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לאספקת חומרים כימיקלים לטיפול בשפכים בהסכם מסגרת  10/22מכרז פומבי מספר  הנדון:

 1מסמך הבהרות מס'  -למועצה האזורית תמר 

 

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

תוציא   • ו/או  שהוציאה  אחר  מסמך  כל  וכן  זה  מסמך  להצעתם  לצרף  במכרז  המשתתפים  על 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד. 

 

 שאלה 
מראה  

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע 

1.  

 2עמוד 

השתתפות  

בכל 

 החומרים 

בצורת   HTHחברתנו מספקת למעט 

שקדים את כל החומרים , את החומר  

HTH   , אנו מייבאים בצורת גרגירים

האם ניתן לספק כגרגירי או לחילופין לא  

 להשתתף בחומר זה. 

 הבקשה נדחית 

2.  

   9עמוד 

כתב 

 כמויות  

מבקשים לקבל מידע לרשימת החומרים  
,סוג אריזה של    כימיקל  : מפרט של כל

 הכימיקל )מיכלית , קוביה או גריקן (,  
הכימיקלים  התפלגות הספקות ,כמות 

)סוג חומר וכמות( לכל הזמנה ומה  
 תדירות ההזמנות, מקום אספקה 

עבור אלו חומרים היעוד,   –מכלים 
חומרי מבנה ושרטוט המכל. האם סקופ  

 העבודה הינו אספקה בלבד? 

הכמויות ואחוז   .א
החומר מצוינים  
 בכתב הכמויות.  

צריכה   האספקה .ב
להיות כחומר נוזלי,  
הספק צריך להעביר  

החומר למכל  את 
 הקיים במתקן 

3.  

 9עמוד 

הצעת  

 מחיר  

האם תוכלו להסביר שוב את מבנה  
הצעת המחיר , מה הכוונה למחיר  

מחיר ₪ לפני   מקסימום , האם הכוונה
הכוונה ל "משקל המרכיב   מע"מ , מה 

ח אם תבהירו  ממחישוב ההנחה " , אש
 זאת.

יש לתת הנחה ממחיר  
המקסימום שרשום  

לפני  בחוברת המכרז, 
מע"מ. יובהר כי לכל  

חומר משקל שונה כך  
שחישוב הצעת המחיר  

ייעשה באופן הבא:  
  Xכמות Xמחיר ליחידה

 )משקל מסך ההצעה( 

4.  

  9עמוד 

הצעת  

 מחיר  

בהצעת המחיר הוא מחיר   5,6,7סעיף 
למכלים , מה הכוונה למכלים אלו ,  

אנחנו ספקי כימיקלים אז הבהירו  
 נקודה זו. 

 חומר מכל פלסטיק ללא  



 שאלה 
מראה  

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע 

5.  

 5עמוד 

אשור  

מכירת  

 כימיקלים 

נמצא אצלנו בפורטפוליו   HTHהחומר  

לא    2019-2022וניתן למכירה ,בשנים 

היה בשימוש ועל כן לא יהיה עבורו  

 .  אישור רואה חשבון

מדובר בכמות מזערית למכרז זה .אנא  

 אישורכם 

 הבקשה מתקבלת 

6.  

 5עמוד 

אישור  

ריכוז  

מעבדה  

 מוסמכת 

בשלב המכרז מפרט  מבקשים לשלוח 
החומר תוך התחייבות לריכוז החומר ,  

ואילו אישור מעבדה מוסמכת עם קבלת  
 אישור זכייה 

אישור   את  להציג  יש 
 החומר 

7.  

 

הצמדת  

 מחיר 

לאור מצב שוק חומרי הגלם בארץ  
 ובעולם ותנודתיות המחיר, 

מבקשים לאשר שינוי בתנאי המכרז כך  
יהיו רשאים הספק ו/או המועצה לדרוש  

 שינוי במחירים,  
אם וככל שחלו במהלך תקופת 

ההתקשרות שינויים במדד המחירים  
   ±10%לצרכן בשיעור העולה על 

ו/או בעלויות חומרי הגלם בשיעור  
   ±13%העולה על  

לעומת המדד/עלויות חומרי הגלם  
אחרון להגשת הצעות  הידועים במועד ה

 בהליך. 

 הבקשה נדחית  

8 

 כללי 

אנחנו מבקשים שתשקלו את דחיית  
המכרז בחודש , הסמיכות לסיום החגים  

 מקשה על הערכות בזמן קצר כל כך. 

 ת יהבקשה נדח

9 

 כללי  

אשמח אם תציינו מה הכמויות בכל  
משלוח לכל פריט , האם בצובר, בקוביות  

 האספקה תדירות  , ג'ריקנים , מה

כ הינן    1,000- הכמויות 
ליטר למשלוח. יובהר כי  
מוערכת   כמות  זוהי 
המועצה   ואין  בלבד 
מתחייבת לכמות כזו או  

 אחרת.
הספק    ע"י  יגיע  החומר 
בכל דרך שימצא לנכון,  
את החומר   לפרוק  עליו 
קבועים   למכלים 

 הנמצאים במתקן. 
האספקה   - תדירות 

אחת לשבוע. שוב יובהר  
המועצה   אין  כי 

לתדירות  מתחי בת 
 ההזמנה.



 

 

 

שהוציאה ו/או תוציא המועצה  על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר 

 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   .1

 )דיסק און קי(. 

קיום   .2 על  האישור  טופס  את  להצעה  לצרף  )יש  לחוזהביטוחים  א'  חתום  נספח  כשהוא   )

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(,  בלבד  בשוליו על ידי המציע  

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

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

 הגשת ההצעות". 

 

 

 

ב                                                                             כ ב  ,ה ר

 יערית הרוש                                                                                                                                     
 מנהלת רכש מכרזים                                                                                                                             

 והתקשרויות                                                                                                                                    
 

 שאלה 
מראה  

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע 

1

0 

הכמות   כללי  מה  בבקשה  לדעת  מבקש 

לאספקה למוצרים : סודיום היפוכלוריד  

 + חומצת מלח+ אלומיניום סולפט 

 

מתחייבת   לא  המועצה 
המצוינות    לכמויות

במכרז,   בכתב הכמויות 
   מדובר בהערכה בלבד.


