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מתן שירותי ניהול ומעקב  בנושא 2020/48'  מס פומבי מכרז –והברות שאלות: הנדון

 תהליכי ניטור שפכים 

 

 :שאלות והברות

 א.א תוצאות ת של קבלן נקבלה בקשת הבהרו 19//202008בתאריך 

מס'  

 עמוד

 תשובה  שאלה סעיף חלק

נוסח – 3.1נספח  3.1נספח  26 .1

עריכת אישור על 

 ביטוחים

נוסח אישור על  3.1נספח 

הנוסח -עריכת ביטוחים

המכרז מיועד למכרז מעבדה 

)כך גם נרשם במהות 

העבודת(. כמו כן, הסעיפים 

השונים בנספח והחתימה 

בסוף הביטוח צריכה להיות 

של המציע ולא הדוגם. 

בנוסף, כיום אישור על קיום 

בנוי  2020ביטוחים מאז 

ל בפורמט אחר. הוא כול

כיסויים )ציוני קוד( וגבול 

אחריות. כך חברות הביטוח 

 עובדות היום.

תשוננה ההגדרות 

יועץ לניטור " ל 

 "שפכי תעשיה 

אישור קיום  

 ביטוחים יופק

ע"י המבטחים 

פ הנחיות ע"

יקוח על הפ

וח בחוזר טהבי

 3המתאים סעיף 

 א'

מבקש לקבל התייחסות    כללי .2

מהיועץ ביטוח של המועצה. 

מבוטח בפוליסת ביטוח הנני 

מקצועית בהתאם לתנאי 

המכרז אך איני מעסיק 

עובדים בתלוש משכורת, 

אלא עובד מול חשבוניות מס 

)"קבלן משנה"( ולכן 

בפוליסת הביטוח שלי לא 

נכלל סעחף חבות עובדים. 

אודה מאוד לאישורכם 

 בנושא.

יחסי עובד מעביד 

לא נקבעים רק 

ע"י תשלום השכר 

אלא גם ע"פ 

ההשתלבות מבחן 

, מבחן השליטה 

ומבחנים אחרים 

שנקבעו בפסיקה. 

משכך יש לערוך 

ביטוח חבות 

 מעבידים

מבקש להפחית ביטוח    כללי .3

אחריות מקצועית לגבול 

₪ מיליון  1אחריות של 

לא מאושרת 

 הבקשה
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)מדובר על עבודות יועץ ולא 

 מעבדה.

אבקש שבשלב -ערבות הצעה   כללי .4

ההצעה תתקבל שיק של 

המציע בסכום המבוקש 

(5,000  )₪ 

 נדחה

מבקש לקבל תוכנית ניטור    כללי .5

 עדכנית

 מצ"ב

עיקרי  4,15,20 .6

התקשרות, 

הצעה 

והצהרת 

המשתתף, 

 3מסמך 

 ההסכם

 11. סעיף 1במסמך  2.7סעיף  

במסמך  15וסעיף  2במסמך 

 250. לא מובן התוספת של 3

 ₪ 

הדיגומים 

 46מבוצעים ב

 62מפעלים ו

-רפתות סה"כ כ

דיגומים  550

בשנה. החל 

 550מהדיגום ה

תתוסף לתמורה 

₪   250סך של 

לכל כולל מע"מ 

 דיגום.

7. 

 

בחינת  8

 ההצעה

מה המשמעות של  12.8סעיף  12.8

 עבודות לפצל

כפי שמוגדר 

 בסעיף.

נוסח ערבות להשתתפות    כללי  .8

במכרז אבקש לקבל ח.פ של 

 המועצה 

500261334 

9. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

מפרט 

 שירותים 

, נספח שירותים 3.2נספח   19סעיף  3.2נספח 

סעיף לא מובן, – 19סעיף 

"איסוף דגימה שלא כחלק 

 5מתוכנית ניטור )עד 

 24קריאות בחודש( בתוך 

שעות מרגע קבלת הבקשה 

של המזמין" זאת עבודה של 

מעבדה דוגמת לבצע איסוף 

 ודגימה. איסוף לאן? 

בכל דיגום יהיה 

נוכח נציג מעבדה 

אשר יבצע את 

הדגימה וייקח 

אותה למעבדה 

מוסמכת כאשר 

כאשר האחריות . 

בכל דיגום יהיה 

נוכח גם לנציג 

מטעם היועץ 

אשר אחריותו 

תיהיה תיועד 

הדיגום ותיאום 

מול המעדה 

לשליחת צוות 

 דוגמים.
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נספח שירותים,  3.2נספח   7סעיף  3.2נספח   31 .10

)פרק ב'( לא ברורה  7סעיף 

המשמעות של קריאה דחופה 

ליועץ לצורך אספקת 

שירותים תוך שעה? מהי 

 המשמעות? 

הסעיף נותר ללא 

 שינוי

11.    

 
 
 

 

בהמשך לשאלה הקודמת 

בנושא " קנסות ופיצויים 

מוסכמים": לא ברור הפיצוי 

לאיחור ₪  500המוסכם בסך 

בהתייצבות לקריאה דחופה 

)תוך שעה(. מדובר עלמכרז 

לניהול ויעוץ ולא במכרז 

מעבדה. בהמשך לכך, לא 

ברור הפיצוי לאי מתן תשובה 

שעות  24לממונה תוך 

ובכתב, מרגע פניה לנותן 

 . השירות

הסעיף נותר ללא 

 שינוי

 

 ת של קבלן א.א תוצאות נקבלה בקשת הבהרו 20//202008תאריך ב

מס'  

 עמוד

 תשובה  שאלה סעיף חלק

 1.  כללי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהמפגש  -קריאה דחופה  

עולה כי קריאה דחופה 

קשורה למערכת קאנדו. 

האם זה נכון? מהי העבודה 

המצפוה בקריאה דחופה? 

האם המעבדה )מילודע( 

מגיעים לשטח לביצוע 

הדיגום בקריאה דחופה? 

האם נדרש שנציג המציע 

יהיה נוכח יחד עם המעבדה 

הדוגמת? נהוג שקריאה 

שעות  4דחופות הינן 

. מהקריאה  

. אין קשר לקנדו

קריאה דחופה 

תבוצע ע"פ 

שיקול דעת של 

הממונה. נציג 

מטעם המציע 

חייב להיות 

בשטח בעת ביצוע 

הדיגם ותעד את 

הדיגום. כמו כן, 

תפקידו של 

היועד הינו לתאם 

את הדיגום מול 

המעבדה. 

 הבקשה נדחת 

2. -בהמשך לקריאות דחופות   כללי 

מהי התדירות הצפויה 

הממוצעת החודשית 

לקריאות שכאלה? האם יש 

הכרח בכל קריאה להגיע 

הממוצע 

לקריאות דחופות 

קריאות  2-הינו כ

לחודש ויש הכרח 
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פיזית או ניתן לנהל את 

 המעבדה הדוגמת מרחוק?

להגיע פיזית 

 לדיגום.

3. האם כולל  -קריאות דחופות   כללי 

 24/7שישי,שבת,חגים וכד' 

שעות? או בשעות העבודה 

 הסטנדרטיות?

בכל מועד 

 בהתאם לצורך

 

 ת של קבלן פלגי מיםנקבלה בקשת הבהרו 24//202008תאריך ב

מס'  

 עמוד

 תשובה  שאלה סעיף חלק

1.  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנאים 

להשתתפות 

 במכרז

תנאים  3.1.4בהמשך לסעיף  3.1.4

להשתתפות בנרכז, היועץ 

 4צריך להיות מהנדס עם 

שנות ניסיון בתחום. האם 

ניתן לרשום יועץ עם השכלה 

שנים  4שונה וניסיון של 

ומעלה? תואר 

ראשון/הנדסרי 

 הסביבה/מים

 שלילי

2. בהמשך לנספח ביטוח  40 ביטוחים  23 

במכרז  40במכרז, לפי סעיף 

על מנת שיהיו לנו את 

אישורי הביטוח בזמן 

)במידה ונזכה במכרז( אנו 

צריכים שתשלחו לנו ניספח 

אישור קיום ביטוח בנוסח 

 אחיד. 

אישור קיום 

ביטוחים יופק 

ע"י המבטחים 

ע"פ הנחיות 

הפיקוח על 

הביטוח בחוזר 

 3המתאים סעיף 

 א'

 

 

 ת של קבלן תשתיות מידע וטכנוליות בע"מ נקבלה בקשת הבהרו 23//202008תאריך ב

 תשובה  שאלה סעיף חלק מס' עמוד 

1.  29+5+3 מסמך  2.3 

11סעיף  2  

 3.2נספח 

 סעיף א

11סעיף  2.3  

סעיף א 3.2נספח   

תוכנית הניטור הנוכחית 

לא צורפה למכרז ולא 

מפורסמת באתר 

האינטרנט של המועצה. 

נבקש לקבל את תוכנית 

 מצ"ב
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הניתור העדכנית ובה 

 רשימת העסקים ומיקומם

2.  29+3 נספח  2.4 

3.2 

מוזכרים "כללי הרשיו  סעיף א

המקומיות )ביוב( )תעריפים 

בעד שירותי ביוב שנותנת 

תאגיד( רשות מקומית בלא 

". כללים 2010-התשע"א

אלו היו "הוראת השעה" 

טהחולפו ע"י "כללי המים 

)תשלומים בעד שירותי 

מים וביוב במועצות 

", 2017אזורית( תשע"ח 

אשר נכנסו לתוקפת 

. נבקש 1.12018בתאריך 

 לעדכן את הסעיף בהתאם.

בעת  תקבל.ה

חתימה על סעיפי 

המכרז הסעיפים 

השתנו לפי 

הכללים 

ב "מצהחדשים. 

 הכללים.

3. 3.1נספח  26  במסמכי המכרז נספח   

הביטוחים מותאםלמעדה 

ותי דיגוםואיננו בנוסח ושיר

אחיד של אישור קיום 

ביטוחים. מבוקש לתקן את 

הנספח הביטוחים לנוסח 

אחיד של אישור קיום 

ביטוחים החדש של רשות 

ההון, ולהתאימו לעבודת 

 היועץ.

אישור קיום 

ביטוחים יופק 

ע"י המבטחים 

ע"פ הנחיות 

הפיקוח על 

הביטוח בחוזר 

 3המתאים סעיף 

 א'

4. א.מהות  30 

שירותים ה  

הבהרתכם בבקשה "כתיבת  7

דו"ח תוצאות אנליזה 

מעבדה" שהרי תעודות 

המעבדה היא דו"ח 

תוצאות האנליזה. בנוסף, 

נהוג שהמעבדה שולחות 

את התעודות לרשימת 

מכותבים, מדוע אם כן, 

נציג המועצה צריך לקבל 

את תעודות המעבדה 

מהיועץ ולא ישירות 

 מהמעדה.

 ללא שינוי

5.  א.מהות 30 

 השירותים

נבקש פירוט של לנדרש  

ב"ביוצע סקר תקני קדם 

 טיפול".

למועצה כיום 

מפעלים  108

בתוכנית הניטור. 

על הזוכה במכרז 

לבצע בדיקה למי 

יש מתקן קדם 
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טיפול/למי צריך 

להיות מתקן. 

ולהעביר דוח 

מסודר למועצה 

 בהתאם.

6. א.מהות  30 

 השירותים

15א. נבקש פירוט לנדרש בארגון  

עיון/כנסיםימי   

למועצה ישנם 

מפעלים  108

ורפתות בתוכנית 

הניטור. הכוונה 

בסעיף זה הינה 

שברגע שהמועצה 

מחליטה לבצע 

יום עיון/כנס 

היועץ צריך 

לקחת חלק פעיל 

ביום העיון 

ולהעביר הדרכה 

 בנושא. 

7. א.מהות  30 

 השירותים

19א. נא הבהרתם לדרישה  

ל"איסוף דגימה", שהרי 

דוגם  מבצע הדיגום הוא

מעבדה אשר מעביר את 

 הדיגום למעבדה.

נציג מטעם 

המציע חייב 

להיות בשטח 

בעת ביצוע 

הדיגם ותעד את 

הדיגום. כמו כן, 

תפקידו של 

היועד הינו 

לתאם את 

הדיגום מול 

 המעבדה.

8. -ב 31 

התחייבות 

כלליות 

החלות על 

 הזוכה

6ב. נבקש לאשר כי חלון  

ה -השירות יהיה בימים א

החלים  7:001-8:00בשעון 

בימי עבודה שאינם 

חגים,ערבי חג, ימי ו' 

 ושבתות 

לא מאושר. 

לעייתים יש צורך 

בביצוע דיגומים 

דחופים שלא 

בימי העבודה 

 הרגילים.

9. -ב 31 

התחייבות 

 כלליות

7ב. נבקש הבהרה בדבר רמת  

השירות הנדרשת, כך 

שחלון השירות יהיה בימים 

 17:00-8:00ה בשעות -א

החלים בימי עבודה שאינם 

חגים,ערבי חג, ימי ו' 

ושבתות, ושהפונה יפנה את 

פניתו למספר גורמים 

ראה תשובה 

מעלה. שאר 

 הבקשות נדחות.
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במקביל, כך שהזמין ביותר 

יוכל לספק מענה. מעבר 

לשעות אלו, יינתן מרווח 

ות שע 4מענה של לפחות 

 למענה  

 10. קנסות  31 

ופיצויים 

 מוסכמים 

על פי המקובל בדיני חוזים,  

נוהוג לשלוח הודעה בכתב 

טרם יןטלו קנסות בגין 

הפרות, ובקשה לתקנן תוך 

ימי עהודה, לפיכך נבקש  7

 לעדכן את הסעיף.

 הבקשה נדחת

11. תנאים  5 

להשתתפות 

 במכרז

בסעיף הנ"ל כתוב תוקף  4.1.7

ובנספח  16.11.2020ערבות 

כתוב תוקף -ערבות-1.4

מהו  1.12.2020ערבות 

 התוקף הנכון?

התאריך 

הנכון הינו 

1.12.2020 

12. נראה כי נפלה טעות בנוסח    כללי 

בפרוקטוקול כנס  5.4סעיף 

 ספקים. 

סעיף ה

בפרוטוקול 

 מבוטל.

 

 

מס'  

 עמוד

 תשובה  שאלה סעיף חלק

1 .  3.2נספח  29 

מפרט 

 שירותים 

1סעיף  "הקמת מסד נתונים  

במערכת ממוחשבת 

מתאימה...." נבקש לקבל 

 מס' הבהרות: 

.  האם שימוש בתוכנה 1

 מוגדר כתנאי סף?

בפורמט  ל. האם קובץ ניוה2

 אקסל ייחשב כתוכנה? 

. האם ידרש מהיועץ 3

הזוכנה להזין את נתוני 

העבר למערכת המחשוב 

ברשותו? במידה הנמצאת 

 וכן לאיזה תקופה?

  . לא.1

. לא, נדרשת 2

תוכנה ייעודית 

לניהול הטיפול 

 בשפכי תעשיה. 

. חיובי, לתקופה 3

שנים  5של 

האחרונות 

(2015.)  

2.  כללי 

 

חלה חובה  1.12021החל מ  

על תאגידים ומועצות 

אזורית לדווח את תוצאות 

 כן
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הניוטר עבור המפעלים 

 Bו Aהמוגדרים כמפעלים 

לממשק של המשרד להגנת 

הסביבה באופן חודשי. האם 

דרישה זו תחול על היועץ 

 הזוכה? 

3. אישור ביטוח הקבלן )נספח    3.1נספח  26 

( מהות הפעילות מתייחס 3.1

פעולות -לבקרה ודיגום

הדיוגם מבוצעת על ידי 

מעבדה בודקת באמצעות 

דוגם מוסמך. נוסח האישור 

המבוקש מתייחס ברובו 

לדוגם ולא לעבודות היעוץ 

הסביבתי )יישום תוכנת 

הניטור בהתאם לכללי 

תאגידי מים וביוב )שפכי 

מפעלים המוזרמים למערכת 

(. 2014הביוב( התשע"ד 

לאור האמור אבקש את 

בדיקתכם האם יש מקום 

לשנות את נוסח האישור על 

 עריכת ביטוחים

לא מאושרת 

 הבקשה

 

                                                   

 ,בברכה

                                                 

 איתי סינגר

 מהנדס מים וביוב 

  מועצה אזורית באר טוביה 

 

 יועץ משפטי – נימימו איתןעו"ד תפוצה : 
 קבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים              

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 .08 - 8509744 נא לאשר הנ"ל בפקס חוזר  לפקס מס' 
 כולל דף זה. דפים 2  סה"כ

 
 : אני הח"מ מאשר קבלת המכתב הנ"ל

 
________________  _______________        ________________ 

 תאריך               המאשר חתימה וחותמת           שם הקבלן         
 

 46.19שאלות והברות מכרז 
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