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 לכבוד 
   18/2021מספר  פומביבמכרז המציעים 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה, 

   18/2021 מספר  פומבי מכרז –ת הבהרה ומענה לשאלהנדון: 

 למתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביוב 

 
 :ות ההבהרה שנשלחות של המציעים על פי שאלוהפרטני ותהמועצה לשאלת ולהלן תשוב

 
 

 . 14:00עד השעה  12/12/2021נבקש נא הארכת הגשה לתאריך  -מועד הגשת המכרז  – 2מס'  עמוד  :1שאלה  
 לא מוסכם.  תשובה:

 
ולקוחותיו אכן יהוו סוד לעדכן הסעיף  כי ניסיונו של הלקוחות  נבקש  - 9.5בסעיף  6מס'  עמוד  :2  שאלה

 מסחרי/עסקי. 

 . המציע אינו נדרש לפרט לעניין לקוחותיו תשובה:
 

 ימי עבודה להצגת חתימה וערבות לאחר זכייה במכרז. 14נבקש לעדכן ל - 2.5 סעיף 8מס'  עמוד :3  שאלה
 ככל שתידרש אורכה יפנה הזוכה למועצה בבקשה מנומקת לאורכה. לא מוסכם. תשובה:

 

, כל זאת ועוד 15%יש להסיר הסעיף ואו להפחית משמעותית הקנס הוצאות + - 4.6 סעיף 16עמוד  :4  שאלה

 ימי עבודה להגיע על אי ההתאמה.  3כאשר הנושא נידון עם הקבלן המבצע וניתן לו זמן של 

 לא מוסכם. תשובה:
 

 של ההסכם.  1פה יש לעדכן הסעיף כי יהא עדכון הצמדה למדד לאחר תקו - 7.4סעיף  16עמוד  :5  שאלה

 .לא מוסכם תשובה:
 

 .הבהירו נא מהי הכוונה לא יקבל לתמורה נוספת בין אם זכאי לה או לאו - 7.2סעיף  16עמוד  :6  שאלה

 , לרבות כ"א, רכב, כלי עזר, מעבדות וכד'.לביצוע  מחיר כולל את כל הנדרשה תשובה:
 

  ריםמהחומרים שמשמשים הקבלן הינם חומבקשים לשנות את הכתוב ולכתוב: " – 11.2סעיף  19עמוד  :7  שאלה

באיכות מעולה ולפי תקנים ודרישות של הרשויות השונות, המעבדה הינה קובעת שימוש בחומרים 

 ."המתאימים לנהלי האיכות ובטיחות עובדיה

 .מוסכם לא תשובה:

 

 עבור דיגומים שימי שיש וחגים  בעת חתימה  מבקשים לשנות את הכתוב ולכתוב: " – 9.1סעיף  31עמוד  :8  שאלה

 ."על החוזה יתואם בין הצדדים מחיר עבור דיגומים מיוחדים אילו שאינם בשעות פעילות המעבדה
 .לא מוסכם תשובה:

 

 הבהירו נא האם אותו סט בדיקות יהא גם בשפכים וגם במי רשת? כמו כן רשימת   - 3.2סעיף  31עמוד  :9  שאלה

 הפרמטרים מתקבלת מהלקוח ועל פיה יבוצע באם תהיה אי התאמה הקבלן אינו אחראי לה. 

 . 5' הבדיקות יבוצעו ע"פ דרישות המועצה ובכפוף לנספח ג תשובה:
 

 . ניתנים להצגהקו"ח הדוגמים אינם  - 4.2סעיף  32עמוד  :10  שאלה

 מובהר כי אין צורך להציג קורות חיים בהגשת ההצעה אלא על פי דרישה של   לא מוסכם. תשובה:
 המועצה ורק בתקופת ההתקשרות.

 



 

 
 

 המעבדה בלבד.  באתרתעודות כיול ניתנות לעיון  - 9.8סעיף  34עמוד  :11  שאלה
 לא מוסכם. תשובה:

 
 

 . וכו ISO EPAהמעבדה מבצעת  לפי הנחיות ניטור שפכי תעשייה כלומר  9.1סעיף  33עמוד  :12  שאלה

 מקובל כל עוד הבדיקה מבוצעת תחת הסמכת הרשות להסמכת מעבדות וע"פ הנחיות הניטור   תשובה:
 .שנקבעו ע"י איכות הסביבה / רשות המים ומשרד הבריאות

 

 בדיקה חוזרת תחויב במידה והתוצאה הינה בטווח אי הוודאות של התוצאה  - 9.11סעיף  34עמוד  :13  שאלה

 .הראשונית

 .מקובל תשובה:
 

 סיור במעבדה יבוצע  בתיאום מראש בלבד מפאת נהלי איכות  ובטיחות. הסיור   - 9.13סעיף  34עמוד  :14  שאלה

 מתייחס לקבלן המבצע ולאו דווקא לקבלן המשנה אשר ממנו יידרש אישור בנפרד . 
 .מקובל תשובה:

 

 ימים הקבועים   12ימי עבודה , מהי הכוונה מעבר ל 14לא מובן הסעיף וכי יש  - 11.3סעיף  34עמוד  :15  שאלה

כמו כן יש להפחית  הקנס משמעותית ואף הקבלן יוכל  לדון  בנושא במידה ויש עיכוב כלשהו שאינו  

 צפוי.
 נתן קנס בהתאם לנקוב  י ימי עבודה י  14 – ימי עבודה, מעבר ל    14  – הכוונה ל   -טעות סופר   תשובה:

 . במסמכי המכרז
 

  הצדדים עבור מחיר  לעד מומחה ,ההכנות וכיו"ב. עבור זאת יהא סיכום בין  - 12סעיף  35עמוד  :16  שאלה

 .מוסכם תשובה:
 

 בכבוד רב 
 

 שרית עוזרי 
 מנהלת אגף פיתוח 
 

 

 
 
 
 

 , גובר האמור במסמך זה. נוהל הצעת המחיריובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי 
 , לא יכול כל שינוי.נוהל הצעת המחירבשאר מסמכי ופרטי 

 
אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה   בהרות מחייבות את כלל המציעים, גםכי ההיש לשים לב 

 ההבהרה.
 . נוהל הצעת המחיריש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת 

 
 

 : _______________________המציע ה וחותמתחתימ

 

 


