
 

 תאגיד מי עכו בע"מ

 8102-6מכרז פומבי מספר 

 שפכים -לקבלת הצעות למתן שירותי דיגומים ובדיקות מעבדה 

 מספר מציעים פנו למזמין בשאלות הבהרה.

 להלן תפורטנה השאלות ובצידן תשובות המזמין.

 יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע עם הגשת ההצעה.

 שאלות מציע אחד:

   
סעיף 

 מס
 תשובה שאלה

סעיף 
6.4: 

מו את הזכות "המזמין שומר לעצ
לדרוש אנליזות חוזרות על חשבון 

סעיף  .המעבדה ללא עלות נוספת"
:" על המציע הזוכה לחזור על 6.4

בדיקות בהן נתקבלו תוצאות המוטלות 
וזאת בספק עפ"י חוות דעת המזמין 

מסמך א, סעיף . ללא תוספת תשלום
הערכים :" אם מסיבה כלשהי 75

שנמדדו היו בלתי סבירים בעיני 
המעבדה תבצע דיגום/בדיקה  ן,המזמי

נוספת על חשבונה עפ"י דרישת 
"וזאת כאשר מבקש להוסיף . המזמין"

תוצאות הבדיקה שונות. במידה 
ותוצאות הבדיקה חוזרות על עצמם, 

 יחויב התאגיד בעלות בדיקה חוזרת"

 

 המקרים בהםהבקשה נדחית. מניסיון המזמין 
  חוזרת הם נדירים. ליזה מתבקשת אנ

סעיף 
6.4: 

על המציע להעביר למזמין את "
 21עד ולא יאוחר מ תוצאות האנליזה 

. ימים מיום הדיגום )כולל ימי מנוחה("
ימי  08"עד ולא יאוחר מ מבקש לשנות 

 עסקים"

תיקון זה  –ימים"  26ימים" יבוא " 21במקום "
  . מכרזיחול בכל הסעיפים הרלוונטיים של ה

סעיף 
6.25: 

ברור הסעיף ומהו זמן  –ה יזומה הזרמ
 .הגעת המעבדה לדיגום

השאלה לא ברורה. הזרמה יזומה תיעשה 
בהתאם להנחיות שפרסמה רשות המים 

  ובמקרים הנקובים בהנחיה. 
סעיף 

7.6: 
למזמין הזכות לקבוע את ימי הדיגום "

ואת שעות הדיגום שיש לבצע והמציע 
א ללהוראות הזמין  הזוכה ימלא אחר

 תוספת תשלום"

  . לא יחול שינוי במסמכי המכרזהבקשה נדחית. 

מסמך 
א, 

סעיף 
4: 

מעבר המזמין יהיה זכאי לזמן דוגם גם 
. לשעות העבודה ללא כל תשלום נוסף"

זמני פעילות המעבדה  -מבקש להבהיר 
חמישי בין השעות  –הינם ראשון 

. עלות דיגום מעבר 12:11-00:11
 011%תחויב בתוספת  הפעילותלשעות 

 .מתעריף מחיר הרשות
 

   לא יחול שינוי במסמכי המכרז. הבקשה נדחית. 

  לא יחול שינוי במסמכי המכרז. הבקשה נדחית. תנאי לתשלום.. כי במעבדה ביצעה מסמך 



   
סעיף 

 מס
 תשובה שאלה

א 
סעיף 

5 ": 
 

מכמות הבדיקות שנדרשו  57%לפחות 
מהבדיקות שנדרשו  57%וכן כי לפחות 
ביחס לאותו  מכרז זה עפ"י מסמכי

 מוסמכות"חודש קלנדרי היו בדיקות 
תשלום בגין ביצוע  –מבקש להבהיר 

העבודה אינו תלוי באחוז הבדיקות 
בהסמכה/דרישת התאגיד אלא לפי 

 בפועל ביצוע 
 

 

מסמך 
א, 

סעיף 
6 

על המציע לצרף להצעתו את נהלי 
מבקש העבודה שלו כמפורט לעיל"

 םלהסיר משפט זה. מדובר בנהלי
פנימיים של המעבדה שאינם נחלת 

 הכלל.
 

במסמכי המכרז. לא יחול שינוי הבקשה נדחית. 
למזמין הזכות לבדוק את נהלי העבודה על מנת 

   לוודא את תקינותם. 

מסמך 
א, 

סעיף 
21- 

אבקש להסיר סעיף זה ולהבהיר, 
המעבדה תקבל תוכנית מסודרת של 
הבדיקות הנדרשות ע"י היועץ ותבצע 

 .דרשות בהתאםות הנאנליזאת 

  לא יחול שינוי במסמכי המכרז. הבקשה נדחית. 
 

מסמך 
א, 

סעיף 
14: 

בכל עת שהיא יהיה רשאי המזמין 
להיפגש עם דוגמי השטח.. המזמין 
יהיה רשאי לדרוש את החלפתם של 
איזה מן דוגמים לפי שיקול דעתו 
המלא, הבלעדי והמוחלט והמעבדה 

פי ליף את הדוגם לתהיה מחויבת להח
 –מבקש להבהיר . ן.."דרישת המזמי

דוגמי המעבדה הינם דוגמים 
מוסמכים אשר בעת קבלתם נבחנו 
היכולות והמקצועיות ברמה גבוהה 

במקרים  עפ"י דרישות מעבדה.
חריגים יש להציף את המידע 

 למעבדה.
 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז. הבקשה נדחית. 
פי א כי הדוגמים עובדים ללוודלמזמין הזכות 

 הנהלים.

מסמך 
א, 

סעיף 
45: 

בכל המעבדה מתחייבת לסייע בכל עת 
 אם וככל שידרשו. פעולות האכיפה

מבקש להסיר את המילים "פעולות 
 .האכיפה"

 

הכוונה לסיוע הבקשה נדחית. 
המצוי בתחום הטיפול והמומחיות 

  . של המעבדה ולא מעבר לכך

 
מסמך 

א, 
סעיף 

64 (4) 

אי  –מפריד אי ביצוע הזרמה ייזומה ל
מבקש . "₪ 744תשלום עבור דיגום + 

להסיר סעיף זה. הזרמה ייזומה 
 .מבוצעת ע"י המפעל ולא ע"י המעבדה

 

הזרמה יזומה מתבצעת על ידי הבקשה נדחית. 
הדוגם בשטח בליווי נציג המפעל כאמור 

  . בהנחיות

 – קאיתשאלה בנושא הערבות הבנ 
ערבות בנקאית לפיה הבנק צריך האם 
ימים  24את סכום הערבות תוך  לשלם
 בות תקפה.ער הינה

 

הבנק יתחייב לשלם נדרש כי  במסמכי המכרז
 על יעלה שלא נקוב ימים מספרך את הערבות תו

ולכן ערבות    הדרישה קבלת מתאריך ימים 27
 24סכום הערבות תוך בה הבנק נדרש לשלם את 

 ינה ערבות תקינה.מים הי
 

 שאלות מציע שני:

ת הבדיקה החוזרת תהיה ותוצאמידה ב 6.4
שונה מזו של הבדיקה המקורית, אזי 

 יחוייב התאגיד בתשלום. 
במידה והתוצאה תהיה בטווח שונות 
הבדיקה המקורית, יחוייב התאגיד 

 בתשלום.

 הבקשה נדחית. ראה תשובה לעיל.

מבוקשות האם מחירי האנליזות ה 6.5
את מחיר הדיגום , או  צריכות לכלול

 בסעיף נפרד? תומחרגום יהאם די

 .צוע הדיגוםיבכוללות את מחירי האנליזות 



כולל ימי -ימים  26ראה תשובה לעיל. תוקן ל  י"ע 26נבקש לאשר מתן תוצאות עד  6.4
 26ימי עבודה אלא על  26לא מדובר על  –מנוחה 

 ימים.
אנו  –נדרשת הבהרה למונח "מיידית"  6.24

מניחים כי יהא זה עם שליחת 
 התוצאות.

 מהם הטפסים הנוספים?

העברת הטפסים המבוקשים באופן מיידי. טפסי 
דאות -דיגום, טפסי משמורת, טפסי ערכי אי

 וכו'...

6.22-
6.21 

הסעיפים לא נוגעים לתחום האחריות 
של מעבדה אנליטית. האם הכוונה 

 ליועץ?

בדה לט נוגע לתחום האחריות של המעבהח
 האנליטית. 

)בקרות  כל המסמכים המתוארים 6.27
איכות, שיטות וכד'( יימסרו בעת 
הצורך על פי הוראת בית משפט. נשמח 
להציג את המסמכים במעבדתינו ו/או 
לקיים מבדק ,הכל בתיאום מראש עם 

 מח' הבטחת האיכות של המעבדה.

ין הזכות לדרוש למזמהבקשה נדחית. מובהר כי 
כאמור המסמכים מקרה את המסמכים וב

להסרת ספק,  –על ידי המעבדה יועברו למזמין 
 ספת תשלום.וללא ת

הנפקת דוחות  אקסל  וניתוח  6.24
להשוואה לחודש קודם יתאפשרו 

 בעלות נוספת.

יש לכלול את עלות הפקת הבקשה נדחית. 
 . לא תשלום תמורה נוספת.הדוחות בהצעה

 
עו את  לקוח, מי מטעמו  או היועץ יבצה 6.25

ההזרמה )רק במפריד שומן( הדוגם 
 מטעם המעבדה יבצע דיגום.

הזרמה ייזומה תבוצע ע"י הבקשה נדחית. 
 הדוגם בשטח בליווי נציג המפעל.

דיגום וביצוע מחוץ לימי /שעות עבודה   7.6
 ידרוש תשלום מיוחד.

לא ישולם תשלום נוסף עבור הבקשה נדחית. 
 ף זהסעי

7.7 – 
7.4  - 
4.1 

צויים בתהליך קידום אמצעי אנו מ
טכנולוגי אשר יאפשר ביצוע הצילומים 
וצילומי הוידאו  והטמעתם במסמכי 
הדיגום באופן מובנה ובתשלום. עד אז 

-נוכל לספק פיתרון ידני בעלות של כ
. צילום סטילס יבוצע לשוחות  ₪ 174

 יבשות בלבד.

כאמור ום נדרש לבצע צילהבקשה נדחית. 
כולל שוחות הדיגומים, כל במסמכי המכרז של 

 .כאמור במסמכי המכרזהכל  – יבשות
בהתאם מסמכי  יההי וידאותשלום עבור צילום 

 לא יחול שינוי. המכרז.

*תועבר חשבונית דיגיטלית  5
במייל)חתימה דיגיטלית(, באישור 

 מהתאגיד.
*כל בדיקה ו/או הכנה  הנדרשת כדי 

אם של בדיקה  לקבלת תוצאה )גם
 לום.אחרת( תחויב בתש

נבקש להסיר התנאי  -*תנאי תשלום   
עבדה ביצעה לפחות לתשלום, "...כי המ

 57%מכמות...וכן כי לפחות 57%
 מהבדיקות שנדרשו..."

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

לא ניתן לדעת עקב העדר פירוט  5.1
הבדיקות, נבקש לקבל טבלה מרכזת 

פורטות על הבדיקות, כמקובל בה מ
 כרזים. על מנת למנוע אי הבנות.במ

 טור ב'
 סוג בדיקה

BOD 
COD 

MTBE 
pH 

VOCs’ 
TSS 

VOC 
 דטרגנטים אניוניים
 דטרגנטים נוניוניים

 זרחן כללי
 חומרי נפץ
 חנקן כללי

 (TKNחנקן קילדל )
 כלוריד

כלל פחמימנים הלוגנים מומסים 
(DOX) 

 מליתמוליכות חש
 נתרן

 סולפאט
 סולפיד



 סריקת מתכות כבדות
 שמן מינרלי

 שמנים ושומנים
 בורון
VSS  

מסמך 
א 

סעיף 
4 

ה ,דיגומים -הדיגומים ייערכו בימים א
שבת יחויבו בעלות  –בימי שישי 

 נוספת.

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

מסמך 
א 

סעיף 
15+14 

לא תתאפשר נבקש להסיר סעיף זה וכי 
חלפתם בעת בחירת דוגמים ואו ה

 מילוי תפקידם.
 

 מכי המכרז.הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במס
 

מסמך 
א 

סעיף 
14 

למיטב ידיעתינו, עפ"י התקנות לא 
נדרש דוגם מי שתיה רמה ב' לדיגום מי 
רשת לשם השוואה לתוצאות בדיקות 

 שפכים. 

הדוגם המבצע דיגום מי רשת צריך להיות בעל 
 .נדגמיםעודת דיגום מתאימה לפרמטרים הת

מסמך 
א 

סעיף 
16 

/  אישורי הכניסה יוסדרו ע"י התאגיד
היועץ. למעבדה אין סמכות לבקש 

 זאת.

התאגיד/היועץ יסייע במקרה הצורך להשגת 
 .האישורים

מסמך 
א 

סעיף 
61 

הבדיקות הדרושות טמפרטורה וערך 
הגבה יבוצעו תמורת תשלום כמו כן 

לתוכנית הדיגומים  נבקש להכניסן
 רמטרים הנדרשים.ולרשימת הפ

. הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז
לא  כלול בהצעה. pHתשלום עבור בדיקת 

 .עבור בדיקת טמפ'ישולם תשלום נוסף 

מסמך 
א 

סעיף 
74 

הכל בהתאם למסמך הנחיות הדיגום 
 ועדכוניו של מסמך זה. 1424

 ניטור ותהנחי" –מסמכי המכרז י האמור בכפ
על כל עדכוניהן " 1425 ינואר תעשייה שפכי

 2.2.1424ב  ףאשר תיכנסנה לתוקמפעם לפעם 
 למסמכיף . מסמך זה צורתחייבנה את המעבדה

להסרת ספק, הוראות המסמך האמור המכרז. 
יחייבו את המעבדה ללא תוספת על עדכוניו 

 תשלום. 
מסמך 

א 
סעיף 

44 

בדה  יעמדו אנשי המקצוע של המע
 שותכם תמורת תשלום שיסוכם ע"ילר

 שני הצדדים.

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

נספח 
2  

אנו משתמשים בטופס דיגום של 
 המעבדה לא בנספח הנ"ל.

מקובל, כל עוד הוא כולל את כל הנתונים 
הרלוונטים, במידה ויחסר נתון בטופס של 

 .המעבדה, יהיה עליהם להוסיפו
סעיף 

21 
שמשלוח הפרמטרים למי הרשת  מצוין

שעות מרגע קבלת  65בצע תוך ית
ההודעה מהמעבדה לגבי מה נדגם 

בשפכים, נבקש לקבל את הפרמטרים 
שעות. 16תוך   

תוכנית  בקשה נדחית. עם זאת מובהר כיה
את כל המפעלים  תדיגום שפכי מפעלים הכולל

ימים לפני  24-והפרמטרים מועברת למעבדה כ
 .לת כל חודשתחי

 
 

  הוא חתום על ידם בצירוף להצעתם.על המציעים להגיש מסמך זה כש
הוראות  –מסמכי המכרז במפורשים ככל שהוראות המסמך הנ"ל קובעות שינויים אני מאשר קבלת מסמך זה. 

 מך הנ"ל גוברות.סהמ
 
 

 ____________________________ 

 חתימת המציע 


