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האם נדרש לצרף , כיוון שההשתתפות אינה חובה– פרוטוקול סיור משפטי1
כן?פ שלא היינו נוכחים"אע

האם –  לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2 אישור תקף לפי סעיף משפטי2
'? א6מצורף במסמכי המכרז והכוונה היא למסמך 

מדובר במסמך נפרד ניתן , לא 
להוריד מאתר רשות המיסים

 3.7כפי שכתוב בתנאי הסף סעיף ?כמה שנות ניסיון נדרש מראש צוות הדיגום ומעוזר ראש הצוותמקצועי33.7
8מ "בע

?  EPAי  "האם נדרשת תעודת הכשרה לדיגום מגוף מוכר עמקצועי4
נדרשת הסמכה של הראשות 

להסמכת מעבדות לביצוע דיגומי 
ארובה

5
' ב9מסמך 

2סעיף 
משפטי

לא ניתן לבצע דיגומים עבור מפעלים הנכללים ברשימת המפעלים 
  חודשים לאחר 2 חודשים לפני החתימה ו 2לדיגום פתע במכרז זה 

.נא הבהרה לגבי תקופת ההתקשרות עצמה ? סיום ההתקשרות

ברור שבתקופת התקשרות פעילה 
עם מפעל לא ניתן לבצע בו דיגום 

בגין ניגוד - פתע מכח מכרז זה 
עניינים

6
' ב9מסמך 

2סעיף 
משפטי

האם יכולה חברת דיגום לבצע דיגומי פתע במפעל בו – ניגוד עניינים 
, היא או אחת מחברות נוספות בקבוצת החברות בו היא נכללת

?מספקת שירותים למפעלים המופיעים ברשימת המפעלים במכרז זה

אלא אם כן התקבל אישור , לא
כל , מראש ובכתב מהמועצה
מקרה יישקל לגופו

שאלה לא ברורה? האם ניתן לאחד אנליזות בדיגום הלידים ואמוניהמקצועי7

CO מה המחיר עבור בדיקה של 67 עמוד 14בטבלה מס מקצועי8
התמורה - לא צויין מחיר 

מתומחרת במסגרת כלל הבדיקות 
הנדרשות

י שימוש "ע, האם ניתן לבצע בדיקה להלוגנים ובדיקה לאמוניה ביחדמקצועי9
כן?5במערכת 

לא? כוללת כספית29האם בדיקה למתכות לפי שיטה מקצועי10

אך לא מוסמכת,  במעבדה מוכרתCS2 האם ניתן לבצע אנליזה של מקצועי11

ביצוע , אם יש מעבדה מוסמכת
אם , האנליזות יבוצע במעבדה זו

מספיק שתהיה למעבדה , אין
iso 17025הסמכה ל 

אך לא , האם ניתן לבצע אנליזה של ציאנידים במעבדה מוכרתמקצועי12
מוסמכת

ביצוע , אם יש מעבדה מוסמכת
אם , האנליזות יבוצע במעבדה זו

מספיק שתהיה למעבדה , אין
iso 17025הסמכה ל 

משפטי13

הדרישה לפרוט עבודות במהלך חמש שנים עומדת בניגוד לנאמר 
3.4בסעיף  

.הקובע ניסיון של שנה אחת

הדרישה לפירוט עבודות תשמש 
לצורך קביעת ציון האיכות של 

 3.4' המציע בעוד הדרישה בסע
מהווה תנאי סף

בטבלה עצמה לציין בשיטה היכן ניתן לציין הסמכות בתהליך- טבלת מידע על הסמכות מקצועי14
הרלוונטית שההסמכה בתהליך

30.3.2019 הקובע תוקף עד 6לא מתיישב עם סעיף - תוקף ההצעה משפטי15

ככל והכוונה , השאלה לא ברורה
לתקופת ההתקשרות הרי כי אין 

קשר בין תוקף ההצעה לבין 
תקופת ההתקשרות הקבועה 
במסמכי המכרז למציע זוכה

האם הדרישה חלה על כל לקוח שאחד המפעלים שלו - ניגוד עניינים משפטי16
?מופיעים במכרז

ניגוד העניינים ייבחן לגבי כל 
מפעל בנפרד ולא לכלל הרשימה 

ניתן לספק שירות , באופן גורף
ביחס למפעל מסויים ולהיות 

בניגוד עניינים ביחס למפעל אחר

17
 – 10מסמך 

חוזה 
התקשרות

יתוקן במעמד החתימה.2018 במקום 2019צריך להיות – טעות בשנה של תאריך החתימה 

ל "צ" לביצוע עבודת דיגום סביבתי-"במקום הכתוב - דוגם מוסמך מקצועי18
".לביצוע עבודת דיגום ארובות"

לביצוע "צריך להיות כתוב , אכן
"עבודת דיגום ארובות



מקצועי19
האם ניתן לבצע דיגום מקביל ממפלסים שונים - כתב כמויות 

כאשר המרחק האנכי בין המפלסים גדול משני קטרים של , בארובה
?הארובה

לא

איננו רלוונטי לסוג ואופן – נהלי ביצוע עבודות בחום - נספח בטיחות מקצועי20
.העבודה הנדרשת

 הנספח מחייב ככל שהוא רלוונטי 
לעבודות בלבד

שאלה לא ברורה?האם עדכון השיטות מחייב יום דיגום נוסףמקצועי21

מקצועי22
 וסריקת חומרים CTC, CS2עבור החומרים – בכתב הכמויות 

 בשילוב EPA 18אורגנים האם הכוונה היא בשיטת הדיגום היא 
  ?IS 5097 PART 18  על פי תקן ישראלי VOSTמערכת 

כן

כן?האם הכוונה במתכות הינה לסריקת מתכות , בכתב הכמויותמקצועי23

האם ניתן לבצע את הדיגומים על פי , במידה ודוגמים מתכות וכספיתמקצועי24
.השיטות מפורטות בטבלאות, לא ?EPA 29שיטה 

מקצועי25

חברה , חברת אם)האם חברה או חברה קשורה – סעיף ניגוד עניינים 
מעניקה שירותים או מכירה של , המבצעת עבודות (אחות וכדומה

מוצרים ומערכות שונות למפעל כל שהוא רשאית לבצע דיגום במפעל 
?מטעם המועצה

אם החברה עצמה מבצעת עבודות 
מכל סוג במפעל היא אינה רשאית 

לבצע עבודות עבור המועצה 
בתקופת ההתקשרות כמוגדר 

אם זאת חברה . במסמכי המכרז
קשורה שמבצעת עבודות ראה 

תשובה לעיל לעניין חברות קשורות

האם במידה והסמכת המעבדה האנליטית מבוססת על שיטת הדיגום מקצועי26
22מ "נא לציין זאת בטבלה בע, כן?ניתן לציין זאת



 הצעת המציע -9טבלת מסמך 

המחיר המבוקש  מפעל 

בהתאם לכתב 

הכמויות המצ"ב 

 כנספח ג'

  וויבלנגס )פריגו( .1

  תרכובות ברום .2

  מכתשים אדמה .3

  טבע טק .4

  אלקון .5

6. ESC  

  ביוסויל .7

  אקוסול .8

  רמת נגב אנרגיה .9

  עוף עוז .10

  לוכסמבורג .11

  אקולוגיהדור  .12

  חברת חשמל .13

  קופולק .14

 



 

 : מפעל קופולק41טבלה מס 

 קופולק

 שיטת דיגום חומר  מתקן
מס' משוער 
של בדיקות 

 בשנה

מחיר בש"ח 
לדיגום 

 )ללא מע"מ(

סה"כ מחיר 
בש"ח )ללא 

 מע"מ(

RTO 

TOC EPA 25a 

2     

 -תחמוצות חנקן מבוטא כ
NO2 

EPA 7E 

 -תחמוצות גופרית מבוטא כ
SO2 

EPA 6C 

Cl2 EPA 26/26A 

סה"כ כלור ותרכובותיו 
 HCl-האנאורגניות מבוטא כ

EPA 26/26A 

NH3 EPA CTM 27 

 EPA 5/17 חלקיקים

RTO דיאוקסינים / פוראנים EPA 23 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



האם קיים  מפעל 

 ניגוד עניינים

עד מתי קיים ניגוד 

 העניינים

   וויבלנגס )פריגו( .1

   תרכובות ברום .2

   מכתשים אדמה .3

   טבע טק .4

   אלקון .5

6. ESC   

   ביוסויל .7

   אקוסול .8

   גיהנררמת נגב א .9

   עוף עוז .10

   לוכסמבורג .11

   דור אקולוגיה .12

   חברת חשמל .13

   קופולק .14

 


