
 

 

   -29/2021מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 

 לאספקת שירותי אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שאיבות  שפכים 
 ובוצה ושטיפת כבישים  עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.  

 
 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמ' מס

  בביצוע משנה קבלן העסקת תאפשרו כי נבקש מקצועי  כללי  5  .1

)כפי   מראש ידכם על ויאושר  ייבדק העבודות אשר

  כאשר במכרז( 25.3 סעיף  53 בע״מ ןשצוי

מכרז  ה נשוא העבודות את לבצע המסוגלת חברה ראשיה  הקבלן

 מקרה.  בכל בעצמה

 

לא   –פשרות להעסקת קבלן משנה אין א
 .אשריםמ

-ו קוב 6-סוגים 2 רק  פירטתם אך ביוביות 3 להציג נדרש כי ציינתם מקצועי  3.3 8  .2
 הנדרשת? תהשלישי הביובית סוג לגבי בקשהב הבהירו וב.ק 12

עמי הסף,  לצורך  בתנאי  להציג  דה     3יש 
אחד  ביו בהגדרת  העומדות  שונות  ביות 

הסף,  הסוגים  מ בתנאי  אחת  שפורטו  כאשר 
ללפחות  מהן   משאית    היות  חייבת  מסוג 

 ומעלה.   2017קו"ב משנת  12-השאיבה גדול
  

 

כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים   משפטי    3.5+3.6 8  .3

אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים     מחייבים

יית רלא  בהוראת  ן  מפורטות  אלו  הסכמות  דעת.  חוות  החשבון  ואה 

ע".  מרואה חשבון אודות המצי  תשכותרתה "אסמכתאו  7.24.1תכ"ם  

בה כאמור  שנקבעו  אלו  הפרקטיקה  נוסחים  הינם  תכ"ם  וראת 

כפי שמופיע במסמכי המכרז, ניתן להגיש  
 .  ם"בנוסח תכ



 

 

 המקובלת ורו"ח נצמדים להוראות אלו. 

רו"ח  יאישורג' 6ומסמך  6מסמך  טופסלפיכך, נודה לאישורכם כי  
 ף נפרד עם לוגו.ג דיצורף ע"

נבקש הבהרתם, איזה מסמך נדרש לצרף, כיון שאישור ביטוחים מוגש   טי פמש 4.3 9  .4

 אחר זכיה. חתום רק ל 

תום ע"י חברת  חנספח א' יש לצרף את 
 ח. הביטו 

  בביצוע משנה קבלן העסקת תאפשרו כי נבקש מקצועי  כללי  5  .5

פי  )כ מראש ידכם על ויאושר  ייבדק העבודות אשר

  רכאש במכרז( 25.3 סעיף  53 בע״מ ןשצוי

מכרז ה  נשוא תהעבודו את לבצע המסוגלת חברה יאש ר ןהקבל

 מקרה.  בכל בעצמה

 

 לעיל   1ראה תשובה לשאלה 

 כאשר הם : העתקים 2-ב נבקש אישורכם להגשת המכרז משפטי  5.5 9  .6

 . .  מקור1

 ))צילום צבעוני של המקור(  .. העתק2

 

 מאושר 

7.  12 12.3 –   

 "ניסיון"  

 פורטו על ידי המציע  שאופי העבודות  -טיב ע הניקוד בפרמטר זה. נקב צד יכ נבקש הבהרתכם  מקצועי  

י  היקף העבודות שפורטו על יד -היקף ניסיון
 ע  המצי

יוצגו על  פר שנות הניסיון שמס -נות ניסיוןש
 ידי המציע  

 

  ככל לילה לעבודות לקריאות התייחסותכם נבקש מקצועי  7 35  .8

  עבור  ורההתמ תוספת נגנון מ ואת ותידרשנה,

 ילה. ל ב לעבודות קריאות

מהווה קריאת חירות בהתאם   להקריאת לי
א במסמכי  9טכני מסמך במפרט ה 11ף  יעלס

   המכרז

 



 

 

ש להוסיף את  השנייה, לאחר המילים "את הערבות שהגיש", י בשורה   משפטי  8.10תת סעיף   11  .9

 ". לחזור בו מהצעתו המציע ם "לחילופין רשאי  המילי

 נוי ללא שי 

 16.1תת סעיף   46  .10

 

ים "הספק יהיה אחראי", יש להוסיף  ה, לאחר המילבשורה הראשונ משפטי 

 את המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

ת, לאחר המילים "לכל הוצאה כאמור", יש להוסיף את  השביעיבשורה 

 והיקפה". ו החוקית של הספק המילים "כפוף להוכחת חבות

האחרונה השורה  המיליבתחילת  את  להחליף  יש  זה",  ,  "הסכם  ם 

השורה, יש להחליף את המילים "כל  ח זה". בסוף  ם "סעיף ביטו במילי

 דין", במילה "דין". 

 שינוי   לאל

 16.2תת סעיף   47  .11

 

בסיפא, לאחר המילים "תכנונו והקמתו", יש להוסיף את המילים   פטי שמ

 וקית של המזמין". בותו הח בתחום ח"למעט אם האירוע 

 נוי י ש לאל

 16.3תת סעיף   47  .12

 

המילים "כל דין", במילה  יש להחליף את   בתחילת השורה השנייה, משפטי 

 "דין". בהמשך השורה, יש לגרוע את המילים "לחלוטין ומראש".

 שינוי  לאל

 16.4ף  סעיתת  47  .13

 

ליף את  בשורה הראשונה, לאחר המילים "לפצות ולשפות", יש להח משפטי 

קית". בהמשך, יש  "בשיעור חבותו החו  ה "בשלמות", במיליםהמיל

 מילים "בהקדם האפשרי".  "מיד", ב ת המילה להחליף א

בסוף השורה, לאחר המילים "דרישתה הראשונה", יש להוסיף את  

 . ו של הספק והיקפה"המילים "וכפוף להוכחת חבות

את המילים  בשורה השנייה, לאחר המילים "או דרישה", יש לגרוע 

 מכל עילה שהיא". "

 דין". ה החמישית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "ורבש

 שינוי  לאל



 

 

  17.1תת סעיף   47  .14
אחריות   –

 הספק: 

להוסיף את   בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק יהיה אחראי",יש משפטי 

 ית". "בשיעור חבותו החוקהמילים 

 שינוי  לאל

תת סעיף   47  .15
17.4: 

 
 י משפט

  צה", יש להוסיף "ובלבד שהנזקבסיפא, לאחר המילים "את המוע

 הספק". בתחום חבותו החוקית של  

 שינוי  לאל

תת סעיף   48  .16
17.5: 

  בסיפא, לאחר המילים "למלוא שיעור הנזק", יש להוסיף את המילים משפטי 

 .החוקית של הספק" "עד תקרת חבותו

 שינוי  לאל

תת סעיף   48  .17

17.7: 

 

ילים  ", יש להוסיף את המחר המילים "ו/או מטעמונייה, לאבשורה הש משפטי 

 "המוטלת עליו על פי חוק". 

א, לאחר המילים "המועצה כאמור", יש להוסיף את המילים  יפבס

 "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הספק והיקפה". 

 שינוי  לאל

תת סעיף   48  .18
17.10 : 

 ר מאוש . 17.8לות עם תת סעיף יש לגרוע תת סעיף זה. כפי משפטי 

תת סעיף   48  .19
17.11 : 

 . 17.9ם תת סעיף יש לגרוע תת סעיף זה. כפילות ע טי משפ

 

 ושר אמ

תת סעיף   49  .20

17.17 : 

 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הספק", יש לגרוע את   משפטי 

 המילה "לבדו".  

בסיפא, לאחר המילים "הנקובה בפוליסה", יש להוסיף את המילים  

 של הספק".  בותו החוקיתינם בתחום ח"ובלבד שה 

 וי שינ לאל

תת סעיף   49  .21

17.18 : 

 

"הספק", יש לגרוע את   חר המילה, לאשונהבתחילת השורה הרא משפטי 

 המילה "לבדו".  

בסיפא, לאחר המילים "הנקובה בפוליסה", יש להוסיף את המילים  

 שינוי  לאל



 

 

 "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית של הספק". 

תת סעיף   49  .22
17.20 : 

את המילים  פת ההסכם", יש להוסיף יפא, לאחר המילים "תקו סב משפטי 

 יום מראש".  14דעה בכתב של הו ספקל  לחהשהמועצה ש "ובלבד 

 שינוי  לאל

  –נספח א'  56-57  .23

אישור עריכת  

 הביטוח:

 

 סוג ביטוח אחריות מקצועית: ביטוח 

לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת  

 בות המוצר". עם ח

יות המשולב הנקוב ולהעמידו ע"ס  גבול האחרלתקן את   ם ישבהתא

 ביטוח.  למקרה ולתקופת ₪ 4,000,000

 

שאינו רלוונטי לשירותים   088יש לגרוע קוד  "פירוט השירותים",ב

 הניתנים על ידכם. 

  4מאושר. גבולות אחריות יעמדו על סך של 
 ליון ₪.  מי

 

 

 

 

 

 מאושר 

 מאושר  מילים "כל דין", במילה "דין". בשורה הראשונה, יש להחליף את ה ביטוח  1סעיף  60  .24

  סעיף תת, 1 60  .25
 ב'

 
 ביטוח 

  בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", יש

 לים "משולב עם חבות המוצר". להוסיף את המי

 מאושר 

 תת סעיף ג', 1 60  .26

 

בשורה השנייה, לאחר המילים מזכויות המבטחים", יש להוסיף את   ביטוח 

 ות המבוטח". המילים "וחוב

 מאושר 

 :3סעיף  60  .27

 

 המילים "כל דין", במילה "דין". ף את יש להחלי   שלישית,בשורה ה ביטוח 

  בתחילת השורה השלישית, יש להחליף את המילים "ממלוא החבות",

החליף את המילים "הסכם זה",  במילה "מחבותו". בהמשך, יש ל

 במילים "נספח ביטוח זה". 

 מאושר 

 לא מאושר 

 לא מאושר 



 

 

 :5סעיף  60  .28

 

בתחילת השורה החמישית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה   ביטוח 

 "דין". 

 מאושר 

+  מקצועי    .29
 משפטי 

לבצע העבודות או חלקן באמצעות קבלן  נבקש כי ניתן יהא .1
 משנה: 

למסמכי המכרז, הודגשה    2.5וסע'   2.4ביר כי  בסע'  סנ
נקבע להם משמעות של ביצוע העבודות בזמן המדויק כפי ש

ת המכרעת לעניין זה , נציין כי לצד זה  חשיבווכן הדגשה  על ה
ע הזוכה לא יעמוד בדרישה  ישנן תרופות למקרה והמצי

 מחמירה זו. 
 
אנו סבורים כי הדרישה אינה מחויבת במציאות לטובת ביצוע   .2

. אנו מוצאים כי דרישה זו מגבילה  ו או חלקן  העבודות בפועל 
ח  וודאי שאינה תואמת את רו   ומצמצמת את התחרות במכרז

ול  חוק תחרות  להגדיל  נועד  אשר  המכרזים"  הנות  י "חובת 
ל מכוח התחרות ובלבד שלא יפגע השירות שטבי  ימהמחיר המ

   מזמין השירותים.
שמחזיקים   .3 כמי  זה  בתחום  עשיר  ניסיון  ומכוח  לטענתנו 

ניסיון   בעלי  ואנשי מקצוע  במערך הלוגיסטי מהגדולים בארץ 
ים ובנתון עובדתי  האמור לעיל מגובה בממליצ  כאשר כל  עשיר

הרי  שנים,  לאורך  אתנו  להישאר  בוחרים  אלה  לקוחות    כי 
מבחינת   הן  יתרונות  בעל  מכובד  כלים  שמציע  אדם,.  כוח 

ויהא   שבמדיה  עליו  לסמוך  ניתן  וכיו"ב,  איזו  תקני  ניסיון, 
צורך ישתמש בקבלני משנה ובכך יוכל לבצע העבודה בזמנים  

הטובעל   המט  הצד  תחרותי  ובמחיר  מזמין  ביותר  עם  יב 
 השירותים.

לחילופי  .4 זו  דרישה  שינוי  נבקש  לעיל  האמור  להגבילה    ןלאור 
ביצוע על ידי המציע הזוכה או  לחלק אשר מבחינתכם מחויב ל

הלגיטימיים   המציעים  לכלל  תאפשר  אשר  אחרת  דרך  כל 
 לגשת למכרז זה במחיר תחרותי.  

 

 לעיל  1מספר אלה בה לששות ראה



 

 

  האם מדובר ברשיון מוביל?  מקצועי  3.2 8  .30

 כן

ובר  ים ואם לא איזה סוג שילוט מד האם המועצה מספקת את השלט מקצועי  ב  12 35  .31
 ר/גודל/עלות(? )חומ

 

 ם.  ספקת את השלטיכן, המועצה מ

לביצוע שטיפות קווים או  הנדרש  הציוד לפרט באיזה ציוד מדובר  מקצועי  ד  12 36  .32
   סטנדרטיתציוד ביובית  איבות שפכים .ש

ה "הקבלן" למילה  הסעיף לא ברור, אולי צריך להיות קו נטוי בין המיל מקצועי  ו  12 36  .33
 "המזמין"? 

 . טעות סופר
 וסח התקין:  הנ 
לרדת  " איסור  במידת  חל  הביקורת,  לתאי 

 חלל מוקף   הצורך, תבוצע הירידה עפ"י נוהל 
העבודה של    יהיה נוכח מנהלת הביצוע,  ובשע

 " ביצוע העבודה בשטח., שיפקח על הקבלן
 

מבקש הבהרה, מה קורה אם בבדיקת מתקן    –בוצת שפכים סניטריים   מקצועי  ג  3 33  .34
אינם שהשפכים  מתברר  בהם  סניטרי   הטיפול/מט"ש  ויש  לגמרי  ים 

 שאריות כימיכלים מאחר ומדובר באזור רבוי מפעלים כימיים. 

נשאבת רק ממתקני  סניטרית בוצת שפכים 
הבוצה לא   .ולא מהמפעלים המועצה בלבד

 . םכימיקלי כוללת

בכמה כלים וצוותים מדובר, חשוב להבין מאחר ויש לנו התחייבויות   מקצועי  ג  15 36  .35
 ספות נו

,  ועל פי ניסיון העבר מועצה להערכת ה
  ידרשו לא אירוע חירום  תרחשיבמידה ו 

   צוותים במקביל. 2 -יותר מ

ים להוסיף ששעות העבודה יקוזזו במידה והקבלן אשם בביצוע  קשמב מקצועי  ג  7 35  .36
לא הגיוני להזמין קבלן לחצי יום לדוגמה  שעות,    8.5העבודה בפחות מ  

  יכול לבצע עבודה אחרת   אליכם למספר שעות כבר לא  כי צוות שמגיע
 מצד אחד ומצד שני לא נקבל תשלום על יום מלא. 

 . יוזמן לימי עבודה מלאים  ןהקבל

ם עבודה  ביצוע יועיה  בן ב תהיה לקבלוככל 
 ם. מלא כאמור, יקוזזו שעות בהתא

אני   מקצועי  ח  4 33  .37 אבל  לביובית  טכני  מפרט  תחת  מופיע  שהתכוונתם  הסעיף  משער 
את  לחדד  מבקשים  כן  כמו  דיזל?  משאבת  של  של    למפרט  הנתונים 

מטר צינור    200אולי הכוונה ל    -מטר צינור יניקה    200הסעיף, למשל  
 אולי הכוונה לצינור יניקה.  -יקה מטר צינור סנ   20-25ניקה וס

 

מטר   200משאבת דיזל. הכוונה היא ל  נכון,
 סניקה צינור 



 

 

לסת מקצועי  ג  6 34  .38 פקקים  נסיון  מצוינים  פי  על  מדובר  תדירות  באיזו  קווים,  ימת 
האם זה    פקקים מכל קוטר?  2העבר? בכל יציאה לשטח צריך להביא  

 ר? מתומח

ו  בשנה האחרונה לא נדרשיון עפ"י ניס 
 . קיםפק

קים  . הפקלא בכל יציאה יש צורך בפקקים
עבודה  חירום או עבודת נדרשים רק ב

 . מתוכננת

שבון  על חהינה חלפת פקק  ה בכל מקרה 
 וכלולה בהצעת המחיר במכרז.    ן הקבל

 

ורט", כנראה  כותרת הסעיף "הצוות יגיע לכל עבודה עם הציוד המפ מקצועי  ד 6 34  .39
בית שמגיע  צריך להיות "ציוד ברשות הקבלן" מאחר וצוות ביו

מטר צנרת   200משאבות ו  2א איתו יבי  לפתיחת סתימה או שאיבה לא
 כפי שמופיע ברשימת הציוד. 

ברשימת הציוד נוגדים את הנתונים   בנוסף לכך הנתונים של המשאבות
  300או  200 6ח עבור משאבה, לדוגמה משאבת "-4שהוצגו בסעיף 

 מק"ש?

 

ציוד  "לה ל נתשותרת הסעיף כוופר. טעות ס 
יחות שמגיע  בט  למעט ציוד)ברשות הקבלן" 

 (.  עם הצוות

  . ח הם הנכונים4עיף הנתונים בס 

בסעיף   מקצועי  א  10 35  .40 כל  קודם  תוך שעה:  לקריאה  להתייצב  לקריאה    11בקשה  גם 
הגיונ לא  וזה  שעה  הוא  המבוקש  הזמן  להיות  חריגה  וצריך  מאחר  י 

בנ  לחריגה,  רגילה  קריאה  בין  רגילה  הבדל  לקריאה  להגיע  לכך  וסף 
אבת דיזל זה  יאה לביובית זה משהו אחד וקריאה למש מאיזה סוג? קר

ממ התארגנות  הדורש  אחר  יותרמשהו  לא    ושכת  ואנחנו  מאחר 
דורש   זה  הביוביות,  על  או  בשטח  ציודה  על  דיזל  משאבת  מחזיקים 

רכב   או   נפרד. עגלה 
ניסיוננ פי  ותאגידים אחר  ועל  חברות  מול  של  בעבודה  תגובה  זמן  ים, 

  שעות  3-4לא סביר, בדרך כלל מדובר ב  שעה לקריאה רגילה זה קצת
 לקריאה רגילה ושעה לקריאה חריגה/דחופה. 

סוג  מתייחסים לאותו  11א' וסעיף  10 סעיף
תוך  בה תגוהזמן  וחירום קריאה. חריגה ה

 .שעה

ביומן  תוכננת מ ת קריאה זארגילה ריאה ק
 . מראשעבודה 

  זמן התגובה יהיה -זל קריאה למשאבת די
 . שעות 3-4

 

הערכ קצועי מ 11 35  .41 או  היסטוריה  לקבל  חריגות  מבקשים  קריאות  כמות  של  ה 
 בחודש/שנה.

 

ריאות  ק 5 -כהיו במועצה  2021בשנת 
 .  חריגות



 

 

 א במפרט הטכני. 7ראה סעיף  שעות?  מה ההגדרה של יום עבודה? כמה מקצועי  נספח ג  59  .42

כקבלן  קודם    ןניסיולמציע    :"  3.4ראה סעיף   עבודות? 3מצטבר ל מיליון לכל עבודה או  1.2ר בהאם מדוב קצועי מ 3.4 8  .43
במהותן  3  בביצועראשי   דומות  ,  עבודות 

כספי    001,200,0של    כולל   מצטבר  בהיקף 
מע"מ  ₪   כולל  -2019השנים    במהלך לא 

2022 . " 
  

 


