
                                                                                                     

 

           
     ז' תשרי תשפ"ב  

 2021ספטמבר  13                                                                                        

 49/2021סימוכין:     

 

                     לכבוד : כלל המשתתפים במכרז

 

 1הודעת הבהרה מס' הנדון: 

לביצוע  אחזקת  תחנות שאיבה ,  בריכות, מגדלים וקידוחים  לאספקת   4/2021מכרז  

 מים בעיר  אשדוד 

 הלן מענה לשאלת הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז: ל

 

 : שאלה
 החברה מעוניינת להשתתף ולהגיש הצעה במכרז.  .1

להלן, על מנת  עם זאת, קיימות דרישות שנודה על הבהרת הוראות המכרז כמפורט   .2
 שנוכל להגיש הצעה הוגנת במכרז.

ראשית, המחירים המופעים היום זהים למחירים שפורסמו בכתב הכמויות לאחזקת   .3
שנים ללא   5זאת אומרת  )המכרז הנוכחי(, ) 2016תחנות שאיבה למים שפורסם בשנת 

(. לחברתנו מספר השגות בנושא לאור הוספת הדרישות הקבועות  תוספת במחיר
יוקר המחייה ועלויות השכר במשק ופרט לעובדים מקצועיים )חשמלאים,   במכרז,

 עובדי אחזקה עם ניסיון ומנהלי עבודה( כנדרש בחוזה. 

שני עובדים )חשמלאי  לפחות עלויות שכר ע"פ הדרישות המכרז צוות עובדים של  .4
בכל   24/7מוסמך ועובד מקצועי בתחום האלקטרו מכאני ומנהל עבודה( וכל זאת 

שנה. זאת אומרת הקבלן נדרש לתגבר כוח אדם נוסף לעבודות כדוגמת צביעת  ימות ה
התחנות, עבודות חשמל, גינון, תורנויות וכו'. כידוע במשק קיימת בעיית של מצוקת  

עובדים מקצועיים ובפרט עובדים מקצועיים בנושאי הפעלת ותחזוקה של תחנות  
 שאיבה למים.  

ק,  שני עובדים כמפורט מעלה ומנהל עבודה  מריכוז הוצאות שכר עובדים עלות מעסי .5
אלף ₪  50- בחישוב של שליש משרה ובנוסף עלויות אחזקת רכבים מסתכמת בסכום כ

 בחודש. 

בנוסף לכך, קיימות דרישות חוזיות לבדיקות תקופתיות, אספקת חלקים וחומרים   .6
 אשר התאגיד עומד לקיומן  ודורש לבצען מידי שנה ברשימה כפי שיפורט להלן: 

 שעות בחודש בעומס לא כולל הפסקות חשמל(    4ספקת סולר )הפעלה של א -

ביקורת כיבוי אש מיטלטל ואוטומט )כולל אספקת חלקים גלאים מטפים   -
 ואורסולים מיכלי כיבוי( 



                                                                                                     

 

נדרש לקחת בחשבון מקדמם ביטחון  יש לציין כי   -
ן  מינימלי לצריכת סולר, אספקת חלקים לכיבוי אש, וצריכת כלור. וזאת כי הקבל

 . אינו יכול לצפות את הצריכה האמיתית

 טיפולים בגנראטורים.  -

 גיזום מקצועי ברחבי התחנות -

( כולל  3ביקורות שנתית חשמל והנפקת תעודות בדיקה לכל לוחות החשמל )בודק  -
 בדיקה לשנאי מתח גובה גבעת יונה 

 ביקורות שנתית לברמדים. -

 ביקורת וטיפול שנתי למערכות כלור  -

 ספקי משאבות פירוק והרכבה. עבודות ע"י  -

 הובלות של משאבות לבתי מלאכה.  -

 )תוספת חדשה להסכם(.  אספקת כלור -

 בדיקה שנתית תרמוגרפיה.  -

 . אספקה טכנית לחלקים )חנות טכנית( -

 מתקני הרמה.  -

 עבודות ניקוי וחיטוי לכלל מאגרי המים בכל נפח.  -

 תוספת חדשה להסכם(. דוח שיוור שנתי למשאבות )  -

 )תוספת חדשה להסכם(. משאבות(  25לות משאבות )דו"ח שנתי לנצי -

 )תוספת חדשה להסכם(.  בדיקת רעידות ומסבים פעמים בכל תקופת החוזה  -

)תוספת חדשה   פעמיים בכל תקופת החוזה BEKERבדיקות מנועים ע"י מכשיר   -
 להסכם(.

 קורסים, הדרכות בטיחות.  -

 עבודות מסגרות.  -

 אספקת צבע לצביעת כלל התחנות.  -



                                                                                                     

 

 

 ן הנפקת ערבות וביטוחים הוצאות בגי -

כאמור כל הרשימה הנ"ל על חשבונו של הקבלן ומתחשיב שבצענו מחשבוניות ספקים            
 משנים עברו וקבלת הצעות מחיר עבור הדרישות החדשות 

מסתכם בעשרות אלפי  ₪ במכרז הסכום החודשי בגין ההוצאות הקבועות הנ"ל           
 חודשים(.  12לוקה של  )הסכום השנתי הכולל בח בחודש

דהיינו, ההוצאות הקבועות )שכר עלויות מעביד ורשימת הספקים וההוצאות הנ"ל(            
 מהוות הפסד כספי משמעותי החורג בעשרות אחוזים מהאומדן.

הינו בחזקת הקבלן מכיוון שהתאגיד אינו נחשף  למותר לציין, כי התחשיב האמיתי          
להוצאות האמיתיות במכרז וזאת כי אינו מוגש לעולם חשבונות בגין אותן עבודות  

 ודרישות של חשבונו. 
בנוסף התחשיב המוצג אינו לוקח בחשבון עבודות פתע, קיזוזים שהתאגיד מקזז בגין            

 )לדוגמא הפסקות חשמל(.   עבודות תקלות והוצאות שלא נלקחו בחשבון 
 סיכום: 

לאור העבודות המוצגות בקשתנו לאפשר במכרז לתת תוספת למחיר המופיע בכתב  
  הכמויות.

 
 תשובה:

מצ"ב  כתב כמויות עדכני  אשר  יחליף  את כתב הכמויות שצורף     14%למחירי כתב הכמויות  יתווספו   

 למסמכי המכרז.  

 

ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, בצרוף  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד  

 חתימה וחותמת החברה. 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,        
 

 יובלים אשדוד בע"מ                  



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021
001 מס': דף

כמויות כתב
וקידוחים מגדל בריכות ת״ש אחי אשדוד- יובלים
_________________מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

הכל סך מחיר כמות יחידה תאור סעיף
מתקנים. ותפעול אחזקה 01 פרק

מתקנים ותפעול אחזקה 01.01 פרק תת
.

 המפורט כל את כוללות, האחזקה עבודות
 המתקנים, ביטוח המיוחד, הטכני במפרט

 כתוצאה ונזק, חבלה גנבה, שריפה, כנגד
 בדיקות סיורים, ביצוע לרבות לקוי, מתפעול

 הסניקה קווי לאורך יומי, יום וסיור במתקנים
 בדיקות דיגום, ומגדלים, בריכות שטיפת ,

 במצבי עבודות כוננות, תורנויות, מעבדה,
 עבודות כולל דו"חות, והוצאת חירום

 שכר שעות 100 עד שונים, לתיקונים
 לעבודות מתקן, לכל חודש, בכל עבודה,
 ללא החודשי, במחיר למוגדר ,מעבר שונות

 היחידה למחירי מעבר נוסף, תשלום כל
סולר, אספקת המפורטים.

 שעות 8 עד בעומס והפעלה לבדיקות
 לתיקונים עבודות כולל חודש, בכל לאתר
 המים והכלרת הכלור אספקת עלות שונים.

 הקבלן באמצעות תהיה שתידרש ככל
 משרד בתקנות לעמידה חשבונו, ועל

הבריאות.

 כולל גנרטור, דיזל יח' של כללית בדיקה
 עם החברה, במחסני נייד, גנרטור דיזל

 מצבם קביעת לצורך הסכם, חתימת
 הדרושים, והכלים נסיעות לרבות הכללי,
 עבור כספי ואומדן מפורט דו״ח הגשת

אופטימלי. למצב תיקונים

 הדיזל כל עבור ניסיונית, והפעלה בדיקה
 כמפורט הסכם, חתימת עם גנרטורים

קלים תיקונים ביצוע לרבות הטכני, במפרט
.

 תקופתית, וביקורת שנתי שרות ביצוע
גנרטור. דיזל ליחידת

 הטיפול כל את בהצעתו, לכלול הקבלן על
. ואישורים רשיונות בהסדרת והעלויות,

01.01.01 פרק בתת להעברה
002.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021
002 מסי: דף וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים
מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

הכל סך מחיר כמות יחידה תאור סעיף

109,440.00 109,440.00 1.00 שנה

מהעברה

 עלות את בהצעתו לכלול הקבלן על
 הציוד נתוני שנתי,של דוח הוצאת

 היצרן של הנדרשות לבדיקות בהתאם
 שיוור.דוח דו״ח לרבות הציוד לתקינות

 מיום חודשים 6 תוך יצא ראשון
 הקבלן יעמיד לשנה אחת ההתקשרות.

לפי נצילות דו״ח התאגיד לרשות
המים רשות הנחיות

 הבקרה, מערכת את המתחזקת החברה
 יוגש, והתשלום הקבלן ידי על תופעל
 חברת ע״י ישירות אשדוד ליובלים בנפרד,

הבקרה. למערכות האחזקה

 אזור שאיבה תחנת ותפעול אחזקה
כמפורט. אחת, שנה למשך צפוני, תעשיה

01.01.0010

190,380.00 190,380.00 1.00 שנה

 יונה גבעת שאיבה תחנת ותפעול אחזקה
 5,000 בנפח בריכות, 2 ותפעול ואחזקה

 מ״ק, 500 בנפח ומגדל, אחת כל מ"ק
 כמפורט אחת, שנה למשך יונה, בגבעת
כמפורט. אחת, שנה למשך

01.01.0020

165,300.00 165,300.00 1.00 שנה

 ובריכה, שאיבה תחנת ותפעול אחזקה
 )דרומי(, י' ברובע מ״ק, 10,000 בנפח

כמפורט. אחת, שנה למשך

01.01.0030

107,730.00 107,730.00 1.00 שנה
 שנה למשך סיטי, מכון ותפעול אחזקה

כמפורט. אחת,
01.01.0040

45,600.00 45,600.00 1.00 שנה
 אחת, שנה למשך ט״ו, מכון ותפעול אחזקה

כמפורט.
01.01.0050

45,600.00 45,600.00 1.00 שנה
 שנה למשך מטפיק, קידוח ותפעול אחזקה

כמפורט. אחת,
01.01.0060

לסיכום לא 45,600.00 1.00 שנה
 למשך קטנה, באר קידוח ותפעול אחזקה

כמפורט.)אופציה( אחת, שנה
01.01.0070

120,270.00 120,270.00 1.00 שנה

 הנמל עורף שאיבה תחנת ותפעול אחזקה
 למשך , מ"ק 3,000 בנפח אגירה ובריכת

. כמפורט אחת, שנה

01.01.0080

784,320.00 01.01.01 פרק בתת להעברה
003.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021
003 מסי: דף וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים
מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

הכל סך מחיר כמות יחידה תאור סעיף
784,320.00 מהעברה

לסיכום לא 20,520.00 1.00 שנה

 מתחם ותפעול לאחזקה תוספת אופציה,
 בנפח ובריכה, שאיבה תחנת דרומי

 כמפורט. אחת, שנה למשך מ״ק, 30,000
 בכתב ואישור המתקן הגדלת )לאחר
לתאגיד( ונמסרו הושלמו שהעבודות מראש

01.01.0082

לסיכום לא 798.00 1.00 י/יום

 אשדוד העיר ברחבי יומי, דיגום ביצוע
 הדיגום נקודות לפי המים, ובמתקני
 הדיגום לתוכנית בהתאם הקיימות
 למעבדה הדגימות הובלת ,כולל השנתית
 ליובלים, השמורה לסיכום, לא )אופציה,
 בהודעה הצורך, לפי הקבלן להפעלת

 דיגום ימי 10 עד שעות, 12 של מראש
 דוגם באמצעות יבוצע הדיגום לחודש

מוסמך(.

01.01.0090

לסיכום לא 513.00 1.00 י/יום

 בסעיף כמפורט יומי דיגום ביצוע כנ״ל
 הדגימות הובלת ללא אך 01.01.0090

הבריאות. למשרד

01.01.0095

לסיכום לא 114.00 1.00 נק'

 באשדוד, שהיא, נקודה לכל חוזר, דיגום
 למעבדה דגימות / הדגימה הובלת כולל

 ליובלים, השמורה לסיכום, לא )אופציה,
 בהודעה הצורך, לפי הקבלן להפעלת

 דיגום ימי 10 עד שעות, 12 של מראש
 דוגם באמצעות יבוצע הדיגום לחודש, חוזר

מוסמך(.

01.01.0100

לסיכום לא 1,710.00 1.00 י/יום

 חירום במקרה הקבלן להפעלת אופציה
 בעקבות בשכונות מים רשת חיטוי לצורך
 ובדיקות דיגום ביצוע כולל מים לזיהום חשד

 משרד ע״י הנדרשות ההנחיות לפי ,
 הדגימות הובלת כולל ויובלים. הבריאות
 דוגם באמצעות יבוצע )הדיגום למעבדה
מוסמך(.

01.01.0120

784,320.00 מתקנים. ותפעול אחזקה 01.01 סה"כ
784,320.00 מתקנים. ותפעול אחזקה 01 סה"כ
784,320.00 מים מתקני ותפעול אחזקה סה״כ

004.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021
004 מסי: דף וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים
מראש. מוסכמים פיצויים 02 מבנה

הכל סך מחיר כמות יחידה תאור סעיף
מראש מוסכמים פיצויים 01 פרק

וניכויים תשלומים 01.01 פרק תת

לסיכום לא -1,000.00 1.00 יח'

 ביצוע בהתחלת איחור, יום בגין פיצוי
 העבודה, סיום במועד פיגור ו/או העבודה

הזמנים. לוח פי על

01.01.0001

לסיכום לא -1,000.00 1.00 יח'

 סוג מכל נזק, או לקויה עבודה בגין פיצוי
 המים, באספקת שיבושים לרבות שהוא,

הנזק. עלות עבור לתשלום בתוספת

01.01.0002

לסיכום לא -500.00 1.00 יח'

 העבודה מנהל העדרות בגין מוסכם פיצוי
 אלקטרו טכני ו/או מוסמך חשמלאי ו/או

העבודה. מאתר מכני

01.01.0004

לסיכום לא -1,000.00 1.00 יח'

 חלק ואו סיור ביצוע אי בגין מוסכם פיצוי
 הזמנים בלוחות עמידה אי ו/או מסיור

. המכרז במסמכי כמפורט

01.01.0005

לסיכום לא -5,000.00 1.00 יח'

 לציוד ו/או למשאבות נזק בגין מוסכם, פיצוי
 גנרטור, דיזל ו/או החשמל לציוד ו/או כלשהו

יצרן. להוראות בהתאם תחזוקה מאי

01.01.0007

לסיכום לא -5,000.00 1.00 יח'

 שנגרם עקיף נזק בגין מוסכם, פיצוי
 מאי ו/או לקוי מתחזוקה כתוצאה לתאגיד,
תחזוקה.

01.01.0008

לסיכום לא -5,000.00 1.00 יח'

 בכתב, אישור המצאת אי בגין מוסכם, פיצוי
 שבת, של גוי עבור הדתית, המועצה של

יום. כל עבור

01.01.0009

לסיכום לא -5,000.00 1.00 יח'

 ו/או שבת של גוי העדרות בגין מוסכם, פיצוי
 אישור לא שאין יהודי שאינו חליפי עובד

הדתית. מהמועצה ומראש בכתב

01.01.0010

וניכויים תשלומים 01.01 סה"כ
מראש מוסכמים פיצויים 01 סה"כ

מראש. מוסכמים פיצויים סה״כ

005.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021 )ריכוז( כמויות כתב
 דף מסי: 005וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים

מבנה סך פרק סך פרק תת סך

784,320.00

784,320.00

מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

מתקנים. ותפעול אחזקה 01 פרק

מתקנים. ותפעול אחזקה 01.01 פרק תת

מתקנים. ותפעול אחזקה 01 סה"כ
784,320.00 מים מתקני ותפעול אחזקה 01 סה"כ

מראש. מוסכמים פיצויים 02 מבנה

 מראש מוסכמים פיצויים 01 פרק

וניכויים תשלומים 01.01 פרק תת

מראש מוסכמים פיצויים 01 סה"כ
מראש. מוסכמים פיצויים 02 סה"כ

006.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

05/09/2021
006 מסי: דף וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים

מבנה סך פרק סך

784,320.00

784,320.00

 מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

מתקנים. ותפעול אחזקה 01 פרק

מים מתקני ותפעול אחזקה 01 סה"כ

מראש. מוסכמים פיצויים 02 מבנה

מראש מוסכמים פיצויים 01 פרק

מראש. מוסכמים פיצויים 02 סה"כ

007.../ 36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק



05/09/2021

 מ " ע ב ה ס ד נ ה י. ד. מ. ה.
04-8203211פקס: 04-8203210טלפון: נשר 8575 ת.ד

007 מסי: דף וקידוחים מגדל בריכות ת"ש אחי אשדוד- יובלים

מבנה סך
784,320.00 מים מתקני ותפעול אחזקה 01 מבנה

מראש. מוסכמים פיצויים 02 מבנה

הכל סך
784,320.00
133,334.40
917,654.40

סה״כ  כללי
17% מע ״מ

סה"כ כולל מע״מ

36949 קובץ: 04-9884344 (04.16.6) פרו בנארית באמצעות הופק
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