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27.7.20 

 
 צריכת  למדידת  מערכת ולתחזוקת לאספקת 15/2020מכרז פומבי   הנדון: 

 הבהרה  מענה המועצה לשאלות - (מ"קר ) מונים ולקריאות מים 
 

שעה   2008.06.המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום  להבהיר, כי  המועצה מבקשת   א.
12:00 . 

 
נספח "ד" לכתב ההצעה )ההצעה הכספית( מבוטל בזאת. במקומו, יבוא נספח "ד" )מתוקן(, בנוסח המצ"ב  ב.

)שבכותרתו סמל המועצה( ולא בנוסח המתוקן למענה זה. תשומת לב המציעים לחובה להשתמש בנוסח 
 .עשויה לפגום בכשרות ההצעההצעה שתכיל את הנוסח המבוטל,    הרצ"ב לכתב ההצעה באתר המועצה.

 
 :מכרז שבנדוןלהלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה שנשאלו ב ג.
 

 תשובה  שאלה  עמוד  מסמך #

בדבר   כללי 1 )הוראות  בהתאם לתוספת השנייה 
המועצות  מכרזים   לצו  הצעות(  וקבלת 

תשי"ח אזוריות(,  )מועצות  -המקומיות 
ועדת     22בסעיף    1958 נרשם:  )א(  

המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת 
מחיריהם   עוד  כל  הארץ,  מתוצרת  טובין 

ממחיר הטובין    15%-אינם גבוהים ביותר מ
התנאים   ויתר  שהטיב  ובתנאי  המיובאים 

שכם לאשר נבק עונים על דרישות המזמין.
יילקח   במכרז  הזוכה  ההצעה  בקביעת  כי 

 בחשבון סעיף זה בהתאם לחוק.

ככל שהאמור נדרש, המועצה תבהיר כי 
  הינה כפופה לחוק בכלל, ולדיני המכרזים 

 בפרט.   החלים עליה

החשב   כללי  2 להוראות  בהתאם  ציבורי  כגוף 
בהתקש לרהכללי  מעל  של  חודש    18-ות 

הצמדה   סעיף  להיות  לתקן    -חייב  נבקש 
 בהתאם  

 המבוקש אינו מקובל. 
  ותחל    אינןהמדוברות  תכ"מ  הת  והורא

המועצה. האמור  על  בס'  ,  חרף  כקבוע 
בנספח ההצעה   )**(ובביאור    לחוזה  6.2

צמודה לתשלום  התמורה    ,  הכספית
בכללי  לתעריפי   הקבועים  השירותים 

התשלום.   ביום    נקבעו   ,בנוסףהמים, 
הצמדה    משכך  .לחוזה  6.4בס'  מנגנוני 

 ת תכ"מ.והוראל, קיימת הלימה ומהותית

לא   34 נספח ד' 3 הטכניות  והדרישות  הכמויות  מכתב 
נדרש   מדידה  טכנולוגיית  איזו  להבין  ניתן 

או   ר"ז   : קוטר  לכל    /אולטרסוניביחס 
 אלקטרו מגנטי 

נדרשת טכנולוגיה התואמת את התקנים  
 המאושרים

נבקש לאפשר שיעור הנחה שלילי )כלומר   34 נספח ד'  4
המחיר( על  להשאיר   תוספת  לחילופין  או 

 ח  מחירון פתו

 המבוקש אינו מקובל

לבידוד של חלק מהעובדים   - כללי 5 כניסתם  עקב 
ים בחברה, נבקש  המכרזשעוסקים בהכנת  

 לדחות את מועד הגשת המכרז.

מקובל נא המבוקש  אחרים.  מטעמים   ,
שפרסמה   נדחה,  הגשה  מועד  ראו 

 . 22.7.20המועצה ביום 
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 תשובה  שאלה  עמוד  מסמך #

נבקש לשנות את הדרישה למד   -  4בסעיף   9 נספח ה'  6
לקוטר   עד  שמופיע    1אחוד  כפי  ולא  צול 

 צול"  2בסעיף זה "עד קוטר 

 המבוקש אינו מקובל

ההגשה  - כללי 7 לטובת  להשתמש  ניתן  האם 
 בחוברת שמופיעה באתר ? 

מסמכי  את  יוריד  מציע  כל  כי  מובהר, 
 . ההליך מאתר המועצה, ימלאם ויגישם

ד'  8 נספח 
ההצעה 
 הכספית

ככל שהמועצה מעוניינת שהספק יבצע את   4
ההתקנה יש להוסיף לכך סעיפים לפי קוטר  

 בכתב הכמויות 

יבוצעו   ההתקנות  נדרש.  אינו  המבוקש 
רשות   ע"י  המפורסמת  לטבלה  בהתאם 

 המים בעניין. 

כתב  9
הוראות, 

 1.3ס' 

החלפת   1 גם  מחייבת  מים  מוני  החלפת 
יהי לא  הקיימת,  המערכת  של  ה מערכת 

ניתן להחליף מוני מים ולהתחבר למערכת  
כי   הבהרה  מבוקשת  אחרת.  חברה  של 
ואת  המים  מוני  את  יחליף  הזוכה  המציע 
למערכת   להתממשק  יאלץ  ולא  המערכת 

 הקיימת של חברת "ארד". 

האמור מפורש בהרחבה בכתב ההוראות 
במכרז   הזוכה  מערכת, ובמפרט.  יקים 

  במפרט אין  כהגדרתה במסמכי המכרז.  
על   להוראה  התממשקות  ערכת מחובת 

 קיימת. 

כתב  10
הוראות, 

 5.3 ס'

המוצעים   5 המים  מדי  כל  כי  מבקשים  אנו 
 במכרז יהיו בעלי אישור דגם.

ראו   לכתב 5.2  ס'הוראות  נא  )ג( 
ו ההצעה4.2-ההוראות,  לכתב  ,  )ג( 

 המדברות בעד עצמן. 

  איכות מוני המים תלוי בעיקר ביחס ספיקה   כללי 11
R  .מבוקש להוסיף קריטריון איכות כי    גבוה

יקבלו   גבוהים  יחס ספיקה  מוני מים בעלי 
 . ציון גבוה

 המבוקש אינו מקובל

כתב  12
הוראות, 

 )ג(5.2ס' 

שאינם אחודים מועדים למפגעי מזג  מדים   4
אנו  והשחתה.  וונדליזם  ולמעשי  האוויר 
מבקשים כי למדים אחודים תהיה העדפה  

 בציון איכות המונים. 

 המבוקש אינו מקובל

מפלסטיק   כללי 13 עשויים  מים  מוני  כי  לכל  ידוע 
ויכולים   במדינתנו  באקלים  עומדים  אינם 

למועצה    לגרום נוספות   לשווא.לעלויות 
העשויים   מים  מוני  רק  לאשר  מבוקש 

 מפליז.

 המבוקש אינו מקובל

אין כל התייחסות למוני מים בעלי אישורי    כללי 14
המים   מדי  כל  כי  לאשר  מבוקש  כשרות. 
תעודת  בעלי  גם  יהיו  בהצעה  שהוגשו 

 כשרות מחמירה

 המבוקש אינו מקובל

מפרט   15
 -טכני 
+    3ס'  
3.1 

 מדים בעלי תקןאנו מבקשים להגיש  
MID 2014/32/EU    אוMID 

2004/22/EC   
 

 המבוקש אינו מקובל

נהוג   3.3 16 לא  מאירופה ששם  מיובאים  המדים 
לשים מדבקה. אנו מבקשים לשלוח בקובץ  

 אקסל את תוצאות הכיול 

 המבוקש אינו מקובל
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 תשובה  שאלה  עמוד  מסמך #

ד'  17 נספח 
לכתב  

 ההצעה
ההצעה 
 הכספית 

חלקים נעים ככל הידוע לנו, אין מדים ללא   4
 ".20" , 16בעלי אישור דגם בקטרים  

ולמידע   המועצה  לבדיקת  בהתאם 
נכון אינו  האמור  לא    שבידיה,  והשואל 

סותרת ראיה  יחולו  המציא  לא  משכך,   .
 שינויים במסמכי המכרז.

לא שאכן  מטעמי זהירות, וככל שיתברר  
אישורי דגם למדים בקטרים  כלל  קיימים  

ביצוע  ש  ,מובהרמסוימים,   דרישת  טרם 
שינויים  תבצע  מועצה  הכאמור,  התקנה  

, לפי שיקול דעתה תשתיתיים מתחייבים
מדים   ה להנדרשים  הבלעדי,   תקנת 

 .נדרש מתאימים, בעלי אישורי דגם

כתב  18
 כמויות 

נבקש את הבהרתכם האם המכרז מתייחס  
מדים או שקיים צפי לכמות  700 -רק סך ל

 מדים גדולה יותר 

המדים,   מס'  בחירת אומדן  לשם  נערך 
ו במכרז,  מציע  הזוכה  כל  הוא.  כן  כשמו 

העובדה   את  ניסיונו,  ע"ב  בחשבון,  ייקח 
 שאומדן זה יכול להשתנות בפועל.

כתב  19
 כמויות 

נראה כי נפלה טעות במחירי המכרז מחירי   
למדים   מתייחסים  ולא המדים  מכניים 

שמצוין   כפי  נעים  חלקים  ללא  למדים 
   במסמכי המכרז.

 
כך לדוגמא מד בקוטר ¾ נקוב במחיר של 

₪, לפי מיטב ידיעתנו אין מד בשוק   159.6
שיש   מד  וגם  נעים  חלקים  ללא  גם  שהינו 
שכזה. במחיר  הקר"מ  למערכת   לחברו 
הדבר נכון גם למדים בקטרים גדולים יותר  

 ומעלה." 1של 

ההצעה  ההצעה,  לכתב  "ד"  נספח 
יבוא    מבוטלהכספית,   במקומו,  בזאת. 

בנוסח המצ"ב למענה  ד" )מתוקן(,  נספח " 
לחובה  המציעים  לב  תשומת  זה. 

בנוסח   )שבכותרתו  המתוקן  להשתמש 
בנוסח הרצ"ב לכתב    ולאסמל המועצה(  

 ההצעה באתר המועצה.

 
ועל המשתתפים במכרז להגישם    המהוו  ,זהמענה   ביחד ובצמוד לשאר חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

מסמכי המכרז המוגשים על ידם, כשהם חתומים כדין על ידי מורשי החתימה של המציע, באופן המפורט 
 .בכתב ההוראות

 
 

 המועצה האזורית שער הנגב 
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   )מתוקן( נספח "ד" לכתב הצעה
   )יוגש במעטפה נפרדת(

 
 ההצעה הכספית 

 
כל תנאי ומדוקדקת את  זהירה   יםמגיש   והננובפרט את תנאי החוזה,      15/    2020מס'  מכרז    לאחר שבחנו בחינה 

לאספקת ולתחזוקת מערכת למדידת צריכת מים ולקריאות את כלל השירותים הנדרשים  בזה    יםמתחייבו  ,זונו  הצעת

המועצה, לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז, , ולהתקנת מוני מים באתרי  מונים )קר"מ(

)המציע ימלא את כלל שתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרז ובחוזה  ,  וכנגד תשלום התמורה להלן 

 :הערכים מוצללים בטבלה, לרבות סיכומם(

 

מס' יחידות  הציוד סוג
 )*( 

,  1מחיר ליחידה ) 

 ₪( )**( -ב

הנחה  שיעור 

קבועה למחיר  

 %( -יחידה )ב 

מחיר כולל הנחה  

 ₪( )***( -)מחושב, ב

 159.60 550 3/4קוטר מד מים 

 

 

  341.79 30 1קוטר מד מים 

  431.72 15 1.5קוטר מד מים 

  858.17 35 2קוטר מד מים 
  4,285.58 6 3קוטר מד מים 
  6,964.08 40 4קוטר מד מים 
  9,106.86 20 6קוטר מד מים 
  10,713.95 1 10קוטר מד מים 
  10,713.95 1 16קוטר מד מים 
  10,713.95 1 20קוטר מד מים 

  214.28 709 משדר

  150 699 תוספת עבור רכיב קר"מ 

 -(  ציודשל כלל יחידות ה₪, -מחיר כולל מחושב ב סה"כ )
 

 

  

 ₪( -, ב1מחיר ליחידה )  מס' יחידות סוג השירות
מחיר כולל )מחושב,  

 ₪( -ב

, 1מתן שנת שירות ואחריות )

נוספת( למערכת )הקר"מ ומונים(  

הקיימת במועצה, משך תקופת  

 החוזה ובתנאיו. 

3   

    

  - ₪, של כלל יחידות הציוד והשירות( -סה"כ )מחיר כולל מחושב ב 
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 הערכה לצרכי בחירת הזוכה במכרז. * 

)תעריפים    2009-בתוספת השנייה לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע  מחיר יחידה הינו כקבוע  ** 

 , במועד פרסום המכרז. לשירותים מסוימים(

 מס' יחידות פרטי ציוד.  Xשיעור הנחה  X₪, המתקבל ממכפלות מחיר יחידה -הערך ב ***

 

 :הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן

 

  .ללא מס ערך מוסף ינםה המצוינים המחירים וסכום התמורה א.

 

כלל המחירים והתמורות המחושבות לעיל, נועדו לצרכי בחירת ההצעה הזוכה במכרז. התמורה בפועל ששולם   ב.

לזוכה עבור שירותיו משך תקופת החוזה ובתנאיו, תקבע בהתאם לכמויות המונים שיתקין, במכפלת מחירו  

קבוע בתוספת השנייה לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת  ה   (1מים מותקן )של מד  

התשלום,    במועד"(  התעריפים"  -)להלן  )תעריפים לשירותים מסוימים(    2009-מערכות מים או ביוב(, תש"ע

וע בחוזה( )להלן  בהפחתת שיעור ההנחה הקבוע הנקוב בהצעתו; ובתוספת מחיר השירות )החל מהמועד הקב

 "(. התמורה" -

 

בכפוף לקבוע בחוזה, למעט שינוי בתעריפים ןהצמדות למדד, ככל שיהיו במועד כל תשלום, סכום התמורה   ג.

, לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים  כולל, קבוע וסופי

בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת. אנו מאשרים שלא נהיה זכאים  כלשהם בתשלומי חובה )למעט שינוי  

לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים, לרבות  

 ומבלי לגרוע בכל הוצאה, ישירה ועקיפה, הכרוכה בהשלמת השירותים הבאים במלואם:

 

 וראות חוזה ומפרט;הקמת מערכת מחשוב קר"מ בהתאם לה  (1)

 

בהתאם להוראות  ממועד עליה לאוויר   ( קלנדארית1שנה )למשך למערכת מחשוב קר"מ  שירות תמיכה   (2)

 חוזה ומפרט, ולכל שנה שלאחריה בתקופות החוזה והאופציות; 
 

מדידת מים )מדי מים(,    מועדים הקבועים בכללי)לרבות באמצעות הסבה( בקיימים  החלפת מדי מים   (3)

 ; או בהתאם להנחיות עדכניות של רשות המים, 1988 - התשמ"ח 
 

 ; אספקה והתקנה של מדי מים חדשים בהתאם להוראות חוזה ומפרט (4)
 

  ( קלנדארית 1שנה )המותקנים למשך  המוחלפים ו/או חדשים  אחריות ותחזוקה שוטפת, למדי המים   (5)

 . בהתאם להוראות חוזה ומפרטממועד מסירה של כל מד מים מוחלף, 

 

 

 

 

 

 



 
 

 חתימת המציע: ________________ 

 | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים  איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני
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  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב
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כל תשלום תמורה יהיה כפוף להוראות ולמועדים הקבועים בחוזה, ולכך שנמציא למועצה חשבונית מס ביחס   ד.

 לתמורה המגיעה לו לפי החוזה, וערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק.

 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 
 דין - אישור עורך

 

___________________________ חתם/מו בפני על -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

את  מחייבת  חותמת,  עם/בלי  חתימתו/תם,  וכי  בו,  האמור  נכונות  על  והצהירו  דלעיל,  ההצעה  כתב 

 _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

____ ____ _____       ______________________   ___________________ 

 חתימה      חותמת            ת א ר י ך 

 
 
 
 


