
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ד אדר, תשפ"אכ

  2021     מרץ,  8

            לכבוד
 06/21במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

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

 3מס'מסמך הבהרות  -ביוב 

 

 :מטעם המועצה ות מצ"ב הבהר

 

 לתנאי הסף, דברי הסבר כללים, ישונה וינוסח באופן הבא: 9.3סעיף  .1

 "למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במהלך שש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז, במתן שירותי שאיבה       

 ושרותי שאיבה ) משאבה טבולה או דיזל נגררת(, לשתי רשויות מקומיות  ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית       

  )לא כולל מע"מ( לכל אחד מהם";₪  250,000ו/או תאגידי מים וביוב, בהיקף התקשרות של        

 יובהר כי המילים "וצילום מערכות ביוב" נמחקו.       

 : , לדברי ההסבר הכללים, ישונה וינוסח באופן הבא19.2סעיף  .2

. אסמכתאות ו/ואו אישורים המתארים את עיסוקו וניסיונו של המציע במתן שירותי שאיבה ושטיפה של 19.2"              

)לא כולל מע"מ( ₪  250,000מערכות ביוב באמצעות ביובית, לשתי רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב, בהיקף של 

 ההצעה במכרז"; לכל אחד מהם, במהלך שש השנים שקדמו להגשת 

 יובהר כי המילים "וצילום מערכות ביוב" נמחקו.            

, הצעת והצהרת 2, למסמך 4-9בהתאם להוראות המכרז, יובהר כי אין לתמחר את השירותים האופציונליים, קרי סעיף  .3

 .06/21המציע להשתתפות במכרז 

 .רון דקלככל שהמועצה תזדקק בעתיד לשירות זה, המחיר ייקבע על פי מחי

יובהר כי קריאת פתע שאורך למסמכי המכרז(,  5לחוזה )מסמך  4.9קריאת פתע" הינה קריאה על פי הגדרתה בסעיף  .4

ש"ע הראשונות הנכללות בקריאת הפתע יחושבו על  4ש"ע, התמורה בגין כל שעה מעבר ל  4ביצוע המשימה ארוך מ 

 כמות השעות הנוספות. , כפול8בסיס הצעתו של המציע ליום עבודה רגיל לחלק ב 

 למסמכי המכרז( ישונה וינוסח באופן הבא: 5לחוזה )התמורה( )מסמך  6.1סעיף  .5

 "בתמורה למילוי כלל התחייבויותיו של נותן השירות על פי חוזה זה במלואן ובמועדן מציע נותן השירות הנחה בגובה           

 ז( עבור שרותי הביוביות השונות. לסכום יתווסף מע"מ כדין, של __________ % )ובמלים: _____________ אחו        

 כשיעורו במועד ביצוע כל תשלום".        

 .לעיל " נמחקו 2יובהר כי המילים " והשירותים האופציונליים המפורטים בטבלאות במסמך         

 

 

 

 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 וינוסח באופן הבא:, ישונה 2מסמך  06/21, להצעת והצהרת המציע להשתתפות במכרז מס' 12עיף ס .6

 נו מצהירים, כי יש לנו ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך שש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז א .12"        

 במתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית ושרותי שאיבה ) משאבה טבולה או דיזל        

 )לא כולל מע"מ( לכל אחד ₪  250,000לשתי רשויות מקומיות ו/או או תאגיד מים וביוב, בהיקף התקשרות של   נגררת(,       

 מהם. להלן פירוט האמור לעיל בטבלה להלן":       

 יובהר כי המילים "וצילום מערכות ביוב" נמחקו.

 

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  יאה ו/או תוציאהוצל 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  (א' לחוזהנספח טופס 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


