
 
 י"ח אלול, תשע"ט

 2019ספטמבר,  18

 

            לכבוד

 כל מאן דבעי

 ג.א.נ.,

 הנדון: מכרז מס' 01/2019  – מכרז  פתיחת סתימות ביוב, שאיבה וניקוי  ועבודה יזומה  לניקוי 
 ביוב  קווי וצילום

 מסמך הבהרות 

 

 :ביחס להוראות המכרז שבנדון תאגידבקבלו להלן תשובות לשאלות שהת

 

 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

1.  

 32עמ' 

 .ו32.7סעיף 

 

נו רלוונטי המטאטא המכני אי

 אכן אינו רלוונטי למכרז הביובית הלמכרז ז

  63עמ'   .2

ף הסעיפים דבר קיימת בעיה ברצ

 ולהיוצר בלב

 :יקוןתמדובר בטעות סופר. להלן ה

מספר 
 עמוד

 פרמס
 ישן

התחלת 
 הסעיף

מספר 
 מתוקן

63 7.7.8 
העבודה 

 7.9.8 תבוצע
 7.9.9 למען הסר 7.7.9 63
 7.9.10 עלות ניקוי 7.7.10 63

63 7.7.9 
טיפול 
 7.9.11 מפגעים

64 7.7.10 
עבודות 
  7.9.12 אחזקת

3.  
סע'  63עמ' 

7.9.6 

פת קווים רשום שהיא כלולה שטי

 באחזקה

חת וך כדי פתיה מקומית תהכוונה היא לשטיפ

 רה בנפרד.ות תומחהסתימה. שטיפת השכונ

4.  
סע'  63עמ' 

7.97. 

הקבלן יספק את בסעיף נרשם כי 

ב כי המים ואילו במסמך ב' נכת

 תנתן אפשרות לחיבור.

הבהרה: על הקבלן לדאוג שיהיה לו מים לצורך ביצוע 

ל על הקבלן התאגיד יספק לקבלן קנת לההעבודה. על מ

ייד במים טצם על מנת שיוכל להנקודת חיבור ומד מי

 ישא בעלות המים.ר עצמה. יובהר כי הקבלן יבעי

 

5.  

 58עמ'  

נספח ו' 

  9.7.1סע' 

ילות הינה דרישת שעות עבודה רג

יה עם חוק הדבר יוצר בע  7:00-20:00

שעות עבודה ומנוחה או לחלופין 

 רש צוות נוסף.דו

שעות עבודה רגילות תשונה  בקשה מתקבלת. הגדרתה

 19:00-7:00 לשעות

6.  
סע'  64עמ' 

107.7. 

אים כולל מכשירי גילוי איתור ת

ואין ברזל. זו אינה עבודת ביובית 

 סיבה שיכללו במחיר.

' נוספות הערה מקובלת. איתור חריג אשר ידרוש הוצ

 תשולם תמורה נוספת בעבורו.ע"י התאגיד או שיבוצע 

7.  
 58עמ' 

  7.2סעיף 

של טעות סופר לא ה יזומה הינו סעיף נפרד. בסעיף עבוד ה כוונת הסעיףלא ברור

  מספורבסומן 

8.  
 58עמ' 

  7.2סעיף 

 לא ברורה כוונת הסעיף
 .4ה מס"ד תשובאה ר



 
 מענה התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

 כללי   .9
האם המשאית לפתיחת סתימות 

 להיות בעיר כל היום חייבת
 כן

 כללי  .10
אית לפתיחת סתימות האם למש

 צריכה להיות האופציה לשאיבה
 כן

11.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

 האם זו עבודה באופציה?

 .לא. יבוצע לפי תוכנית שטיפות ומתומחר בנפרד

12.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

 ?מה אורך הקווים לשטיפה
 2,000-האורך משתנה משכונה לשכונה. בממוצע יש כ

 מטר בשכונה.

13.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

 ?באיזה משאית תבוצע השטיפה
משאית נוספת. במקרים חריגים יתכן והתאגיד יאשר 

 שימוש במשאית לפתיחת הסתימות.

14.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

 האם שטיפות יבוצעו פעם בשנה?

 

השטיפות יבוצעו במהלך השנה. קיימת תוכנית שטיפות 

על בעיקרון התוכנית מדברת על שכונה בחודש ) אשרכ

 .ן להתגמש(היום/ ימים בחודש נית

15.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

האם המחיר כולל את כל 

 השכונות או שכונה אחת?
המחיר הינו מחיר לשכונה. דהיינו כל שטיפת שכונה 

  בתשלום ע"פ האומדן. תזכהבהתאם לתוכנית 

16.  

שטיפת 

 -שכונות

 אומדן

האם ניתן לשנות את המחיר 

 .17לא. לגבי המחיר עצמו ראה תשובה מס"ד   ליום עבודההמוצע למחיר 

 כללי  .17

מחיר האומדן הינו נמוך ועלול 

 לפגוע בטיב העבודה.

ישאר     57.1.001סעיף    מחיר האומדן על פתיחת הסתימות

יעלה  57.1.002 סעיף ללא שינוי. המחיר לשטיפת שכונות

   .₪ 9,000 -ישונה ל ₪ 7,000ובמקום 

 

 ;יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי •

 ;מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז •

ה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון הוראות מסמך ז •

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. 

 

 וד רב, בכב                 

   

 בע"מ מי רהט תאגיד המים והביוב          

 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה


