
הצגה של אישור מאת תאגיד
המים והביוב ,בו בוצעו העבודות
שבסעיף  3.1למכרז ,בהיקף כספי
של  3מליון  ₪לפחות (כולל
מע"מ).

ראו סעיף 40

מצד שני בסעיף  4.4כתבתם
שצריך מחזור של  3מליון  ₪לשנה
בסך הכל.
מי שיש לו אישורים משני תאגידי
מים וביוב שהוא ביצע עבורם את
העבודות שבסעיף  3.1למכרז
בהיקף של  3מליון  ₪לשנה כל
אחד ,לא יכול שלא לעמוד במחזור
כספי של  3מליון?
יש לתקן כך שהמחזור הכספי הוא
לפחות  6מליון .₪
.48

הזמנה
להציע
הצעות -
מסמך
א'

4.3

על פי הסעיף צריך להציג ניסיון
של שלוש שנים ,בחמש השנים
.2017-2020
מסיבה לא ברורה ,דווקא הניסיון
בשנת  ,2022של חצי שנה ,לא
רלבנטי?!?!

הבקשה נדחית

יש לתקן שצריך להציג  3שנים
ניסיון בחמש השנים האחרונות,
כלומר מיוני  2017ועד יוני ,2022
וניתן להסתמך על הניסיון בשנת
.2022
.49

.50

4.3

הוראות
המכרז

4.10

לתנאי הסף מתייחס לכך שנדרש
להציג ניסיון עבור שני תאגידי
מים ,אנו נבקש להבהיר כי ניסיון
עבור רשות מקומיות כגון :עירייה
יענה על הדרישה לצורך הוכחת
הניסיון
על פי הסעיף על המציע להציג
ביובית שהיתה בחזקתו מכוח
הסכם ליסינג או בבעלותו ,בשנים
 ,2020-2021כלומר  -בעבר.
בשוק אספקת השירותים בתחום
הביוב קיימות לא מעט ביוביות
הרשומות על שם הבעלים (בעל
השליטה) של המציע ,ולא על שם
המציע ,מסיבות שונות (הקמת
החברה לאחר רכישת הביובית,

הטענה מתקבלת
ובתנאי שהרשות עומדת במספר
תושבים של  140,000לפחות ,ואין
ברשות תאגיד
הטענה מתקבלת
ובלבד שיצורפו ראיות המוכיחות
כי בעל הביוביות הוא בעל השליטה
במציע
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ענייני מיסוי) .מאחר שאותו גורם
הוא בעל השליטה במציע ובעל
השליטה בביובית  -ברור
שהביובית היא בשליטתו של
המציע.
לאור האמור מבוקש להבהיר
שהמונח "בעלות" בביובית  -כולל
גם ביובית הרשומה על שם בעל
השליטה במציע
.51

מסמך
א3

4.3

המכרז מזמין מציעים להראות כי הבקשה נדחית
הם התקשרו "כקבלן ראשי עם
תאגיד מים וביוב ,בין השנים 2017
  2021לתקופה רצופה של  3שניםלפחות ( "...ס'  4.3למכרז);
כך גם בנוסח מסמך א 3נדרש
המציע לאשר כי " :במהלך
התקופה שבין  1.1.2017לבין
 31.12.2021ביצעתי עבודות
אחזקה שוטפת ."...
התאגיד מתבקש להבהיר האם
ניתן להרחיב את תקופת הניסיון
הנדרשת במכרז משנת  2017לשנת
( 2013לפחות)?
נבהיר.
חברת תמם ביצעה בין השנים
 ,2015 - 2010ברציפות ,את
העבודות המפורטות בס' 3.1
למכרז ,עבור שני תאגידים.
ניסיונה המקצועי של תמם ,מלמד,
כי שיטת הביצוע ,כמו גם
הטכנולוגיה של ביצוע העבודות
המפורטות בס'  3.1למכרז ,לא
השתנתנו בין שנת  2013לבין שנת
.2017
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הרחבת היקף תקופת הניסיון,
משנת  ,2017למספר שנים אחורה
(לשנת  ,)2013תאפשר למי בת ים,
להגדיל את היקף המציעים,
ובאופן טבעי ,לייצר תחרות שוק
הוגנת ,אשר סופה להיטיב עם
קופת כספי הציבור.

 .2מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם
ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
 .3מוזכר כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ויהיה עד לתאריך  3.7.2022בשעה  12:00בדיוק.
 .4מסמך זה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ,על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת
ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.

בברכה,
טל טורן ,מנכ"ל
מי בת-ים בע"מ

חתימת המשתתף.________________________ :

מסמך ב'()1

טופס הצעת המחיר
אנו הח"מ _________________ מספר זיהוי _____________________ ו_________________ -
מספר זיהוי _____________________ ,המשמשים כמורשי חתימה של ____________________ ,מספר
זיהוי __________________ ,לאחר שקראנו את מסמכי המכרז וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל,
מגישים הצעתנו כדלהלן:

יש למלא את שיעור ההנחה המוצע בטבלה להלן-
הצעתנו הכספית -

שיעור הנחה מוצע שיחול על כלל הפרטים והסעיפים בכתב הכמויות
בשיעור של  _______%ובמילים___________________ :אחוזים.
(שיעור הנחה מוצע לא יהיה גבוה יותר מ 20% -הנחה ,כלומר לא להציע
הנחה גבוהה יותר מ 20% -הנחה).
•

שיעור ההנחה יהא עד  2ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

•

אין לחרוג משיעור הנחה מירבי .הצעה שתחרוג משיעור הנחה מירבי – תחשב כאילו הוגשה ע"פ שיעור
ההנחה המירבי האפשרי.

•

אין לנקוב הנחה שלילית ו/או מחיר העולה על מחירי כתב הכמויות – הצעה כזו תפסל ולא תובא לדיון.

•

כתב הכמויות ישמש את הצדדים במהלך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות אופציה .ההנחה תחול
במישרין ביחס לכל סעיפי ופרקי העבודות הרלבנטיות ,הכלולות במחירון.

•

למען הסר ספק ,מחיר היחידה במחירון (בהפחתה של ההנחה כאמור) יחושב באופן שלא תתווספנה לו
תוספות כלשהן ,לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" ו/או "קבלן ממונה" ו/או כל תוספת אחרת.
תאריך_____________________:
שם המשתתף________________ :
חתימה וחותמת_______________ :

