תשובות לשאלות בנוגע למכרז פומבי מס' 15.2019
מס' שאלה

סיווג

שאלה

תשובה

1

משפטי

סעיף " – 18.2המזמין רשאי להעביר/להסב או להמחות
את זכויותיו והתחייבויותיו כלפי הספק לפי הסכם זה לפי
שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמת הספק– ".
מבקש לתקן – רק הסכמת הספק.

הסע' יוותר כפי שהוא

2

משפטי

סעיף  " – 23.5המועצה זכאית בכל עת לקבל מהספק
העתקים של תלושי שכר  ,וכל מידע  ,מסמכים ופרטים
אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו" –
מבקש למחוק את הסעיף.

הסע' יוותר כפי שהוא

3

משפטי

4
מקצועי

5

מקצועי

6
מקצועי

7

מקצועי

8
מקצועי

9
מקצועי

10

מקצועי

11
משפטי

12
מקצועי

סעיף  .... " – 29הפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית
של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים הסע' יוותר כפי שהוא ,יחד עם זאת הפיצוי כפוף להודעה
מראש בסך  ₪ 50,000כשהם צמודים למדד .".....דרישת
בת  14ימים מראש ובכתב ומתן הזדמנות לתקן את
הקנס מופרזת בהחלט.
ההפרה.
האם הדוגם האוטומטי הדרוש הוא רק עבור דוגמאות מימיות
או דרוש גם דוגם אוטומטי לדוגמאות מוצקות ? רשום רק
שדרוש דוגם אוטומטיל 40-עמדות לפחות אך לא מצויין
לאיזה סוג של דוגמאות .
דוגם אוטומטי עבור דוגמאות מימייות בלבד
רשום סף מדידה  . TOC=0-30,000PPלהבנתי זה צריך
להיות . PPM
ppm
האם הספק צריך לספק גם מערכת אספקת גז נושא ( אויר
נקי לדוגמאות מיימיות וחמצן לדוגמאות מוצקות או חמצן לכל
סוגי הדוגמאות ) ? האם אויר נקי מבלונים או מחולל אויר
ובלון חמצן  +צנרת ולוח אספקה לגזים אוויר וחמצן ?
לא  ,ישנו שימוש בחמצן נקי.
מה החלוקה המשוערת בין דוגמאות שפכים  ,מים נקיים
ומוצקים בתוך ההערכה של  6000בדיקות בשנה ?
מים נקיים כ , 1000-שפכים כ  , 5000 -מוצקים כ. 100-
במכרז התבקש לספק כמות מתכלים לשנה .מה צפי כמות
דוגמאות נוזליות ומה צפי כמות דוגמאות מוצקות? ע"מ
שנוכל להתאים את הכמות.
מים נקיים כ , 1000-שפכים כ  , 5000 -מוצקים כ. 100-
מה זמן אספקה נדרש מרגע קבלת ההזמנה?
מכיון שמדובר בתקופה בה היצרנים הבינלאומיים נמצאים
בחופשות חג המולד בסוף דצמבר/תחילת ינואר.
אספקה עד 28/02/2019
האם ניתן לספק מכשיר יד שנייה מהדגמה במידה והנ"ל
עומד בכל הדרישות ,האחריות ושנת השירות?
לא
נוסח להמלצה 4ב' (עמ'  )21הינו נוסח לחברה המספקת
שירותים ולא למכירת ציוד .לדוגמה לקוחות ממליצים לא יהיו
מעוניינים לספר על היקף פעילותם בשקלים .האם יש נוסח הנוסח מחייב ,הניסוח "שירותים" מתייחס גם לאספקת
אחר? האם הנוסח הנ"ל מחייב?
ציוד ניתן לתקן ידנית במקום "שירותים" אספקת ציוד
התבקש לספק מחיר לשנת שירות אחריות ותחזוקה לאחר
שנת בדק .האם הנ"ל כולל מתכלים? במידה וכן האם ניתן
להפריד את העלויות בין שנת השירות לבין עלויות מתכלים לא ניתן להפריד את העלויות בין שנת השירות לבין עלויות
לשנה ולספק את המחיר בשתי שורות נפרדות? עלות
מתכלים לשנה ולספק את המחיר בשתי שורות נפרדות-
מתכלים תלויה באופן שימוש וכן בכמות דוגמאות.
שנת השרות כוללת את המתכלים .

