
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

2019נובמבר13
"וחשוןתש"פט

פנימיסמ:
לכבוד

המכרזשתתפימ


א.ג.נ


לביצוע דיגום ובדיקות מעבדה עבור התאגיד 11/2019מכרז פומבי מס'  - 1הודעה מס'  הנדון:


להלןמענהלשאלותהבהברהמטעםמימהמתענייניםבמכרז:

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
1


האםניתןלקבלאתהקובץבפורמטוורד?

,על4746453736במיוחדמספריעמודים:
 מנתשנוכללמלאישירותבקובץ



 עלהמציעלמלאאתהמחיריםלאניתןלהעבירקובץוורדשלהמכרז.
.בכתביד

יוםלהגשתשאלות2 נשמחלקבלתהארכהשל
12:00עד7.11.19ההבהרה.

.הבקשהנדחית

הזוכהיתבקשלבצעדיגומיחטףללאתוספתד143
תשלוםוכןדיגומיםמורכביםללאתוספת

 אבקשהבהרה-תשלום


כמו במט"ש בדיקה בגין ישולם לקבלן המכרז, בכתב האמור אף על
י"ב במסמך שצוין למחיר בהתאם אחר, מקום בכל קריאה.בדיקה

 .שלוםמיוחדת)במטשאובכלמקוםאחר(היאכמובןבת


ימיםקלנדריים.14-.יובהרשמדוברבהבקשהמתקבלתיום14אבקשלהגדילאתמס'הימיםלג12114
.התמורהתהיהכוללתכלתשלוםלצדג'מבקשתלהוריד"תשלומיםלספקיםכגון:4135



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
 חברתחשמל,בזקוכו'"


דיגוםלילה:למההכוונה?מההשעות?מדועז6216

 בכדיגוםרגיל?נחש


)ז(למסמךד')חוזה(.סעיףזהיהיהבהתאםלדרישתהתאגיד6ראהסע'
 באםידרש.


במקרהבוהדיגוםיבוצעע"יהתאגידישולםטו6217

מבקשת-מערךהבדיקהוהאיסוף75%לספק
 לבטל



.הבקשהנדחית

סעיפי29308
קנסות

.הבקשהנדחיתמבקשתלבטלאתהסעיף

9


האםבמעמדהצעתמחירחברתהביטוחצריכה
 לחתוםעלנספחו'לביטוח?



עם ההסכם חתימת במועד להמציא יש ו' נספח לפי ביטוח אישור
.החברההוזכהבמכרז

מסמךב310
תנאיהמכרז
והוראות
למשתתפים

נשוא
41המכרז
א

המותמהיהכוונהבניתוחתוצאות? "התחום יופיע הבדיקה מהתחוםבדוח וחריגות הכללים לפי ר"
 .המותרתובלטנהבצבע



מסמךבתנאי311
המכרזוהוראות
למשתתפים

 4עמוד


נשוא
51המכרז
א

ימיעבודה,14נבקשלעדכןמתןתוצאותתוך
תוצאותתדווחנהעם-COD TSSדיווח

שארהבדיקותלמעטמיקריםמיוחדים
ותוצאותשניתבקשעפ"ידרישהמיוחדתויוצג

ימיעבודה,לפיזמןבדיקהעפ"יההנחיות3עד

 העברתתוצאותימיםקלנדריים12העברתתוצאותתוך .COD TSS
 לתאגיד יועברו דרישתשעותמקבלתהדוגמאבמעבדה24תוך פי על ,

 התאגידמעתלעת.




                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
והשיטההמוסמכת.

מסמךב312
תנאיהמכרז
והוראות

למשתתפים
3עמוד

נשוא
71מכרזה

א

תאתרקיים,הנמצאבשדרוגותוךמספר
חודישםתינתןהאשפרותלצפייהבתוצאות

מלאות.

להעמידאתראינטרנטכנדרשבתוך חודשיםמיוםהודעת6עלהקבלן
 הזכייה.איעמידהבתנאיזהתהווההפרהיסודיתשלתנאיהמכרז.



מסמךב413
תנאיהמכרז
והוראות

למשתתפים
4עמוד

נשוא
ד1המכרז

מהיהכוונהללאתוספתתשלוםעבורדיגומי
חטףומורכבהמטשאשדוד?מהבאםנתקיימה

קריאהמיוחדתובשעותהפעילותואובלילה
ואובשישי?

 3מס'ראהתשובה


ערבותלצורך714
השתתפות
והבטחת

הצעתהמציע

.הבקשהמתקבלת28/02/20ישלעדכןהתאריךא8

וכהובותהזח1015
עפ"חיהמכרז

ימיעבודהלהמצאתהחוזה14נבקשלעדכן12א
ג12החתוםוהמסמכיםהרלוונטיםכגוןסעיף

ימיםקלנדריים.14-.יובהרשמדוברבמתקבלתהבקשה

תת3סעיףהצעתהמציע1316
3.7סעיף

מהיהכוונה?באםלאהוזכרבמפורשמהי
וזכרתההתחייבותשיכולהלהתווסףואינהמ

בחוזה?

בחתימהעלמסמכיהמכרזמתחייבהמציעלעמודבכלהנדרשעלפיכל
(.מפרט,כתבכמויות,הצעה,חוזהמסמכיהמכרז)

הצעת1317
המציע

ישלנסחהסעיףבאופןברור,ההגדרהעבור8סעיף
מקרהמיוחדגםאםהינהעבורהמטשאזי

יהאתשלום?

 3ראהתשובה




                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
ימיעבודהלהמצאת14נבקשלעדכןל11סעיףמציעהצעתה1418

המסמכיםוהפעולותהמבוקשות.
ימיםקלנדריים".14ימים"יבוא:"7במקום"

,20געמוד6סתירהלסעיף-קריאהמיוחדתט2הגדרותחוזה1819
3קריאהמיוחדתהאםהינההתייצבותתוך

שעותבכלשעהבמהלךהיוםאותיחשב
תרקלאחרשעותהפעילות.נבקשלנסחמיוחד

3מחדששכןבאםישקריאהמיוחדתתוך
שעותבשעותהפעילותואוכלשעהאחרתייגבה

עליההתשלוםהמלא.

טלחוזההמכרז:2להלןהגדרהחדשהשל"קריאהמיוחדת"בסעיף
שעות,שהינהמחוץ3קריאהלקבלןלצורךביצועדיגום/בדיקהבתוך"

"לותלשעותהפעי

היקףחוזה1920
החוזה
ומסירת
ה4העבודה

חוותדעתמומחההינהבתוספתתשלום
שתוסכםבעתחתימתחוזהביןהצדדים.

נדחית הבקשה בסע' המפורט את לספק יהיה הקבלן על ללא4. )ה(
תוספתתשלום.

היקףחוזה1921
החוזה
ומסירת
ז4העבודה

ישלנסחסעיףזהמחדששכןאותהבדיקה
בשיטהחדשהלפיבקשתרגולטורתתומחר

מחדש.

הבקשהנדחית

מהותחוזה2022
ב6העבודה

ישלנסחסעיףזהמחדששכןייגבהתשלום
עבורהבדיקותבקולחיןבוצהשפכיםשכן

מוזכרדיגומים/בדיקות,כמוכןמהיהכוונה
שלאייגבהתשלוםעבורדיגוםבמטש?

3מס'ראהתשובה

מהותוזהח2023
ג6העבודה

טעמוד2בסתירהלסעיף-קראיהמיוחדת
,תשלוםעבורהבדיקותייגבהוכןעבור18

טלחוזההמכרז:2להלןהגדרהחדשהשל"קריאהמיוחדת"בסעיף
שעות,שהינהמחוץ3לקבלןלצורךביצועדיגום/בדיקהבתוךקריאה"



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
קריאהמיוחדתגםאםהינהבשעותהפעילות

שעות.יש3שכןהמעבדהתידרשלהגיעתוך
לנסחסעיףזהמחדש.

"לשעותהפעילות


24
21

מהותחוזה
ד6העבודה

18טעמוד2קריאהמיוחדתסתירהלסעיף
,הקבלןיזוכהבתשלום20געמוד6ב+6וסעיף

שעות.3כלעודנקראלהתייצבלדיגוםתוך

.23ר'תשובהלשאלה

מהותחוזה2125
ז6ודההעב

ימיעבודהוכןייגבה7דיגוםלילהיוזמןמראש
לדיגום.₪500תשלוםנוסףשל

 הבקשהנדחית


מהותחוזה2126
6העבודה

טו

סעיףזהאינומקובלישלהסירוואולנסחו
תשלוםשכןהובלהשקולה100%מחדש,ייגבה

לדיגוםמחיראשרלבקשתכםיגולםבוהדיגום.

הבקשהנדחית.

תיעודחוזה2327
העבודה

תת9סעיף
סעיףג

שניםמתקייםונשמרלפינהלים,7ארכיוןעבור
באחריותהלקוחלבקשמידישנהאתהמידע.

הבקשהנדחית.

חוזה2528
התמורה

תת16סעיף
סעיףז

קריאהמיוחדתישלנסחמחדששכןישסתירה
.18מעמוד2בוט6גל6ביןסעיףהמוזכר

טלחוזההמכרז:2ןהגדרהחדשהשל"קריאהמיוחדת"בסעיףלהל
שעות,שהינהמחוץ3קריאהלקבלןלצורךביצועדיגום/בדיקהבתוך"

"לשעותהפעילות

איחוריםחוזה2929
והתרשלות
בביצוע
העבודה

 א29קנסות

הקנסותהמוזכירםבסעיףזהעלכללתתי
רסעיפיו,ישלעדכנםבאופןמותאםמחי

הבדיוקתהמבוקשותדהיינוהקנסשיושתיהא
לפימחיריהבדיקות,קנסשעתיאינומקובלנא

הבקשהנדחית.



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
להסירמשפטזה.

איחוריםחוזה2930
והתרשלות
בביצוע
העבודה

 ב29קנסות


סעיףלאמקובל,ישלנסחמחדש,יבוצעבירור
עםהקבלןובעתקבלתהחלטההקבלןיקבל

יוםמראש.60הודעהשל

ימים14מתקבלתבאופןחלקי.לקבלןתינתןהודעהמראששלהבקשה

איחוריםחוזה2931
והתרשלות
בביצוע
העבודה

ג29קנסות

ישלנסחסעיףזהמחדש,שכןמענההקבלן
לבקשתהתאגידעבוראיההתאמההינה

תלויהבזמןביצועהבדיקה)קיימותבדיקות
שעות(,כמוכן48הינומעלשתהליךבדיקתן

במידהובבדיקההחוזרתתתקבלתוצאהבטוח
איהוודאותשנתקבלקודםלכןהתאגידישלם

עבורהבדיקההחוזרת.

ימיםקלנדריים.5שעותיירשם48הסעיףיוותרעלכנוואולםבמקום

איחוריםחוזה3032
והתרשלות
בביצוע
העבודה

ד29קנסות

תכפישצויןקודםלכןישקריאהמיוחד
להגדירמחדשובאופןברורמהיקריאה

מיוחדת.

 לחוזה2ראהסע' הגדרהחדשהשל"קריאהמיוחדת"בסעיף)ט( להלן
טלחוזההמכרז:2
שעות,שהינהמחוץ3קריאהלקבלןלצורךביצועדיגום/בדיקהבתוך"

"לשעותהפעילות

איחוריםחוזה3033
והתרשלות
בביצוע
העבודה

ו29קנסות

לאמקובלישלהסירסעיףזהשלקנסשעתי
עבורבדיקהשאבדה/לאבוצעהכהלכה,

התאגידישאבעלותהבדיקהכלעודנמצאה
הדגימהובוצעההבדיקהגםאםלאחרהזמן

המבוקש.

הבקשהנדחית.



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
יגוםדמפרטטכני4334

ובדיקות
שפכים
קולחין
ובוצה
1במט"ש

כפיהשוצגבסעיףTSS CODדיווח
-COD TSSא,דיווח5.1נשואהמכרז

תוצאותתדווחנהעםשארהבדיקותלמעט
מיקריםםמיוחדיםשניתבקשע"ידרישה

ימיעבודה,לפי3מיוחדתןיוצגותוצאותעד
זמןבדיקהעפ"יההנחיותוהשיטההמוסמכת.

 תוצאות COD TSSהעברת לתאגיד יועברו 24תוך מקבלתשעות
,עלפידרישתהתאגידמעתלעתהדוגמאבמעבדה

דיגוםמפרטטכני4335
ובדיקות

קוליפורמים
בקולחין
שלישוני

לעדכןסעיףזהלהוציאימישבתוןושבת,זמן
מתןתוצאהתלויבאורךזמןהבדיקההקיים

לפיההנחיותוההסמכה.

 סעיףיימחקוהמילים"שבתויוםשבתון"המ


דיגוםפרטטכנימ4436
ובדיקות
שפכים
4במפעלים
דגימתחטף

ישלעדכןסעיףה-נקודהרביעיתבסעיףזה
שכןלאתואםאתהנחיותהדיגוםלפיהרשות
להסמכתמעבודתומשרדהבריאות,דרישה
אינהיכולהלהתבצעבעתביצועהדיגוםעצמו.

 םבענייןזה.הבקשהנדחית.העבודותיהיוכפופותלדיניםהרלוונטי


דיגוםמפרטטכני4537
ובדיקות
שפכים
6במפעלים
איסוף
ובדיקות
מים

לנסחסעיףזהמחדשלאיופחתמחירשכן
קיימתגםההובלהלמעבדהגםאםהדיגום

בוצעע"יהתאגיד.

הוראותהמכרזיוותרוללאשינוי.הבקשהנדחית.



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
הדיגום
יבוצעע"י
התאגיד

תוצאותנ .15.א'.1ב'338 להעברת הדרישה את לשנות בקש

בתוך ליובלים  קלנדריים ימים10הבדיקות

הדגימה.מבוקשלשנותאת ממועד היותר לכל

 ממועדהבדיקה.עבודהימי10-המועדל

היא .2 הנדרש במועד התוצאות העברת שכן

בעייתיתלגביחלקניכרמהבדיקות.

.11ראהתשובה .3

439
13
20

ב'
ג'
ד'

 .ד'1

8 

.ב'6

במספרמקומותבמכרזנכתבכיהדיגומים
שיתבצעובמט"שלאיזכובתוספתתשלום.
נדרשתהבהרתכםבאשרלשאלההאםלא

יינתןתשלוםרקעבורהדיגוםשיבוצעבמט"ש
.אוגםעבורביצועהבדיקות

3מס'ראהתשובה

מבוקשלשנותאתהגדרתהשל"קריאה.ד'6ד'2140
ריאהדחופהלדיגום/בדיקהמיוחדת"כךשכלק

 לשעות מחוץ שתהאאושעות3שתבוצעבתוך
תחשבלקריאהמיוחדת.-הקבלן של הפעילות

הבקשהנדחית

הבקשהנדחית.מבוקשלבטלאתדרישתהקנסבגיןכליום.א'29ד'2941



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
300איחורבמסירתתוצאותהבדיקותבסךשל

מדוברבדרישתשהיאאיננהמידתית,₪.
ות.יחסיתלמחירהבדיק

באשרלרשימתהבדיקותשעלבסיסהצעת.ב'11ב'942
המחירשתינתןבאשרלביצועןידורגוההצעות,

נדרשתהבהרתכם,האםרשימתהבדיקות
היאהרשימהשעל9.בבעמ'11המופיעהבסעיף

בסיסהידורגוההצעותבלבד?אושמאיילקחו
בחשבוןהצעותהמחירבאשרלרשימה

למסמכיהמכרז?45-47יעהבעמ'המופ

 בסעיף המופיעה הבדיקות 11רשימת בעמ' שעל9.ב הרשימה היא
.בסיסהידורגוההצעותבלבד

נדרשתהבהרתכםבאשרלשאלההאםשטחח'39-4043
העבודהשבותתבצעהפעילות,מוגדרכשטח
חצרנפרדת?ומצויבאחריותהקבלןהזוכה?

פרטיוגםבשטחהציבורי.שטחהעבודהנמצאגםבשטח

בסיפאשלהסעיף,לאחרהמילים"בתוצאות3ט'4144
ובהוצאות"מבוקשלהוסיףאתהמילים:

"למעןהסרספקמובהרכיהקבלןלאיהיה
אחראילנזקשנגרםעלידייובליםבזדוןו/או

ברשלנות".
דרישהלאסבירהכיהקבלןיהיהאחראיעל

 בזדוןאוברשלנות.נזקשיובליםגרמהלו

למעןהסרספקמובהרכיהקבלןלאיהיהאחראילנזקשנגרם-מקובל
 עלידייובליםבזדוןו/אוברשלנות

מסמךג'45
הצעתהמציע

"קריאהמיוחדת"דיגוםשיבוצעבתוךשלוש8
שעותמרגעהקריאהלביצועהדיגוםאהיה

כזושתיענהלאחר₪,500זכאילתשלוםשל

 אחור29בסעיף שעת כל "עבור המילים יוחלפו להסכם במילים")ד(
"עבורכלשלוששעותאיחור".



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
200משלוששעותאהיהזכאילתשלוםשליותר
ובכפוףלכךשהדיגוםנעשהשלאבשעותש"ח

ד'29העבודה.לעומתזאתבחוזהסעיף
איחורים והתרשלות בביצוע העבודה, קנסות 

רשוםכיבמקרהבוהקבלןהוזעקל"קריאה 
מיוחדת"ולאהתייצבבתוךשלוששעות,ייקנס

חור.ישעבורכלשעתאי₪300-הקבלןב
 כיישנהסטירהביןהסעיפים.להבהירנושאזה

מסמךג'46
הצעתהמציע

דיגומיםשיבוצעובמט"שלאיזכואותי"8
נבקשלהכניסבמחירוןעלות–"בתשלום

ב,משוםשלאניתןלדיגוםאקראי,דיגוםמורכ
לשקללמחירהדיגוםבתוךמחירהאנליזה

במקריםשלאיסופים25%ואחרמכןלהפכית
 

3ראהתשובה

מסמךג'47
הצעתהמציע

להמציאהצהרתבטיחותחתומהע"יבטקוכם"11.4
מדועטרם-"וע"יממונהבטיחותביובלים

זכייהבמכרזעלינולהחתיםאתהממונה
 מטעמכם.

 הלאברורה.ישלהמציאאתהמסמכיםלאחרזכיהבמכרז.השאל

טו'6סעיףחוזה48


מקוםבויבצועדיגוםע"יהתאגידעצמו,ישולם
לקבלןתשלוםבגיןהובלתהדגימהובדיקת.

מהתשלוםבגיןבדיקה75%התשלוםיעמודעל
הכוללתביצועדיגום"לאניתןלבצעהכללת

נחנומבקשיםדיגוםעלמחירהאנליזות,א

 הבקשהנדחית.



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

תשובותשאלותסעיףמסמך/טופסעמודמס"ד
לצייןמחירנפרדלכלאנליזהוכןמחירלדיגום

אקראי,מורכב,איסוףדוגמות.
 

"דיגוםלילה"נבקשהבהרה:מהןשעותדיגום2סעיףחוזה49
לילה,נבקשלהוסיףשורהעבורמחירדיגום

 לילה

 לחוזה.)י(2דיגוםלילההינודיגוםשמחוץלשעותהפעילותכמוגדרבע'
 איןתוספתמחירלעבודתלילהשהינהבמסגרתתוכניתהעבודה.

COD-וTSSהעברתתוצאותבדיקותלדיווח5סעיףתנאיהמכרז50
–שעותמרבעקבלתהדוגמאבמעבדה.24עד

דעותמרגעקבלתהדוגמא48נבקשלשנותלעד
 .במעבדה

 תוצאות COD TSSהעברת לתאגיד יועברו מקבלתשעו24תוך ת
 ,עלפידרישתהתאגידמעתלעתהדוגמאבמעבדה

+2סעיףמפרטטכני51
5סעיף

במקרהשלחרגיהעלהמעבדהלהיותזמינה
לקליטתדוגמאותבימי,שישישבתוןושבת

לאאפשרי.–שעות24לתתתוצאותתוך

 מסעיףיימחקוהמילים"שבתויוםשבתון"


חלופיתסמךזהטבלהמעודכנתלבדיקותשפכיםמפעליםראהבסוףממסמףי"ב4752
ישלמלאאתהטבלה.בלמסמכיהמכרז"זושפורסמהבמסמךיל

אתהטבלההמקבילהבמסמךי"ב.במקוםשבסוףמסמךזה



חתימהוחותמתהחברה.מהצעתםבצירוףבלתינפרדכחלקומסמךזהמהווהחלקבלתינפרדממסמכיהמכרזועלהמציעיםלהגישלמעןהסרספק,





בכבודרב

בע"מיובליםאשדוד



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקות שפכים מפעלים אשדוד***

 
 
 

 בדיקות

 תחום בדיקה כמות בדיקות לשנה כמות בדיקות לחודש

 שיטת בדיקה הכרה/הסמכה

 מחיר

BOD 50.00 600.00 שפכים       

COD 50.00 600.00 שפכים       

MTBE 10.00 120.00 שפכים       

PH 50.00 600.00 שפכים       

VOC's 1 1 שפכים       

TSS 50.00 600.00 שפכים       

VOC  1 1 שפכים       



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

DT שפכים 240.00 20.00 אניונים       

DT שפכים 1 1 נוניונים       

PT 10.00 120.00 שפכים       

       שפכים 1 1.00 חומרי נפץ

NT 15.00 180.00 שפכים       

TKN 50.00 600.00 שפכים       

Cl 40.00 480.00 שפכים       

 DOX 3.00 36.00 שפכים       

       שפכים 60.00 5.00 מוליכות חשמלית



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Na 20.00 240.00 שפכים       

       שפכים 24.00 2.0 סולפאט

       שפכים 24.00 2.00 סולפיד בתסנין

ICP 30.00 360.00 שפכים       

       שפכים 300.00 25.00 שמן מינרלי

       שפכים 300.00 25.00 שמנים ושומנים

       שפכים 120.00 10.00 בורון

VSS 5.00 60.00 שפכים       

       שפכים 1 1.00 ציאניד



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

BTEX 1.00 1 שפכים       

       שפכים 1 1.00 חומרי הדברה

       שפכים 1 1 שמרים
 

 * כל בדיקות כוללות דיגום, איסוף ובדיקה. 

 ** הבדיקות כוללות איסוף ובדיקה על בסיס יומי לא כולל דיגום.

 *** כל הבדיקות כוללות דיגום, איסוף ובדיקה, כמות הבדיקות היא הערכה בלבד.

 הן כאופציה בלבד  1**** כל הבדיקות שכמותן החודשית/שנתית  מסומנת כ 




