
 

 חתימה וחותמת המציע: __________________   3מתוך  1עמוד 

 9/12/2021 

 לכבוד 

 משתתפי המכרז 

 אמצעות דוא"ל/ אתר המועצהב

 

 שלום רב,

 לשירותי מעבדה לדיגום שפכים 49/2021מכרז פומבי הנדון: 

 המכרזים, מועד פתיחת תיבת תשובות לשאלות הבהרהעדכונים,  -1הודעה המס' 

 עדכון במסמכי המכרז .א

נספח , ונוסח מתוקן של נספח התמורה כתב הצעת המחירלמסמך זה מצ"ב נוסח מתוקן של 

 בהתאם לעדכונים במסגרת תשובות לשאלות הבהרה שלהלן. , וזאת פירוט ניסיון קודם 8א/

להודעה  מצורפיםמתוקנים הים  העל גבי הנוסח 8ונספח א/ הצעת המחירכתב את  יש למלא

 , ולא על פי הנוסח המופיע בחוברת המכרז.זו

 

 :תשובות לשאלות הבהרה .ב

 במסגרת המכרז:להלן התייחסות המועצה לשאלות שהתקבלו 

עמוד)בחוברת  #
 המכרז(

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלוונטיים

מסמך א' הוראות  1

והנחיות 

למשתתפים  עמוד 

6  

תנאי סף  3סעיף 

במכרז  להשתתפות

 3.3תת סעיף 

המצאת היקף פעילות יש לשנות 

הדרישה שכן זהו מעוגן בסודיות 

מטעם התאגידים  ואו רשויות 

ביר לעיון מקומיות לא ניתן להע

 .מס המפעלים הנדגמים

 הבקשה לא מקובלת. 

זה,  ביחס לנתון ובת סודיותאין ח

בכללי תאגיד  12משום שלפי סעיף 

מים וביוב )שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת הביוב(, 

, על התאגידים 2014 –תשע"ד 

והמועצות האזוריות חלה חובת 

פרסום של דו"ח שנתי המסכם את 

הפעילות במסגרת תכנית הניטור 

 באתר האינטרנט.

מסמך א' הוראות  2

והנחיות 

למשתתפים  עמוד 

12 

אופן  10סעיף 

קביעת הזוכה 

במכרז תת סעיף 

10.7 

בעת הכרזת הזכייה על המזמין 

להציג כי אכן יש תקציב מאושר 

לנשוא מכרז זה למען קיום 

הפעילות, קיום שירותים מותנה 

 באישור המועצה לקיום התקציב.

 .הערה לא ברורה



 

 חתימה וחותמת המציע: __________________   3מתוך  2עמוד 

עמוד)בחוברת  #
 המכרז(

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלוונטיים

מסמך א' הוראות  3

והנחיות 

למשתתפים  עמוד 

13 

הודעה על  12סעיף 

המכרז  תוצאות

והתקשרות עם 

הזוכה תת סעיף 

12.3 

 מקובלתהבקשה  ימים. 12נבקש נא לשנות ל 

מסמך א' הוראות  4

והנחיות 

למשתתפים  עמוד 

14  

הודעה על  13סעיף 

תוצאות המכרז 

והתקשרות עם 

הזוכה תת סעיף 

13.3 

 מקובלתהבקשה  ימים. 12נבקש נא לשנות ל 

 1נספח א'/ 5

הצהרת המציע 

  16עמוד 

 מקובלתהבקשה  ימים. 12לשנות ל  נבקש נא  11סעיף 

פירוט עבור סעיף  6

בתנאי הסף  3.4

 26עמוד 

בדיקת  1.30סעיף 

 חומרי הדברה 

 מהי הבדיקה הנדרשת לתמחור?

GCMS     אוLCMS? 

GCMS 

מסמך ב' מסמך  7

התקשרות  עמוד 

32 

התמורה  5סעיף 

 5.2תת סעיף 

יש לעדכן הסעיף כי יהא עדכון 

 של  1הצמדה למדד לאחר תקופה 

 ההסכם.

 לא מקובלתהבקשה 

מסמך ב' מסמך  8

התקשרות  עמוד 

32 

התמורה  5סעיף 

 5.3תת סעיף 

כל בקשה לקיזוז כלשהו תידון עם 

הספק ותינתן אפשרות  לתגובה 

 ימים. 5ומענה עד  

 5בסוף הסעיף יבוא: "בהודעה של 

דרש יימים מראש במסגרתם י

 הספק להסדיר את חובו".

מסמך ב' מסמך  9

התקשרות  עמוד 

35 

קיזוז  11סעיף 

 ועכבון

כל בקשה לקיזוז כלשהו תידון עם 

הספק ותינתן אפשרות  לתגובה 

 ימים. 5ומענה עד  

 בקשה נדחית.

מפרט  1נספח ב'/ 10

 38המכרז עמוד 

בדיקה חוזרת תחויב במידה  18סעיף 

והתוצאה הינה בטווח אי 

 הוודאות של התוצאה הראשונית.

 הבקשה מקובלת 

 מפרט 1נספח ב'/ 11

 39המכרז עמוד 

עבור זאת יהא סיכום בין   23סעיף 

הצדדים עבור מחיר  לעד מומחה 

,ההכנות וכיו"ב במועד חתימת 

 החוזה לאחר הודעת זכייה.

 הבקשה לא מקובלת. 

בכתב הצעת המחיר יש מקום 

 לתמחור עד מומחה



 

 חתימה וחותמת המציע: __________________   3מתוך  3עמוד 

עמוד)בחוברת  #
 המכרז(

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלוונטיים

נספח  4נספח ב/ 12

התמורה כתב 

הצעת המחיר 

 47+48עמודים 

רו נא האם הכוונה לדיגום  הסבי 1.46+1.47סעיף 

יחסי בספיקה? הסבירו נא האם 

 24הכוונה לדוגם מורכב 

בקבוקים ואו לחילופין העבירו 

 מפרט טכני ותמונות על הבקשה.

בהתאם ללשון הסעיף: דיגום 

 בקבוקים 24שעתי, מחולק ל 

 4נספח ב/ 13

התמורה כתב 

הצעת המחיר 

 עמוד 

דיגום  1.1סעיף 

 חטף

דיגום מי רקע  המחיר יחול גם על

וכן על הגעה נקודה ללא  ביצוע 

 מסיבות שאינן תלויות  בקבלן.

המחיר הינו עבור הגעה לנקודת 

הדיגום, ונטילת הן דוגמת שפכים 

והן דוגמת מי רקע במקרה 

 הצורך.

עבור הגעה לנקודת דיגום מבלי 

ביצוע דיגום מסיבה שאיננה 

נתן תמורה יתלויה בקבלן, ת

 6סעיף  –קבועה כמופיע במכרז 

 .4בנספח ב/

 4נספח ב/ 15

התמורה כתב 

הצעת המחיר 

 עמוד

סריקת  1.26סעיף 

 מתכות  כבדות

יש  01/01/2022לפי הנחיות 

להפריד הכספית עדכנו נא באם 

נדרש , במידה וכן הוסיפו נא 

 לכתב הכמויות.

כמויות הבכתב  1.27ר' סעיף 

 , מתוקןה

 המתוקן 8בנספח א/ 1.24וסעיף 

 

 :כדלקמן המכרזמועדי  .ג

 :מועד אחרון להגשת ההצעות

  12:00בשעה  16/12/2021 -הניתן להגיש הצעות עד יום 

 .ההגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במזכירות המועצה בשפיים

 מועד פתיחת תיבת המכרזים:

 .12:00בשעה  16/12/2021 –ביום ה  ההצעות,תתקיים מיד לאחר המועד האחרון להגשת 

 במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו. כל אדם רשאי להיות נוכח

 
 

 למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.

 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

 

   בברכה,

  

 ניר-ֹנעה גולדשמידט 

 מנהלת מכרזים

 



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 5מתוך  1עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

 מתוקן
 פירוט ניסיון קודם – 8נספח א/

 בטבלאות להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי סף לעניין ניסיון. 

 ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.

 מומלץ לצרף המלצות.

 . בתנאי הסף3.3סעיף פירוט עבור 

גופים ציבוריים )תאגידי מים וביוב ו/או  3המציע בעל היקף פעילות בתחום ניטור שפכי מפעלים עם לפחות 

 ( מפעלים לפחות במצטבר.60שישים )ב(, 2018-2021רשויות מקומיות( בשלוש השנים האחרונות )

 

שם הגוף  #
הציבורי 

עבורו 
המעבדה 
מספקת 
 שירותים

פירוט 
 השירותים

מספר 
המפעלים 
 הנדגמים

מועד 
תחילת 

 ההתקשרות

מועד סיום 
 ההתקשרות

פרטי איש 
 קשר

האם 
מצורפת 
 המלצה

        

        

        

        

        

        

 



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 5מתוך  2עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

 . בתנאי הסף3.4פירוט עבור סעיף 

והבדיקות מבוצעות מהבדיקות המפורטות במפרט הטכני,  75%מעבדת המציע מבצעת בעצמה לפחות 

 תחת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

האם  בדיקה #
בהסמכה 

של הרשות 
הלאומית 
להסמכת 

מעבדות ]כן 
 / לא[

האם בהכרה 
של משרד 

הבריאות ]כן 
 / לא[

האם מבוצע 
במעבדת 
 –קבלן ]כן 

יש לציין 
שם מעבדת 

/  הקבלן
 לא[

סף דיווח 
[MRL] 

ערך אי 
 הודאות ]%[

מניין 
 ימים

לקבלת 
תוצאה 

 ]יום[

       דיגום חטף  .1.1

דיגום מורכב   .1.2

 לפי זמן

      

דיגום מורכב   .1.3

 לפי ספיקות

      

1.4.  BOD       

1.5.  COD       

1.6.  MTBE       

1.7.  pH       

1.8.  VOC's       

1.9.  TSS       

1.10.  VOC       

דטרגנטים   .1.11

 אניונים

      

דטרגנטים   .1.12

 נוניוניים

      

       זרחן כללי  .1.13

       חומרי נפץ  .1.14

       חנקן כללי  .1.15

חנקן קיילדל   .1.16

(TKN) 

      

       כלוריד  .1.17



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 5מתוך  3עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

האם  בדיקה #
בהסמכה 

של הרשות 
הלאומית 
להסמכת 

מעבדות ]כן 
 / לא[

האם בהכרה 
של משרד 

הבריאות ]כן 
 / לא[

האם מבוצע 
במעבדת 
 –קבלן ]כן 

יש לציין 
שם מעבדת 

/  הקבלן
 לא[

סף דיווח 
[MRL] 

ערך אי 
 הודאות ]%[

מניין 
 ימים

לקבלת 
תוצאה 

 ]יום[

כלל פחמימנים   .1.18

הלוגנים 

מומסים 

(DOX) 

      

מוליכות   .1.19

 חשמלית

      

       נתרן  .1.20

       סולפאט  .1.21

       סולפיד  .1.22

סריקת מתכות   .1.23

 כבדות

נא לצרף 
טבלה 

 מפורטת
)עבור כל 

יסוד, בכל 
; מטריצה

מים / 
 (שפכים

נא לצרף 
טבלה 

מפורטת 
)עבור כל 

יסוד, בכל 
; מטריצה

מים / 
 (שפכים

נא לצרף 
טבלה 

מפורטת 
)עבור כל 

יסוד, בכל 
; מטריצה

מים / 
 (שפכים

נא לצרף 
טבלה 

מפורטת 
)עבור כל 

יסוד, בכל 
; מטריצה

מים / 
 (שפכים

נא לצרף טבלה 
)עבור מפורטת 

כל יסוד, בכל 
מים ; מטריצה
 (/ שפכים

נא לצרף 
טבלה 

מפורטת 
)עבור כל 

יסוד, בכל 
; מטריצה

מים / 
 (שפכים

כספית בשיטה   .1.24

SM 3112 B 

      

כרום שלוש   .1.25

 (Cr+3) ערכי

      

 כרום שש ערכי  .1.26

(Cr+6) 

      

       שמן מינרלי  .1.27

שמנים   .1.28

 ושומנים

      

שומנים   .1.29

ניתנים 

 להפרדה

      

       ציאנידים  .1.30

בדיקת חומרי   .1.31

 הדברה

      

       בורון  .1.32



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 5מתוך  4עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

האם  בדיקה #
בהסמכה 

של הרשות 
הלאומית 
להסמכת 

מעבדות ]כן 
 / לא[

האם בהכרה 
של משרד 

הבריאות ]כן 
 / לא[

האם מבוצע 
במעבדת 
 –קבלן ]כן 

יש לציין 
שם מעבדת 

/  הקבלן
 לא[

סף דיווח 
[MRL] 

ערך אי 
 הודאות ]%[

מניין 
 ימים

לקבלת 
תוצאה 

 ]יום[

1.33.  VSS       

כלל מוצקים   .1.34

מומסים 

(TDS) 

      

כלל מוצקים   .1.35

 (TSמרחפים )

      

       פלואוריד  .1.36

פנולים   .1.37

 וקרוזולים

      

       פוליפנולים  .1.38

1.39.  BTEX       

       כלור חופשי  .1.40

       נתרן במי רקע  .1.41

כלורידים במי   .1.42

 רקע

      

1.43.         

1.44.         

1.45.         

1.46.         

1.47.         

 

 

  



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 5מתוך  5עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

 . בתנאי הסף3.6פירוט עבור סעיף 

דוגמי המעבדה מחזיקים ברישיונות דיגום בתוקף מטעם משרד הבריאות, כדלקמן: דוגם מים רמה א' 

 )לפחות(, דוגם שפכים וקולחים.

מספר רישיון דוגם מי  שם הדוגם #
 שפכים וקולחין + תוקף

מספר דוגם מי 
שתייה רמה א' 

 תוקף+ 

מספר רישון דוגם מי 
שתייה רמה ב' + 

 תוקף
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 * יש לצרף העתק של התעודות המוזכרות בטבלה.

 



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 49/2021מספר  פומבי מכרז

 מעבדה לדיגום שפכים לשירותי

   

 אזורית חוף השרוןכל הזכויות שמורות למועצה   © 4מתוך  1עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

   

 

 מתוקן

  כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 4נספח ב/

 להלן כתב הכמויות עבור דיגום ובדיקות שפכים במסגרת ניטור שפכי תעשייה. .1

 הכמויות להלן הן לצרכי שקלול בלבד ואין בהם כדי לחייב את המועצה.   .2

טבלת כתב הכמויות, והמחירים בהם יהוו המחירון על פיו תחושב התמורה למציע הזוכה המציע ימלא את  .3

 במכרז.

המציע מתחייב לבצע את הבדיקות, ככל שיזכה במכרז, בהתאם לרמת הרגישות / שיטות הבדיקה וטווח  .4

 הרגישות כפי המוצהר על ידו בהצעה.

דיגום, בדיקות המעבדה ודיווח תוצאות המחירים המוצעים כוללים את כל התשומות הכרוכות בביצוע ה .5

 הבדיקות.

הגעה לביצוע דיגום, אך הדיגום לא בוצע מסיבות שלא תלויות בקבלן )שוחה סתומה, אין זרימה בגין   .6

יהיה הקבלן זכאי לתמורה בגין  – בשוחה, לא ניתן לפתוח את מכסה הביוב, סירוב בעל העסק וכיו"ב(

 .מע"מ כדין בתוספת₪  50התייצבות הדוגם בסך של 

המציע אינו רשאי להציע הצעה חלקית. במידה ולא יוצע מחיר לסעיף, המחיר הקובע יהא המחיר המרבי  .7

 .לאותו הסעיף

המחיר  –המציע אינו רשאי להציע מחיר גבוה מהמחיר המרבי. במקרה וירשם מחיר גבוה מהמחיר המרבי  .8

 .לאותו הסעיףהקובע יהא המחיר המרבי 

מחיר מרבי  תיאור #
 ]ש"ח/יחידה[

כמות 
מוערכת 

לשנה 
 ]יח'[

הצעת מחיר 
 ]ש"ח/יחידה[

סה"כ מחיר בש"ח 
הכפלת הצעת  -

מחיר ליחידה 
בכמות מוערכת 

 לשנה
     ניטור שפכי תעשייה – 1פרק   .1

  06:00 –דיגום חטף בשעות היום   .1.1

 18:00עד 

103.22 130   

   20 309.65 דיגום מורכב לפי זמן  .1.2

   10 1445.13 ספיקותדיגום מורכב לפי   .1.3

 18:00דיגום חטף בין השעות   .1.4

 23:00ל

500 20   

-ל 23:00דיגום חטף בין השעות   .1.5

6:00 

500 20   

   20 500 שבת -דיגום חטף בשישי   .1.6

1.7.  BOD 87.73 15   

1.8.  COD 82.57 120   
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מחיר מרבי  תיאור #
 ]ש"ח/יחידה[

כמות 
מוערכת 

לשנה 
 ]יח'[

הצעת מחיר 
 ]ש"ח/יחידה[

סה"כ מחיר בש"ח 
הכפלת הצעת  -

מחיר ליחידה 
בכמות מוערכת 

 לשנה
1.9.  MTBE 258.14 10   

1.10.  pH 15.49 120   

1.11.  VOC's 413.1 10   

1.12.  TSS 51.7 130   

1.13.  VOC 413.1 10   

   15 103.22 דטרגנטים אניונים  .1.14

   15 103.22 דטרגנטים נוניוניים  .1.15

   20 51.7 זרחן כללי  .1.16

   5 774.24 חומרי נפץ  .1.17

   5 103.22 חנקן כללי  .1.18

   87.83 20 (TKNחנקן קיילדל )  .1.19

   130 61.95 כלוריד  .1.20

כלל פחמימנים הלוגנים מומסים   .1.21

(DOX) 

361.36 15   

   5 15.49 חשמליתמוליכות   .1.22

   130 77.53 נתרן  .1.23

   10 67.09 סולפאט  .1.24

   20 92.9 סולפיד  .1.25

   25 258.14 סריקת מתכות כבדות  .1.26

   SM 3112 B 180 25כספית בשיטה   .1.27

   60 16 (Cr+3) כרום שלוש ערכי  .1.28

   60 16 (Cr+6) כרום שש ערכי  .1.29
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מחיר מרבי  תיאור #
 ]ש"ח/יחידה[

כמות 
מוערכת 

לשנה 
 ]יח'[

הצעת מחיר 
 ]ש"ח/יחידה[

סה"כ מחיר בש"ח 
הכפלת הצעת  -

מחיר ליחידה 
בכמות מוערכת 

 לשנה
   32 206.43 שמן מינרלי  .1.30

   85 87.73 שמנים ושומנים  .1.31

   10 90 שומנים ניתנים להפרדה  .1.32

   5 140 ציאנידים  .1.33

   5 450 בדיקת חומרי הדברה  .1.34

   15 50.55 בורון  .1.35

1.36.  VSS 50.6 130   

   50 10 (TDSכלל מוצקים מומסים )  .1.37

   50 10 (TSכלל מוצקים מרחפים )  .1.38

   5 60 פלואוריד  .1.39

   5 100 פנולים וקרוזולים  .1.40

   5 100 פוליפנולים  .1.41

1.42.  BTEX 400 5   

   5 15 כלור חופשי  .1.43

 –מתכות במי רקע )מי שתייה(  3  .1.44

 מנגן, נחושת, אבץ

180 25   

   110 77.53 נתרן במי רקע  .1.45

   110 61.95 כלורידים במי רקע  .1.46

הצבת דוגם אוטומטי עצמאי בעל   .1.47

יחידת בקרה, שאיבה, אחסון 

וקירור לרבות  זיהוי ורישום מועדי 

מקור  –דגימה וכן בקבוקי דגימה 

 24. לנטילת VAC 220מתח חיצוני 

 דגימות שעתיות. 

1200.00 5   
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מחיר מרבי  תיאור #
 ]ש"ח/יחידה[

כמות 
מוערכת 

לשנה 
 ]יח'[

הצעת מחיר 
 ]ש"ח/יחידה[

סה"כ מחיר בש"ח 
הכפלת הצעת  -

מחיר ליחידה 
בכמות מוערכת 

 לשנה
הצבת דוגם אוטומטי עצמאי בעל   .1.48

יחידת בקרה, שאיבה, אחסון 

מועדי וקירור לרבות  זיהוי ורישום 

מקור  –דגימה וכן בקבוקי דגימה 

וולטאי. לנטילת -מתח עצמאי פוטו

 דגימות שעתיות. 24

1500.00 5   

הכנת חו"ד מקצועית ע"י מהנדס   .1.49

שנות ניסיון בתחום  10שפכים מעל 

 לצרכים משפטיים.

1000.00 5   

  ניטור שפכי תעשייה – 1פרק  –סה"כ   .1.50

  17%מע"מ   .1.51

  סה"כ כולל מע"מ:  .1.52
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