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 1/2020מכרז ניטור שפכי תעשיה הנדון :  
 תשובה לשאלות

 
 כללי

 
 להלן תשובות לשאלות שהועברו בהמשך לפרסום המכרז. 

 

 .12:00בשעה  20.02.20נדחה ליום חמישי  – המכרז דחיית מועד הגשת   .1

   -ערבות בנקאית   .2

ח.פ. של תאגיד מעיינות הדרום   .(ש״ח 50,000במקום )ש״ח  30,000 – גובה ערבות מכרז .א
 .514444736בע״מ: 

)במקום מדד   2020שהתפרסם בתאריך ינואר  2019למדד חודש דצמבר  – הצמדת הערבות .ב
 (. 15.03.2020חודש פברואר שיתפרסם ב 

 ש״ח(. 100,000ש״ח )במקום  50,000 –גובה ערבות ביצוע  .ג

 תנאי סף:  .3

 מחויב להיות עובד מן המניין של המציע  – מנהל פרוייקט .א

, כנ״ל גם ליתרת אנשי הצוות שישמשו כגיבוי. יכול להיות מועסק במיקור חוץ  – עובד שטח .ב
הינם עובדים  המוצעים, שהעובדים ע יצנתן ניקוד עודף למיי –טבלת האיכות בחשוב לציין ש

מן המניין של המציע. במידה ויועסקו עובדים במיקור חוץ, יש להמציא פוליסות ביטוח 
 שלהם, כנדרש בנספח הביטוח. 

 יש להמציא גיבוי נפרד לכל אחד מהתפקידים.   - בוי למנהל הפרויקט ולאיש השטחגי .ג

יש לשנות את סעיף ד׳ בתנאי הסף, כך שירשם: מהנדס/הנדסאי סביבה, או  –איש שטח  .ד
 הנדסאי מים או דוגם מוסמך. )במילים אחרות: מספיק שיעמוד באחד מהם(. 

ציף, אך בהחלט קיימת אופציה ר כיום התאגיד לא מחזיק מערכת לניטור  – מערכת לניטור רציף  .4
לרכישת מערכות כאלו בהתאם לצורך ולהחלטת התאגיד. במידה והתאגיד יחליט על התקנת 

 מערכת לניטור רציף, על המציע להיערך בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  

גילת   ועם מעבדת, גיליםלדיגומים ר  מילודעמעבדת הסכמים עם תאגיד ל  - מעבדות דיגום .5
 לדיגומי חירום.

מדובר בשינויים המתחייבים כתוצאה משינויים בכללי    -התאמות ושינויים במערכת הניהול  .6
 הרגולציה בלבד.



  

שליחת תוצאות הדיגומים, מכתבי החיוב ושוברי  –קבלת תוצאות מעבדה והוצאת חיובים  .7
 בהתאם לנדרש בכללים בלבד.  –התשלום 

הכוונה למעקב ובקרה אחר ביצוע הגבייה המתבצע ע״י מחלקת הגביה   –ביה ניהול תהליכי ג .8
   בתאגיד.

 ללא שינוי.  –דיגומי חירום לרבות בשבתות, חגים, מועדים ותקופות חירום  .9

   מנכ״ל התאגיד.  –גורם המרכז בתאגיד את נושא שפכי התעשיה  .10

אושרה ע״י הגורמים הרגולטורים והופצה. מצורפת  20-21תכנית הניטור לשנת   –תכנית הניטור  .11
 למכתב זה. 

 בהחלט יתכן שיידרש לביצוע במהלך סופי שבוע וחגים. –דיגום חירום  .12

  ללא שינוי. –דרישות נספח הביטוח  .13
 

  .11:00, בשעה 26.02ת הניהול ביום רביעי כ מציעים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להצגת מער
 

 
 

 בברכה,                                                                                                                          
                                                                                                                 

 שעיה קרפ                                                                                                                           
 מ נ כ ״ ל                                                                                                                           

 

                                                                                                          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


