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ח' כסלו תשפ"א

לכבוד :משתתפי מכרז פומבי  4/2020שירותי דיגום וביצוע בדיקות מעבדה של שפכי תעשייה
הנדון :הודעה מספר  -1תשובות לשאלות למכרז פומבי 4/2020
 .1כללי
 .1.1בהתאם להוראות המכרז ,מצ"ב מסמך שאלות ותשובות ,הבהרות ושינויים.
 .1.2כל התשובות ,ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
 .1.3יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
 .1.4אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת
המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים
וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעה זו בלבד ,ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם מי ציונה בע"מ ,ככל
שיצאו.

 .2תשובות לשאלות
 .3להלן טבלת התשובות ,ההבהרות והשינויים:
מס'

עמוד

1

8

מס'
הסעיף
12.4

2

10

2

פירוט השאלה

התשובה

הודעות על תוצאות המכרז :נבקש
להמציא חוזה עד  14ימים מיום שנדרש
לכך.

סעיף  12.4יתוקן כדלקמן:
" הזוכה/זוכים במכרז יחתום על
החוזה תוך  14ימים מיום שיידרש
לכך" .

טופס  1הצעת משתף למכרז מס' : 4/2020
נא לעדכן את הכתוב "כי סיירנו באתר" –
היות שלא התקיים סיור .

הבקשה התקבלה .נמחק המשפט על
סיור באתר .הסעיף יתוקן כדלקמן:
"הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל
האמור במסמכי המכרז ,וכל הגורמים
האחרים המשפיעים על עלויות
העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו,
ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו
לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן:
"העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות
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על טענות של אי הבנה או אי ידיעה
של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה
מראש על טענות אלו".

3

14

טופס 3

כתב כמויות ומחירים למכרז מס 04/2020
תנאים כללים  :סעיף  1הכולל תתי
סעיפים א ג ד (מופיע פעמיים) .סעיפים ו
ט יד טו אינם רלוונטיים למכרז זה -נא
להסירם.

הבקשה התקבלה חלקית.
סעיפים ו' ,ט' ,יד' – יימחקו.

4

16

טופס 4

כתב כמויות ומחירים למכרז נס 04/2020
תנאים כללים  :סעיפים  4+5+7אינם
רלוונטיים למכרז נא להסירם ,סעיף 4
מכון התקנים הישראלי אינו רלוונטי
למכרז זה ,סעיף  5גם כן לא רלוונטי
ספרות טכנית מלאה וכו'  -מהי משמעות
הסעיף? סעיף  6כל עוד הכוונה הינה
לדוגמים המורכבים שיונחו על ידי
המעבדה.

הכוונה כנראה לטופס  .3טופס  4לא
יעודכן.
בטופס  – 3עמוד : 14
הבקשה התקבלה חלקית.
סעיפים  4ו 5-יימחקו.
סעיף  6הכוונה לדוגמים המורכבים
או כל ציוד דיגום אחר של המעבדה,
לרבות מכשירי המדידה הראגנטים
וכל דבר אחר נשוא מכרז זה.

5

18

טופס 6
סעיף 1

תצהיר על ביצוע עבודות קודמות  :סעיף 1
הכולל תתי סעיפים א ג ד (מופיע פעמיים)
ו ט יד טו אינם רלוונטיים למכרז זה נא
להסירם

השאלה אינה ברורה.
אין סעיף  1בטופס .6
על החברה להציג תצהיר בגין עבודות
קודמות נשוא מכרז זה שבוצעו בשני
תאגידים לפחות בשנים הרלוונטיות.

6

23

מסמך ב
הצהרת
קבלן סעיף
ה

הסבר מהו נוהל רשות המים עבור
מתקפות סייבר?

קיימות הנחיות המתעדכנות מעת
לעת .במידת הצורך ההנחיות ימסרו
לזוכה במכרז.

7

24

מסמך ב
סעיף 7

יהא שימוש בקבלן משנה מוסמך במידה
ויהא צורך בכך.

השימוש בקבלן משנה מוסמך הנו
חלק מההבהרה בסעיף.
מובהר בזאת ,כי ככל שבקשר לחלק
מן הבדיקות הקבלן יעשה שימוש
במעבדה אחרת (עבור בדיקות
שמעבר למינימום הנדרש על פי
מסמכי המכרז ,ושאותן על המציע
לבצע בעצמו) ,ו/או בדוגמים מטעמו,
הרי שהמציע יהיה אחראי באופן
2
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מלא לכלל העבודות שיבוצעו ,לרבות
לשירותים שינתנו לו ע"י מעבדה
אחרת ו/או דוגמים ,והכל על חשבונו
של הקבלן.
8

28

מסמך ב ,
סעיף 16

נבקש לעדכן את הסעיף כך שיהיה חיוב
עבור הגעה לנקודה ללא ביצוע הדיגום
מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במעבדה
ו/או בדוגם מטעמה ,במחיר מלא של
הדיגום חטף כפי שיקבע במכרז.

הבקשה נדחתה.
אין שינוי מהאמור במסמכי
המכרז.

9

28

סעיף 26

נא לעדכן את הסעיף שכל קיזוז יתואם
וייבדק מראש עם המעבדה ולא ינוכה
ללא הזדמנות לבדיקה של שני הצדדים.

התאגיד ישלח הודעה למעבדה
בטרם קיזוז כספים .יחד עם
זאת ,יובהר כי התאגיד אינו
נדרש להסכמתה ו/או אישורה
של המעבדה לקיזוז הכספים.

10

29

סעיף 30

נא להוסיף כי המעבדה תוכל גם כן להודיע הבקשה נדחתה.
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
על הפסקת עבודה בכתב  30יום מראש
ללא שתהא חייבת בתשלום פיצויים
המעבדה מחויבת למתן השירותים
כלשהם.
במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י
המכרז.

11

30

49א

נבקש להסיר את סעיפי הקנסות א+ב+ג
ודיגום בחסר אשר אינם עלים בקנה אחד
עם מהות הסעיף לגובה קנס שסכומו
מאוד גבוה.

סעיפי הקנסות המצוינים
במסמכי המכרז מהותיים
לביצוע תקין של העבודות על
פי הוראות הדין .יובהר כי
התאגיד מחויב לעמידה וקיום
של הוראות הדין בנושאים אלו
ולכן קיימת חשיבות רבה
לקיומם.
סכום הקנסות יופחת ל₪ 250-
ליום בכל אחד מהסעיפים.

12

38

נספח ג2 ,
2.1.3

בדיקה חוזרת תשולם על ידי התאגיד כל
עוד התוצאה שנתקבלה הייתה בטווח אי
הוודאות של התוצאה הראשונית באם
תתקבל תוצאה שונה המעבדה לא תחייב.

הבקשה נדחתה.
במידה וימצא כי תוצאות המעבדה
אינן אמינות כתוצאה מפגם בלקיחת
הדגימה ,פגם ביצוע האנליזה ו/או
התיעוד ,יבוטל הדיגום והמעבדה לא
תקבל תשלום בעבור ביצוע האנליזה
והדיגום

13

38

נספח ג,
2.1.1

דיגום דחוף נבקש לעדכן ל 8-שעות
התראה קצרה

הבקשה נדחתה.
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נוהל דיגום דחוף נועד לבצע דיגומים
בעת גילוי על הזרמה חריגה .ועל כן
התראה של  8שעות לא תאפשר דיגום
מהימן ונכון לבעיה שהתגלתה.
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
יובהר כי כל הדיגומים יבוצעו
בהתאם להנחיות רשות המים ,משרד
הבריאות והמשרד להגנת הסביבה
ובהתאם להוראות "הספר" -
standard method

14

39

נספח ג

המפרט המיוחד  ,מפרט טכני – דיגומים
מורכבים מקוררים ניידים לבדיקה
מורכבת -קירור לפי תקנות דיגום של
הרשויות קרחומים.

15

40

נספח ,4
סעיף ,2
תת סעיף
2.1.4

דיווח תוצאות עבור נוהל דחוף כל עוד ניתן דיגום ודווח תוצאות דיגום יעשה רק
לפי השיטות המוסמכות ובהתאם
לפי השיטה המוסמכת במעבדה לספק
לנהלים המקובלים לאבטחת אמינות
תוצאות תוך  5ימי עבודה .
התוצאות.

16

40

סעיף ,2
תת סעיף
2.1.5

ליווי וחוו"ד מקצועית :זימון מומחה ו/או
חוות דעת תהא בתשלום נוסף אשר
הסכום יקבע על ידי שני הצדדים בעת
חתימת החוזה.

סעיף  - 2.1.5הבקשה נדחתה.
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

17

48

נספח ז'

כתב כמויות ומחירון מספר בדיקות
בסה"כ הינו  1020ולא .1015

אכן חלה טעות בכתב הכמויות.
סיכום מס' הבדיקות הנו  1020ולא
 .1015אולם חשוב לציין כי כמויות
אלו הנם בהתאם לתוכנית הניטור
המאושרת לשנים  2019-2020ובכל
מקרה מדובר באומדן בלבד.
הכמויות הנ"ל אינן מחייבות את
התאגיד.

18

40

2.1.4

בקשה לדיגום אוטומטי מקורר –
הדוגמים האוטומטיים הנם ניידים אך לא
מקוררים.

על הדוגמים להיות מאושרים ע"י
משרד הבריאות והמשרד להגנת
הסביבה ,וכל נושא שינוע הדיגומים
יהיה בהתאם לכללים ו/או להוראות
ו/או להנחיות שבתוקף בתחום
הדיגומים והבדיקות ,לרבות בנושא
השינוע.

19

8

12.4

נבקש לשנות ל –  10ימי עסקים.

סעיף  12.4יתוקן כדלקמן:
" הזוכה/זוכים במכרז יחתום על
החוזה תוך  14ימים מיום שיידרש
לכך" .
4

1-800-800-987

20

8

תאגיד המים והביוב מי ציונה בע”מ

13.7

www.mei-ziona.co.il

נבקש הבהרה לסעיף זה מכיוון שסותר את סעיף  11.7.1מתייחס למנגנון
הבחירה בזוכה.
הכתוב בסעיף 11.7.1
סעיף  – 13.7סעיף כללי המתייחס
לזכותה של החברה שלא לבחור בכל
הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל המשתתפים במכרז להגישה ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז,
כשהיא חתומה על ידם.
למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
מי ציונה בע"מ
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