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   _מענה לשאלות הבהרה _: נדון ה

 מועצה אזורית אשכול למתן שירותי שטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית  31/ 2021_ -ה _ זוטאמכרז       

 תשובות לשאלות הבהרה 
 חלק ממסמכי המכרז הודעה זו היא 

 

 ______________ חתימה :    

שאלה  
 מספר

 תשובה המועצה   הבהרה /שאלה סעיף עמוד

 
1 
 

, לא ניתן לעמוד בהסדר זה. ובנוסף לכך  העבודה קבלנית ולא יומית 2.3 4
 .מדובר על שעות נוספות לעובדים

 

העבודות   ביצוע  בגין  חד  התמורה  הינה  זה  מכרז  עד  נשוא  פעמית 
כי חובה שיהיה  "מובהר,  ישתנה כך:    2.3. סעיף  אש"ח  140למכסימום של  

על   הקווים.  שטיפת  בזמן  המועצה  באזור  קבוע  נציג  או  למציע  משרד 
א'  נציג/משרדה בימים  מענה  השעות  -לתת  בין  בזמן    08.00-17.00ה' 

 שטיפת הקווים.
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 ר סבי -נבדק ?  מעל לכל סבירות 3 4

 מעל לכל סבירות?  5 4 3
 

 סביר -נבדק

 לפי איזה תחשיב נקבע המחיר? 9 5 4
 

 ש.ואגף הרכהנדסה  אגף ע על ידי נקב כרז המ  מחיר עלות

 שטיפת קווי ההולכה, ולאחר מכן פינוי הפסולת למט"ש חולית  הבהרה לגבי סעיף א'  17.1 9 5
יהיו מסוגלות לבצע את העבודה הנדרשת,  במידה וביוביות המציע לא  הבהרה לגבי סעיף ב'  17.1 9 6

יהיה על הקבלן הזוכה להביא ביוביות מתאימות ולבצע את העבודה ללא  
 תוספת תשלום 

המזמין רשאי לבצע בדיקות לאיכות העבודה , בין אם באמצעות צילום    הבהרה לגבי צילום קווים 17.1 9 7
 ובין בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

מתאים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. יש לשים  ימי עבודה  22זמן של  נא בדיקה  - לא יכול להתיישר עם סעיף גסעיף ה'  17.1 9 8
ומעלה )ראה   ביוביות 2וא כי ברשות המציע  לב כי אחד מתנאי הסף ה

   (1.1סעיף 
במידה ובתקופת עבודת הקבלן המועצה תהייה תחת מגבלות חירום,   איך זה קשור למכרז ולעבודה עצמה ולחירום?  17.4.4 10 9

ביצוע העבודות נשוא מכרז זה  תהייה רשאית המועצה לדרוש מהקבלן 
 . ללא קבלת תמורה נוספתלרבות קבלת אישור התמ"ת 

 כנ"ל  מה הקשר לשעות חירום ולשטיפת קווים?  17.5.1 10 10
 כנ"ל  ולשטיפת קווים? מה הקשר לשעות חירום   17.5.2 10 11
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 כנ"ל  מה הקשר לשעות חירום ולשטיפת קווים?  17.5.3 10 12
צורפה טבלת פיצויים מוסכמים לכל אי עמידה באחד מתנאי   19בסעיף  לא מבין?? 19 11 13

 המכרז.
של הקבלן לרבות תשלום  התמורה אותה יציע הקבלן כוללת כל הוצאה  איך זה קשור למכרז ולעבודה? 19.3.2 12 14

 בכל שעה לרבות שעות לא שגרתיות, נסיעות וכיוב'.  שכר לעובדים
המועצה תהייה רשאית לקרוא לקבלן במהלך השנה לטיפול ו/או שחרור   איך זה מתקשר למכרז ולעבודה?  19.3.4 12 15

בנוסף לתמורה   13.7.1 סתימות למועצה ע"פ התעריף המצוין בסעיף
 הקבועה שנקב בהצעתו. 

איך זה מתקשר לעבודה? אלא אם כן נתגלה בתוך העבודה עצמה   19.3.6 13 16
 ובאותו מקום 

 כנ"ל 

ודרישת העבודה שלפי הבנתי הם   הבהרה לכמות המתקנים והתחנות  19.3.7 13 17
 שאיבת מוצקים

 תחנות  12

כאשר במכרז  להלן התמורה, מנין הוצא האומדן? על איזה בסיס? נספח ג'  14 18
ק"מ + כל השוחות הקיימות בדרך + תחנות    400המבוקש להלן  

שאיבה ומתקנים, מפרידי בורות שבכל אומדן לפי כל מחירון לא יכול  
 להתיישר עם מחיר כזה לעניות דעתי 

 חושב ע"פ מחירי שוק.  

 תצהיר בדבר ניסיון העבר  –  16המשך לעמוד  מפורט בבקשה?הבהרות והסבר  נספח ב' 17 19
 ערבות מכרז ע"פ תנאי המכרז הבהרות והסבר מפורט בבקשה? נספח ג'  18 20
אינני מבין האם בכוונת המועצה לקבל שירות של שטיפת קווים או   כללי  כללי  21

₪, כאמור   140,000-שירות שנתי כולל חירום, שאיבות, וכיוצב' ב
כולל כל המתבקש ובנוסף לזאת צילומים, משרד, לשנת עבודה 

רקב,  , בורות תחנות 15- השגחה, איש קשר וכו, כשמדובר בלמעלה מ
לקווים ישנים חלקם פעילים   מפרידי שומן קמ' בקטרים שונים,

אש"ח, ואיך זה מתקשר   140-חלקם ישנים מאוד וכל זאת בתמורה ל 
ולהפעלה בשעות חירום, ובאופן כללי אבקש הבהרה    ימי עבודה  22-ל

 לגבי אופן הוצאת המכרז ודרישת המועצה מהקבלן 

המזמין סיור קבלנים  יתקיים במשרדי    09.30בשעה   02/08/2021בתאריך 
 יינתנו הבהרות לדרישות מהמציעים . הסיור חובה. בו 

 


