
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 ' חשון, תשפ"ג ח

 2022נובמבר,   2

 לכבוד 

 09/22המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,

למתן שירותי ניקוי אגנים אנארוביים ובריכת איוור במתקן טיהור שפכים עין גדי עבור המועצה  09/22מכרז פומבי  הנדון:

 1מסמך הבהרות   -האזורית תמר

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.   •

 שאלה 
מראה  

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע 

 כללי   .1
האם ניתן להציג ניסיון של קבלן משנה  

 בשיטת סחיטה ע"י גיאוטיוב ?
 

 הבקשה נדחית 

2.  

  - 3עמוד 

  -תנאי סף 

 7.4סעיף 

מפעלים  ישנם  -בנוגע להמלצות לקוחות
רבים שיש להם איסור להעביר המלצות  

לקבלנים שעובדים אצלם, לכן האם ניתן  
להעביר את רשימת הלקוחות )לפי נספח א'  

( שאנו עובדים אצלם  13בעמוד  2למסמך 
וכן מסמכים המעידים על כך שעשינו את  
העבודה אצלם )למשל: חשבוניות שיצאו,  

חוזה וכדומה(, בהיקף שנדרש במכרז 
על ההמלצות כי לא ניתן לקבל  ולוותר 

 מהלקוחות הללו המלצה.

   יתנדח קשההב

3.  

  -22עמוד 

  -התמורה 

 8.5סעיף 

לא רשום מה קורה שבמידה והמועצה תעכב  

האם הקבלן יכול לחייב את  תשלומים, אזי 

המועצה בהפרשי עיכוב/הצמדות/מדדים  

כמקובל במשק בעת עיכוב שלא באשמת  

 הקבלן? 

של   הינה  העיכוב  זכות 
   המועצה באופן בלעדי.

4.  

  -22עמוד 

תקופת  

  -ההסכם

 6.1סעיף 

במידה ותהיה עליית מחירים נוספת  

והתמחור לאחר שנה או שנתיים לא יהיו  

למה רק ניתנת    רלוונטיים כבר למכרז,

אופציה למועצה להאריך את תקופת החוזה  

בעוד כמה שנים ללא אישור הקבלן, שכן זה  

עלול לגרום להפסדים מצד הקבלן )ראינו  

בשנים האחרונות כי ישנה עלייה דרסטית  

במוצרי הגלם, כח האדם, הסולר ועוד(  או  

לחילופין נבקש שהמכרז יהיה צמוד למדד  

ייה נוספת  המחירים במידה ותהיה על

 במשק. נודה להבהרת הנושא.

   -הבקשה מתקבלת
במידה והמועצה תממש  

את הארכת ההסכם  
המחירים יהיו כפופים  

 למדד.



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

 

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.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.  .1

בד בל ( כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  נספח א' לחוזהיש 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(, 

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

 

ה  כ ר ב  , ב

 יערית הרוש 
 והתקשרויות מנהלת רכש מכרזים 

 

 שאלה 
מראה  

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע 

5.  

  -22עמוד 

תקופת  

  -ההסכם

 6.1סעיף 

במידה ותהיה עליית מחירים נוספת  

והתמחור לאחר שנה או שנתיים לא יהיו  

רלוונטיים כבר למכרז, למה רק ניתנת  

למועצה להאריך את תקופת החוזה  אופציה 

בעוד כמה שנים ללא אישור הקבלן, שכן זה  

עלול לגרום להפסדים מצד הקבלן )ראינו  

בשנים האחרונות כי ישנה עלייה דרסטית  

במוצרי הגלם, כח האדם, הסולר ועוד(  או  

לחילופין נבקש שהמכרז יהיה צמוד למדד  

המחירים במידה ותהיה עלייה נוספת  

 להבהרת הנושא.במשק. נודה  

   .4ראה תשובה סעיף  

6.  

  -36עמודים  

הסכם רמת  

 שירות 

רשומים רק ה"קנסות" שהמועצה תקנוס  
את הקבלן, מה לגביי ההפך? במידה  

והמועצה מזמינה קריאה ולאחר פרק זמן  
מבטלת ואילו הקבלן נערך לכך ואף הגיע  

חצי דרך, האם הקבלן יכול לחייב את  
הקריאה? שכן נעשו  המועצה עבור ביטול 

 משאבים לשם כך. 

   ת.יהבקשה נדח

7.  

  -46עמוד 

  -לוח זמנים

 4.2.1סעיף 

רשום במכרז כי ביצוע עבודת הניקוי של  
ימים    5האגנים ובריכת האוורור יבוצעו עד 

ואילו בסיור קבלנים אמרו שניתן לנקות  
ימים ולאחר מכן   3קודם כל את האגנים עד  

ימים    5ד יהיה ניתן לנקות את הבריכות ע
נבקש   -ימים  8בלבד, כלומר סה"כ עד 
 הבהרה לגביי מה נכון. 

 כפי שמצוין במכרז,  
ביצוע עבודת הניקוי של  "

האגנים ובריכת האוורור  
 " ימים  5יבוצעו עד 


