
 
 

 

 

 
   ' אייר תשפ"א דכ
 2021מאי  06  

 לכבוד 
   5/21מספר  פומביבמכרז המציעים 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה, 

   5/21 מספר פומבי  מכרז   – תומענה לשאל הבהרות ו 

 מתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב ל

 1הודעה מספר  

 
ת ההבהרה  ות של המציעים על פי שאלוהפרטני ותלשאלת המועצה ותשוב עדכונים ולהלן 

 . ושנשלח 
בשעה   10.05.2021תשובות לשאלות הקשורות לנושאי ביטוח ונספח ביטוחי יינתנו עד ליום שני  

16:00 : 
 

 

אחזקה של עד שני מכוני טיהור להציג כך שיהיה אפשר  5.2.2.1נבקש לשנות את תנאי סף   שאלה:

שפכים בכל שנה ולא ארבעה כפי שמצוין במסמכי המכרז לאור העובדה כי מרבית החוזים 

 . היוצאים בנפרד ט"שיםבתחום אחזקת תחנות שאיבה אינם כוללים תחזוקת מ

 . לא מוסכם תשובה:
 

על קבלן  מדובר  3ג  100שיונות גם לקבלן שיש לו רישיון קבלני יהאם ניתן להרחיב את הר  שאלה:

 הנ"ל ורשאי לגשת למכרזים גדולים בהיקפם בנושא.בכל התחומים בעל ידע ומומחיות רבה 

 . מוסכם לא תשובה:
 

הנדרש של חברתנו עונה מעל לדרישה, בהפעלה ואחזקה של תחנות שאיבה מאחר שהניסיון  שאלה:

שים  "לביוב.  ובנוסף לכך, מועסקים בחברתנו מהנדסים בעל ניסיון עשיר בתפעול מט

נבקש לאשר כי ניסיון שהפעלה של תחנות שאיבה לביוב עונה על הדרישה ובתהליך, 

בודה בתחנות שאיבה.               שים וזאת כי התפעול והמכניקה זהים לע"בהפעלה של מט

, העובדים והמהנדסים מועסקים באופן ישיר על ידנו. )בעלי הניסיון בתהליך  יתרה על זאת 

 שים( "של השפכים במט
 . מוסכםלא  תשובה:

 

נבקשכם להבהיר כי ניתן להסתמך גם על ניסיונה ורישיון  5.2סעיף  חוברת המכרזלכרך א' ב שאלה:

 בבעלות מלאה של המציע.הקבלן של חברת אם 
 לא מוסכם.  תשובה:



 
 

 

 

 

נבקש לעדכן את תנאי העבודות הנוספות, כך שיהיו  10.11סעיף  חוברת המכרזלכרך א' ב שאלה:

 12%ממחירון דקל בתוספת רווח קבלני של  5%בהפחתה של 
 לא מוסכם.  תשובה:

 
 

"מצהיר בזה כי" יתווספו נבקש כי לאחר המילים  4נספח א'   חוברת המכרזלכרך א' ב שאלה:

 המילים "למיטב ידיעתי". 
 לא מוסכם.  תשובה:

 

נבקש כי לאחר המילים "כי הוא או" יתווספו המילים  5.15סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

"למיטב ידיעתו" ובנוסף, לאחר המילים "כדוגמת העבודות והשירותים נשוא הסכם זה" 

לידיעתו על עובד שהורשע בעבירות כאמור הוא מתחייב שלא  יתווספו המילים "וככל ויובא 

 יספק שירותים". 
 לא מוסכם.  תשובה:

 

  30נבקש לעדכן את מועדי התשלום לשוטף + 12.43סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

ובמוסף, שישולמו לפי המוקדם מבין תום החודש בו הומצאה חשבונית או יום אישור 

 המנהל. החשבון על ידי 
 . יום  45חלקית : תנאי התשלום יהיו שוטף +   מוסכם תשובה:

 

נבקש כי יוסף בסיום המשפט, "או מגפה, או מחלה    13.7.1סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 )דוגמת הקורונה(. 
 לא מוסכם  תשובה:

 

 .ש"ח ליום 500- נבקש לעדכן את סכום הקנס ל 14.1סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 לא מוסכם  תשובה:
 

 . 5%-נבקש כי שיעור הריבית השנתית ישונה ל 14.2סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:
 לא מוסכם  תשובה:

 

 .5%-ישונה ל האחוזיםנבקש כי שיעור   .3.214סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:
 לא מוסכם  תשובה:

 

 .5%-ישונה ל האחוזיםנבקש כי שיעור  14.4סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:
 לא מוסכם  תשובה:

 



 
 

 

 

נבקש כי יובהר כי אחריות הקבלן הינה לנזק ישיר  18.1סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 . בלבד ובמוסף, המילים "א העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הקבלן" ימחקו
 לא מוסכם  תשובה:

 

נבקש כי יובהר כי הקבלן מתחייב לתקן את הנזק   18.2 סעיף חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 ולהשיב את המצב לקדמותו, כפי שהיה במועד קבלת המתקן על ידי הקבלן.
 לא מוסכם  תשובה:

 

 נבקש למחוק את המילים "או עקיף". 18.3סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:
 לא מוסכם  תשובה:

 
 
 

נבקש כי יתווסף בסוף הפסקה המשפט "והכל בכפוף  .418סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 לכך כי הקבלן יהא רשאי לנהל בעצמו את ההליך המשפטי".
 לא מוסכם  תשובה:

 

נבקש כי אחריות הקבלן תהא מוגבלת לנזקים שהתגלו  18.6סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 תקופה החוזה. חודש מתום  12עד לתום 
 מוסכם  תשובה:

 

נבקש להבהיר כי השיפוי יחול ביחס לנזקים ישירות   1.23סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 ונזק שהתרחש בפועל בלבד ולא במקרה של אובדן, או תביעה או דרישה.
 לא מוסכם  תשובה:

 

יתחייב לשלם את הסכום בו נבקש כי יובהר כי הקבלן  23.3סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

יום ממועד מתן פס"ד חלוט כנגד המועצה, בתוספת הוצאות בגובה   14תחויב המועצה תוך  

5%. 
 לא מוסכם  תשובה:

 

נבקש כי יובהר כי השיפוי יחול בגין נזק ישיר  .423סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

דרישה כלשהי, לרבות תביעה  שהתרחש בפועל וימחקו המילים "תביעה, הגנה משפטית, או 

ו/או דרישה שתוגש". כמו כן, נבקש כי יובהר כי התשלום יהיה מותנה במתן פס"ד חלוק 

 בקשר עם הנזק כאמור.
 לא מוסכם  תשובה:

 



 
 

 

 

נבקש כי יובהר כי שיעור העברה שיחשב המחאה יהא   .228סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 בקבלן.ומעלה מהון המניות  50.0%
 לא מוסכם  תשובה:

 

נבקש כי יובהר כי השיפוי יחול בגין נזק ישיר  31.1סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 שהתרחש בפועל בלבד. 
 לא מוסכם  תשובה:

 

יבוטל ויציין כי "כל סכסוך שיתגלע   34.1נבקש כי סעיף   34סעיף  חוברת המכרזל' בכרך ב שאלה:

 הדין המוסמכים במחוז ירושלים". מכוח הסכם זה יידון בפני בתי 
 מוסכם  תשובה:

 

כיוון שהתמחור הינו עבור כלל המתקנים ולא על מתקן  12סעיף  חוברת המכרזל א'כרך ב שאלה:

 בודד נבקש לבטל את הסעיף כולו.
 לא מוסכם  תשובה:

 

רלוונטי  נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו  11סעיף  1נספח א'  חוברת המכרזל א'כרך ב שאלה:

 .למכרז תפעול )אין תקופת בדק במכרז זה(
 לא מוסכם  תשובה:

 

  13.3.1סעיף  –יש טעות סופר במספור הסעיפים  13.3.1סעיף  חוברת המכרזל 'בכרך ב שאלה:

 מופיע פעמיים.  
 מוסכם  תשובה:

 

קיימים מספר קבלני משנה הנדרשים לביצוע העבודה   13.3.1סעיף  חוברת המכרזל ב'כרך ב שאלה:

על כן,  –השוטפת של הזוכה במכרז, כגון קבלני ביוביות או ספקי תיקוני/ אנשי מקצוע  

 (  13.3.2השני )צ"ל  13.3.1נבקש לבטל את סעיף 
הסכמת המועצה לקבלן משנה תינתן על פי אמות מידה סבירות  לא מוסכם.   תשובה:

 . הענייןבנסיבות  
 

נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו רלוונטי למכרז    19.4סעיף  חוברת המכרזל ב'כרך ב שאלה:

   .תפעול
 מוסכם לא  תשובה:

 

נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו רלוונטי למכרז    19.5סעיף  חוברת המכרזל ב'כרך ב שאלה:

   .תפעול



 
 

 

 

 לא מוסכם  תשובה:
 

נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו רלוונטי למכרז    20.1סעיף  המכרזחוברת ל ב'כרך ב שאלה:

 .  תפעול
ציוד תפעולי לצורך ביצוע עבודות הקבלן בלבד יישאר בבעלות   מוסכם חלקית.  תשובה:

 . הקבלן
 

נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו רלוונטי למכרז   22סעיף  חוברת המכרזל ב'כרך ב שאלה:

 .  תפעול
 לא מוסכם.  תשובה:

 

נבקש כי סעיף זה יוסר מכיוון שאינו רלוונטי למכרז   26סעיף  חוברת המכרזל ב'כרך ב שאלה:

 .  תפעול
 לא מוסכם.  תשובה:

 

   נבקש הבהרתכם כי עלויות הפינוי יחולו על המועצה  1.12סעיף  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:
איסוף הפחים לאתר מורשה, הינה על חשבון  עלויות פינוי הפסולת מנקודת   תשובה:

 . המזמין
 

נבקש הבהרתכם על מי יחולו עלויות הבדיקות, במידה   1.19סעיף  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:

 .ועל הקבלן נבקש לקבלן תוכנית דיגום לכל אחד מהמתקנים
 . עלויות הדיגום ע"ח המועצה תשובה:

 

נבקש הבהרתכם כי ככל וימצאו ליקויים בדו"ח הראשוני    2.1סעיף  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:

 עלויות התיקון יחולו על המועצה 
 . מובהר בפרוטוקול כנס מציעים תשובה:

 
 

נבקש כי תקופת האחריות בגין שיפוץ שאבות ושיפוץ   ז'  20סעיף  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:

 .המקובלת בשוק לשיפוצים אלהחודשים וזאת לאור האחריות  6וליפוף מנועים תופחת ל
 . מוסכם תשובה:

 

נבקש כי סכום הקנסות יוגבל לתקרת    א'  3סעיף  6נספח ג'  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:

  התשלום החודשי לכל מתקן
 לא מוסכם.  תשובה:

 



 
 

 

 

אי עמידה באיכות קולחים לכל פרמטר    א'  3סעיף  6נספח ג'  חוברת המכרזל ג'כרך ב שאלה:

 נבקש לקבל את איכויות התכן לכל מתקן –במט"ש בהתאם לבדיקות מעבדה 

כי במידה ואיכות השפכים אינה עומדת בדרישות התכן לא יינתנו  כמו כן, נבקש להחריג

 קנסות בגין חריגה באיכות הקולחים 
מוסכם בכפוף לתעודות בדיקת מעבדה לשפכים נכנסים בקרות האירוע. עלות   תשובה:

 . הבדיקות הינה על חשבון הקבלן
 

השנייה, לפני המילים "אישור  נבקש כי בשורה  7 סעיף 1נספח א'  חוברת המכרזל א'כרך ב שאלה:

 ימים" 14קיום ביטוחים" יתווספו המילים "ובתוך 

נבקש כי בשורה השלישית ימחקו המילים "כמו כן, אנו מתחייבים להמציא פוליסת ביטוח   

 יום מחתימת החוזה" 20תוך 
  10המצאת המסמכים הנדרשים לצורך חתימה על חוזה יועברו בתוך   .מוסכםלא  תשובה:

 . ימים
 
 

 בכבוד רב 
 

 שרית עוזרי 
 מנהלת אגף פיתוח  

 מועצה אזורית מטה יהודה 
 

 

 
 
 
 
 
 

 , 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   המציעים, גםבהרות מחייבות את כלל יש לשים לב כי הה

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

 
 

 : _______________________המציע ה וחותמתחתימ

 

 

 


