
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ד אדר, תשפ"אכ

  2021     מרץ,  8

            לכבוד
 01/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

מסמך הבהרות  - י אספקה ותחזוקת מתקני מים מטוהריםשירותלמתן  21/02מכרז מס'  הנדון:

 1מס'

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

1.  

החברה עובדת עם קבלני משנה לצורך ביצוע  23 18

התקנות ברי המים לכן נבקש לעדכן את 

 הרישא של הסעיף כדלקמן:

"נותנת השירות מתחייבת לבצע את 

השירות בעצמה, באמצעות עובדיה ו/או 

קבלני משנה מטעמה, ואין היא רשאית 

להסב לאחר או אחרים שאינם עובדיה ו/או 

קבלני משנה מטעמה, את זכויותיה או 

חובותיה לפי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא 

אם קיבלה על כך את הסכמת המועצה 

 מראש בכתב...." 

עצה מאשרת התקשרות עם קבלני המו
משנה למעט מתן שירות הלקוחות והסעיף 

 ישונה בהתאם

2.  
  מבוקש להוסיף: 58 22

"נותנת השירות תהיה אחראית  .1
 כלפי המועצה......"פי דין -על

 "על פי כל דין"מאושר, ישונה ל 

3.  
 מבוקש להוסיף בסיפא: " 59 22

 ". למעט אם נגרם הנזק בזדון....

 הבקשה מקובלת

4.  

  מבוקש להוסיף לסעיף כדלקמן: 60 22

"מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הספר 
ספק, מובהר בזה, כי נותנת הישרות תשא 

לפי חוק באחריות מלאה כלפי המעצה 
כלפי המועצה  האחריות למוצרים פגומים

בכל הנוגע למתקני המים המטוהרים, 
 כמתואר לעיל."

 הבקשה נדחית



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

5.  

ימים"  7את המילים: "תוך מבוקש להחליף  61 22

תוך זמן קצר סביר בעקבות " –במילים  –

 ". פסק דין שלא עוכב ביצועו

 

 

 הבקשה נדחית

6.  
  מבוקש להוסיף ולתקן:  61 22

"נותנת השירות פוטרת בזאת את המועצה 
לכל נזק לרכוש  וכלפי הפועלים מטעמה

 ....."  שהוא באחריותה הבלעדית

 הבקשה נדחית

אינה  –הדרישה לעריכת ביטוח צמ"ה  2.3 26  .7
 ומתבקש למחוק –רלוונטית כאן 

הבקשה נדחית, הדרישה קיימת רק באם 
 נעשה שימוש בכלי צמ"ה

8.  
"יורחב שם  יש למחוק את המילים: 7 26

המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף 
 לאחריות צולבת"

הבקשה נדחית, ניתן להוסיף את 
ו/או  בגין אחריותו למעשי המילים:"

"לכלול  לאחר המילים: מחדלי המבוטח"
 את מבקש האישור"

9.  

מבוקש לשנות את המילים: "לא יאוחר  4 26

 ממעוד תום תקופת הביטוח...."

יום ממועד תום תקופת  14"תוך  במילים:
 הביטוח" 

)לעיתים חידוש הביטוח מאושר ביום 
האחרון, ואנו לא נספיק להתארגן אם 

 אישור ביטוח קודם לכן(. 

 הבקשה נדחית

מבוקש למחוק סעיף זה, הוא אינו רלוונטי  8 27  .10
 להתקשרות זאת. 

 הבקשה נדחית

11.  

 מבוקש להוסיף בסיפא:  10 27

"המועצה מתחייבת להודיע לנותנת השירות 
על כל תלונה או תביעה כלפיה ו/או כלפי מי 

 מטעמה באופן שיאפשר לה להתגונן".  

 הבקשה מתקבלת

12.  

"ביט מהדורה  מבוקש לשנות את המילים: 15.5 28

2013 " 

ביט" התקפה במועד עריכת " במילים:
 הביטוח.

 הבקשה מתקבלת

13.  

אחריות  29

מקצועי

 ת

 יש למחוק דרישה זאת. 

אין לשטראוס מים ביטוח אחריות 

 מקצועית, כי אין בכך צורך. 

 

שטראוס מים תאשר קיום ביטוח חבות 
 מוצר. 

הבקשה מתקבלת בכפוף לקבלת ביטוח 
 חבות מוצר

14.  

פירוט  29

השירותי

 ם 

 –הקוד שצריך להיות רשום הוא 

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד – 046

בכפוף לציון המלל תחת  הבקשה מתקבלת
 אופי העסקה

 כוסות בשעה 50נדרש תפוקת חימום של  כוסות בשעה , 50בתפוקת חימום נרשם     .15



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

מה  -כוסות בשעה  80בתוך הטבלה נרשם 

 הנכונה לעניין החימום?. הדרישה 

 

16.  

נציג המועצה יהיה רשאי להנחות את נותנת  15 17

השירות לבצע גם פעולות שונות או נוספות 

על אלה שנקבעו לו מראש בחוזה זה ובמפרט 

), ולנותנת השירות לא  4מסמך הטכני (

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 באילו פעולות מדובר ? – .בעניין זה

 

 הסעיף יימחק

17.  

נותנת השירותים תגיע למבנה  .1 13 17
המועצה לפחות פעם אחת בחודש 

 לצורך טיפול אחזקה מונעת.
להגיע פעם  אם אין תקלה למה

אנחנו לא נוהגים לעשות  –בחודש 

 זאת, יש להוריד דרישה זו

 

 תגיע השירותים נותנתהסעיף ישונה: "
על פי הנחיותו של נציג  המועצה למבנה

 אחזקה טיפול לצורךהמועצה מעת לעת 
 .וכל טיפול אחר" מונעת

18.  

נותנת השירותים תיענה לקריאה  14 17

שעות ממועד  24בתוך פרק זמן של 

קבלת ההודעה על התקלה, ותבצע 

   -מיידית את התיקון

 שעות 48יש לתקן לפרק זמן של 

 הבקשה מתקבלת

19.  
רשום  23-ו 9שח ובעמוד  25,000כאן רשום  33 7

סכום  הבהרה בעניין  -מבקשים  20,000
 הערבות

 ₪  20,000סכום הערבות המבוקש הינו 

20.  

מכשירים שלא יתוקנו ו/או יוחזרו  29 18

ימים מההודעה  7לשימוש בתוך 

על התקלה , יוחלפו על חשבון 

 נותנת השירות

 -במכשיר חדש ותקין ללא עלות

במקרה של  -מבקשים להבהיר 1

תקלה שלדעת שטראוס מים לא ניתן 

או לא כדאי לתקנה, תחליף שטראוס 

את המתקן המקולקל במתקן מים 

אחר זהה בסוגו, חדש או מחודש לפי 

 שיקול דעתה.

 

 7מקובל לפי שיקול דעת המציע, אך בתוך 
 ימים.



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

21.  

לא ביצעה נותנת השירות  38 19

תיקון/שירות/אחזקה/התקנה 

כלשהו אשר נדרשה לו בהתאם 

 לחוזה זה ובמועד שנקבע

לה בהסכם זה, תשלם למועצה קנס בסך 
סכום   -בגין כל הפרה כאמור.₪  1,000של 

 ש"ח 250-יש לתקן ל -גבוה מאד

 הבקשה מתקבלת

22.  

הפרה נותנת השירות חוזה זה  41 20

בהפרה יסודית, תשלם למועצה 

לא ₪  15,000פיצוי מוסכם בסך 

 כולל מע"מ.

 ש"ח 7500-יש לתקן ל -סכום גבוה מאד

 הבקשה מתקבלת

 

 

 

  

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאזה וכן כל מסמך אחר של המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך ע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהעל קיום ביטוחים ) טופס האישוריש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
מ.מ מנהלת רכש מכרזים 

 והתקשרויות


