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 11/22מכרז פומבי מספר  הנדון:

  להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים, קולחין 

 1מסמך הבהרות  -שניוניים ושלישוניים, בוצה, מים ומים מליחים 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 

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

 

 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

1.  

   2עמוד 

 1סעיף 

לולאות   11הסבר על תיאור הנקודות  

מהי הכוונה? האם הן נמצאות 

 במטש"ים? 

נמצאות   הנקודות 
נקודות    11במטש"ים  

 ה. צבמתחם המוע

2.  

 6עמוד 

סעיף  

22.10   

פרוטוקול סיום מציעים לא בוצע על  
 כן לא יצורף 

 הבקשה מתקבלת 

3.  

 7עמוד 

סעיף  

22.22 

מעטפות   שתי  הטוב,  הסדר  למען   א. 

מהן   באחת  כשאר  המכרז  מסמכי  עם 

ההצעה   שהיא  פנימית  מעטפה  תוכנס 

פנימית   מעטפה  רק  כלומר  הכספית? 

 אחת עם ההצעה? 

בעוד    09/22ב. מספר המכר מצוין 
 מה נכון?  11/22בשער המכרז מצוין  

א. יש להגיש את מסמכי  
בכללותם,  המכרז 
הכספית   ההצעה  למעט 
לא   עותקים  בשני 
שיוכנסו   כרוכים 
ההצעה   את  למעטפה. 
למלא   יש  הכספית 
למעטפה   ולהכניס 
למעטפה   שתוכנס 

 הגדולה. 
סופר,   טעות  נפלה  ב. 
הינו   המכרז  מספר 

11/22 

4.  
   10עמוד 

 30סעיף 

כמות   שימוש בקבלן משנה מוסמך.יהא  את  לציין  יש 
קבלן   ע"י  הבדיקות 

 משנה והסמכתו ה



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

5.  

 13עמוד 

   51סעיף 

סופית   המחירים הינם ללא מע"מ  הינה  התמורה 
 למעט תוספת מע"מ 

6.  

16 

פרטי  

ניסיונו של  

המציע  

טבלה א  

עבור  

ניסיון  

 המציע 

מצוין כי יש למלא הטבלה בהתאם  
נמצא  בתנאי הסף, לא   10.5לסעיף  

  9.7סעיף זה האם הכוונה הינה לסעיף 
 ? 4מעמוד 

סופר   בטעות  מדובר 
הסעיף,   להפניית  ביחס 

הוא   הנכון    9.6הסעיף 
 לתנאי הסף. 

7.  

17 

פרטי  

ניסיונו של  

המציע  

טבלה ב  

עבור  

ניסיון  

המציע  

בליווי  

וניהול  

תכנית  

 דיגום 

מצוין כי יש למלא הטבלה בהתאם  
בתנאי הסף, לא נמצא   10.5לסעיף  

  9.6ף זה האם הכוונה הינה לסעיף סעי
 ? 4מעמוד 

סופר   בטעות  מדובר 
הסעיף,   להפניית  ביחס 

הוא   הנכון    9.6הסעיף 
 לתנאי הסף. 

8 

17 

פרטי  

ניסיונו של  

המציע  

טבלה ג  

עבור  

הבדיקות  

שמבוצעות  

על ידי  

אשר   27.4מצוין כי יש לפרט לי סעיף 
לא נמצא , במידה וכן הכווינו לעמוד  

הנכון, כמו כן לא ברור מהי הכוונה  
במספר הבדיקות הכלליות שביצע  

המציע האם הכוונה הינה לטבלה בה  
פורט ניסיון המציע? האם ממנה  

 לחשב  הנתונים המבוקשים? 

סופר,   בטעות  מדובר 
הסעיף   להפניית  ביחס 

 (. 2) 26.4הנכון הוא 



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

קבלן  

 משנה 

9 

18 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

וכתב  

 כמויות 

סעיפים  

:47,48,50,

51,52 

נבקש נא לקבל כמויות עבור   .א
כמות דיגומי חטף ודיגומים  

מורכבים בשנה ,גם עבור  
דיגומים דחופים בשעות  

מעבר לשעות פעילות   
 המעבדה. 

בדיקת    01/01/2022לפי רגולציה מה
כספית אינה כלולה בביצוע  סריקת  

, ניתן לבצע בנפרד, האם  ICPמתכות 
 כתב הכמויות יעודכן בהתאם?

כמות  מצוינת   במכרז 
 משוערת 

10 

19 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

וכתב  

כמויות  

 27סעיף 

 כללי  איזה כלור מבוקש? כללי /חופשי? 

11 

19 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

וכתב  

כמויות  

 28סעיף 

? יש הערה לא  VSהאם הכוונה ל
   27רלוונטית כתוב מופיע בסעיף 

VVS  בדיקות    55-כ
 בשנה 

12 

 

19 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

מוצקים    TS ? TSSהאם הכוונה ל כלל 
 מרחפיםאי 



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

וכתב  

כמויות  

 32סעיף 

13 

 

20 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

וכתב  

כמויות  

 34סעיף 

חנקן    13מה ההבדל מסעיף 
 N מדווח כ  אמוניקאלי 

חנקן   הבדל  אין 
 ניקאלי מוא

14 

20 

מפרט  

טכני  

ללקיחת  

דוגמאות  

וכתב  

כמויות  

 38סעיף 

 כן האם הכוונה לכלל אלקליניות?

15 

22 

נוסח  

ערבות  

בנקאית  

לקיום  

 ההצעה 

בעוד על   09/22מספר המכרז מצוין 
מהו    11/22שער המכרז מצוין  

 המספר הנכון? 

 3ראו מענה לשאלה 

16 

27 

 7.4סעיף 

נבקש לקבל את תכונית הדיגום 
המאושרת לביצוע, כמו כן נבקש כי  

יתקיים סיור מקדים עבור הכרת 
נקודות הדיגום ואו בדיגומים 

הראשונים עבור כל נקודה/בית  
עסק/אתר יהא ליווי צמוד מעטם נציג  

 המועצה הבקיא במידע. 

סיור   נדחית.  הבקשה 
בחירת   לאחר  יתבצע 

 קבלן זוכה  



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

17 

27 

 7.2סעיף 

עבור כל שינוי יש להעביר במייל כתוב  
 מטעם המועצה. 

 הבקשה מתקבלת 

18 

29 

 8.9סעיף 

מהי הכוונה בביצוע מטלה? הדוגם  
הינו דוגם מוסמך אשר יגיע לביצוע  
דיגומי שפכים,קולחים וכו בהתאם  

 לדרישות המכרז בלבד. 

מטעם   לדיגום  הגעה 
 משרד הבריאות 

19 

29 

 8.11סעיף 

במידה ותחול אי התאמה אשר 
תידרש לקנס, נבקש נא לקבל פנייה  

שעות בגין   72מראש ולתת מענה עד 
רק לאחר דין ודברים  אי ההתאמה 

 תהא החלטה על קנס וכו.

 הבקשה נדחית 

20 

30 

 10.3סעיף 

יש להסיר הסעיף וכי לא מקובל  
במידה וההסכם תם ואו בוטל הקבלן  

 יוכל לבצע השירותים. 

 הבקשה נדחית 

21 

32 

 13.5סעיף 

נבקש להוסיף לנוסח: בעקבות עליית  
מדד המחירים לצרכן באחוזים 

מחירי הבדיקות יעודכנו  משמעותיים, 
בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן  
מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע  

 ביום)יושם התאריך הרלוונטי(.

 הבקשה נדחית 

22 

32 

 13.3סעיף 

 הבקשה נדחית  לכל חודש. 15נבקש לעדכן עד 

23 

35 

 18.2סעיף 

בין   כל עוד לא יתקיים ניגוד עיניינים
 נותן שירות אחד ואחר. 

 הבקשה נדחית 

24 

36 

 22סעיף 

במידה ותחול אי התאמה אשר 
תידרש לקנס, נבקש נא לקבל פנייה  

שעות בגין   72מראש ולתת מענה עד 
אי ההתאמה רק לאחר דין ודברים  

 תהא החלטה על קנס וכו.

 הבקשה נדחית 



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

25 

45 

הסכם 

רמת 

שירות  

SLA 

המצאת  .א עבור  לעדכן  נבקש 

 ימי עבודה.  15מידע...עד 

נבקש  .ב תוצאות  מסירת   עבור 

 ימי עבודה.  14נא לעדכן עד  

ואו   .ג דיגום  ביצוע  אי  עבור 

 ימי איחור.  3בדיקה עד  

כמו כן טבלת הקנסות הינה גבוהה  ד. 
  45%מאוד  יש להפחית הקנסות ב 

 לכל הפחות. 

 הבקשה נדחית  א. 
 
 
 

 ימים    12תוצאות עד ב. 
 

 ד. הבקשה נדחית 

26 

 

46 

הצהרת  

 סודיות 

נבקש למלא השמות רק לאחר קבלת  
הודעת הזכייה ובמועד חתימת 

 החוזה. 

 הבקשה נדחית 

27 

5 

 20סעיף 

נבקש להאריך את מועד ההגשה 
 . 16:30עד השעה   13/11/2022ב

 הבקשה נדחית 

28 

 

6 
סעיף  

22.10 

לא מוזכר   – פרוטוקול סיור מציעים 
כי קיים סיור קבלנים. מסמך זה לא  

 ניתן להמציא.   

 2ראו מענה לשאלה 

29 

8 
 26.4סעיף 

מבקשים להבהיר האם בכל המלצה,  
נוסחה יהא אשר יהא, יהא זכאי  

', או שישנה בדיקה  נק 6לניקוד של 
של ניסוח ותוכן המלצה, אשר יש בה  

להשפיע על הניקוד. ככל וישנה בדיקה  
של ניסוח ותוכן המלצה אשר יש בה  

להשפיע על הניקוד, מבוקש לצרף 
 נוסח המלצה נדרש.  

יוענק   המלצה  כל  בגין 
בהתאם    6עד   נקודות 

לטיב ההמלצה ולשיקול  
של   הבלעדי  דעתם 

 וועדת האיכות. 

30 

9 
 28.3עיף ס

א לצו המועצות המקומיות  18סעיף 
קובע   1958-)מועצות אזוריות(, תשי"ח

כי לא ינוהל משא ומתן עם משתתף 
במכרז בטרם נקבע הזוכה במכרז. 

לפיכך, מבוקש למחוק את האפשרות  
לנהל משא ומתן עם המציעים טרם 
הוכרז זוכה במכרז. כמו כן, מבוקש  

להבהיר, כיצד תתבצענה הזמנות  
עבודה למציעים השונים, באם ייבחר  

 יותר מזוכה אחד.

 הבקשה מתקבלת 



 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

31 

10 
 35סעיף 

 

חילוט הערבות הבנקאית של המציע,  
צריכה להיעשות רק במקרה וביטול  

ההתקשרות עם המציע הזוכה, נובעת  
מסיבה הקשורה בזוכה. לפיכך 

מבוקש למחוק את המילים: "מכל  
סיבה שהיא" ולרשום " מסיבה 
  12הקשורה בזוכה כמפורט בסעיף 

 לעיל".

 הבקשה מתקבלת  

32 

13 
 45סעיף 

₪ הינה    100,000ערבות הביצוע בסך 
גבוהה לסוג שירותים זה באופן בלתי  
סביר. מבוקש להפחית את סך ערבות  

 ₪ .  50,000הביצוע ל 

 הבקשה נדחית 

33 

24 
   5.3סעיף 

מבוקש לפרט מהן המשימות הנוספות  
הקשורות בשירותים שאינן מפורטות  

במסמכי המכרז, ואשר על נותן  
 השירותים להעניק למועצה.  

כל משימה אשר קשורה  
עקיף   ישיר/  בקשר 
 לשירותים נשוא המכרז 

34 

סעיף    27

7.2   

מבוקש לפרט מהן המשימות הנוספות  
הקשורות בשירותים שאינן מפורטות  

במסמכי המכרז, ואשר על נותן  
 השירותים להעניק למועצה.  

 .33ראו מענה לשאלה 

35 

33 
   14.4סעיף 

מבוקש כי חילוטה של ערבות הביצוע  
יום   14תיעשה בכפוף להתראה בכתב 
מראש על כוונה לעשות כן, וכי  

יום לא   14יתבצע אם במהלך החילוט 
תוקנו ההפרות ו/או הליקויים על ידי  

 הזוכה. 

 הבקשה נדחית 

36 

33 
סעיפים  

15.2  ,15.3  

 15.5-ו

חיוב נותן השירותים בכל נזק ישיר  
ועקיף שנגרם בגין השירותים הינו לא  

סביר, ולא מקובל בהסכמים מסוג זה.  
מבוקש כי נותן השירותים יחויב רק  

ישיר שנגרם בגין מתן  בגין נזק 
השירותים, עקב מחדל או רשלנות של  

נותן השירותים. מבוקש לתקן את  
 הסעיפים הרלוונטיים בהתאם.

 הבקשה נדחית 

37 

39 
 2.3סעיף 

מבקשים להוסיף בסופו )בדומה  
(  למבוטח הזכות שלא 2.1לסעיף  

לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם  
יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

₪ כאילו נערך ביטוח צד ג'   750,000
כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד 

שלישי כנגד מבקש האישור או מי  
מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר 

היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על  

ביטוח   נספח  מצ"ב 
 מתוקן  



 

 

 

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. 

 

 שאלה 

מראה  

מקום/עמו

ד בחוברת 

 מכרז

 תשובת המועצה שאלת המציע 

המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין  
   .נזק או הוצאה כאמור

38 

 
39 

 3סעיף 

ימחקו המילים "ממועד חתימה על  
 ההסכם זה"   

ביטוח   נספח  מצ"ב 
 מתוקן 

39 

42 
 15.5סעיף 

ביטוח   " 2013ימחקו המילים "מהדורה  נספח  מצ"ב 
 מתוקן 

40 

43 
אישור  

קיום  

 ביטוחים  

נבקש לבטל הדריה "חבות מוצר".  
המציע איינו מייצר ו/או מספק  

מוצרים כלשהם במסגרת הפעילות  
 הנדרשת  

ביטוח   נספח  מצ"ב 
 מתוקן 

41 

43 
אישור  

קיום  

 ביטוחים 

נבקש למחוק מ"פירוט השירותים"  
)"מכירת/רכישת/השכרת  046קוד 

 ציוד"( 

ביטוח   נספח  מצ"ב 
 מתוקן 

42 

45 
 1סעיף 

מבקשים מסירת תוצאות   .א
 . ימי עבודה   12תוך 

 ₪  1,000להוריד את סכום הקנס ל ב. 

 א. הבקשה מתקבלת  
 

 ב. הבקשה נדחית 

43 

45 
   1סעיף 

מבקשים להוריד את אי ביצוע בדיקה  
  . 

 הבקשה נדחית 



 :דגשים להגשת המכרז

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

 )דיסק און קי(. 

2. ( ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  להצעה  לצרף  לחוזהיש  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". 
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