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 "ז כסלו תשפ"ג כ

 2022דצמבר,  21

 לכבוד 

 15\22המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,

 1מסמך הבהרות   -עבור המועצה האזורית תמר אספקת חומרים כימיקלים 15\22מכרז  הנדון:

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

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

   9.4,  3עמוד   .1

מאת מעבדה מוסמכת    2022"למציע תעודת בדיקה משנת  

אחד   כל  של  הפעיל  החומר  ריכוז  לאחוז  ביחס 

 מהכימיקלים". 

 : נוזלייםלגבי חומרים ריכוז החומר 

נבקש לתקן כדלקמן: "מאת מעבדה מוסמכת ו/או בדיקת  

יצרן  של  אנליזה  ו/או  החומר  יצרן  של  חיצונית  מעבדה 

 החומר.

ברצוננו לציין היצרן מפיק אנליזה עם ריכוז החומר בעת כל  

 משלוח. 

יש לפטור מהבקשה הנ"ל,   -שקדים   HTH  ריכוז החומר של

קטנה   בכמות  עם   250מדובר  מחו"ל  מיובא  והמוצר  ק"ג 

 אנליזת ספק.

 

 הבקשה נדחית. 
  אהבהרה: על המציע להמצי

תעודת בדיקה, אחת לפחות,  
קלים  יבגין כול אחד מהכימ

 .2022ואשר נערכה בשנת  
אלו  ,  לעניין הבדיקות השוטפות

  יבחנו לאורך תקופת ההסכם.

2.  

האם אסמכתאות לעיסוקו וניסיונו של הספק יכולים     24.1,  5עמוד 
להיות תעודות משלוח לשני לקוחות אשר רוכשים את  

 .  2019-2021הכימיקלים לצורך טיפול במים  לשנים 

 .הבקשה מתקבלת
 סיכום של תעודות משלוח 

3.  

התראות   3להוסיף בסוף המשפט " וזאת לאחר שליחת    5.7, 16עמוד 

למייל שיימסר ע"י הספק" בגין בעיות איכות ו/או אי  

 אספקה במועד הנדרש.

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

 המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.כשהם חתומים על ידי  

 

 :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  נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

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

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

 

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

4.  

, כתב   9עמוד 

כמויות )ההצעה  

 הכספית( 

  7נא הסבר לגבי משקל המרכיב מחישוב ההנחה  )עמודה 

 (8מתוך 

 יש לתת הנחה ממחיר 
 המקסימום שרשום 

 בחוברת המכרז, לפני 
 מע"מ. יובהר כי לכל 

שונה כך חומר משקל   
 שחישוב הצעת המחיר 

 :ייעשה באופן הבא
 X כמות X מחיר ליחידה

 )משקל מסך ההצעה(
 

5.  

 תליטר למשלוח מתייחסו 1000האם הכמות המצוינת של  5,  2עמוד 

 לסודיום היפוכלוריט, חומצת מלח ואלומיניום סולפט ? 

סודיום   עבור  הינה  הכמות  רב 
אינה   המועצה  אך  היפוכלוריט, 

 מתחייבת לכמות כזו או אחרת.

6.  

רב המחירים המצוינים בכתב הכמויות הינם נמוכים,  כתב כמויות 

 נבקש להעלות את המחירים

 הבקשה נדחית 
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ה  כ ר ב  , ב

 יערית הרוש 
 והתקשרויות מנהלת רכש מכרזים 

 


