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לטיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות בשטח  202180/מכרז מס'  הנדון: 

 1שאלות הבהרה מספר  –שיפוט מועצה אזורית אל קסום 

 

 0012:בשעה  8/4/21מועד ההגשה נדחה לתאריך  הבהרה:
 

 השאלה הפרק והסעיף מס"ד

 

 תשובה

מה הכוונה ביובית משולבת  תנאי סף סעיף ז' 1
וביובית לחץ? מה הבדל 

 ביניהם?

ביובית לחץ ייעודה רק 
לפתוח סתימות ושוחות, 

 מסוגלתביובית משולבת 
לשאוב, לפתוח סתימות 

 ולנקות קווים.

נהגי  4נספח  2
 המציע

ביובית לא נחשבת מכונה 
 ניידת, מדוע צריך רישיון כזה?

מאושר לשנות את תנאי 
לצורך עמידה בתנאי הסף. 

שיון יזה מספיק רסף 
 טון. 15משאית מעל 

מפרט טכני, סעיף  3
4.1 

במידה ויתברר שקריאה 
לשחרור סתימה תהיה בעקבות 
פסולת שנזרקה לתוך השוחות 

ויהיה צורך לשטוף אותם, כיצד 
 תחוייב העבודה?

 חלקהעבודה היינה 
אינטגרלי מהיניקה של 

ולת מהשוחות, קרי הפס
מדובר על עבודה שהיא 

חלק בלתי נפרד מהעבודה. 
 במקרים חריגים, כאשר

 מסוג מדובר בפסולת
, גרוטאות, פלסטיקים וכו'

הפינוי יתבצע על ידי 
 .המועצה

מפרט טכני, סעיף  4
 .ג'4.2

האם משאית השאיבה כלולה 
במחיר הסתימה או שתחוייב 

 בנוסף?

 כן כלולה במחיר.

טכני, סעיף מפרט  5
 .ד'4.2

כיצד תחוייב קריאה זו? וע"ח 
מי יוזמן הקבלן לביצוע עבודות 

העפר/תיקון הקו/התקנת 
 משאבה זמנית?

החיוב עבור קריאה זו יהיה 
בנפרד לאחר אישור 

 המועצה.

מפרט טכני, סעיף  6
4.3 

"רואים את הקבלן כאחראי 
ישיר לגלישתם של הבורות 

 והמתקנים" למה הכוונה?

המתואר  והמצבדה יבמ
כתוצאה  בסעיף זה ייווצר

 מעבודתו של הקבלן,
לתיקון המצב על האחריות 

 .חשבון הקבלן
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 השאלה הפרק והסעיף מס"ד

 

 תשובה

מפרט טכני, סעיף  7
 .ו'4.4

במידה וזמן שטיפת הכביש 
יהיה ארוך, כיצד יחושב זמן 

 העבודה?

אין קשר לזמן בשטיפת 
התמחור לפי מה  הכביש.

 שמופיע במכרז.

מפרט טכני, סעיף  8
 .ז'4.4

כיצד ניתן לכלול את מחיר 
ההטמנה במחיר השאיבה 
כאשר לכל חומר יש מחיר 

 הטמנה שונה?

מחיר ההטמנה נכלל 
 בתמחור של העבודה.

מפרט טכני, סעיף  9
 .ג'4.5

להבהיר כי ניקוי קולטנים 
כהכנה לחורף, או לאחר החורף 

ייעשה במסגרת יומית של 
ביובית ללא הטמנה )או עם 

לביצוע  הטמנה במידה ונידרש
 .שאיבה(

לא. הבהרה: ניקוי 
קולטנים כהכנה לחורף, או 

לאחר החורף ייעשה 
במסגרת עבודה יומית של 

ביובית ללא הטמנה )או עם 
הטמנה במידה ונידרש 

 .לביצוע שאיבה(

10 

 13ועמוד  4עמוד 
 22סעיף 

תאריכי הגשה  2מצוינים 
רשום  4בעמוד  -שונים

 24.03.2021-שההגשה הינה ב
רשום  13בעמוד ואילו 

. 26.03.2021-שההגשה הינה ב
 מהו המועד הנכון להגשה?

מועד ההגשה נדחה 
בשעה  8/4/21לתאריך 

12:00 

11 

נהגי  -24עמוד 
 המציע

רשום כי צריך שיהיו חמישה 
 -125נהגים שיש להם היתר 

מדוע צריך היתר כזה אם 
 מדובר במשאיות ביוב?

נהיגה על משאיות ביוב אינן 
נכללות בהיתר מיוחד, אלא רק 

על כלים הנדסיים כגון: 
 מחפרון, בובקט וכדומה.

 2ראו תשובה לשאלה 

        

 

 בברכה,

 מלי פול

מנהלת מחלקת רכש 
 והתקשרויות מוא"ז אל קסום


