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למסמכי   4.3  .1
 המכרז

א' נוסח   נספח
 חוזה 

 ביטוח 

נדרשים לצרף אישור ביטוחי כחלק ממסמכי המכרז, אך לא   אנו
 צורף נוסח לחתימה. 

כזה, נבקש אפשרות  ויש צורך לחתום על נוסח ש במידה
 להבהרות נוספות במידה ויידרשו.

 "ב הנספחים הרלוונטיים מצ

 ד'  נספח  .2
 ביטוח  דרישות

 זה לא צורף למסמכי המכרז. נספח ביטוח 
ויש צורך לחתום על נוסח שכזה, נבקש אפשרות   במידה

 להבהרות נוספות במידה ויידרשו.
 "ב הנספחים הרלוונטיים מצ

 א  9 מסמך  .3
 טכני  מפרט
 ד  1 סעיף

להוריד את אחריות המציע על כל נזק שנגרם לתשתיות,   נבקש מקצועי 
 הסעיף יוותר כפי שהוא  שלא באשמת המציע. 

 ג  נספח  .4
 כמויות  כתב
 בטבלה  5 סעיף

אלש"ח, המחיר   150לעלות את המחיר המקסימלי ל  נבקש מקצועי 
  120,000המחיר המקסימאלי יתוקן ל  המוצע ליח' ביצוע. 

 ₪ 
  למסמכי 3.7  .5

 המכרז
על ידי רו"ח האם האישור צריך להיות על תקופה  נשאלנו משפטי 

 כלשהי? 
במלואם.   6-ו  5יש למלא את מסמכים    

חברת השמירה של המועצה תשמור גם על הקידוחים  האם מקצועי  כללי   .6
 לא, הכל באחריות הזוכה  במקרה של צורך בקידוח ? 

ית שממלאים בהם נדרש טיפול מיוחד בבקבוקי הזכוכ האם מקצועי  כללי   .7
דוגמאות מים לאנליזה, או שניתן להשתמש בבקבוקים חדשים  

 ? שלא נעשה בהם שימוש קודם
 

לפי הנחיות המעבדה ובהתאמה  
 לדרישות של כלל התקנים הרלוונטיים



 
)תוכן   2-3' עמ  .8

 עניינים( 

כל מסמכי המכרז שהועלו לאתר, חסרים נספחים א', ד',  מתוך רכש
יג'. מבקשים לפרסם נספחים אלה ולצרף -ו  ז', ט', י', יא', יב'

"ב הנספחים הרלוונטיים מצ אותם למסמכי המכרז.   
9.  

,  1, מסמך 6'  עמ
 פיסקה אחרונה 

 מקצועי 

להגדיר את הפעולות הספציפיות בעבורן הספק אינו זכאי   נבקש
 לביטול זמן. 

 המסמך יוותר כפי שהוא. 
10.  

,  1, מסמך  7' עמ
 פיסקה שנייה 

 מקצועי 
תנאי זה מביצוע תשתיות תקולות כפי שמופיע  להחריג  נבקש

"תיקונים של    –א( סעיף א' 9)מסמך  41בדרישות העבודה בעמ'  
-ככל שיידרשו בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין-תשתיות

 יבוצעו ע"י ויל חשבון המזמין". 
 מוסכם 

11.  

סעיף   19' עמ
16.2 

וחים  "י סעיף זה, משך הזמן שניתן להגיש אישור קיום ביטעפ משפטי 
ימים בלבד ממועד קבלת הודעת הזכייה. נבקש   4הוא בסה"כ 

ימי   7להאריך את מועד הגשת אישור קיום ביטוחים לכל הפחות 
עסקים מרגע קבלת הודעת הזכייה או בכפוף לאישור המועצה  

 מאושר  בכתב במעמד חתימת החוזה.
12.  

סעיף   21' עמ
18.1 

 משפטי 
"ורשימת -הלהבהיר את המשפט האחרון של סעיף ז נבקש

". על איזו  הזכייהימים מהודעת  20מציעים לאישור תימסר תוך  
 רשימת מציעים מדובר? 

ורשימת מציעים לאישור תימסר  המילים "
 " ימים מהודעת הזכייה 20תוך 

 תמחקנה-
 

13.  

 א'  סעיף, 41' עמ

 מקצועי 
"מיפוי מוקדם" הינה ביצוע בדיקת מצבן הפיזי  -הכוונה ב האם

שתיות הקיימות שמיקומם ידוע? במידה  והתפעולי של הכלל הת
 ולא, נא להבהיר את הכוונה. 

 נכון  



 
14.  

 , סעיף א' 41' עמ

 מקצועי 

"י הכתוב בדרישות העבודה סעיף א', במידה ובמהל בדיקת  עפ
מצבן הפיזי והתפעולי של כלל תשתיות הניטור הקיימות, 

תשתיות שאינן תקינות, התיקון/שיקום של אותן    יימצאו
תשתיות יבוצעו ע"י ועל חשבון המזמין. דבר זה סותר את מה  

 יף ד'. שנאמר בהמשך בסע
 לתקן את סעיף ד' בהתאם לאמור לעיל.  נבקש

הכוונה הינה לתיקונים    בסעיף א'
וכממצאים    שיידרשו אך ורק בעקבות

תהליך ה"מיפוי המקדים". בסעיף  של 
הכוונה הינה לתיקונים  ומת זאת לעד' 

שיידרשו בכל תקופת החוזה בהמשך, 
והוא אכן חל גם על תשתיות קיימות  
ככל שבכאלה ימצאו תקלות בכל זמן  

במהלך תקופת החוזה )למעט,  שהוא 
כאמור, התיקונים שיסומנו בעקבות  

המזמין  וי המקדים" ושאותם  פ ה"מי
 יבצע על חשבונו(. 

15.  

 , סעיף א' 41' עמ

 מקצועי 

שרוב הקידוחים הם אלכסוניים. נא לציין מה זווית  מוזכר
הקידוחים האלכסוניים   תזווי התנוחה המינימלית והמקסימלית של קידוחים אלה? 

מעלות )כלפי   30-45בין  -הקיימים
 ( האנך

16.  

, סעיף  74' עמ
3.4 

 מקצועי 

יש להגדיר תחילה וסוף אירוע שיטפון.    –מי שטפונות  ניטור 
שהו גורם האחראי להתריע על תחילתו של  כן האם יש איז-כמו

 אירוע שיטפון? 

  -) כ תחילת השטפון: השלב הראשוני  -
יידרש לקחת דגימות   דקות( שבו  10

  3אינטנסיביות בהפרשי זמן של 
 דקות. 

סיום השטפון: משתנה מאירוע   -
לאירוע. שלב סיום השטפון מתחיל  

בנקודת זמן שבה הספיקה יורדת 
יא של  מספיקת הש 10%  -לערך של כ

אותו אירוע. החל מנקודה זו נדרש  
לקחת דגימות בטווחי זמן של כל  

 שעה.
  -אין גורם המתריע על אירוע שיטפון -

 באחריות הזוכה 
 



 
נדרש לפנות מים החשודים כמזוהמים מהקידוח )למשל  האם מקצועי    .17

במקרה של החלפת נפחי קידוח במהלך דיגום(. אם כן, באחריות  
יות הספק, נבקש להוסיף סעיף בנושא  מי? במידה והפינוי באחר

 בהצעת המחיר. 

כן, נדרש פינוי לבריכות המועצה, 
על חשבון הזוכה ללא חיוב  הפינוי יהיה 

עבור הקליטה בתיאום מראש עם אגף  
. התפעול במועצה  

סיור המציעים נראה שלפחות בחלק מהקידוחים   במהלך מקצועי    .18
וד מדובר, והתשתיות מותקן ציוד. מבקשים לדעת באיזה צי

משמש )שאיבה, מדידת פרמטרים באופן רציף וכו'(,   הואלמה 
האם הוא שמיש והאם בהמשך נדרש לשלוף את הציוד לצורך 

ביצוע סקר מצב הקידוחים/תשתיות ושאר הפעולות המפורטות  
במכרז? מידע זה נחוץ בין היתר לצורך הכנת פרוטוקול דיגום  

 פרטני. 

 קידוחים אשר נשאבים  2 -מדובר ב
משאבה עם  , למפעל )בקידוח יש חשמל

   -(בקר ומד גובה הידרוסטטי
   .באחריות הזוכהתחזוקה תפעול ו

 )רצ"ב תמונה(.
 

19.    

כולל נ.צ. ומפת תשתיות   דוחיםמבקשים לקבל רשימת קי אנו
 הכוללת בין היתר נקזים/בארות/מעיינות. 

 
הכולל נ.צ הנפתח    KMZמצרף קובץ 

  בנספח סף מופיעובנ ,google earth -ב
 . י"א

 
20.    

לדעת מה היו מפלסי העבר של המים העילאיים/מי   מבקשים
תהום בפעם האחרונה שנערכו מדידות באזור. מה מידת  

 השתנותם במרחב? 
 לא רלוונטי 

לקבל מפרט טכני של כל הקידוחים והתשתיות הכולל בין   נבקש    .21
היתר: גובה הבליטה של הקידוחים מפני הקרקע, זווית התנוחה  

הקידוחים, עומק הקידוחים, קוטר, מיקום המסננים, של 
של חלק  דוגמאות  מופיע בנספח י"ב  מפלסים וכו'. 

 מהקידוחים. 



 
22.    

 . 2017לקבל עותק של דו"ח ניטור של שנת  נבקש

 לא רלוונטי 
 

 
 


