
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ו אדר, תשפ"ג ט

 2023מרץ,  8
            לכבוד 

 02/23המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,

 

 -לתכנון, שדרוג, הפעלה ואחזקה למט"ש " כיכר סדום" עבור המועצה האזורית תמר 02/23מס  מכרז פומבי : הנדון:

 2מסמך הבהרות מס' 

 

 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.  
חוברת מכרז  

 137-144בעמ' 

לא ברור אופן הגשת ההצעה לעבודות ההקמה והתפעול.  
האם נדרש למלא את כתבי הכמויות המצורפים בעבודה 
נוסף   מקום  יש  האם  הסיכום?  דף  את  רק  האם  הנ"ל? 
)לא  למלא את הצעות המחיר  יש  ששם  במסמכי המכרז 

 מצאנו כזה(? 

את הצעת המחיר יש למלא על גבי  
כתבי הכמויות הפאושלים, הצעת 

ההקמה   עבור  'כתב   –מחיר  ע"ג 
מחיר   הצעת  למכרז',  כמויות 

כמויות    –לאחזקה   כתב  ע"ג 
 'אחזקת המט"ש'. 

2.  

חוברת מכרז  

תנאי   – 3בעמ' 

 סף

 2.2מס' סעיף  

 RBCאו    MMBR"במידה והמציע מציע טכנולוגיה מסוג  
ספק מורשה מטעם יצרן הטכנולוגיה הרי שעליו להיות גם  

לאור המשתתפים בסיורי הקבלנים   –המוצעת על ידיו"  
)אשר הינם חובה( תנאי סף זה אינו מאפשר למשתתפים 
ומשתתף אחד  בוצה משופעלת  טכנולוגיות מלבד  להציע 

. עובדה אשר פוגעת בתחרות  RBCאשר מציע טכנולוגית  
בתנאי סף   ובאיכות ההצעות. אנו מבקשים לאפשר שינוי

מסוג  טכנולוגיה  מציע  והמציע  "במידה  כדלהלן:  זה 
MMBR    אוRBC   מורשה ספק  גם  להיות  שעליו  הרי 

או לחילופין בעל מטעם יצרן הטכנולוגיה המוצעת על ידיו  
הספק  והתחייבות  מורשה  ספק  עם  התקשרות  הסכם 

המכרז   תנאי  בכל  המציע  עם  יחד  לצרף    –לעמידה  יש 
 "המסמכים כנ"ל במעמד ההצע

 הבקשה נדחית 
 
 

3.  

אחרון   מועד

  לשאלות

 הבהרה 

ה י"ע, כיון שהעבוד  20תוספת של    –מבקשים לדחות מועד  
 מורכבת ודורשת תכנון 

 הבקשה נדחית 
 

4.  
מועד אחרון  

 המכרז  להגשת

 י"ע, כיון שהעבודה   20תוספת של    –מבקשים לדחות מועד  
 מורכבת ודורשת תכנון 

מתקבלת.   המועד הבקשה 
להגשת הצעות הינו ביום האחרון  

 12:00עד השעה  26.03.2023
 .בהתאם
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 ד'   400.1.3סעיף 

 

 

 

ז'    400.1.3סעיף  
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 70עמוד 

 , 400.2.3סעיף 

 

 

 

 

 

 

 84עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 ? 75היכן התוכניות המצוינות בנפסח א עמוד  .1

בוצה .2 שיקוע  ואגן  מיכלים  פינוי  נושא    -נדרש  מי 
 בעלויות פינוי הבוצה? מה היקפה? לאן מפונה? 

 

מה כולל העתקת צנרת קולחים העוברת בתוך המט"ש.   .3
 האם יש לכך תוכנית? 

לשפכים   .4 חירום  למיכלי  מיכלי המט"ש הקיים  "הסבת 
מיכלים   לאיזה  במפורש  לצין  נא  ניקיונם".  לרבות 
הכוונה? האם ניתן לפנות את הבוצה לעין בוקק? האם  

ה בעלות הקבלן? האם ידרש תשלום למט"ש עין  ההובל 
 בוקק? 

מ"ק..."    300כתוב "תבנה בריכת חירום מפיברגלס בנפח   .5
הבריכות   את  גם  צריך  האם  כפילות?  כאן  יש  האם 

 הקטנות וגם את החדשה מחוסרות כבריכת חירום? 

 
 
 

הינן   .6 הנדרשות  הקולחים  איכויות  קולחין.  איכויות 
לעמוד בערכי קולי צואתי, חמצן  שניוניות. מדוע נדרש  

 מומס וכלור נותר? 

במידה ותשאר הדרישה של הכלרה הרי דרישות משרד   .7
הבריאות הם לסינון לפני הכלרה. תהיה לכך תוספת  

 משמעותית במחיר. 

טיפול    70בעמוד    –ריחות   .8 מערך  "נדרש  כי  מצוין 
לא  זה  "בשלב  כתוב  הפסולת".  למכולת  בריחות 

ריח" נטרול  מתקן  לכלול  מתוכנן  האם  דיקו  אנא   .
בהצעתנו מתקן טיפול בריחות או שמספיק לכסות את  

 המכולה?

מוגדר מד אולטראסוני. האם    –בריכת ויסות שפכים   .9
 ניתן לספק מד טבול המתאים לבוצה? 

ימים. ע"פ    10  80יום ובעמוד    14רשום  –נפח מיכל דלק   .10
 מה לספק? 

"למען הסר ספק, הנתונים    –  400.2.3סעיף    57עמוד   .11
מספר  ה בטבלה  לעיל  הערכים  1מפורטים  הינם   ,

המכון"   ויבנה  יתוכנן  לפיהם  נבקש    –המינימרליים 
יש   לא  באם  המקסימאליים.  הערכים  שאלה  לתקן 

 לספק ערכים מקסימאליים לתכנון 

באתר והת .1 נמצאות  כניות 
במייל   ויישלחו  המועצה 

 למציעים 
מיכלי   .2 את  לפרק  הקבלן  על 

חשבונו    המט"ש על  הקיים 
לרבות תכולת הבוצה הטמנתם 
הגדול   הקולחים  מיכל  למעט 

 אשר נשאר בשימוש.
תפונה      הקיים  במיכל  הבוצה 

בהתראה  המועצה  ידי  על 
 . מראש על ידי הקבלן

העובר  .3 קולחין  בקו  מדובר 
מתחת למיקום המיועד לבניית 
משוער  מידע  קיים  המט"ש, 
יהיה  ועל הקבלן  מיקומו  לגבי 

 לבצע גישוש ולחשוף אותו. 
הקבלן   .4 על  מבוטל,  זה  סעיף 

יהיה לפנות את מיכלי המט"ש 
 הקיים. 

בשאלה .5 שנרשם  מדובר   4  כפי 
יהיה  הקבלן  על  בשגיאה, 
חדשה  חירום  בריכת  לבנות 

את   300בנפח   ולפנות  מ"ק 
 המיכלים הישנים. 

הנדרשים  .6 בערכים  לעמוד  יש 
 .התקניים לקולחין שניוניים

 . אין דרישה להכלרה .7
מערכת  .8 בהצעה  לכלול  יש 

 . ניטרול ריחות על פי המפרט
 . מד אולטרהסוני .9

 .ימים 10 .10
המתקן   .11 על  אך  הטבלה  פי  על 

שעשויים  בשינוים  לעמוד 
כ   לפעם  מפעם    20%להיות 

 . תוספת
זה .12 למסמך  תצורף   מדידה 

באחריות  בלבד,  לעיון  והינה 
הזוכה לבצע מדידה עדכנית על  

 .חשבונו
 . הבריכה נשארת ללא שינוי .13
בראקטור   .14 צורך  אין 

לעמוד   יש  לדהניטריפיקציה, 
 . בשפכים שניוניים

 .אין צורך בבריכה אנאיירובית .15
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שוחת   .12 כולל  המט"ש,  תוכניות  מלוא  לקבל את  נבקש 
 כניסת השפכים וגובה הגעת השפכים למט"ש. 

בנפח .13 הקולחים  בריכת  כמו    300  האם  תשאר  מ"ק 
שהיא? נבקש תוכנית שלה כולל רומים ונקודות חיבור  

 הקימות בבריכה. 

לריאקטור    –  70עמוד   .14 כלליות  "המערכת    –הנחיות 
האם   דניטריפיקציה".  לצורך  פנימי  סחרור  תכלול 
חובה ראקטור לדניטריפיקציה גם אם חישוב התהליך  
 מראים שלא נדרש לטובת עמידה בקולחים שניוניים? 

 .כנ"ל לגבי ראקטור אנאירובי  .15

6.  
מסמכי    103עמ'  

 .המכרז

נבקש לקבל את ההיתר   15/12/22תוקף היתר הבניה פג ב
 המעודכן. 

להיתר  מידע  בתיק  ולא    מדובר 
הבניה. הינו    בהיתר  המידע  תיק 

תיק   בלבד,  והתרשמות  לעיון 
 מידע עדכני יימסר לזוכה.

7.  2.2 

 – מסמך א' 

יש למחוק את המלל: "לאחר    –  9.10סעיף    -  9עמוד   .1
 שווידא... של המציע".  

 "הסכם לתכנון ושדרוג מט"ש "כיכר סדום -מסמך ה' 

סעיפי    - אחריות ושיפוי בנזיקין    –   43.6  –  43.1סעיף   .2
של   משפטיים  יועצים  לבחינת  מועברים  האחריות 
חברתכם בשים לב להמלצתנו לצמצם את אחריותם  
אחריות   מכסות  פוליסות  )שכן  דין  פי  על  לאחריות 
חוקית בלבד( וכן להוסיף סעיף מגבלת אחריות כמוצע  

 להלן: 
 ביטוח 

 ביטוח   –נספח ו' 

   –וא מב .3
יש למחוק את המלל: "החל מיום מתן.. מי    –  2שורה   .א

" ולכתוב:  העבודות"  מאתר  המבוטח  ממועד    מטעם 
הנחת הציוד באתר העבודות לצורך ביצוע העבודות או  

המועדים מבין  )המוקדם  בפועל  העבודות    (". ביצוע 
עבודות    –הבהרה   ביטוח  אישור  להמציא  ניתן  לא 

ציוד  הנחת  עם  אלא  ההסכם,  חתימת  עם  קבלניות 
תחילת   ו/או  העבודות  ביצוע  לצורך  העבודות  באתר 

 ביצוע העבודות בפועל. 
"או כמוטב לתגמולי   יש למחוק אתה מלל:  –  11שורה   .ב

ולכתוב: לביצוע   ביטוח"  קשור  זה  שגורם  ובלבד   "
העבודות, ולמעט אחריותם המקצועית של מהנדסים,  
מתכננים   מנהלים  יועצים,  מודדים,  מפקחים, 

 ואדריכלים". 
 

רכב    –  2סעיף   .4 לגורמים    –ביטוחי  להעביר  יש 
בביטוחי   בחברתכם  המטפלים  הרלוונטיים 

 צמ"ה, בשים לב להערותינו: רכב/
יש למחוק את המלל: "על חשבון המבוטח"    –  2סעיף   .א

מטעמו".   מי  באמצעות  ובין  בעצמו  "בין  ולכתוב: 
אשר    –הבהרה   צמ"ה  ו/או  רכב  כלי  ישם 

 . א. הבקשה מתקבלת 3
לא  ב.       ברורה,  לא  ברור בקשה 

 לאיזה סעיף מתייחסת הבקשה.
 . א. הבקשה מתקבלת 4

 ב. הבקשה מתקבלת     
 ג. הבקשה מתקבלת     
 . א. הבקשה מתקבלת 6
 . א. הבקשה מתקבלת 7

 ב. הבקשה מתקבלת     
 . א. הבקשה נדחית8

 ב. הבקשה מתקבלת     
 . א. הבקשה מתקבלת 9

 ב. הבקשה נדחית     
 ג. הבקשה נדחית      
 שה מתקבלת ד. הבק     
 . א. הבקשה נדחית 12

 ב. הבקשה נדחית        
 . הבקשה מתקבלת15.1ג. סעיף        

 . א. הבקשה מתקבלת17
 ב. הבקשה מתקבלת       
 . הבקשה נדחית 18
 . הבקשה מתקבלת19
 . א. הבקשה נדחית 20

 ב. הבקשה נדחית       
 ג. הבקשה מתקבלת        

 . הבקשה נדחית 21
 . הבקשה מתקבלת22
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קבלני משנה, ולכן הביטוחים כאמור יערכו   בבעלות  
  על ידי קבלני המשנה ועל חשבונם.

את    –  2.1סעיף   .ב למחוק  ₪    740,000" המלל:יש 
" ולכתוב:  ולתקופת    400,000למקרה"  למקרה   ₪

 ביטוח". 
₪ אחריות    750,000, יש למחוק את המלל:  –  2.3סעיף   .ג

ולכתוב:   ולתקופת    400,000צולבת"  למקרה   ₪
 ביטוח". 

 

להוראות    -  3סעיף   .5 בהתאם  דעתכם.  לשיקול  מועבר 
הסעיף, היה וייגרמו נזקים לעבודות בהתאם לפוליסת  

את  העבודו יקבל  המזמין  אזי  ידיכם,  על  הנערכת  ת 
הסכומים   את  ויעביר  מהמבטחת  הביטוח  סכומי 
בהתאם   וזאת  הנזק,  קימום  לצורך  אליכם 

אנו לא ממליצים לאשר  להתקדמותכם בשיקום הנזק.  
 , עם זאת הנושא מועבר לבחינתכם. סעיף זה מקום

 
 81עמוד   –  4סעיף  .6
 . 30יש למחוק את המספר   – 7שורה  .א
כי  פסקה   .ב "מובהר  מהמלל:  החל  הסעיף,  של  אחרונה 

 אי... במועד" מועברים לתשומת ליבכם. 
 

   5סעיף  .7
 "מיד".  יש למחוק את המילה:  – 3שורה  .א
המלל:  –   4שורה   .ב יש    לאחר  למבטחים"  "ולהגישה 

להוסיף את המלל: "ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס  
 המבוטח". 

 

   –  7סעיף  .8
"ו/או כל מי מטעמם   המלל:יש למחוק את    –  9שורה   .א

 מבקש האישור". 
יש למחוק את ה מלל: "בכל לביטוח חבות    –  9שורה   .ב

 נוסף... אחריות צולבת". 
 

 סעיף פטור  –  8סעיף  .9
"בשמו ובשם הבאים   יש למחוק את ה מלל:  -1שורה   .א

 מטעמו". 
יש למחוק את המלל: "ואת הבאים מטעם    –  1שורה   .ב

 מבקש האישור". 
"וכן מאחריות לאבדן   המלל:יש למחוק את    –  6שורה   .ג

 או נזק". 
:"בזדון", יש להוסיף את המלל:   לאחר המלל  –  8שורה   .ד

"מובהר ומוסכם כי בהתייחס לפטור במסגרת פוליסת  
מהנדסים,   כלפי  יחול  לא  הפטור  הקבלניות,  העבודות 
מתכננים   מנהלים  יועצים,  מודדים,  מפקחים, 

 ואדריכלים בגין אחריותם המקצועית".
אחרונ  .ה טענה...  פסקה  ותעלה  "היה  מהמלל:  החל  ה 

 משפטיות" מועבר לבחינתכם.
 

 מועבר לבחינתכם.  –  9סעיף  .10
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 מועבר לבחינתכם.   - 10סעיף  .11
 

   11סעיף  .12
הביטוחים    –   3שורה   .א "את  המלל:  את  למחוק  יש 

ולכתוב:   המחויבים"  בשינויים  המפורטים... 
 "ביטוחים". 

הראשונה    –  5שורה   .ב הפסקה  המילה: לאחר    –בסוף 
"בסעיף זה" יש להוסיף את ה מלל: "בהתאם לשיקול  

 דעתו של המבוטח". 
 מועברות לבחינתכם.  –פסקה שניה ושלישית  .ג
 

 מועבר לבחינתכם.  – 12סעיף  .13
 

 מועבר לבחינתכם.   -13סעיף  .14
 

 תשומת ליבכם.   – 14סעיף  .15
 

יש למחוק את המלל המופיע פעמיים:     –  15.1סעיף   .16
ביטוחי   המפקח/מנהל  "ולעניין  לטובת  גם  העבודות 

 הפרויקט". 
 

   – 15.3סעיף  .17
מטעם    –   1שורה   .א מי  "ו/או  המלל:  את  למחוק  יש 

 המבוטח" 
ביטוח    –   2שורה   .ב "ולעניין  מלל:  ה  את  למחוק  יש 

 העבודות גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט". 
 

 יש למחוק את הסעיף.  – 15.4סעיף  .18
 

"  2013"מהדורה  יש למחוק את המלל:    –  15.5סעיף   .19
 ולכתוב ו/או נוסח אחר מקביל לו ו/או נוסח יועץ". 

 

   – 15.6סעיף  .20
מבקש   .א מטעם  הבאים  "וכלפי  המלל:  את  למחוק  יש 

 האישור".  
 יש למחוק את המלל: "וכן כלפי כל אדם... לטובתו".   .ב
בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מובהר כי ויתור   .ג

לא יחול כלפי    על זכות התחלוף לעניין ביטוח העבודות
מפקחים,   מהנדסים,  ו/או  פרויקט  מנהל  ו/או  מפקח 
בגין   ואדריכלים  מתכננים  מנהלים  יועצים,  מודדים, 

 אחריותם המקצועית". 
מלל:    –  15.7סעיף   .21 ה  את  להוסיף  יש  הסעיף,  בסוף 

 "בכפוף לאישור המבטחת" 
בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: " על    –  16סעיף   .22

אי  המצאת  אי  האמור,  לא  אף  במועד  הביטוח  שורי 
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה אלא לאחר שפנה  
הביטוח   אישור  מצאת  לה  בבקשה  לקבלן  המזמין 

תוך   הביטו  אישור  להמצאת  פעל  לא  ימי    10והקבלן 
 עסקים מיום הבקשה". 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

 . יש להוסיף את הסעיף להלן )קריטי להתקשרות( .23

8.  
חוזה    -2.2

 הקמה 

ככל שהמציע מחזיק במלא מניות ספק הטכנולוגיה האם 
המציע וספק הטכנולוגיה יכולים לגשת במשותף למכרז  
ולחלופין, האם המציע יכול להיחשב כמי שעומד בתנאי  

החברה   -סף זה תוך שימוש בניסיון ספק הטכנולוגיה  
 בת שלו? 

על   הסף,  בתנאי  שנרשם  כפי 
של  המציע   מורשה  ספק  להיות 

 הטכנולוגיה. 

9.  
חוזה    -1.2.3

 הקמה 

האם לוחות הזמנים נספרים ממועד קבלת היתרים  
מהועדת המקומית שכן אין הדבר בשליטת הקבלן, הוא  

יכול לפעול במלוא המהירות אולם לא יכול להתחייב  
 לקבלת אישור. 

מהוועדה   התייחסות  זמני 
בחוק,   קבועים  המקומית 

מלא  באחריות   כי  לוודא  הקבלן 
ממולאות   הוועדה  של  הדרישות 

 וכי מוגשת תכנית תקינה. 

10.  
חוזה    -2.2

 הקמה 

כנ"ל בקשר להוצאת היתר הבניה, הדבר תלוי בוועדה  
 הקבלן יפעל כמיטב יכולתו. 

כי   לוודא  הקבלן  באחריות 
בהתאם  תכניות  מוגשות 

 לדרישות החוק. 

11.  
חוזה    -4.1

 הקמה 

ישולמו   כי  החשב  מבוקש  לנהלי  בהתאם  התייקרויות 
מנגנון   מחייב  הריבית  ועליית  השוק  של  המצב  הכללי, 

 הצמדה. 

לקחת בחשבון בהצעתו    ע על המצי
ללוח  יהתי בהתאם  קרויות 

 הזמנים של הפרויקט. 

12.  
חוזה    -17.2

 הקמה 

מבוקש כי יובהר שהמזמין ישפה את הקבלן שיפוי מלא  
   .על הנשיאה בעלויות פיקוח

 

 במקום עתיקות. אין 

13.  
חוזה    -21.10

 הקמה 

הרשות  לו  תינתן  וכי  הודעה  לקבלן  תינתן  כי  מבוקש 
 . להתגונן, המזמין לא יתפשר אלא באישור הקבלן

 

 הבקשה מתקבלת 

14.  
  חוזה   -32.1

 הקמה 

בפיצוי  מזכים  לא  אשר  דחייה  ימי  יוגדרו  כי  מבוקש 
להוראת   בקשה  להגיש  רשאי  הקבלן  יהיה  להם  שמעבר 

 .שינוי

 הבקשה נדחית 
 

15.  
  חוזה   -45.5

 הקמה 

למה להחזיק עוד אחוז נוסף   5%יש לכם ערבות בדק של  
 . מסכום העיכבון 20%מהעבודות? מבוקש להוריד את ה

 

 הבקשה מתקבלת 

16.  
חוזה    -46

 הפעלה 

 מבוקש למחוק את הסעיף, יש לכם ערבות. 
 

 הבקשה נדחית 
 

17.  
חוזה    -59

 הפעלה 

לנותנת   תינתן  כי  לה מבוקש  תינתן  וכי  הודעה  השירות 
הרשות להתגונן, המזמין לא יתפשר אלא באישור נותנת  

 . השירות
 

 הבקשה מתקבלת 

18.  
חוזה    -65

 הפעלה 

לשירותים  בקשר  וכן  השמטה,  טעות,  למחוק  מבוקש 
 . מבוקש כי יהיה כתוב עקב מתן השירותים

 הבקשה נדחית 
 

19.  
חוזה    -68

 הפעלה 

ובמקומה לכתוב עקב  מבוקש למחוק את המילה כאמור  
 . מעשה או מחדל של נותנת השירות

 הבקשה מתקבלת 

20.  2.1   
 תנאי הסף.  

 שנים שקדמו ...."  5  -"המציע הקים או שידרג ב
 . 5שנים במקום  7נבקש לשנות את תקופת הניסיון ל

 הבקשה נדחית 
 

21.  2.8   
 4עמוד 

סף. על המציע לצרף חשבון סופי חתום ומאושר של   תנאי
על המציע לצרף   -נבקש לשנות ל.  הפרויקט המוצג על ידו

 הבקשה נדחית 
 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

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

 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  נספח א' לחוזהביטוחים )יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום   .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 
 והתקשרויות נהלת רכש מכרזים מ

  

 תשובת המועצה שאלת המציע  מראה מקום שאלה 

של  ההקמה  ושלב  התכנון  לשלב  ומאושר  חתום  חשבון 
 הפרויקט המוצג על ידו. 

22.  
  73עמ'    3סעיף  

 מפרט טכני 

איוור  משופעלת  בוצה  טכנולוגיית  נתוני  לגביי  הבהרה 
 .מתמשך

מתמשך אכן בטווח של   נא לאשר שזמן השהייה באיוור
האם בריכת הבוצה המצוינת בסעיף, הנה  . שעות 1-24

יחידה נוספת למיכל עיצוב בוצה או שמדובר באותה  
 יחידה? 

שעות,    20זמן שהיה באיוור נמשך  
לא פחות. בריכת ייצוב בוצה היא  

 . בריכת הבוצה
 

 סיור קבלנים   .23

  בפברואר נערך סיור קבלנים בקשר עם מכרז פומבי   6ביום  
להתקשרות לתכנון, שדרוג, הפעלה ואחזקה מט"ש    02/23

)"מכרז"(.  תמר  האזורית  המועצה  עבור  סדום"  "כיכר 
GES   מחזיקה במלוא מניות אקוויז בהתאם לנוסח החבר

המצורף למכתב זה והחברות נמצאות בהליך  מתקדם של  
מיזוג. בשל היעילות השתתף בסיור הקבלנים לעיל, נציג 

החברו שתי  בשם  נציגת אחד  רשמה  סופר  טעות  עקב  ת. 
החברות גב' יפית פרץ )"נציגת החברות"( את שמה תחת  

GES    בלבד והעבירה את כל המידע שניתן במסגרת סיור
 הקבלנים, לשתי החברות.

כמי שעמדה   החברות מבקשות כי הוועדה תכיר באקוויז
באמצעות   הקבלנים,  בסיור  השתתפות  של  הסף  בתנאי 

 נציגת החברות שנכחה בסיור.

חברת  בין  המיזוג  שהליך  ככל 
GES    טרם מועד לאקוויז יושלם

המכרז  שהוועדה    הגשת  הרי 
תכיר בהם כמי שעמד בתנאי סף  
הרי   יושלם  שלא  ככל  זה, 
בחרת   ורק  אך  תכיר  שהוועדה 

GES. 

 מצ"ב הבהרה מטעם המועצה  .24

הדרך  אבני  זה  למסמך  מצורף 
 לתשלום.

תשלום  ישולם  המים  קו  עבור 
 במלואו לאחר סיום הקמתו.



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

 אבני דרך לתשלום: 

 

 אבני דרך לתשלום להקמת המט"ש

 אחוז תשלום  שם

 10% וקבלת היתר בניה לכלל המט"ש  אישור התכנון המפורט 

 25% גמר עבודות עפר ובטונים 

 25% התקנת ריאקטור ביולוגי 

 15% גמר עבודות פיתוח שטח 

 15% ואינטגרציה והפעלת המתקן גמר עבודות חשמל  

 10% גמר הרצה, מסירת המתקן  העברה להפעלה וחשבון סופי 

 100% סה"כ

 

 

 עבור קו המים ישולם בנפרד תשלום בודד בסיום הקמתו בהתאם להצעת המחיר. 


