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 לכבוד

 14/2020 ס'משתתפי מכרז פומבי מ

  אספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

 )להלן: "המכרז"(

 מענה לשאלות הבהרה - 1הודעה מס'   הנדון:

"(, להלן יפורטו החברה" או "המזמינהבע"מ )להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבאבשם 

התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים 

מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי 

 זוכה.המציע הנפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם 

 מענה פניה/שאלה סעיף מכרז/חוזה 
האם בהתאם לסעיף ניתן להבין  1.4.1.8 מכרז   .1

שסה"כ ההוצאות בפיילוט לא 
₪ ? אם   20,000 –יעברו את סך ה 

לא אנו מבקשים להבהיר שסך 
ההוצאה בפיילוט לא תעלה על 

25,000   ₪ 

הוצאות הפיילוט אינן תלויות 
בחכ"ל. מובהר כי היקף 
ההשתתפות של החכ"ל לא 

ש"ח  10,000יעלה על סך של  
תדרוש ובכל מקרה חכ"ל לא 

כי עלויות הפיילוט יעלו על סך 
 ש"ח. 25,000של 

 לעיל  1ראה התייחסות בסעיף   לעיל  1-כנ"ל אותה שאלה כמו ב  5.1 חוזה   .2
טופס  מכרז   .3

4.2  
להערכתנו , יש טעות סופר בקביעת 

 בטבלה   2הניקוד סעיף 
מובהר כי אכן נפלה טעות 

 סופר
 2במקום הקבוע בסעיף 

 יבוא: 4.2לנספח 
 

 –יום  14התחייבות לעד 
 ניקוד מלא

 
)כולל(  29יום ועד ל  14מעל 

 ימים, ניקוד יחסי
 

)כולל( ימים, ללא  30מעל 
 ניקוד

סעיף  חוזה   .4
6.3  

במבנים  חדשים כיצד יחושב 
 החיסכון ? 

היקף החסכון יחושב לפי 
שיערוך היקף צריכת המים 
במוסדות בעלי מאפיינים 

 דומים
סעיף  חוזה  .5

14.1  
נים ותאנו מבינים כי קבלת הנ

נה באחריות ריית כפר סבא היימע
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. 

 נבקש לאשר זאת 

 מאושר כאמור.

נבקש להבהיר כי אישור הנדרש על   15.1 חוזה   .6
פי הסעיף  זה  ממהנדס  מתקני 

ינו מהנדס של יתברואה וחשמל ה
תמורה ריית כפר סבא ללא שום יע

 מצד הספק .

הן המהנדס והן העלויות 

הנדרשות יהיו של ועל חשבון 

הזוכה. מובהר כי בעבור שלב 

הפיילוט בלבד יאשר נושא זה 



מהנדס העיר על חשבון 

 העירייה/החברה.

הניאגרות "חכמות" שבכוונתו  15.7 חוזה  .7
בור צנרת אשר להציע מצריכות חי

רייה . אנו ילא נמצא בכל אתר הע
להבהיר כי במקרה ואין מבקשים 

אינסטלציה מתאימה  לא תבוצע 
 החלפה . 

מובהר כי ככל שיידרש, 

הקמת האינסטלציה 

המתאימה תבוצע ע״ח 

 העירייה

אי קבלת תשלום . העברת תשלום   35 חוזה  .8
לספק בהתאם להסכם זה באיחור 

יום היינו הפרה  30שיעלה על 
יסודית בהסכם . אנו דורשים 

 להוסיף סעיף זה 

אין שינוי במסמכי המכרז. 
מובהר כי החברה כפופה 

לחוק מוסר תשלומים 
וכי  2017-לספקים, התשע"ז

כל תשלום שיבוצע בהתאם 
ה ועל פי החוק לא יחשב הפר

 של ההסכם.
ככל שתשלום לא ישולם על 

פי הקבוע בחוק כאמור תחול 

עליו ריבית המקובלת 

 בעירייה.

כידוע לכם מכרז זה היינו ראשון  5.14 חוזה   .9
מסוגו , לפחות עד כמה שידוע לנו , 

מעבר מפיילוט לשלב ביצוע לא 
יכול להחלטה שלכם בלבד באופן 

 כול כך גורף.

 המכרז.אין שינוי במסמכי 

 

על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בעניין שבנדון, אם 
 תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 בברכה,    

 מנכ"ל ,אלעד קנדל

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא


