
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ד אדר, תשפ"אכ

  2021     מרץ,  8

            לכבוד
 01/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

למתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית וצילום  06/21מכרז מס'  הנדון:

 1מס'מסמך הבהרות  -מערכות ביוב 

 

  .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.  

האתרים המורשים שאיתם יש לנו  8.2 3
לא מקבלים שפכים עם  הסכם

מילי סימנס, פנינו  3000מוליכות 
לאתרים נוספים כדי לעשות הסכם 
והם מבקשים אנליזה של החומר, יש 

 לקבל אנליזה?

בשל גורמים משתנים רבים אין 
 אפשרות לאפיין או לקבל אנליזה

2.  
יש לנו ציוד לצילום חדש ומשוכלל  8.3 3

שנים, האם זה  7והצלם בעל ותק של 
 מספיק?

  השאלה אינה ברורה

3.  
האם המציע צריך להציג תעודת  8.3 3

הסמכה של צילום מערכות ביוב 
 מטעם רשות המים?

  .לא נדרש

4.  
האם ניתן להביא את  -צילום קווים 8.3 3

 הניסיון של קבלן המשנה?
 

 כן

5.  

 3סעיף  9

כתב 

 כמויות

היום קיימות בשוק משאבות 

מיוחדות לצורך שאיבת חול ומוצקים 

 כגון משאית בלאוור.

האם ניתן להוסיף בסעיף הזה גם 
אפשרות למשאית בלאוור ולא רק 

 ביובית?

, בתנאי שישנה הבקשה מתקבלת
התאמה לשאר הנתונים כגון, שנת 

 ייצור, לחץ, ספיקה ונפח וכד'.



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

6.  

סעיפים  10

ב כת 7-9

 כמויות

 המחיר שניתן -עפ"י מחירון דקל
בכתב הכמויות עבור משאבות דיזל 
אינו משקף את המחיר שניתן על 
ידכם, מדוע תמחרתם זאת ככה? 
נבקש שתשקלו בשנית את המחיר 

 המוצע.

 הבקשה נדחית

7.  

מדוע לא ניתן לתת אחוז הנחה עבור  6.1סעיף  22

 כל סעיף בכתב הכמויות?

מהסיבה שיש נבקש שתאפשרו זאת 
סעיפים שניתן לתת עבורם הנחה יותר 

 גבוהה מסעיפים אחרים.

 הבקשה נדחית

אילו אסמכתאות ו/או אישורים  18.2   .8
 דרושים כדי להוכיח את הניסיון?

כל אסמכתא /המלצה המתארת את 
 ומעידה על הנדרשעיסוק המציע, 

9.  

אילו אסמכתאות ו/או אישורים  18.3 
נדרשים להוכחת אחזקת משאבה 
נגררת מאחר ואין לה רשיון? כנ"ל 

 לגביי ציוד צילום.

כל אסמכתה המעידה על בעלות או 
 אחזקה

 

 

 

  

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שע

 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' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש 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


