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   לביצוע שטיפה שאיבה וניקוי קווי ביוב וניקוז בעבור המועצה 21/22למכרז פומבי 

 
פרק  עמוד מס"ד

 במכרז
מס 

 סעיף
 תשובה  שאלה 

תנאים   כללי
 כלליים

מועד ההגשה הוארך עד ליום   
 16:00בשעה:  24.08.21

במשרדי המועצה ברחוב 
שוהם )מחלקת  63האודם 
 גזברות(

כותרת המכרז הנה ביצוע  נפלה טעות סופר בכותרת המכרז כללי כותרת כללי כללי
עבודות שטיפה, שאיבה, 

וניקוי. ולא כפי שפורסם ביצוע 
עבודות שטיפה, שאיבה, ניקוי 

 וצילום קווי ביוב וניקוז.
 
 

נא אישורכם כי ע"ג המעטפה צויין :   כללי כללי 1
 ".22/21"מכרז פומבי מס 

 מאושר

התבקש אישור להגשת טופס הצעת  5.1 כללי 4 2
. 2. מקור. 1( באופן הבא: 3מחיר )מסמך 

 העתקים צילומיים של המקור.2

יש להגיש את ההצעות בהתאם 
 לתנאי המכרז ללא כל שינוי.

נתבקש אישור כי יש להגיש הצעה 
בעותק מקור אחד בלבד ללא צורך בשני 

 עותקים צילומיים נוספים
נתבקש אישור לקבל אישור קיום  9.2 כללי 6 3

ביטוחים בנוסח חדש ותואם לתנאי 
 המכרז.

 מצ"ב אישור ביטוח עדכני

נתבקש לקבל אישור קיום ביטוחים  .1 ביטוח ביטוח 38 4
 המכרז.עדכני ותואם לתנאי 

 מצ"ב אישור ביטוח עדכני .2

נתבקש להעביר אישור ביטוח בפורמט  .3 ביטוח 7 ביטוח 6 5
החדש המתייחס לביטוח עבודות 

 קבלניות  

יועבר אישור ביטוח בנוסח  .4
עדכני בהתאם לתנאי המכרז 
 ולא לביטוח עבודות קבלניות

 16 ביטוח 19 6
 ביטוח

בסוף בשורה האחרונה, לאחר המילים  .5
"להסכם זה" יש להוסיף את המילים 

"בכפוף להסתייגויות שהועברו במסגרת 
 שאלות הבהרה". 

 מקובל

נספח ד  ביטוח 35 7
ביטוח 

 1ס'

בשורה הראשונה, יש להחליף את  .6
המילים "כל דין" במילה "דין". בהמשך, 

בכל הקשור לאישור הביטוח, אוכל 
להתייחס לאחר שאקבל אישור 

 קובלמ .1
. לא יועבר אישור לביטוח 2

עבודות קבלניות אולם ניתן 
לקבל אישור לצד ג' וחבות 



 

 

המתייחס לעבודות קבלניות הרלוונטי 
 להסכם זה. 

המתייחס לפוליסת מעבידים 
 עבודות קבלניות

 :2.1תת סעיף  2סעיף  ביטוח 35 8
בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את 

 ₪", 750,000 -המילים "לא יפחת מ
 ₪. 500,000במילים "הינו ע"ס 

בתחילת השורה השלישית, יש להחליף 
במילים ₪",  750,000את המילים "בסך 

 ₪". 500,000"בסך 
 :2.3תת סעיף 

בשורה השלישית, יש לגרוע את המילים 
"הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין 

פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול 
בגין כל כלי ₪  750,000אחריות של 

 הנדסי כבד".
 

 :2.4תת סעיף 
 יש לגרוע תת סעיף זה.

 
 :2.5תת סעיף 

בשורה הראשונה והשנייה, יש להחליף 
את המילים "על פי סעיף שגיאה! מקור 

הפנייה לא נמצא זה לעיל כולל גם אך 
לא רק משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, 

מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, 
 עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים", 

במילים "הינו לפי הגדרות הפקודה  .7
 לביטוח כלי רכב מנועי".

 . מקובל1 .8
 . מקובל2 .9

 . לא מקובל3 .10
 . לא מקובל4 .11
 .מקובל5 .12

סעיף זה מותנה בקבלת נוסח אישור  3 ביטוח 35 9
ביטוח לבדיקתנו המותאם לביטוח 

 עבודות קבלניות.

לא יועבר אישור לביטוח 
עבודות קבלניות אולם ניתן 
לקבל אישור לצד ג' וחבות 

מעבידים המתייחס לפוליסת 
 עבודות קבלניות

בתחילת השורה השלישית, יש להחליף  4 ביטוח 36 10
את המילה "מיד", במילים "בהקדם 

 האפשרי".

 מקובל

בשורה השנייה, לאחר המילים "בסעיף  5 ביטוח 36 11
ביטוח זה", יש להוסיף את המילים "על 

תיקוניו כפי שהועברו במסגרת שאלות 
 הבהרה".

 מקובל

המילים "שאינה בשורה השנייה, לאחר  6 ביטוח 36 12
פוטרת את המבוטח", יש להחליף את 

המילים "ממלוא החבות", במילים 
 "מחבותו".

בסיפא, לאחר המילים "לסעיף אחריות 
צולבת", יש להוסיף את המילים "באשר 

לאחריות מבקש האישור למעשי או 
 מחדלי המבוטח".

 מקובל .1
 מקובל .2

בסיפא, לאחר המילים "בהסכם זה", יש  9 ביטוח 36 13
להוסיף את המילים "כל הנ"ל כפוף 
להוכחת חבותו החוקית של הקבלן 

 .והיקפה"

 לא מקובל



 

 

בשורה השנייה, לאחר המילים "לאחר  12 ביטוח 37 14
נתן הודעה", יש להוסיף את המילה 

 "בכתב".
בסוף השורה השמינית, לאחר המילים 

את  "אחריות כלשהי", יש להוסיף
 המילים "מעבר לאחריותו על פי דין".

בשורה התשיעית, לאחר המילים 
"המבוטח יהיה אחראי", יש לגרוע את 

המילים "באופן מלא". בהמשך השורה, 
לאחר המילים "לנזקים בלתי 

מבוטחים", יש להוסיף את המילים 
 "שהינם בתחום חבותו החוקית".

 .מקובל1
 . לא מקובל2
 . מקובל3
 . מקובל4

לטובת  24X7שני הצוותים יעמדו  8 חוזה 16 15
 המועצה?

צוותים  2מבוקש לצוות לשהם 
רק במידה ויהיו שני אירועים 

 במקביל.
נא לפרט קטרים, אין  –קמ של שטיפה 5 1 חוזה 25 16

ממ כדין שטיפה של 150דין שטיפה של 
 ממ )ניקוז(1000

יש להתייחס לשטיפה אחת 
לשנה בקווי הניקוז לקטרים 

. ויש להתייחס 50-60בין 
לשטיפת קווי בוב של קטרים 

 צול. 4-12
17 25 

 
29 

 ב1.1 חוזה
 

2.2.4.11 
 
 
 

מדובר על  -ב  1.1נדרשה הבהרה לס' 
 קווים לפי הצורך  צילום ושטיפת

קמ לחדש של 5מדובר על  1בסעיף 
 . שטיפה בלבד

בסעיף זה  - 2.2.4.11נדרשה הבהרה לס' 
)מעבדה( של  צילום ומיפוימדובר על 

 קמ.5

 ,29עמוד  2.2.4מפנים לס' 
 

יובהר כי במסגרת הבהרות 
למכרז זה כבר ניתנה  1מס' 

התייחסות והובהר כי מדובר 
 ק"מ בשנה. 5-7בצילום קווים 

איזה תחזוקה מונעת ושבר כלולים  ג1.1 חוזה 25 18
במכון השאיבה וקו הסניקה למעט 

 שאיבה ופתיחת סתימות?

 25עמוד  1.1מפנים לס' 

 כאשר מסכמים את המטלות שכלולות במחיר:  חוזה 48 19
 20פתיחת סתימות )הנחה של כ  -

 בחודש(
פחים ומכולות  20ניקוי ושטיפה של כ  -

 בחדש
ק"מ שטיפה, צילום ודוח מעבדה 5 -

 לחדש
 החלפת מכסים -

 
ההבדל בין מחירי דקל לתכולה שהכלתם הינו 
מאוד משמעותי יש לשקול את המחירים ו/או 

 .התכולה

חלה טעות לגבי ניקוי ושטיפת 
הכוונה הנה לניקוי  -פחים 20

, פסח גפעם ברבעון. ובערבי ח
 וראש השנה. 

יובהר כי  -צילום צנרת  לגבי
למכרז  1במסגרת הבהרות מס' 

זה כבר ניתנה התייחסות 
והובהר כי מדובר בצילום 

 ק"מ בשנה. 5-7קווים 
יובהר בנוסף כי אין שינוי 

 .במחירי המכרז
נספח א  כללי 48 20

למסמך 
3 

מה הכוונה ל"מבננים" ומדוע זה 
 למבנן אחד?₪  2,000-מתומחר ב

מבננים מופיע בפרק ההגדרות. 
לטיפול של ₪  2,000עלות של 

 מבננים בחודש. 80עד 

האם עבודות האחזקה שנכללות  2.2.4 חוזה 28 21
ק"מ  5במסגרת התשלום החודשי כוללת 

 של שטיפה וצילום?

התחזוקה כוללת שטיפה 
ק"מ קווים בשנה  5וצילום 

 לתקופה של שנה
משאבה המסוגלת לשאוב  מה הכוונה במשאבת בוץ? 1.1.3 חוזה 34 22

חומרים סמיכים במיוחד עד 
 רמה של בוצה גולמית.

 
 יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז

 חתימת המציע: _____________


