24.2.2019
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 10/2019
ג.א.נ,.

הנדון :מסמך הבהרות מס'  – 1מכרז פומבי מס' 10/2019
למתן שירותי קריאה תקופתית של מדי מים ושירותים למחלקת גביה
להלן המענה של עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה") לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:
מס'
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מיקום
בהליך
23
עמ'
סעיף ח2
24
עמ'
סעיף ח14

שאלה

תשובה

נבקש להוסיף את המילה "בממוצע" לזמן הבקשה מאושרת.
ההמתנה.
נבקש לדעת האם משתמע מהסעיף כי לקוח נכון.
שהשאיר בקשה לחזור אליו והמציע חזר אליו
בעקבות הבקשה -עלות השיחה לא תשולם למציע.
 30המחיר המרבי לקריאה הוא נמוך .נבקש להעלות הבקשה נדחית.
עמ'
טופס הצעת אותו ל₪ 1.8-
המחיר
 30בשורה זו צוינה כמות של  8,300מדי מים לקריאה .לידיעה בלבד:
עמ'
שיעור גידול המדים בשנה עומד על כ-
נבקש לקבל שיעור גידול מדים בשנה.
בטבלה 2
 .2.4%יובהר ,כי אין בנתונים הנ"ל בכדי
לחייב את העירייה ולמציעים לא תהא כל
טענה ו/או דרישה בגין כך.
נבקש לקבל פילוח של כמויות מדים לפי מצבי הדו"ח מצ"ב למסמך זה.
כללי
מונה בתקופה (עצור ,אין שימוש ,נעול ,אין גישה,
שבור וכו').
נבקש לקבל פילוח כמויות מדים לפי מהות שימוש הדו"ח מצ"ב למסמך זה.
כללי
(מגורים ,עסקים ,תעשייה ,עירייה וכו')
אין ספק כי פרק הזמן שהוקצה ממועד הגשת הבקשה מאושרת.
כללי
שאלות ההבהרה ועד למועד הגשת המכרז ,אינו המועד האחרון להגשת הצעות יידחה
מספק לטובת ביצוע כלל הפעולות הנדרשות ליום  7.3.2019בשעה .15:00
לטובת הכנת המכרז .לאור האמור לעיל נבקש
לדחות את מועד הגשת המכרז לכל הפחות ב10 -
ימי עסקים ממועד קבלת תשובות לשאלות
המציעים ,וזאת לצורך הערכות נאותה להגשת
הצעה איכותית.
עמ'  4סעיף נדרש כי כתנאי השתתפות במכרז יהיה נוכח נציג הבקשה מאושרת.
מטעם המשתתף בכנס המציעים של המכרז ,המילים" :ונציג מוסמך מטעמו השתתף
2.2.4
מאחר ולא התקיים כנס מצעים נבקש לבטל בכנס המציעים של מכרז זה" ,יימחקו.
דרישה זו.
עמ'  5סעיף בסעיף זה ישנה הפנייה להוכחת סעיפים  2.1.4-הבהרה:
 2.1.2אשר אינם מופיעים בתנאי ההשתתפות .נא הסעיפים הנכונים הם  2.2.3 -2.2.2לתנאי
4.1.6
אשרו כי נפלה טעות סופר ומדובר סעיפים  2.2.3ו -ההשתתפות.
2.2.2
עמ'  6סעיף בסעיף זה נדרש לצרף אישורים בדבר הפקת חיובי הבהרה:
ארנונה כנדרש בסעיף  ,2ואילו בסעיף  2אין אזכור בסעיף זה נבחנים שירותי המוקד המספק
4.1.7
להפקת חיובי ארנונה אלא לקריאות מדי מים שירותים לבירורים ותשלומים גם בענייני
ומתן שירותי מוקד תשלומים בלבד .אנא ארנונה.
הבהרתכם כי חלה טעות סופר ודרישה זו אינה
רלוונטית ותוסר בהתאם.
פרק יא עמ' את הקובץ יש להפיק ממחשב הרשות ,אי לכך אם הבהרה:
הקבלן יתבקש לעשות זאת נבקש לאפשר גישה על ככלל ,קובץ קריאות המים מופק על ידי
 26סעיף 5
העירייה ונשלח לקבלן .הקבלן מבצע
חשבון הרשות.
קריאות מים ולאחר מכן מבצע בקרה
ושולח את הקובץ לעירייה .אם יידרש
הקבלן להפיק את הקובץ ,הוא יקבל
גישה על ידי העירייה.

2
12

פרק יא עמ'
 26סעיף 8

13

עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 23
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 28.1

15

עמ'  43-46בשורה הראשונה ,נבקש להחליף את המילי9ם
ח' "כל העובדים" במילה "עובדיו.,
פרק
בתחילת השורה השישית ,נבקש לתקן את גבול
סעיף 28.2
האחריות הנקוב למקרה ולתקופת ביטוח
ולהעמידו ע"ס .₪ 20,000,000
בהמשך ,לאחר המילים "לתקופת ביטוח" ,נבקש
לגרוע את המילה "שנתית".
בסוף השורה ,נבקש לגרוע את המילה "כל".
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עמ'  43-46בתחילת השורה הראשונה ,לאחר המילים "ביטוח
ח' אחריות מקצועית" ,נבקש להוסיף את המילים
פרק
"משולבת עם ביטוח חבות המוצר".
סעיף 28.3
בתחילת השורה החמישית ,נבקש לתקן את גבול
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס ₪ 6,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח.
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מערכת הקבלן הינה מערכת ביניים ,כל שינוי
שנעשה המערכת המחשוב של הרשות בזמן
הקריאות לא באה לידי ביטוי במערכת הקבלן
ולכן הנכון הוא להוציא מכתבים על צריכות
חריגות ממחשב הרשות .ולכן נבקש להוציא אלו
ממחשבי הרשות
בסוף השורה הראשונה ,לאחר המילים "הספק
יהיה אחראי" נבקש להוסיף את המילים "בשיעור
חבותו החוקית".
בסוף השורה הראשונה ,נבקש לגרוע את המילה
"כל" בתחילת השורה החמישית ,נבקש לתקן את
גבולות הביטוח הנקובים ולהעמידם ע"ס
.₪ 4,000,000
בתחילת השורה השישית ,נבקש לגרוע את המילה
"שנתית".
בתחילת השורה השמינית ,לאחר "מתקנים
סניטריים" ,נבקש לגרוע את המילה "וחשמליים".
בשורה האחת עשרה ,נבקש לתקן את גבול
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס .₪ 500,000
בסוף השורה השש עשרה ,לאחר המילים "כרכוש
צד שלישי" ,נבקש להוסיף את המילים "למעט
אותו חלק של רכוש בו פעל הספק במישרין".

הבהרה:
הקבלן ישלח דו"ח מפורט על הצריכות
החריגות לעירייה .המכתבים יופקו על
ידי העירייה.
הבקשה מאושרת.
הבקשות מאושרות .הרישא בסעיף 28.1
יתוקן ויירשם כדלקמן:
"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את
חבות הספק על פי דין בשל אובדן ,פגיעה
או נזק שייגרמו לגופו ו/או רכושו של כל
אדם ו/או כל גוף שהוא בכל הקשור
לשירותים נשוא חוזה זה ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,לרבות פגיעה או נזק
לעירייה וכל צד שלישי אחר ,בגבולות
אחריות שלא יפחות מסך של ,₪ 4,000,000
למקרה ומצטבר לתקופת ביטוח  .ביטוח זה
לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות
הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,נשיאת
או החזקת נשק ,חבות הספק בגין וכלפי
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיה מתקנים
סניטאריים פגומים ,שביתה והשבתה,
הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה,
חבות בגין רכב מוגבל עד לסך ₪ 500,000
למקרה ולתקופה ,מעבר לגבולות האחריות
המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית ,אך
למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת"ד וכן
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי
למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם
בגינם דמי ביטוח לאומי.
בפוליסת הביטוח יצוין במפורש כי רכוש
העירייה ייחשב כרכוש צד שלישי למעט
אותו חלק של רכוש בו פעל הספק במישרין
הבקשה מאושרת חלקית .הרישא בסעיף
 28.2יתוקן כדלקמן:
"ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות
הספק כלפי עובדיו ו/או המועסקים אצלו
במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים
נשוא חוזה זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה
מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי
ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן
השירותים נשוא חוזה זה ,בגבולות אחריות
שלא יפחתו מסך  $ 1,500,000ארה"ב לכל
תובע ו/או מקרה ביטוח ומסך ₪ 20,000,000
מצטבר לתקופת ביטוח שנתית .בביטוח זה
לא תיכלל הגבלה בדבר עבודות בגובה או
בעומק ,חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני
משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים ,שעות
עבודה ומנוחה והן בדבר העסקת נוער
המועסק על פי החוק".
הבקשה מאושרת חלקית .סעיף 28.3
יתוקן כדלקמן:
"ביטוח אחריות מקצועית משולבת עם
ביטוח חבות מוצר בגין חבות הספק על פי
דין בשל תביעה או דרישה אשר הוגשה
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל היפר
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בשורה השישית ,לאחר המילים "לתקופת
ביטוח" ,נבקש לגרוע את המילה "שנתית".
בשורה השביעית ,לאחר המילים "בעקבות מקרה
ביטוח" ,נבקש להוסיף את המילה "מכוסה".
בסוף השורה האחת עשרה ,לאחר המילים "מצד
הספק" ,נבקש להחליף את המילים "ו/או
הבאים" ,במילים "ו/או בגין הבאים".
בשורה השש עשרה נבקש לתקן את תקופת הגילוי
הנקובה ,ולהעמידה על  6חודשים בלבד.

17

עמ'  43-46בשורה הראשונה ,לאחר המילים "ביטוח חבות
ח' המוצר" ,נבקש להוסיף את המילים "משולב עם
פרק
ביטוח אחריות מקצועית" .בהמשך השורה ,נבקש
סעיף 28.4
לתקן את גבול האחריות הנקוב למקרה ותקופת
ביטוח ולהעמידו ע"ס .₪ 6,000,000
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עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 29
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עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 30
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 32
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 33
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 36
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 40
עמ' 43-46
ח'
פרק
סעיף 41

25

עמ' 51-53

20
21
22
23
24

חובה מקצועית שמקורה במעשה או מחדל
רשלני של הספק ו/או מי מעובדיו שאירעו
תוך כדי ועקב מתן השירותים נשוא חוזה זה
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
 6,000,000ש"ח לתובע ,למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח כאמור לא
יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או
עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה תכלולנה הרחבות בשל חבות
הספק הנובעת מסיכון מקצועי ,טעות,
רשלנות מקצועית ,חריגה מסמכות ואובדן
מסמכים.
ביטוח זה יורחב לשפות את העירייה ו/או
בגין הבאים מטעמה בגין אחריותה הישירה
וגם או השילוחית לכל מעשה או מחדל
רשלני מצד הספק ו/או הבאים מטעמו וזאת
מבלי לגרוע מחבות הספק כלפי העירייה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה
תכלול בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי
שאינו מאוחר מיום תחילת מתן השירותים
(גם אם פעילות הספק החלה לפני מועד
החתימה על החוזה) .כמו כן תכסה פוליסת
הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים לאחר
תום תקופת הביטוח מכל סיבה לטובת
העירייה/המזמין".
הבקשה מאושרת .סעיף  28.4יתוקן
כדלקמן:
ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח
אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת
מסך של  ₪ 6,000,000לאירוע ולתקופת
הביטוח".
כל הבקשות מאושרות.

בתחילת השורה השניה ,נבקש להחליף את המילה
"מתחייב" ,במילה "רשאי".
בסוף השורה הרביעית ,לאחר המילים "ו/או
הבאים מטעמה" ,נבקש להוסיף את המילים
"למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".
בסוף השורה השניה ,לאחר המילים "אלא אם" ,הבקשה מאושרת.
נבקש להחליף את המילה "מסר" במילה "שלח"
בשורה הרביעית ,לאחר המילים "על פי דרישתה הבקשה מאושרת.
הראשונה" ,נבקש להוסיף את המילים "ובכפוף
לשליחת הודעה בכתב לספק של  14יום מראש"
בסיפא ,לאחר המילים "לשכות הספק" ,נבקש הבקשה מאושרת.
להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה לספק הודעה
בכתב של  14יום מראש".
בסוף השורה השלישית ,נבקש לגרוע את המילה הבקשה מאושרת.
"כל"

בסיפא ,לאחר המילים "לנזק כאמור" ,נבקש הבקשה מאושרת.
להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל
לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".
בתחילת השורה השניה ,לאחר המילים "בפוליסת הבקשות מאושרות.
הביטוח" ,נבקש להוסיף את המילים "בתום לב"
בהמשך ,נבקש להחליף את המילים "ו/או כל הבא
בשמו ו/או מטעמו" במילים ו/או עובדיו"
א .בכותרת נבקש להחליף את המילים "בגין הבקשה בסעיף א' מאושרת.
מכרז פומבי מס'  ,"10/2019במילים
בקשר למכרז "פומבי ."10/2019
הבקשה בסעיף ב' מאושרת.
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ב .בתחילת השורה השניה ,נבקש להחליף
את המילים "כמוגדר בחוזה" ,במילים הבקשות בסעיף ג' מאושרות ,למעט
הבקשה למחיקת המילה "שנתית".
בקשר לחוזה".
ג .סעיף  -1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
בסוף השורה הראשונה ,לאחר המילים "על פי
דין" ,נבקש להחליף את המילים "בשל כל" במילה
"בשל".
בשורה השלישית ,נבקש לתקן את גבול האחריות
הנקוב להעמידו ע"ס .₪ 4,000,000
בשורה הרביעית ,לאחר המילים "לתקופת
ביטוח" ,נבקש לגרוע את המילה "שנתית".
בסוף השורה השביעית ,לאחר המילים "מתקנים
סניטריים" ,נבקש לגרוע את המילה "וחשמליים".
בתחילת השורה התשיעית ,נבקש לתקן את גבול
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס  ₪ 500,000בלבד.
בשורה השלוש עשרה ,לאחר המילים "כרכוש צד
שלישי" ,נבקש להוסיף את המילים "למעט אותו
חלק של רכוש בו פעל הספק במישרין".
בשורה החמש עשרה ,לאחר המילים "מצד
הקבלן" ,נבקש להחליף את המילים "ומי מטעמו"
הבקשות בסעיף ד' מאושרות ,למעט
במילים "ובגין מי מטעמו".
הבקשה למחיקת המילה "שנתית".
ד .סעיף  -2ביטוח חבות מעבידים:
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "את חבות
הקבלן כלפי" ,נבקש לגרוע את המילה "כל".
בשורה החמישית ,נבקש לתקן את גבול האחריות
הנקוב ולהעמידו ע"ס  ,₪ 20,000,000כאשר בסוף
השורה ,נבקש לגרוע את המילה "שנתית"
הבקשות בסעיף ה' מאושרות ,למעט
הבקשה למחיקת המילה "שנתית".
ה .סעיף  -3ביטוח אחריות מקצועית:
בתחילת השורה הראשונה ,לאחר המילים "ביטוח
אחריות מקצועית" ,נבקש להוסיף את המילים
"משולב עם חבות המוצר".
עקב כך ,בשורה הרביעית ,נבקש לתקן את גבול
האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס ₪ 6,000,000
למקרה ותקופת ביטוח.
בשורה החמישית ,לאחר המילים "לתקופת
ביטוח" נבקש לגרוע את המילה "שנתית".
בשורה השישית ,לאחר המילים "בעקבות מקרה
ביטוח" ,נבקש להוסיף את המילה "מכוסה".
בשורה התשיעית ,לאחר המילים "מצד הקבלן",
נבקש להחליף את המילים "ו/או הבאים מטעמו",
במילים "ו/או בגין הבאים מטעמו".
בשורה האחת עשרה נבקש לתקן את תקופת
הגילוי הנקובה ,ולהעמידה על  6חודשים בלבד.
הבקשות בסעיף ו' מאושרות ,למעט
הבקשה למחיקת המילה "שנתית".
ו .סעיף -4ביטוח חבות המוצר:
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "בביטוח חבות
המוצר" ,נבקש להוסיף את המילים "משולב עם
ביטוח אחריות מקצועית".
בשורה השניה ,נבקש לתקן את גבול האחריות
הנקוב למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס
.₪ 6,000,000

כללי:

 .1מודגש בזאת ,כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום  ,7.3.2019לא יאוחר
מהשעה  .15:00יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
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 .2ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ,גוברות על האמור במסמכי המכרז,
ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה ,ביחס למסמך
ממסמכי המכרז ,יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,אף אם לא צוין הדבר במפורש.
 .3על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל ,כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה
מטעמם.
שם המציע __________________ :
חתימה:

_________________________

