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  10.7.2018 – 1מענה מספר 

  

  לתפעול ואחזקת מתקני וקווי הביוב 12/2018 מכרז:

מס' 

  שאלה

  מענה המזמין

1  

  

האחריות לטיפול בקווי ההולכה הנה באחריות הקבלן בהתאם למחירים בכתב הכמויות (לפי 

התוצאות של המכרז), יש לציין כי עלויות ביובית לפתיחת סתימות הנה על מי מגידו 

  בעמוד  5ראו טבלה  ת התקשרות עם קבלן ביוביות.באמצעו

. כל דרישות ההתנהלות זהות 150של המפרט הטכני החל מעמוד מס'  14כמפורט בפרק 

לאלו של תחנות השאיבה, תדירות דליפות בעבר מקווי סניקה נמוכה ביותר. לא קיים תיעוד 

  היסטוריה מסודרת לתקלות ותחזוקה. 

2  

  

זה.  האחריות תחול על הקבלן הזוכה במכרז 128הסעיף רשום בעמוד  - חסימת שפכים

  יחד עם זאת לציין כי תדירות החסימות הנדרשות נמוכהסיון העבר, ימנ

3  
  

כל מתקן  119בעמוד  2כמפורט בטבלה מס'  -בתחנות השאיבה התראותיש מערכת 

ומנוטר דרך מרכז בקרה פעיל. כל  s.m.sשמותקן בו בקר משדר התראות תפעול בהודעות 

. מגידו -מגידו. חברת הבקרה נבחרת ומופעלת ישירות ע"י מי- התשתיות הנ"ל בבעלות מי

   היו מספר ספקים של מערכות התראה משכך אין ספק אחד לתחנות.

4  

  

על המציע להיות  -98הנמצא בעמוד מס'  3.2בהתייחס לסעיף  - זמני הגעה לטיפול בתקלות

ולא מרגע  s.m.sבעל כושר הגעה בטווחי הזמנים המוגדרים בסעיף זה מרגע שליחת הודעת 

  קבלתה. חשוב לציין כי בסעיף זה נפלה שגיאה בדרישות העבודה הרגילה (בשגרה) 

ה של נושאי משרה למניעת זיהומים, סעיף יש לציין כי נוכח הפוטנציאל לנזק סביבתי והחשיפ

טוב יעשה אם ימנע מהגשת  זה אינו מהותי ומציע שאין ביכולתו לעמוד בזמני ההגעה,

  הצעה.
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5  

  

(כמפורט בטבלת  בשגרה ה מלאים בשבועשני ימי עבודלהדרישה הינה  -שעות עבודה

   .שעות העבודה) דרישה זו אינה כוללת עבודות דחופות ועבודות בחירום

6  

  

 6.4מתאר את אופן הטיפול וההגשה לתקלות וסעיף  3.6אין סתירה בין הסעיפים. סעיף 

  מפרט את אופן התשלום וחלוקתו.
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7  

  

עלות החלפים לטיפול תקופתי בגנרטורים ע"ח המזמין. העבודה ע"ח  -אחזקת גנרטורים

  הקבלן.

8  

   115,116  של המפרט הטכני בעמודים מס'  6.2סעיף  6עלויות בדיקות כמפורט בפרק 

9  

  

מדובר בשאלה כללית , כידוע אין שרי ממשלה בהנהלת מי מגידו ומשכך אין גם אחריות 

לעניין אחריות מול גורמי אכיפה שונים קיימת אחריות הן של מפעיל מתקנים  אלית.ימניסטר

משנה את הנהוג בענף במקרים אלו, כל מציע נדרש לבצע  ז זה אינווהן של הבעלים, מכר

   בדיקה עצמאית לעניין אחריותו על נושאים הכרוכים באחזקת מתקני ביוב.

10  

  

מופיע בכמה מקומות במפרט הטכני, יחד עם זאת ניתן לתאם סיורים נוספים עם מי מגידו 

  על מנת שכל מציע יוכל לבחון בעצמו את הציוד.

11  

  

ככל ואין ציוד  120של המפרט הטכני בעמוד מס'  5טבלה מס'  7ציוד הרמה כמפורט בפרק 

חלטת המזמין משאית מנוף הרמה הקבלן הזוכה יספק ציוד הרמה. ככל ותידרש ע"פ ה

, על מנת שהקבלן יוכל להשתמש בציוד המותקן בתחנות עליו התשלום יחול על המזמין

  .לבצע את הבדיקות הנדרשות לפי כל דין על ציוד הרמה

12  

  

אשפה רגילה שניתן לפנות במסגרת פינוי רגיל של המועצה, מפונה על ידי המועצה האזורית 

  מגידו מהמתקנים.

יבוצע על ידי הקבלן הזוכה לאתר  - אחרת שאינה ניתנת לפינוי על ידי המועצה פינוי פסולת 

. התשלום יחול על המזמין בכפוף להצגת ובהתאם לכל דין מראש על ידי המזמין רשיאוש

  באתר מורשה לאותו סוג הפסולת. אישורי הטמנה

אין למי מגידו דוח פינויים מהטעם שלמעט פינוי של סולר לצורך ריענון כל פסולת אחרת 

הייתה בגדר פסולת הניתנת לפינוי על ידי המועצה במסגרת הפינוי הכללי של פסולת על ידי 

  המועצה.

13  
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  . אין חובת השתתפות במכרזלא יבוצע שינוי, יש לציין כי 

14  

  

  חודשים) 12הסכומים הנקובים בטבלה הינם סכומים עבור שנה קלנדרית (

15  

  

  .150של המפרט הטכני החל מעמוד מס'  14כמפורט בפרק 

16  
  

  

אין נוסח לדוגמא של ) 4סעיף  6(עמוד כמפורט במסמך ב' תנאי המכרז  - ערבות הגשה

אך ישנן את כל ההנחיות הנדרשות בנוגע להגשת ערבות ההצעה, יש  להגשה הערבות

  האמור בסעיפים אלו ולפעול לפיהם.לקרוא היטב את 

(שאלון לבחינת שביעות רצון מהמציע) מי אחראי למילוי האם נדרשת הגשה  1נספח ה'   17

  של השאלון מלא?

יודגש כי מי מגידו  מי מגידו ו/או יועציה לעניין המכרז יפנו באופן ישיר לאנשי הקשר שהוצעו.

  גם לגופים נוספים .פנות רשאית ל

וההכרח  6האם ניתן לשנות את זמני ההגעה בימי חמישי וראשון עקב עומס ניכר בכביש   18

  להגיע מדרום הארץ?

זמני ההגעה נקבעו על מנת למנוע פוטנציאל נזק סביבתי, יחד עם זאת אין מניעה להעסיק 

  כח אדם בסמוך לשטח המועצה.

ייה בנוסף לרשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, אנו מספקים שירותים רבים למפעלי תעש  19

  לקוח במפעל תעשייתי? כממליץ האם ניתן להציג

לא. יש לפעול בהתאם למסמכי המכרז ובכלל זאת ממליץ יכול להיות רק לקוח בתחום 

  השפכים הקשור לרשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב ו/או חברת ביוב.

    

  

הגיש אותו ביחד עם חוברת מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ויש לחתום עליו ול - 

   ההגשה של המכרז.

 


