
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 בתשפ" כ"ב באדר א' 

 2202, בפברואר  23

            לכבוד
 03/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

 במועצה האזורית תמר 1לשדרוג מט"ש עין בוקק שלב א' 22/03מכרז פומבי  הנדון:

 1מסמך הבהרות   

 

  .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.

 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום שאלה

1.  
להסכם  5.3

 4מסמך 

 מה עם - 90%סך האחוזים המשולם על ידי המזמין הוא 
 נוסף? %10

מדובר בטעות סופר, 
, 35%אבן דרך ג' הינה 

 . 100%סה"כ 

2.  

לדברי הסבר  9

כללים 

והנחיות 

להגשת הצעות 

 1מסמך 

מטרת הארכה הינה לא,  האם יש אלמנט של שירותים? מה מטרת ההארכה?
עד לסיום ביצוע עבודות 

 .השדרוג

3.  

לדברי  12.3

הסבר כללים 

והנחיות 

להגשת הצעות 

 1מסמך 

 - והתקנת ציוד אלקטרומכני הלחברתנו ניסיון באספק
 מלש"ח לפני מע"מ 2.5מעל בסכום  קדם טיפול ובוצה

 במט"ש אחד 
וכן קיים לנו ניסיון באספקת והתקנת ציוד אלקטרומכני 

במערכות קדם טיפול ובוצה במתקני קדם ובמט"שים 
כי מתקנים נוספים. אנו מבקשים מספר ב שוניםבסכומים 

הנדרש בתנאי הסף יכלול גם מתקני קדם טיפול הניסיון 
 בשפכים.

 לדוגמא:)
לטיפול סיון באספקת והתקנת ציוד אלקטרומכני ינ

ליון ימ 2.5קדם טיפול ובוצה בסכום העולה על בשפכים, 
סיון נוסף מצטבר באספקת והתקנת יח במט"ש אחד וכן נ"ש

במתקנים נוספים לטיפול בשפכים ציוד אלקטרומכני 
 .(מלש"ח 2.5בסכום של 

 

 נדחיתהבקשה 

4.  

לדברי  12.4

הסבר כללים 

והנחיות 

מבוקשים ציודים ומערכות שונות, האם הציפייה היא 
שהמציע יהפוך להיות נציג רשמי של כל אחת מהמערכות? 
האם הציפיה היא שבטרם הזכייה במכרז כל מציע יתקשר 

בארץ? הדרישה עם כל הנציגים הרשמיים של המערכות 
 היא בלתי סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם דרישות החוק

במידה והמציע יובהר כי 
של  אינו נציג מוסמך

 יצרן הציוד הרי שהוא 
להמציא בקש תמ

הצהרה חתומה על ידי 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

להגשת הצעות 

 1מסמך 

 נציג רשמי \סוכנות 
סף עומדת בתנאי  אשר

כי בכוונתם  זה וזאת
להתקשר עימם להזמנת 

 הציוד המוצע. 

5.  

10.02.020 

כתב כמויות 

 פרק בקרה

כותב תוכנה עם  .כן האם יש דרישה לכותב תוכנה מסוים לבקרה?

שנים במכוני  5ניסיון של 

 טיהור שפכים 

 

6.  
כתב כמויות 

 אספקת ציוד

האם ניתן לקבל את איכות השפכים והבוצה לצורך 

העברתם לספקים להתאמת מבנה של הציוד לסוג 

  ?השפכים

מצ"ב קובץ אקסל 
המסכם את תפעול 

 המט"ש.

 הסכם 12.2  .7
מבוקש להוריד את המילה מכל סוג ולהוסיף שניתן למנעם 

 49באמצעים סבירים./ למעט בנסיבות כמפורט בסעיף 

המילים "מכל סוג" 
יימחקו ומעבר לכך לא 

 יתווספו מילים נוספות.

 הסכם 18.2  .8
תכנון מבוקש להוסיף בשורה הרביעית לאחר "בלא 

 מראש" את המילים "על ידי הקבלן"

 מאושר.

 הסכם 25.1  .9

מבוקשת הבהרה כי במקרה של עצירה וחיוב של רשות 

העתיקות לבצע חפירות הצלה או לצורך היתר להמשך 

 עבודה העלויות יחולו על המזמין

אין במכרז כל עבודות 
הדורשות פיקוח  חפירה

 רשות עתיקות.

 הסכם 29.2  .10

ה את סשעות והקבלן לא כי 48הגיע תוך ככל שהמפקח לא 

ת לקבלן פהעבודות, מבוקש כי ככל שתהיה עלות נוס

בעקבות בטלה ישלם המזמין לקבלן עבור זמן הבטלה על 

 .32.2פי תחשיב הקבוע בסעיף 

התשובה בגוף סעיף 
32.2. 

 הסכם 35.3  .11
מבוקשת הבהרה כי אי ביצוע עבודות נוספות בטרם אישור 

 יחשב כהפרת ההסכםהמזמין בכתב לא ת

 התשובה בגוף הסעיף.

 נדחיתהבקשה  .5%נבקש כי ערבות הטיב תעמוד כמקובל על  הסכם 40.1  .12

 נדחיתהבקשה  18.2-מבוקש כב הסכם 41.7  .13

 התשובה בגוף הסעיף מבוקש שהמזמין לא יתפשר בלי הסכמת הקבלן. הסכם 41.10  .14

15.  
, נא הבהרתכם 90%מסתכמות ב  –אבני הדרך לתשלום  הסכם 5.3

 100%לגבי החלוקה של 

 1שאלה תשובה לראה 

16.  

7.1  +8.1 

 הסכם

לאור תכולת העבודה והשינויים בעלויות חומרי  –הצמדה 

הגלם וההובלות, נבקש להצמיד את המחירים למדד 

 האנרגיה ולמט"ח

 נדחיתהבקשה 

17.  
נספח  15 

 ביטוח

כי יירשם:  שורה חמישית, במקום המילה "עשרה" מבוקש

 (90"תשעים" )

 לא מקובל

18.  
יש להוסיף "למעט הרכוש עליו פועל  – 329לאחר קוד  ביטוח צד ג' 

 המבוטח במישרין"

לא ניתן להוסיף באישור 
מלל ועל כן לא הביטוח 

 מקובלת הבקשה. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

 

ו תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/א

 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 לחוזהנספח א' יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 "אופן הגשת ההצעותהוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: " .3

ה כ ר ב  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 

 

 .נדחיתהבקשה  אנו מבקשים לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל כללי  .19

 כללי  .20
מצ"ב קובץ אקסל  המקסימלית בשפכים?מהי רמת המליחות 

המסכם את תפעול 
 המט"ש.

21.   

מבוקש לאשר פרטי ציוד מיצרנים נוספים אשר מעבר 

 לאמור במפרט הטכני

במידה והקבלן הזוכה 
יהיה מעוניין לתת את 
שירותיו על בסיס פריט 
ציוד שווה ערך ושווה 
איכות אשר לא נכלל 
במפרט הטכני, יגיש 
הקבלן את בקשתו 
לאישור המועצה והיא 
תקבל את החלטתה 
בהתאם לחוו"ד 

 מקצועית.


