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מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים לביצוע סקר   202028/ 'מכרז פומבי מס הנדון: 

 עבור עיריית עכו

  1שאלות הבהרה מספר 

 

מס' 
 שאלה 

  פירוט  השאלה / הבקשה מס' סעיף   מס' עמוד

לאחר רכישת המכרז, האם ניתן להגיש את המסמכים   כללי   .1
 שפורסמו באתר הרשות? 

ניתן, אך 
באחריות 
המשתתף 

לוודא בלבד, 
מגיש שהינו 

 מסמכי מכרז
מעודכנים. 

מכוון שייתכן 
מצב שיש 

שינויים 
והעירייה 
מפרסמת 

מסמכי מכרז 
מעודכנים 

 באתר
. העירייה

בנוסף על 
המשתתף 

לצרף קבלה 
עבור רכישת 

 החוברת. 
האם תשלום ארנונה לרשות באמצעות קיזוז עקב    12  .2

 הסכם קודם עומד בדרישה להציג שובר תשלום ?
יש הפרדה בין 
תשלום המים 

לתשלום 
 הארנונה 

נבקש את הבהרתכם האם השירותים הבאים: טיפול  המלצה 13  .3
בחיובי מים הכולל קריאות מונים/טיוב נתונים/ביצוע 
בדיקות לוגיות/ ביצוע בירורים ובדיקות שטח לרשות 

מקומית או תאגיד מים, עונה על הדרישה לצורך 
 הצגת המלצה ? 

יש להגיש 
המלצות על 
ניסיון קודם 
על גבי נספח 

המצורף  3ב'/
למכרז 
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ובהתאם 
 5.1לסעיפים 

 15.3 -ו
 למסמך א'. 

שאלון  16  .4
למניעת 

חשש לניגוד 
 עניינים

להבנתנו, במקרה של התקשרות עם תאגיד לא ניתן 
להציג אדם ספציפי שימלא את השאלון ועל נבקש את 

כפי שמופיעה הבהרתכם, האם הצהרה מטעם התאגיד 
 מספקת ובאה במקום השאלון ? 1נספח ג' 34בעמוד 

 לא. 
הנכם 

מחויבים 
למלא את 

 6ח ב'/פנס
ובהתאם 

 2.11לסעיף 
למסמך ב' 

הקובע 
 כדלקמן:

 
שאלון 

למניעת חשש 
לניגוד עניינים 

בנוסח 
המצורף 

 6כנספח ב'/
למסמכי 

המכרז, חתום 
על ידי 

המשתתף. 
היה 

המשתתף 
חברה 

מצורפים 
שאלונים 

חתומים על 
ידי כל אחד 

מבעלי 
המניות 
בחברה 
ומנכ"ל 

החברה. היה 
המשתתף 

שותפות 
מצורפים 
שאלונים 

חתומים על 
ידי כל אחד 
 מהשותפים.

המכרז מדבר על סקר מוני מים, נבקש את הבהרתכם  ג'2 6נספח ג'  .5
האם במסגרת הסקר יש צורך גם באיתור וזיהוי מונה 

 החשמל?

מדובר בסקר 
מונה מים 

 בלבד
מכיוון שהספק יבצע בדיקה דו חודשית / חד חודשית  5.12 44  .6

)בהתאם לטווחי החיובים של התאגיד( הרי שגם 
ההתראות יסופקו בטווחים הנ"ל , האם נכון הדבר ? 

כן , אולם 
ניתן להקדים 

בתאום עם 



 
 

 

 התאגיד האם זוהי כוונת הסעיף?

הוסכם על  כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל 2נספח ב' 12  .7
אשר רואי החשבון רשאים   מספר נוסחים מחייבים

לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה 
החשבון חוות דעת. הסכמות אלו מפורטות בהוראת 

שכותרתה "אסמכתאות מרואה חשבון  7.24.1תכ"ם 
אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור בהוראת 

נצמדים תכ"ם הינם הפרקטיקה המקובלת ורו"ח 
להוראות אלו וככלל אינם מוכנים לחתום על נוסחים 

 שאינם בהתאם לסיכומים הנ"ל.
לפיכך, נבקש את אישורכם  האם ניתן לאשר חתימת 

 רו"ח על גבי דף לוגו של רואה החשבון ?

 לא מקובל. 

  סעיפי ביטוח

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים "הספק  18י'   29  .8
אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

החוקית". בהמשך השורה, לאחר המילים "כלפי 
העירייה", נבקש להחליף את המילים "לכל נזק ו/או", 

 במילה לנזק".

 מאשר

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים "הספק  19י'   29  .9
אחראי",  נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 
החוקית". בהמשך, לאחר המילים "כלפי העירייה",  
 נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

 מאשר

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים "הספק  20י'   29  .10
אחראי",  נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "ו/או את יורשיהם",  נבקש 
להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית 

 והיקפה".

 מאשר

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים "הספק  21י'   29  .11
אחראי",  נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

 מאשר

בתחילת השורה השלישית,  נבקש להחליף את  22י'   29  .12
המילים "באופן מלא את העירייה", במילים "את 

 העירייה בשיעור חבותו החוקית".

המילים  בסוף השורה הרביעית,  נבקש להחליף את
 "כל דין", במילה "דין".

 מאשר

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל",  נבקש להוסיף  23י'   30  .13
 14את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לספק של 

 מאשר



 
 

 

 
 

 ולכתובת הדואר האלקטרוני 9112256-03את המסמכים והתשובות נא העבירו לפקס 
shiri.shlomo@milgam.co.il   (.9112227-03)טלפון ישיר לוודא קבלת הפקס 

 
 
 

 

 מנכ"ל –העתק: אילן ערוסי 

          

 בברכה ובכבוד רב,
 ,בוקרהיוסף 

 מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות 

 יום מראש".

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל  24יא'  30  .14
 דין", במילה "דין".

להחליף את המילים בתחילת השורה השלישית, נבקש 
"ולטובת העירייה יחדיו", במילים "ולהרחיב את 

ביטוחיו לשפות את העירייה היה ותיתבע בשל מעשיו 
 או מחדליו של הספק".

 מאשר

בסיפא,  נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה  26יא'  30  .15
 "דין".

 מאשר

דין", בשורה השנייה,  נבקש להחליף את המילים "כל  27יא'  30  .16
 במילה "דין".

 מאשר

בסוף השורה, לאחר המילים "בפוליסות הביטוח",   29יא'  30  .17
נבקש להוסיף את המילים "שברשותו, הרלוונטיות 

 להסכם זה"
 

 מאשר

 318בסוג ביטוח צד ג', נבקש להחליף קוד   5נספח ג'  39  .18
 .321בקוד 

  בסוג ביטוח חבות מעבידים, נבקש להחליף
 .321בקוד  318קוד 

 נבקש לגרוע סוג ביטוח חבות המוצר 
  בסוג ביטוח אחריות מקצועית, נבקש להוסיף

 את המילים משולב עם ביטוח חבות המוצר
 

, 071, 034ב"פירוט השירותים", נבקש לגרוע קודים 
 .042, 016, ולרשום במקומם קודים 068, 079

 נבקש לגרוע את פסקת "פירוט הנכסים". 

 

 מאשר
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