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 מתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובל  מציעים כנספרוטוקול  
 במועצה אזורית מטה יהודה

  ,05/21  מספר  פומבי מסגרת מכרזלגבי  מציעים   כנס , נערך 12:00בשעה   20.04.2021 שלישיביום 
 . במועצה אזורית מטה יהודה מערכות ומתקני ביובמתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של ל

 :ונכח מטעם המועצה 
 מנהל מדור ביוב   –  אהוד שלו

   מדור ביוב  –גיל ניר 
 

 הקבלנים שנכחו הם: 

 בע"מ  ג בניה והנדסהנשטא  –דניאל   .1
 פלגי מים  –תמיר   .2
 לסיכו בע"מ  – אליעד  .3
 ארזים מערכות צנרת תשתיות ובניה בע"מ  –מוראד   .4
 ד.ש. מתן שירותים בע"מ   –יוסף  .5
 מים אדירים הנדסה בע"מ  –  יונתן ואשר .6
 GES -עמרי   .7

 והודגשו הנושאים הבאים:  מהות העבודות במסגרת המכרז כלל הסבר כללי על   הכנס

 המשתתפים. הקבלנים התבקשו לרשום את פרטיהם באופן קריא וברור בטופס רישום   .1

 .להשתתפות במכרז חובה תנאי הודגש כי הכנס אינו  .2

כי יש לדאוג לעמידה בתנאי הסף להגשת ההצעות, כפי שהם רשומים במסמכי   הודגש  .3
על המציע לעמוד    ההסמכות והתעודות הנדרשות.לרבות ובדגש על   9,8 המכרז בעמודים

 בתנאי הסף במצטבר. 

   הנלווים, על פי המפורט במסמכי המכרז.הודגש להקפיד על הגשת כל המסמכים  .4

 במסמכי המכרז.  עמודיש להקפיד ולחתום על כל  .5

יש להקפיד   על פי הנוסח המצורף. ₪ 50,000יש להגיש עם ההצעה, ערבות להצעה ע"ס  .6
להגיש ערבות הצעה על פי הנוסח הרשום במסמכי המכרז ובתוקף עד לתאריך המדויק  

 . המצוין במסמכי המכרז

ולא תתקבלנה הצעות   12:00 בשעה  13.05.2021הודגש כי המועד האחרון להגשה הינו  .7
 לאחר המועד הרשום, אף לא בדקה מאוחר יותר.

, עד לתאריך  הרשום במסמכי המכרז  לדוא"לשאלות לגבי המכרז יתקבלו בכתב בלבד  .8
 . הרשום במסמכי המכרז

 קבלנים. המועצה רשאית לפצל את הזכייה לשני כי הובהר  .9

הוסבר כי המכרז הוא בשיטת הנחה אחידה באחוזים, לכל המחירים הרשומים במחירון   .10
 ולא הנחה פרטנית לכל סעיף.  
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 . 15%בהפחתה של  עבודות שלא מופיעות במחירון, ישולמו לפי דקל  .11

לקרוא היטב את המפרט הטכני ואת ההערות במחירון, בכדי להבין מה   המציעים התבקשו .12
 הסעיפים כוללים ומה לא.

 אופציה.נוספות כשנים  ארבעהמכרז הינו מכרז מסגרת לשנה + הוסבר כי   .13

 הודגש כי המחירון קבוע ואינו צמוד למדד והתייקרויות כלשהן.  .14

. מנהל  ההתקשרותמן  מטעמו, במשך כל ז  קבוע  עבודההקבלן מחויב להחזיק מנהל   .15
 מול המועצה והפיקוח.  היחיד  איש הקשריהיה    העבודה

 ולהגישם.הוסבר כי מסמכי המכרז מפורסמים באתר המועצה ויש להדפיסם  .16

 לפרוטוקול זה, המצגת שהוצגה בכנס הקבלנים.   מצורפת .17

 שאלות ותשובות:  .18

: הגדרתם שצוות הקבלן יכלול שלושה עובדים. איך שלושה עובדים  שאלה .א
 יספיקו לתחזק את כל המערכות האלה? 

שלושה   לפחות יכלול התחזוקה כי צוות  במסמכי המכרז : הוגדר   תשובה
אנשים. המציע יצוות אנשים על פי הבנתו, ובלבד שהעבודה תבוצע על פי  

 .ובזמנים שנקבעו במסמכי המכרז  הנדרש

 קיימת?  התראה: איזה מערכת  שאלה .ב
 : טופקון.  תשובה

 : איך מתבצעת העברת המתקנים למציע הזוכה?  שאלה .ג
ייבדקו המרכיבים  בכל המתקנים, אשר במסגרתו    מסירה: יתבצע סיור  תשובה

תקלה  המסירה    תגלה בסיורתו . במידה , כגון משאבות, מגובים וכד'העיקריים
 היא תטופל על חשבון המועצה.  מהותית ברכיבים העיקריים,  

מרכיבים  במסגרתו ייבדקו הגם לקראת סיום החוזה, יתבצע סיור קבלה זהה ו
העיקריים,   העיקריים. במידה ותתגלה בסיור הקבלה תקלה מהותית ברכיבים

 הקבלן. היא תטופל על חשבון 

 : האם יש מרכז בקרה למועצה, אשר מקבל את הקריאות.  שאלה .ד
: ההתראות מגיעות ישירות לקבלן, במקביל לגורמי המועצה. ההודעות   תשובה

 אפליקציית המסרונים "טלגרם".מגיעות באמצעות 

 : איפה ניתן לקבל את מסמכי המכרז?  שאלה .ה
: המסמכים נמצאים לעיון במשרדי אגף פיתוח ובאתר המועצה. מציע   תשובה

 ידפיס את המסמכים מתוך האתר. המעוניין להשתתף במכרז, 

 : האם תוכנות ונתוני הבקרים זמינים לקבלן?  שאלה .ו
 לקבלן הזוכה. : כל המידע ותוכנות הבקרים יועברו בצורה מסודרת  תשובה

 
 

 נכח ורשם 

 יניב נחום        
 מור אל ניהול ופיקוח בע"מ 
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 במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. יובהר כי 
 בשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא יחול כל שינוי.

 
יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה  

 לגביה ניתנה ההבהרה.
 

 המציע למעטפת מסמכי המכרז. יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: _______________________ 


