
 
 
 

 תמוז, תשע"ט י"ח
 2019יולי,  21

 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 ג.א.נ.,

 
לאספקת שירותי הדפסת  10/2019מכרז פומבי  - מענה לשאלות הבהרה – 2' מס הודעההנדון: 

והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר למי אשקלון תאגיד המים והביוב 
 מ"האזורי בע

 

 שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת המזמין לשאלות.מצ"ב שאלות  .1

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם,  ההודעה זו מהוו .2
 כנדרש. החתומ יאכאשר ה

יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט  .3
 .אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהןבמקום בו ציון במפורש 

 :לתשומת לב המציעים .4

 .16:00בשעה  2019/07/18 –ה', ה לא יאוחר מיום  –להגשת שאלות  המועד האחרון  .4.1

 .0012:בשעה  2019/08/06 –', ה גיום  -המועד האחרון להגשת הצעות  .4.2

הצהרת המציע  – 1"טופס של ומחייב נוסח חדש  צורף 1מספר אל מסמך הבהרות  .4.3
 והצעתו" כנספח א'. 

 1את טופס מחליף  1הודעה מספר שצורף אל  1טופס נוסח תשומת לב המציעים כי 

שצורף אל הודעה מספר המקורי ממסמכי המכרז ויש לצרפו כשהוא חתום ומלא בנוסח 
1. 

 

 

 בכבוד רב,     

 
 

 שי שמעון חזוט
 מנכ"ל )בפועל( מי אשקלון בע"מ

 

 
 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
הכנסת דף , האם הכוונה  8כתוב כמו בסעיף  1

 8בסעיף רק להכנסת דף ומה ההבדל מסעיף 

 שגם שם מופיע צירוף לחשבון

, טופסאו  מכתבמתייחס אל הדפסת  8בסידורי מספר השירות  52 9 6
 וצירופו אל החשבון וגורס כדלקמן: 1במסמך מספר  כהגדרתם

 
הדפסת מכתב לצרכן או  - 5או  4או  3או  2"תוספת צרופה לסידורי 

, לפי העניין(, 5או  4או  3או  2טופס  )בנוסף על המפורט בסידורי 
בקירוב ל או  A4, על גבי נייר נטול עץ בגודל 1כהגדרתם במסמך 

A4 -  דף אחד, שחור לבן, בהדפסה על צד אחד, עם או בלי נתונים
ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת 
הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה לרבות הנתונים והמידע 
המשתנה, צירופה לחשבון ועיטופה ביחד אתו לרבות קיפול, הכל 

 כמפורט בתנאי המכרז"
 

 הינה כדלקמן: 1" במסמך מספר כתב לצרכןמהגדרת "
 

"מכתב לצרכן מסוים, בכל נושא שהוא, המיועד להדפסה 
דיגיטאלית, המהווה מסמך הנשלח בפני עצמו במשלוח נפרד או, 
המצורף כצרופה אל מסמך אחר, ולרבות אל חשבון מים ו/או ביוב, 
חשבון יתרות, הודעת חוב, הודעת דרישה, דרישה מיידית וכל 

 מסמך אחר.

מכתב לצרכן יכול שיכלול כל נושא העולה מצרכי העבודה  
השוטפת ולרבות, אך לא רק: הודעה על צריכה חריגה, הודעה על 
צריכה חריגה מאוד, הודעה על היעדר גישה מסיבות אשר אינן 
תלויות בתאגיד, הודעה על חיוב לפי הערכת צריכה, הודעה על 

ה על הפסקת מים, הודעה על החלפה מתוכננת של מד המים, הודע
החלפת צרכנים, הודעה על מבצע גביה, טופס וכיו"ב או לחילופין, 
הודעת דרישה או הודעת חוב או דרישה מיידית אשר אינן כוללות 

 "שובר מובנה לתשלום.

 הינה כדלקמן: 1במסמך מספר " טופסהגדרת "
 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
"מסמך המהווה בסיס לפעולה מסוימת של הצרכן והמיועד 

לתאגיד על ידי הצרכן ולרבות: טופס הרשמה לקבלת  להחזרה
חשבונית במייל, טופס החלפת צרכנים, טופס קריאת מד מים על 
ידי הצרכן, בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה 
הנובעת מנזילה, בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה 
 חריגים הנובעים מנזילה, בקשה למשלוח מד המים לבדיקת

בוררות, הצהרה על מספר הנפשות, בקשה לקבלת אישור על אי 
צריכת מים בנכס, טופס עדכון פרטי צרכן, בקשה לתיאום ביקור 
איש שטח בנכס, טופס הרשאה לחיוב קבוע של כרטיס אשראי 
)הוראת קבע באשראי(, טופס הרשאה לחיוב קבוע של חשבון הבנק 

ר של חיוב בגין )הוראת קבע בבנק(, טופס בקשה לעריכת בירו
צריכת מים, טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב חריג בגין צריכת 
מים, טופס בקשה להתקנת מד מים לבניה או לפיתוח תשתית, 
טופס בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור על פי סעיף 

 "א, וכיו"ב. 10
 

עוסק בהדפסת מכתב או טופס על  1בטופס  8שסידורי מספר בעוד 
עוסק בתשלום תוספת לדף שני  9שסידורי מספר דף אחד, הרי 

 באותו מכתב או טופס.

 כך לדוגמא:

תוספת מכתב בן דף אחד )עריכתו, הדפסתו וצירופו( תעלה לא יותר 
 .8כמפורט בסידורי ₪  110מ 

לדף ₪  110 -₪  220תוספת מכתב בן שני דפים תעלה לא יותר מ 
 2לדף מספר ₪  110 –( ו 8הראשון )כמפורט בסידורי מספר 

 .9כמפורט בסידורי מספר 

ביצוע כלל  המחיר/ים מתייחס/ים אללמען הסר ספק יובהר כי 
הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
מידע המשתנה, צירופה לחשבון הצרופה לרבות הנתונים וה

 .ועיטופה ביחד אתו לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז

הכנסת דף , האם הכוונה  10כתוב כמו בסעיף  2

 10בסעיף רק להכנסת דף ומה ההבדל מסעיף 

 שגם שם מופיע צירוף לחשבון

התשובה זהה  –לעיל  1נא ראו מענה לשאלת הבהרה מספר  52 11 6
 בהתאמות הנדרשות

 

הכנסת דף , האם הכוונה  12כתוב כמו בסעיף  3

 12בסעיף רק להכנסת דף ומה ההבדל מסעיף 

 שגם שם מופיע צירוף לחשבון

התשובה זהה  –לעיל  1נא ראו מענה לשאלת הבהרה מספר  52 13 6
 בהתאמות הנדרשות

הכנסת דף , האם הכוונה  14כתוב כמו בסעיף  4

 14בסעיף רק להכנסת דף ומה ההבדל מסעיף 

 שגם שם מופיע צירוף לחשבון

התשובה זהה  –לעיל  1נא ראו מענה לשאלת הבהרה מספר  52 15 6
 בהתאמות הנדרשות

מבקשים לראות/לקבל דוגמאות לסעיפים  5

2,3,4,5 

לתאגיד אין דוגמא היות וטרם הוזמן השירות כאמור. על כל אחד  50-51 2-5 6
 מהשירותים להיות תואם את הגדרות המכרז.

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, 

דוגמא של סריקת חשבון , כנספח א' להודעה זו, מצורפת בזאת
אטומה כפי שהם מודפסים ומופצים  אינטגרליתמים ושל מעטפה 

  .2דומה לדרישות סידורי מספר  דוגמת החשבון והמעטפהכיום. 
 

, שאינה בתצורת חשבון – החובהודעת כמו כן, מצורפת דוגמת 
 אלא כמכתב בלבד ללא שובר תשלום כהגדרתה במכרז,

 
 ה כולל ספח היה מדובר בהודעת חוב בתצורת חשבון.תלו הי

יש בקשה לחשבון מים שנהיה  21בסעיף  6

₪  600מעטפית כשהמחיר לפני הנחה הוא 

עיטוף במעטפה אינטגראלית, אטומה, מנייר מדבר על  2סידורי  50-53 2,21 6
 xס"מ  23.5ס"מ או  x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל  90שביט נטול עץ 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
יש את אותו חשבון  2לעומת זה בסעיף 

בתוספת מעטפה ועיטוף כשהמחיר לפני הנחה 

מה שיוצר מצב לכאורה שחשבון ₪  410הוא 

מים ללא מעטפה יותר יקר מחשבון מים עם 

מעטפה , מבקש הסבר אם יש שוני בין 

 החשבונות מים של שני הסעיפים ומדוע זה כך. 

, עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו ס"מ 16
התאגיד ופרטים נוספים, לרבות עד שתי מודעות גרפיות מעבר 

י המעטפה בצבע שחור, ללוגו, תוך הדפסת הנתונים המשתנים על גב
 עם או בלי צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז.

, A4או מקורב ל  A4מעטפית )קיפולית( בגודל מדבר על  21סידורי 
-גרם ממוגנט, בהדפסה דיגיטאלית דו 90נייר שביט נטול עץ 

 .הכל בהתאם לדרישות המכרז צדדית בצבע מלא,
 

המחירים שונים. כעניין שבשגרה, מדובר בשני מוצרים שונים ולכן 
 ומבלי שיהיה באמור להלן משום מצג או התחייבות מצד התאגיד

סידורי מספר  ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז,
לדבר דואר  21ישמש לחשבון מים ו/או ביוב שוטף וסידורי מספר  2

בהפקה  בתצורת חשבון כהודעת דרישה הכוללת ספח תשלום
 נפרדת.

למיטב ידעתנו, מדובר בשירות מהיר בכמויות  7
 של מאות מכתבים בקובץ.

האם יש טעות סופר במחיר ? כיוון שהסעיף 

כולל את העבודה והביול לפי המתבקש בסעיף 

 זה.

שירות/
 מוצר

 . 1במסמך הסברות מספר  3נא ראו מענה לשאלה מספר  53 20

 הנוסח המחייב והחדש של כמו כן, תשומת לב המציעים אל 
אשר צורף אל מסמך הבהרות  הצהרת המציע והצעתו"  – 1"טופס 
 .1מספר 

 1הטופס שצורף אל הודעה מספר תשומת לב המציעים כי 

המקורי ממסמכי המכרז ויש לצרפו כשהוא  1את טופס מחליף 

 .חתום ומלא בנוסחו המצורף להודעה זו

 



 

 דוגמאות דפוס –נספח א' 
 

 דוגמת חשבון

 



 
  



 מעטפה

 
  



 הודעת חוב בתצורת מכתב )לא בתצורת חשבון(

 



 


