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 2019   ביוני 06                                                           
 ג' בסיון תשע"ט                                                                                                                                    

 
          לכבוד

 
 עיםמשתתפי מפגש המצי

 
 א.ג.נ.

 
 

 עבודות להפעלת ותחזוקת מכון טיהור שפכים כפר חיטים - 1 הודעה מס'  הנדון:
 מפגש מציעים והבהרות ותיקונים למסמכי המכרזפרוטוקול  – 04/2019מכרז מס' 

 

 
מט"ש ב 02.06.2019בתאריך יים מציעים אשר התקפרוטוקול מפגש נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1

 חיטים. בכפר
 
לק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל מצורף אליה מהווים חהודעה זו ונספח א' ה .2

 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 
 לן:מספר הוראות במכרז כמפורט להעל תיקון  התאגיד מודיע .3
 
 

חנים וזאת בהתאם למב איםבמשקולות הבההצעות,  רך על בסיס שקלולתיעבחינת ההצעות  .א
 : שנקבעו במסמכי המכרז

 %30 - משקל איכות  
 %70 - משקל המחיר  

 .(שקולות הנ"לור יוחלף במאמן אחרת במסמכי המכרז, הדהיינו, בכל מקום שצוי) 

דהיינו לא ניתן להציע . (15%ולא ) %25הינו  תשומת לב המציעים כי שיעור ההנחה מקסימלית    .ב
 .%25מ  שיעור הנחה הגבוה

 
 

, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי ובפרוטוקול המצ"ב עה זובהודהשינויים האמורים וההבהרות כל  .4
 .והינם גוברים על ההוראות המופיעות בחוברת המכרז המכרז מלכתחילה

 
 הוראות מסמכי המכרז.אמור באין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מה .3
 
 
את ההצעות יש להגיש עד המועד   ,12:00בשעה   23.06.2019נו יההצעות  גשתלה וןהמועד האחר .4

  .טבריה  1משרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק בהנ"ל 
 
 

 בכבוד רב,                   
 

 שאול דוד, מנכ"ל            
 מי רקת טבריה בע"מ         
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   2019       י  יונב      3
 טתשע" באייר     'טכ

 1715-31768מספרנו 
 

 כפר חיטיםבמט"ש , ישיבת הבהרות, 02/06/2019פרוטוקול מיום 
 עבודות להפעלת ותחזוקת מט''ש כפר חיטים., 9201/40מכרז מס' 

 

 sh2001@netvision.net.ilמייל:  053-7260094מר שרון חביב, טבריה ש.ח נייד:  השתתפו: 

 abed@mhaemek.co.ilמייל:  050-7412575 'מ נייד:בע' 2000עבד דראוושה מ. העמק מר                     

  guy@eladtech.co.ilמייל:  054-2444102מר גיא חזן, אלעד טכנולוגיות נייד:                     

 payamn@electra.co.il מייל:  054-6754115מר יותם דיין , אלקטרה גרייטק נייד:                   

              michaels@electra.co.iמייל:  052-8355138אלקטרה אלקו התק''ש נייד:  יירם מייקמר אב                    

 michraz@shtang.co.ilמייל:  052-6459900מר אלון סקורניק שטאנג נייד:                    

 office@modanltd.co.il: מייל 050-2366148''מ נייד: עדן שושן במר אלי אזולאי מו                    

 kerena@ges.co.ilמייל:  054-7110818נייד:  GESגב' קרן אלביליה                  

 ziv@p-ma.co.il יל:מי מייל:  052-8465169מר זיו יעקב פלגי מים בע''מ נייד:                    
 office@asik.co.ilמייל:  052-4835744שתיות בע''מ  נייד: תיתן אסיק מר ינאי ב                 

 havivs@bezeqint.netמייל:  050-5244389מר שלמה חביב , שלמה חביב נייד:                  
 edig@edig.co.il מייל: 052-3645039מר מיכאל גרינפלד א.ד.י.ג בע''מ נייד:                  

 moshe@langerman.co.ilמייל:  050-3400039מר משה לנגרמן לנגרמן הנדסת חשמל בע''מ נייד:                  

                                 bennyy@ybsystems.co.ilמייל:  052-3550398נייד:  YBעקב אלקטרה מר בנימין י                 
 david@HMDY.co.ilמר דוד ילוז יועץ התאגיד מייל:                    

 
ם כי תנאי המכרז והחוזה עותמשמ בכתב ים מופנית לכך, כי שאלות הבהרה שלא נענוקבלנתשומת לב ה
 ינוי.נותרו ללא ש

 

 ולמפרט הטכני. המכרז למסמכיבישיבה, באופן מפורט, בהתאם  למשתתפים ,המכרז הוצג .1
 

 : כפר חיטיםמט"ש  .2
במקביל למכרז זה, יבוצעו עבודות  עב' פיתוח , להשלמותר.ג.אהמט"ש מופעל היום באמצעות חב' 

 דחופות לפי מכרז מלת''ב.
לביצוע עבודות  ת,לפחו לן אחדבקט"ש ודות התחזוקה יפעלו במתחם המשבמהלך עב מובהר בזאת

לפחות אחת לשבוע, החברה הזוכה תהיה  התחזוקה, ככל שיידרש, תאום, בשיתוף עם חברת דחופות
, שותפה מלאה לקבלת העבודות ולקבלת המתקנים שהושלמו.)כל אתר בו יעבוד קבלן כלשהוא

, רךשלא לצומט"ש של ה ותמנע כניסת עובדים לשטחים הנוספים ודהבאחריותו לגדר את שטח העב
 (.יחות הנדרשים בשטח שהועמד לרשותו בנוסף כל קבלן יישא באחריות לכל אמצעי הבט

 
העבודות כוללות הפעלה ותחזוקה מלאה של המכון, על כל הנדרש והנלווה לכך, ואחריות         3.1

הפעלתו וטיהור השפכים המוזרמים אל  מלאה ומוחלטת של הקבלן לאחזקת המכון
סמכים תאם להנחיות הגורמים המושות לפי כל דין, ובהדרברמה הנופן וון באהמכ

קופת ההתקשרות ובהתאם לכל השינויים והעדכונים שיחולו בדין ובהנחיות עד ת
הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, הפעולות  ובמהלכה, לרבות כל העבודות

ולתחזוקתו ו ם הפעלתקשר עחיו בויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ולנספוההתחייב
אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם  בין אם הן מפורשות ובין של המכון,

ולרבות עבודות לוואי ארעיות או נוספות  ,אגיד, ו/או מי מטעמולחוזה על ידי הת
 לנדרש לפי כל דין ו/או בהתאם לחוזההנדרשות לתחזוקה ולתפעול של המכון בהתאם 

mailto:michaels@electra.co.i
mailto:havivs@bezeqint.net
mailto:moshe@langerman.co.il
mailto:bennyy@ybsystems.co.il
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ת המכון, ל חשבונו שינויים בתשתיושאי לבצע ואף מבצע ער המזמין לן כיע לקבידו
מהווה חלק בלתי נפרד מן הרחבתו ופיתוחו. המתקנים והמאגרים וכל פיתוח של המכון 

המכון והמכרז. לפיכך, הקבלן מתחייב לתפעל ולתחזק את המכון לרבות מתקנים ו/או 
ספת מעבר לתמורה נותמורה  לא כלום, למאגרים ו/או מכשירים שיתווספו לקיים הי

 מין ו/או למי מטעמו לבצע העבודות. ובה בחוזה וכן לאפשר למזהנק
כן מובהר כי התמורה כוללת את כל העבודה, החומרים והציוד הנדרש וכל הוצאה 

באופן בלעדי על הקבלן שגרתית או חריגה הנדרשת לצורך הפעלת המט''ש כאמור, תחול 
זאת ידוע לקבלן והוא  תוספת תמורה. יחד עםל , ללא כבחוזהקובה במסגרת התמורה הנ

חבה והפיתוח היר כי המזמין לא התחייב בפניו לבצע אי אלו מעבודות השדרוג, ההרמצ
 .וכי הוא אינו מסתמך על כך ולא תהיה לו כל טענה בעניין

מסמך רות )ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקש שנים 5-תקופת ההתקשרות הינה ל 3.2
בלעדי, להאריך את תונה האופציה, לפי שיקול דעתה הז(.  לחברה נכרלמסמכי המ ב'

כל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, לפי שנים נוספות, ב 10 -תוקפו של הסכם זה ב
 הוראות חוזה ההתקשרות.

ריה בע"מ ולמ"א גליל תחתון לפי שק"ד במסגרת המכרז קיימת אופציה למי רקת טב       3.3
שלישוני  המט"ש ו/או הוספת טיפול הזוכה עבודות להרחבתן ן מהקבללהזמילעדי הב

 י ההתקשרות.בהתאם לכתב הכמויות והמפרט המהווים חלק בלתי נפרד מתנא
 
   

 .עים במכרזהוצגו תנאי הסף הקבו .3

  

 . תרקבמשרדי מי  CD -את מסמכי המכרז ניתן לקבל ב .4

 

ו/או לא יצרף להצעתו  ז במסמכי המכרם תנאימציע אשר לא יעמוד בכל הר, שהובה  ו כןמכ .5
 , רשאי המזמין לפסול את הצעתו.במכרזאישורים, המעידים כי הוא עומד בתנאים המפורטים 

 

שיקול דעתו הבלעדי, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי  .6
 חסר ו/או מידעלים גשת ההצעות למכרז, להשיעים, לאחר המהמצ מכל אחד לדרוש, 

 צות ו/או אישורים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.מלה
 

 : ואופן שקלולן בחינת ההצעות .7
 

 תעבורנה     התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף, לא  7.1
 לשלב הבא.         

 

הכספית יינתן  להצעהש הצעות, כךנת הלבחיבמכרז נקבעו מדדי איכות  יב המחיר,כף לרבנוס 7.2
)להלן:  30%)להלן: "מדד/רכיב המחיר"( ולמדד האיכות יינתן משקל של  70%משקל של 

   "(."מדד/רכיב האיכות

 רכיב המחיר: 7.3

 המציע ביחס למחירון שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידי   .א
 . 70%של  משקל  מרבי     

 . , תיפסל25%. הצעה שתעלה על 25%לא יעלה על  נחההה מודגש בזאת, כי שיעור         
 

 החברה הזוכהייתן מענה במצב חירום )רעידת אדמה, מלחמה וכו'(,  שהזוכה במכרזיודגש,   .8
ת ולמועצה האזורית עמק הירדן בכל הקשור להמשך טיפול והפעל לתאגידיהיה מרותק 

 .המט"ש
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יב מחו כרזזוכה במהיממה.  ותשעבלוחות הזמנים, לטיפול בתקלות, בכל  לעמודנדרש  .9
 להתייצב, לכל עבודה שיידרש.

 

ועל תאגיד מי רקת  גליל תחתוןלמען הסר ספק הוצאות הארנונה יחולו על המועצה האזורית  .10
 המט"ש. טבריה בעלי

 

 זמיןעסק בסיוע המ הסדרת רישיון ללעל הזוכה במכרז, לעמוד בכל דרישות הרשויות, כו  .11
 .דרשות ע"י המזמיןוזאת עם השלמת העבודות הנ

 

על המציעים לכלול בהצעתם בין היתר את כל העלויות הנדרשות, לרבות צריכת מים, חשמל,   .12
ות, רישיון עסק, ביקורות כיבוי אש וכו', סולר לדיזל גנרטור, שמנים, חומרי סיכה וכו', אגר

ה, לאישור תקינות הציוד ותיקון לשנ ל היצרנים השונים לפחות אחתש הפעלת שירות שדה
 ת והעברתם ככל שיידרש. חלפתו על פי הצורך, בדיקות מעבדה, הכנת דוחוהציוד ו/או ה

 

מראש  ,זמיניםהמאלא בהסכמת  ,לקבלן משנה ,אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה  .13
ורה אין ההסכמה האמ לעיל בסעיף זה, ורבהתאם לאמ ,הסכמתםאת  נתנו המזמיניםובכתב. 

מאחריותו  חב' התחזוקה ואין היא פוטרת את המזמיניםמטילה חבות כלשהיא על 
לכל מעשה או  ,באחריות מלאה תישא וחב' התחזוקהוהתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין 

 באי כוחם ועובדיהם. ו/או  העבודהאי מעשה של מבצעי 
 

וביתר מסמכי המכרז, לפני  חוברות המכרז, במפרטים המיוחדיםנדרשים לעיין ב המציעים  .14
 עתם.מילוי הצ

 

 

בנספח ט' נקוב מחיר לעלות לטיפול במ"ק שפכים להפקת קולחים  בטבלה 1בסעיף  .15
ביחס לסעיף זה על המציע להציע  –מ"ק כולל כל המפורט במסמכי החוזה  1שלשוניים  לכל 

 .0( או 25%מ  שיעור הנחה )שאינו גבוה
 

וספת טיפול כיב אופציה לשיקום, הרחבת המט"ש והבטבלה בנספח ט' מופיע ר 2בסעיף 
פי תשלום חודשי קבוע )עבור עלות ההקמה מיום סיום ההקמה לאחר הנחה שלישוני ל

מיליון קוב לשנה)במידה וכמות השפכים  1.2שנה()לפי כמות שפכים קבועה של  15)למשך 
 (נים להחזרתגדל יתקצר לוח הזמ

 
י והרחבת את כתב הכמויות של הטיפול השלישונ הנ"ל, על המציע למלא 2יין סעיף לענ

את הסה"כ הכללי של הצעתו  15מצא בקובץ נפרד(. בנוסף, על המציע לחלק ב המט"ש )הנ
. המספר שהתקבל מהווה 1.2לכתב הכמויות )ללא מע"מ( והתוצאה שהתקבלה לחלק ב 

  .המחיר למ"ק לסעיף זה
 

חיר למ"ק לסעיף זה )בהתאם לתחשיב בטבלה שבנספח ב' את המ 2בסעיף  על המציע לנקוב
ניין להוסיף הנחה יציין מהו שיעור ההנחה המוצע על ידו )שאינו גבוה נ"ל( וככל שהוא מעוה

 (.25%מ 
 

  יחידה לטיפול שניוני וטיפול שלישוניהמחירי כולל את ט'  נספחיובהר כי   
 

מחיר המשוקלל הנמוך ה להצעת הקבלן. 2+ סעיף  1סעיף סה"כ מחיר משוקלל הינו חיבור של 
 הזולה ביותר.   עהביותר מהווה הצ
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 יידרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים. המציע .16
 

במחיר עלות כלולים שבונו ועל ח הזוכהבאחריות  -יאומים והסדרת האישורים כל הת  .17
 הטיפול להפקת מי קולחין.

  

, פרטיו שנים לפחות בחברה 3של בעל וותק יק מנהל עבודה מוסמך, יידרש להעס הזוכה .18
בנוסף, יידרש להעסיק שני עובדים בעלי וותק של שנתיים לפחות  למשרד העבודה. חוידוו

 .תהליךר אחד מהם מהנדס בחברה כאש
 

 בהתאם לשני בהתאם לתנאי התשלום בחוזה  בנפרד חודש כל עבורשכר החוזה, ישולם  .19
 עבור החודש למי רקת  למועצה והשני אחדשתוציא חב' התחזוקה חשבון ם ונות נפרדיחשב

בצרוף כל הדוחות והבדיקות והמסמכים  בפועל וחלף לפי כמות מי הקולחין שהופקש
 הנלווים.

 

 הוראה שתתוסף למסמכי המכרז: להלן .20
 

  .יכות קולחים /בוצהעקב אי עמידה בדרישות א פיצויים מוסכמים מראש 
 

 -הנדרשת קולחיםקרה של אי עמידה באיכות הבמ          
 

 , מ"מיהונמאצח"ב, צח"כ,  –באם תהיה חריגה באיכות אחד הפרמטרים הבאים  20.1
 ידווח הקבלן על חריגה למזמין, הקבלן יבצע מידית בדיקה חוזרת. -בבדיקת מעבדה              

 ופחת חלק י -ות הנדרשתבמידה וגם בבדיקה החוזרת לא יעמדו הקולחים באיכ
 דשי עבור כל ומהתשלום הח 0.5%ן. ההפחתה הינה בשיעור של בלמהתשלום החודשי לק 
   אחד או יותר, מיום ביצוע הבדיקה הראשונה ועד המועד בו נדגמה ר טפרמביום חריגה  
 איכות נדרשת לפי  תוצאות בדיקת מעבדה . 
 על הקבלן. פיצוי מוסכם לא יוטל -רשתבאם בבדיקה החוזרת עמדו הקולחים באיכות הנד 

 

ם ילו קנסות אם יוכיח הקבלן שאיכות השפכים הנכנסים בזמן החריגה באיכות הקולחטלא יו 20.2
באחד מפרמטרים  20%ירודה ביחס לאיכות המוגדרת לתכנון המתקן,  ביחס חריגה העולה על 

לביוב רים להזרמה . גם במקרה של כניסת שפכים האסוזרחן, קלדל חנקן, COD, מ"מ, BODשל 
 כספי. שפיצוי מוסכם מראלא יוטל 

 
לרשות המזמין  דתממובהר בזאת שאין בהוראות סעיף זה בכדי לגרוע מכל תרופה אחרת העו 20.3

במקרה של הפרת החוזה, לרבות בגין אי עמידה באיכות קולחים או בוצה שנקבעו במסמכי החוזה 
 או בדרישות החוק.

 

ולהביא החוזה  קשרותאגיד יש זכות להודיע על סיום התלת, מבלי לגרוע בהוראות מסמכי המכרז .21
ולקבלן לא תהא כל  לקבלןחודשים  5 ראש שלהבלעדי וזאת בהודעה מ ,בהתאם לשק"ד ,לידי סיום

טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות 
  .בחוזהם המפורטים כאמור, על פי התנאי עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה,
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של  ובמקרה של מיזוג 2013-בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, תשע"דכמו כן 
 עם הקבלןהזכות להפסיק את ההתקשרות בהסכם  ועם חברה אזורית לפי החוק, עומדת ל התאגיד

רות רוע מזכות התאגיד לפי הוראות אחזאת מבלי לג ימים 180לפני סיומו בהודעה מוקדמת של עד 
 .בהסכם

 
 

נוכחות ב ריערך סיו יופעל נוהל ההיפרדות,  מיד עם קבלת המכתב לסיום ההתקשרות,
ת ומסירת כל המתקנים והציוד וועל החברה המתחזקת לפעול לטיפול, כל התקל  המזמינים

ד ככל שיידרש בהתאם וביצוע כל העבודות שיידרשו כולל שיפוץ ו/או החלפת ציעבודה,  במצב
 ,לכשירות הציוד והמתקנים ובכפוף לדוחות שירות שדה ,חיות היצרניםמין והנלהנחיות המז

  הספקים השונים. ם/ישל היצרנ
 

 . ₪ 000100,לביצוע בסך תוחלף לערבות  עם מתן צו התחלת עבודה ערבות הביצוע  .22
 

עיף בסקוב ד למועד הנשצורף למסמכי המכרז, ותוקפה ע ,בנוסח תוגשהערבות הבנקאית  .23
 ההצעה עלולה להיפסל.  , אחרתלעיל

 

שות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן לדרית תשומת לב המציעים מופני .19  .24
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות   .שיזכה במכרז

 ה לא תתקבלנהבמסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצע
הן והנוסח מ מובהר, כי ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם .ת הביטוחייגויות לדרישוהסת

 אשר יחייב הוא הנוסח אשר צורף למסמכי המכרז
 

ללא כל שינוי ו/או מחיקות ו/או  וראות,לפי הה ,יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז  .25
ירה אור הגישה המחמעלולות להיפסל, לאחרת ההצעות  ו/או התניות מכל סוג שהוא, תוספות

 בדיני המכרזים. 
 

ת המיועדת למילוי, אפס או אחוז וכתב ברור, במשבצימלא את ההצעה וירשום ב המציע  .26
 .ני ולתוספת לטיפול שלישוניול שניובכל אחת מהמשבצות המיועדות לטיפהנחה בלבד, 

 

לפנות,  המציעיוכל  רויותיים במסמכי המכרז סתירות או אי בהיע, קיימככל, שלדעת המצ  .27

בשעה  16.06.2019תאריך עד לוזאת  ,", rakat.co.il-natali@meiמייל: באמצעות  ,בכתב
שגיאות, אי הסתירות, ה תוך פרוט השאלות, ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.12:00

 בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא ,שימצא ,ספקותההתאמות או ה
 במכרז.

 

ת .  א:0012שעה עד ל ,2019/6/23 'א עד ליוםההצעות הוא  ם,  מועד הגשתתשומת לב הקבלני .28
תיבת המכרזים, בת )לא בדואר(, במעטפות סגורות סירה אישיההצעות יש להגיש במ

בטבריה. הפתיחה תהיה בהשתתפות המציעים  100גדוד ברק מי רקת טבריה ברח' שבמשרדי 
 . 12:15בשעה 
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, כשהם חתומים על ידי המציעים, ז בשני העתקיםאת כל מסמכי המכרההצעה תכלול   .29
, פרוטוקול זה, ות המכרזוכן, חוברמסמכי המכרז  להוראותתימה וחותמת, בהתאם בח

הודעות לקבלנים לשאלות ואו הבהרות נוספות ככל שיהיו, כשהם חתומים + חותמת.  יובהר, 
 כי מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מההצעה.

 

וקול זה גובר של סתירה במסמכי המכרז לבין פרוט , כי בכל מקרהבכפוף לאמור לעיל .30
ול זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לשנות את יתר תנאי וקקול, אין באמור בפרוטהפרוטו
  .המכרז

 
 
 
 

 
 

 רשם : דוד ילוז
 

 למשתתפים.  העתק : 
 גליל תחתוןראש המועצה האזורית  ניצן פלגמר               

  "ל מי גת.מר דוד יפת מנכ              
  מירית דוברים משרד יועצים משפטי ליה פורר ויצמן עו"דגב' אוד              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מפגש מציעים למכרז  פרוטוקול מאשר בזה כי קבלתי את  ,________________________אני הח"מ 
וכנו מסכים לתדפים(  _______) 04/2019מכרז מס'  עבודות להפעלת ותחזוקת מט''ש כפר חיטים 

 ואפעל בהתאם להוראות.

 . : המציעשם 
 . : מציעחתימת ה
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