תאריך17/2/2020 :
לכבוד
מציעים  /רוכשי מכרז 08/2020
בפקס'  /דוא"ל ________________________
וידוא קבלה __________________________
הנדון :תשובות הבהרה מס'  1למכרז פומבי מס'  - 08/2020לשירותי יעוץ ,ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות
 .1להלן שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי המועצה ומענה המועצה.

מס"ד

.1

סעיף

שאלה

צוין במסמכי המכרז כי במועצה אזורית גזר מספר מט"שים.
 .1בכמה מטש"ים מדובר?
 .2בכל תכנית הניטור מדובר בהזרמה למט"ש אילון בלבד.
מפרט
 .3חשוב לציין כי לצורך תחשיבי החיובים בגין הזרמת
שירותים
שפכים חריגים ואסורים ,נדרשים נתוני מט"ש ,בהתאם
22
עמ'
והמט"ש אליו
לכל אחד מן העסקים המבוקרים
לסעיף 1
מוזרמים שפכיו.
מי אחראי להעברה מסודרת של נתונים אלה?
מספר תעודת הסמכה ,במה מדובר ?
רלבנטי למעבדה אשר טרם נבחרה!
דרושה הבהרה לעניין זה.

.2

3
סעיף
עמוד 13
ולסעיף 3.1

.3

נא הבהרתכם לדרישה "קבלת חשבונות המעבדה ואישורן
סעיף
במערכת הממוחשבת"
 .6.2.9עמ' האם העברת הנתונים ואישורם דוח אקסל מתקבל?
 23ניהול
ופיקוח על
עבודת

מענה המועצה
 .1קיים מט"ש אחד בלבד.
 .2מדובר על מט"ש איילון.
 .3המועצה או מי מטעמה.

בנוסח ההסכם נפלה טעות סופר,
נוסח הסעיף יתוקן באופן הבא:
"השירותים נשוא ההסכם יבוצעו
ע"י
__________________________
מטעם היועץ ,ת.ז.
וע"י ______________________
היועץ,
מטעם
______________________או
ע"י גורם אחר מטעמו ,שיאושר
מראש ע"י המזמין" .
העתק מתוקן של הסכם ההתקשרות
יועבר לחתימת המציע הוכה לאחר
פרסום תוצאות המכרז.
אין מניעה כי יתקבל באקסל ,אך
חייב להיות קשר רציף עם המועצה
בקשר לדו"ח.

מס"ד

סעיף

שאלה

מענה המועצה

המעבדה:

.4

.5

.6

הכנת המכתבים יכולה להתבצע ע"י המציע המכתבים חייבים הבקשה מקובלת.
סעיף
 .6.3.1עמ' להיחתם ע"י נציג המועצה על נייר רשמי של המועצה יובהר כי במסגרת השירותים ,היועץ
ולהישלח על ידה.
יערוך את המכתבים אולם
 23הפקת
בדומה לרשום בסעיף  .6.2.7בעמוד  .23וסעיף  6.9.4עמוד  .24המכתבים ייחתמו וישלחו ע"י
מכתבים:
נא הבהרתכם לעניין זה.
המועצה.
סעיף  .6.6נדרשת הבהרה  :האם ניתן לבצע באמצעות דוחות אקסל
עמוד  23שכן לא סביר להניח כי יהיה ממשק בין תוכנת המעבדה אין מניעה ,ובתנאי שהדו"חות יעמדו
בדרישות המועצה.
שתיבחר למערכות המציע.
מערכת
ניטור
ובקרה-
שפכי
מפעלים
תכנת
מחשוב
ניטור שפכי
תעשייה

האם מצופה מהמציע להיות מקושר ולבצע שינויים באתר מצופה מהמציע הזוכה להעביר
סעיף 6.8
האינטרנט של המועצה האזורית או שמא מדובר בעדכון לחברה המתחזקת את האתר או למי
אתר
החומרים והעברה לחברה המתחזקת את האתר.
שימונה לצורך זה ע"י המועצה.
האינטרנט:
תכנית הניטור חיבת להישלח ע"י המועצה האזורית ,על פי התכנית תוכן ע"י הזוכה ותשלח ע"י
הכללים.
המועצה

.7

סעיף
.6.11.6
עמוד 25

.8

סעיף
.6.12.3
עמוד 25

להישלח לעסקים ע"י המועצה ,בנפרד ובמנותק מחשבון
המים ,אגרת הביוב וכו'.גם אם המציע מכין מכתבים אלה.
נדרשת הבהרה לנקודה זו.

עמוד 13
סעיף 3.2

התכנית מופעלת באופן שוטף ,ורוטיני במהלך כל השנה ,לכן
אנא פרטו איזו פעולה נדרשת לביצוע באופן מיידי תוך מספר
שעות.

יש להבהיר נקודה זו( .המציע יכול לעזור ולייעץ בהכנתה)

החיובים בגין הזרמת שפכים חריגים ואסורים חייבים ראו תשובה לשאלת הבהרה  4לעיל.

.9

הנ"ל רלוונטי לאירועי פתע .להלן
נוסח מתוקן של הסעיף –
"השירותים יבוצעו באופן שוטף
במהלך כל השנה ,כאשר מובהר

מס"ד

סעיף

.10

עמוד 24
סעיף 6.8
עמוד 25
סעיף
6.11.3
עמוד 25
סעיף
6.14.6

מענה המועצה

שאלה

בזאת כי היועץ ידרש לספק את
השירותים במסגרת אירועי הפתע
לא יאוחר מ 7 -שעות ממועד קריאה
וזאת ככל שלא הוגדר אחרת ,לרבות
במסגרת תוכנית עבודה"
העתק מתוקן של הסכם ההתקשרות
יועבר לחתימת המציע הוכה לאחר
פרסום תוצאות המכרז.

.11

.12

.13

.14

.2
.3
.4
.5

כיצד מצופה מהיועץ לעדכן את אתר האינטרנט של המועצה?

ראו תשובה לשאלת הבהרה  6לעיל.

האם המועצה תמסור ליועץ את התוכניות הסניטריות של
העסקים?

בהתאם לצרכי המועצה.

אנא פרטו אילו קריאות פתע צפויות להיות?

"אירוע פתע" הוא אירוע כגון דיווח
על הזרמה בלתי צפויה של שפכי
מפעל גולמיים אשר מחייב את
נוכחותו של היועץ למתן הנחיות
דיגום ובקרה.

אישור
קיום
ביטוחים

נדרש לציין קוד במתן השירותים על פי חוזר שהוציא ממונה
על הביטוח באגף שוק ההון מבקש כי השירותים יינתנו על פי
קוד  . 038לא ניתן להחתים חברת ביטוח על אישור קיום
ביטוחים ללא הגדרת קוד השירות.

אישור קיום הביטוחים הינו בהתאם
לדרישות הממונה על הביטוח ,כולל קוד
כיסוי בהתאם לפורמט הממונה על
הביטוח .קוד  38אינו רלבנטי.

נספח א-
נוהל תנאי
המכרז
ומידע
כללי
למציע

מבקש לקבל הארכה להגשת שאלות הבהרה נוספות בעוד
שבוע ימים.

הבקשה נדחית.

הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון
בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.
בברכה,
יניר שמולביץ
מנהל היחידה הסביבתית
מועצה אזורית גזר

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה
במסגרת מכרז פומבי מס'  08/2020הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל
להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

