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 כ"ד טבת תשפ"ב 
 2021דצמבר  28

              לכבוד

 18/2021משתתפי מכרז 

 

 18/2021מכרז פומבי מס' 

 ובקרת שפכים ולשירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכי תעשייה לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ, ניטור 

 למסמכי המכרז   הבהרות

 . 12:00בשעה  12/1/2022ללא שינוי, עד ליום  –מועד אחרון להגשת הצעות   .1
 יימסר למציעים לאחר שייקבע מועד לישיבה  –מועד פתיחת תיבת המכרזים  .2
   .12/4/2022 תוקף הערבות הנדרש הינו עד ליום( נפלה טעות סופר. 1)נספח ד' ערבות ההצעהבנוסח  –תשומת לב המציעים  .3
למסמכי   2וז' 1תשומת לב המציעים, לתשובות ההבהרה מצורפים טפסי הצעת מחיר מעודכנים המחליפים את נספחים ז' .4

 המכרז. יש לוודא שברשותכם טופס הצעת מחיר מעודכן וכי הצעתכם מוגשת על גבי טופס מעודכן.  
   – במשרדי העירייה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה העירייה   .5

 

מס'  
 שאלה 

 תשובה   השאלה  סעיף  העמוד במכרז

כי   3.11 4  .1 הסף  לתנאי  להבהיר  אבקש 
ניסיון במועצות אזוריות המחויבות  
)אותה   וביוב  מים  תאגידי  בכללי 
בתאגיד   לניסיון  זהה  הינו  עבודה( 

כיום   וביוב.  אזוריות  מים  מועצות 
שפכים   ניטור  לביצוע  מחויבות 

 .באופן זהה לתאגידי מים וביוב

 תנאי הסף דורש ניסיון במתן השירותים 
מים   תאגידי  מקומיות/  רשויות  עבור 

 וביוב. 
 מועצה אזורית הינה רשות מקומית.  

2.  

9 
 . בטחונות 6

 ערבות הצעה 

בלבד,   ההצעה  לשלב  לאשר  אבקש 
עם   בנקאי  צ'ק  סכום  להגיש 

הערבות הנדרש. הצ'ק יהיה לכבוד  
 עיריית נשר או כל מוטב שיקבע.

 הבקשה נדחית 
 

3.  
29 

 1נספח ב' 

 4סעיף 

הניטור   תכנית  את  לקבל  אבקש 
ע"י   אישורה  ואת  המאושרת 

 המשרד להגנת הסביבה. 

 מצ"ב 

השירותים   .א נספח ג'  51-52  .4 בפירוט 
שירות   קודי  מס'  רשומים 

לציין  .א יכולה  הספק  מבטחת 
 את קודי השירות של הספק. 
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אישור קיום  
 ביטוחים 

עבודות   הן  המייצגים 
עבודות   את  והן  היועץ 
לקבל   מבקש  המעבדה. 
הבהרה מהם קוד השירות  
מהחלקים   אחד  לכל 

 במכרז.
אחריות   .ב להפחית  מבקש 

למיליון   ג'  וצד  מקצועית 
.₪ 

 
 
 
 לא מאושר.  .ב

מכמות   2.6 3  .5 נגזרות  היועץ  עלויות 
מנגנון   לקבוע  יש  המפעלים. 
לכמות   מעבר  תשלום  לתוספת 

 .מפעלים מסוימת

עד   הינה  הייעוץ  שירותי  עבור  התמורה 
מפעלים בשנה. ככל שיתווספו בעתיד    20

מפעלים, תשולם תוספת למחיר החודשי  
המוצע שתחושב ע"פ מחיר מוצע לחודש  

 .   20 -לחלק ל 

מהו    3עמוד    .6
 השירותים 

תת    2סעיף  
 2.6סעיף 

הניטור   תכני  את  לקבל  נא  נבקש 
 ושמות המפעלים. 

 לעיל   3ראו סעיף 

  12סעיף     14עמוד   .7
התחייבויות  

המציע  
הזוכה  

תת  במכרז 
 12.2סעיף 

 יום  14  -יתוקן ל ימים .   14 -נא לשנות ל  

  20עמוד    .8
 מכרז/חוזה 

  5סעיף  
הצהרות  

והתחייבות  
תת   הספק 

 5.25סעיף 

מהי מסגרת התקציב המיועדת? על  
לספק   להתריע  יום    60העיריה 

 סיום התקציב.מראש על היתכנות 

 בהסכם ימחק  5.25סעיף 

  21עמוד    .9
 מכרז/חוזה 

  7סעיף  
התמורה  

ביחס  
תת   לשירות 

 7.3סעיף 

עדכון   יהא  כי  הסעיף  לעדכן  יש 
של    1הצמדה למדד לאחר תקופה  

אשר  עדכון  לכל  בנוסף  ההסכם 
ויחול בתעריפי כללי תאגידי   ייתכן 

 המים. 

בהוראות   שינוי  אין  נדחית,  הבקשה 
 ההסכם לנושא זה.  

  22עמוד    .10
 מכרז/חוזה 

  8סעיף   
לוחות  

זמנים למתן  
השירותים  

וקנסות בגין  
איחורים  

יש לעדכן הסעיף כי תוצאות יסופקו   
אינן    14עד   תוצאות  עבודה.  ימי 

סיום    24מדווחות   ממועד  שעות 
 הבדיקה במעבדה. 

    - יתוקן  8.2סעיף 
דיווח   לעירייה  למסור  מתחייב  "הספק 

עד   דיגום  ביצוע  שעות ממועד    48בדבר 
להעביר   מתחייב  הספק  הדיגום.  ביצוע 
בו   באופן  מעבדה  לבדיקת  הדיגום  את 

עד   ביצוע    14תוך  ממועד  עסקים  ימי 
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סעיף   תת 
8.2 

בדיקת   תוצאות  יימסרו  הדגימה 
 המעבדה לעירייה". 

 

  22עמוד    .11
 מכרז/חוזה 

  8סעיף   
לוחות  

זמנים למתן  
השירותים  

וקנסות בגין  
איחורים  

סעיף   תת 
8.3 

הקנסות,עבור   .א טבלת 
לא   הראשון   הסעיף 

 מקובל, 
דחיית     על  הודעה  נמסרה  עוד  כל 

דחיות   תתכנה  שכן  וכו  דיגום 
ואו תליות     טכניות  שאינו  כאלו 

כמות   העלות  תקוזז  לא  במעבדה 
 הדגימות. 

כמו כן ניתן לעדכן הסעיף    .ב
שני   עבור  הינו  הסעיף  כי 
והעיריה   במידה  הצדדים 
חיוב   יופק  הדיגום  דחתה 
ועלותו   הדיגום   יום  בגין 

 שתוכננה ליום זה. 

הקנסות   .א בטבלת  ראשון  סעיף 
מתייחס למצב בו הדיגום לא בוצע  

המעבד/ ע"י  של  בוטל  בהתראה  ה 
מ לא   48  -פחות  שהדוגם  או  שעות 

הגיע או שהדוגם לא ערוך לבצע את 
הדיגום במועד שנקבע. כל המקרים  
הללו הם מקרים אשר למעבדה יש  
אחריות מלאה לגביהם. לאור זאת, 
על   זה.  לרכיב  בקנס  שינוי  אין 

 המעבדה להערך מראש  
 אין שינוי. הבקשה נדחית.   .ב
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  22עמוד    .12
 מכרז/חוזה 

לוחות    8סעיף   
למתן   זמנים 

השירותים  
בגין   וקנסות 
תת   איחורים 

 8.3סעיף 

טבלת הקנסות עבור איחורים 
עוד  כל  שכן  מקובלת,  אינה 
איחור  להציג  תוכל  המעבדה 
סיבה  ואו  טכנית  תקלה  בגין 
עליה  נכפתה  אשר  אחרת 
ישולמו   והדיגומים  הבדיקות 

 במלואם. 

המתייחסים   הסעיפים  כי  מובהר 
)ארבעת   הקנסות  בטבלת  לאיחור  

בטבלה(   האחרונים    – הסעיפים 
תוצאות   העברת  למועד  מתייחסים 

 הדגימה . אין שינוי.   

  23עמוד    .13
 חוזה/מכרז 

לוחות    8סעיף   
למתן   זמנים 

השירותים  
בגין   וקנסות 
תת   איחורים 

 8.4סעיף 

תתווך  התאמה  אי  כל 
אפשרות ותינתן   למעבדה 

 ימים.  3תגובה עד 

ותנתן    3עד   קיזוז  יבוצע  לא  מקרים 
רביעי,   ממקרה  החל  התראה.  לספק 

 יוטל קנס ללא התראה נוספת. 
הפרה   של  מקרה  עדכון    –בכל  ישלח 

היועץ   ע"י  דוא"ל  באמצעות  לספק 
המעבדה   על  העירייה.  ע"י  שיבחר 
 , כנדרש.  השירות  ביצוע  על  להקפיד 

דוגם   כל  על  פיקוח  עובד  לרבות  ו/או 
 מטעמה 

  26עמוד    .14
 חוזה/מכרז 

שיתוף    14סעיף  
עם   פעולה 
העירייה תת סעיף  

14.2 

זימון נציג מומחה יהא   13.2.2
יקבע  אשר  נוסף  בתשלום 

 במועד חתימה החוזה. 

לב   תשומת  ב'.  חלק  במחירון  קיים 
מעבדה,    –המציעים   שירותי  ב'  בפרק 

קיימים שני מחירונים. יש למלא את שני  
 המחירונים. 

 
כי   המציעים  לב  תשומת  כן,  כמו 
שירותי   בפרק  הכלולים  המחירים 

א'    –מעבדה   כללי    –חלק  תעריפי  הם 
לשירותי   )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי 
או   מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים 

תש"ע פרסום    2009-ביוב(,  למועד  נכון 
 המכרז.  

בכל   כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 
תעריף העולה על    מקרה לא ישולם לספק

של   ובמקרה  בכללים  הקבוע  התעריף 
שינוי בתעריפים שנקבעו בכללים תחול  

 שיעור ההנחה על התעריף המעודכן. 

  26עמוד    .15
 חוזה/מכרז 

קיזוז תת    15סעיף  
 15.1סעיף 

תתווך  התאמה  אי  כל 
אפשרות  ותינתן  למעבדה 

 ימים  3תגובה עד 

 לא יבוצע קיזוז טרם מתן התראה.  
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  27עמוד    .16
 חוזה/מכרז 

סיום    18סעיף  
ההסכם תת סעיף  

18.8 

המעבדה  ברור,  אינו  הסעיף 
אינה  ואו   אחראית  אינה 
תשלומים  אילו  באי  נושאת 
העיריה,  לעובדי  הקשורים 

שיפוי    של  הניסוח  כוונת  מהי 
 העיריה בגין כל הוצאה וכו..?

יו ו/או  הספק אחראי לכל תשלום לעובד
סיום   של  במקרה  לרבות   , מטעמו  מי 

 התקשרות. 
 

  27עמוד    .17
 חוזה/מכרז 

העירייה    19סעיף  
 כמפעל חיוני  

לשביעות  יבוצעו  העבודות 
קיימות  כאשר  המזמין  רצון 
בהתאם  שונות  ההשפעות 
וכל  השונות  הרשויות  לנהלי 
לחיי   סכנה  נשקפת  לא  עוד 
אדם ואו באם נמסרה הודעה 
מפורשת מהרשויות המדיניות 
אי   על  השונות  ביטחוניות 

 קיום עבודה כסדרה. 

   –כמפורט בסוף הסעיף 
 ם, השירותים יסופקו גם בעיתות חירו

ע"י   איסור  מניעות/  ככל שקיימת  זולת 
 רשויות מוסמכות. 

  34עמוד    .18
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    1סעיף   תת 
1.10 

נמסרות  אינן  כיול  תעודות 
ולעיין   למעבדה  להגיע  ניתן 

 בהן. 

תעודות כיול ככל שידרשו יהיה במקרים  
 חריגים, אין שינוי בסעיף.  

העתק   העירייה  לעיון  תעביר  המעבדה 
ניידים   ניטור  מכשירי  כיול  תעודות  של 

 המשמשים בשטח, ככל שתדרש לכך.

  34עמוד    .19
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    1סעיף   תת 
1.12 

 המילה קו"ח תימחק   הדוגמים הינם חסויים קו"ח  

  34עמוד    .20
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    1סעיף   תת 
1.15 

לאישורי   לדאוג  העירייה  על 
כניסה עבור בתי עסק שייתכן  
ויהא סירוב או מסיבה כזו או  
את  תדרוש  אשר  אחרת 

 התערבותה. 

ה במידת  העסק,  בית  מול  נדרש,   תאום 
 יעשה ע"י היועץ שילווה את העירייה. 

  35עמוד    .21
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  

תת סעיף     5סעיף  
5.9 5.10 5.11 

יגבה  עבור כל הסעיפים הללו 
יקבע  אשר  בנפרד  תשלום 

 במעמד חתימת החוזה. 

 ללא שינוי וללא עלות   -5.10
 ללא שינוי וללא עלות   -5.11
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ב   פרק  טכני, 
שירותי  

 דיגום/מעבדה 

ללא שינוי וללא עלות. תשומת לב    –  5.9
ועד   חוו"ד  שתדרש  ככל  כי   המציעים 

 .  2מומחה  יש סעיף נפרד במחירון חלק 

  35עמוד    .22
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

הקצאת    6סעיף  
תת   דיגום  ימי 

 6.3סעיף 

 7  דיגום בנוהל דחוף יבוצע עד
כן   כמו  הקריאה  מועד  שעות 

הינה   דחיפות    100%תוספת 
 ממחירי הזכייה. 

לשעות  מעבר  דגימות  עבור 
בימות  המעבדה  פעילות 

דהיינו    08:00-17:00השבוע  
,יהא עבור שישי שבת תשלום 
במעמד  יסוכם  אשר  נוסף 

 חתימת החוזה.

עד   יבוצע  דחוף  ממועד    4דיגום  שעות 
קריאה. למרות האמור במסמכי המכרז,  
עבור דיגום דחוף כאמור תשולם תוספת  

 למחיר המכרז.   100%של 
בביצוע   עיכוב  שיחול  ככל  כי  מובהר 

כאמור.    –הדיגום   תוספת  תשולם  לא 
והדיגום   במידה  רק  תשולם  התוספת 

 שעות ממועד קריאה.   4בוצע תוך עד 
 

 –י דיגום שנכלל בתכנית דיגום מובהר כ
 לא תשולם תוספת כלשהי. 

 
)א' חול  בימי  שיבוצע  בין  -דיגום  ה( 

לא תשולם    –  18:00ועד    06:00השעות  
 כל תוספת.  

לילה   הערב/  בשעות  שיבוצע    – דיגום 
השעה   אחרי  השעה    18:00כלומר  ועד 

הצעת    –  06:00 ע"פ  תהיה  התוספת 
 .  2המחיר בחלק 

שי/שבת /ערבי חג  דיגום שיבוצע בימי שי
המחיר    – הצעת  ע"פ  תהיה  התוספת 

 .  2בחלק 
 ראו טופס הצעת מחיר מעודכן. 

  36עמוד    .23
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    6סעיף   תת 
6.13 

כל  חוזרת  בדיקה  ביצוע  בעת 
עוד התקבלה תוצאה העומדת 
של  הוודאות  אי  בטווח 

ייגבה הבדיקה   הראשונית 
   תשלום עליה.

לא   לערכים  בהתייחס  רק  מאושר 
 סבירים.  

בדיקה   ונדרשת  ניזוקה  שהדגימה  ככל 
 הנ"ל ללא עלות  –חוזרת 

  37עמוד    .24
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

סעיף    8סעיף   תת 
8.4 

כל  חוזרת  בדיקה  ביצוע  בעת 
עוד התקבלה תוצאה העומדת 

של   בטווח הוודאות  אי 
ייגבה  הראשונית  הבדיקה 

 תשלום עליה. 

הוודאות   אי  טווח  מאושרת.  הבקשה 
מטעם   היועץ  לבחינת  בכפוף  יקבע 

 העירייה.  
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שירותי  
 דיגום/מעבדה 

  37עמוד    .25
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    8סעיף   תת 
8.5 

עד   דגימות  ימים.   14שמירת 
כל  חוזרת  בדיקה  ביצוע  בעת 
עוד התקבלה תוצאה העומדת 
של  הוודאות  אי  בטווח 
ייגבה  הראשונית  הבדיקה 

 תשלום עליה. 

 הבקשה נדחית.  
יש לשמור את הדוגמה/ הדגימות למשך  
זמן   משך  בעל  הפרמטר  של  הזמן 
לא   מקרה  ובכל  ביותר  הארוך  השימור 

 פחות מחודש. 

  38עמוד    .26
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 עבדה דיגום/מ 

סעיף    9סעיף   תת 
9.6 

עד  תוצאות  קבלת  לעדכן  יש 
 ימי עבודה.  14

לשאלה   במענה  עדכון  לעיל.    10ראו 
ימי עבודה ממועד ביצוע    14תוצאות עד  

שעות    48הדיגום.  דיווח על דיגום תוך  
 מביצוע.  

  38עמוד    .27
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    9סעיף   תת 
9.7 

דחוף  בנוהל  דיגום  תוצאות 
ביצע  שיטת  זמן  לפי  ידווח 

המוגדר התקן.   הבדיקה  לפי 
 100.5כמו כן תהא תוספת של 

ממחיר  הבדיקות  עבור 
 הזכייה.

דחוף,  - דיגום  וידרש  במידה 
יקבע  תוצאה  להעברת  הלו"ז 

 בשים לב לסוג הבדיקה.  
דחוף   - תוספת    –דיגום  תשולם 

בסעיף    100%של     22כמפורט 
 לעיל.  

  38עמוד    .28
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    9סעיף   תת 
9.8 

כל  חוזרת  בדיקה  ביצוע  בעת 
עוד התקבלה תוצאה העומדת 
של  הוודאות  אי  בטווח 
ייגבה  הראשונית  הבדיקה 

 תשלום עליה. 

הוודאות   אי  טווח  מאושרת.  הבקשה 
מטעם   היועץ  לבחינת  בכפוף  יקבע 

 העירייה. 

  38עמוד    .29
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

סעיף    9סעיף   תת 
9.9 

לסעיף   ימים.    14שמירת דגימות עד  מענה  ראו  נדחית,    25הבקשה 
 לעיל.  
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  38עמוד    .30
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

תת סעיף   10סעיף 
10.1 

זימון עד מומחה יהא בתשלום 
במעמד  יקבע  אשר  נוסף 

 חתימת החוזה.

 2מחירון במחירון חלק קיים 

  38עמוד    .31
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

תת סעיף   10סעיף 
10.3 

בתשלום  יהא  ייעודי  קובץ 
 נוסף. 

בסעיף   הנדרש  הקובץ  נדחית,  הבקשה 
 זה הינו אקסל. ללא שינוי. 

  38עמוד    .32
מפרט  

דרישות  
לביצוע/מפרט  
ב   פרק  טכני, 

שירותי  
 דיגום/מעבדה 

תת סעיף   10סעיף 
10.4 

  הבקשה מאושרת  ימי עבודה.  14יש לשנות ל

ז'  .33   2נספח 
הצעת  

והצהרת  
 המשתתף 

 מאושר   ימים  14( יש לעדכן ל  4) 9+12סעיף 

  71+    70עמוד    .34
 כתב הכמויות  

כתב   טבלת 
פרק   של  הכמויות 

 ב הבדיקות  

הכמויות  כתב  בטבלת  א. 
חומרי נפץ מוזכר פעמים מהו  

 ההבדל?  

כמה   מתכות  סריקת  -1-1ב. 
בדיקת   2022 תכלול  לא 

דרישות  לפי  כספית  
יש  באם  נא  הרגולטור,עדכנו 
וכן   במידה  בנפרד?  לתמחר 

 עדכנו נא כתב הכמויות. 

א. חומרי נפץ, מדובר בטעות. ראו טופס  
 הצעת מחיר מעודכן.  

מחיר המעודכן נכללה  ב. בטופס הצעת ה 
אפשרות להפחתה. מובהר בזאת כי ככל  
לסריקת   שונה  מחיר  בכללים  שיקבע 

כספית   ללא  לא    -מתכות  מקרה  בכל 
 ישולם מחיר העולה על תעריף הכללים.

מתחת   71עמוד   .35 סעיפים 
הכמויות   לכתב 
של   הדיגומים  של 

 פרק ב 

 7דיגום בנוהל דחוף יבוצע עד  
כן   כמו  הקריאה  מועד  שעות 

הינה  תו דחיפות    100%ספת 
 ממחירי הזכייה. 

 לעיל.   22ראו תשובה לשאלה 
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לשעות  מעבר  דגימות  עבור 
בימות  המעבדה  פעילות 

דהיינו    08:00-17:00השבוע  
,יהא עבור שישי שבת תשלום 
במעמד  יסוכם  אשר  נוסף 

 חתימת החוזה.

  2חלק   72עמוד   .36
תוספות/שירותים  

 אופציונליים  

בשעות   1סעיפים   דיגום חטף 
לעדכן    06:00עד    18:00 יש 

ממחיר   65%המחיר עדכון עד  
 דיגום החטף. 

דיגום חטף שישי שבת   2סעיף  
עד   המחיר  לעדכן    150%יש 

 ממחיר דיגום החטף. 

 ראו טופס הצעת מחיר מעודכן  

כמעבדה   כללי   .37 לגשת  ניתן  האם 
ב    הגשת בפרק  וגם  בנפרד  

שני   עבור  יועץ  עם  הצעה 
 הפרקים? 

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת. 
לשני   או  אחד  לפרק  הצעה  להגיש  ניתן 

לעמידת   בכפוף  המציע  הפרקים, 
 בדרישות הסף בכל פרק.

שני   )של  משותפת  הצעה  תתקבל  לא 
 גורמים נפרדים(. אורי שיחתנו    
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לרשום   1.29-1.31 79  .38 יש  בה  אחוז בקובייה 
להשאירה  יש  האם  הנחה 

 ? 0%- ריקה או לנקוב ב

במחיר  לנקוב  יש  הרי 
 מקסימלי במקומות אלו 

לכל   הנחה  לאחר  במחיר  לנקוב  יש 
את   להציע  שבכוונתכם  ככל  הסעיפים. 

המירבי   לציין    –המחיר  הנחה    0%יש 
 ואת המחיר המירבי.  

מחיר   קיים  לא  כלשהו  שלרכיב  ככל 
 יש להציע מחיר ליחידה.    –מירבי 

 
המחיר   הצעת  לטופס  לבכם  תשומת 

 המעודכן.  

שיקול  6.12 36  .39 להפעיל  מבקשים  אנו 
דעת ולהימנע מלהשאיר ציוד 
בשטח  מורכב  דוגם  כמו  יקר 
מועד  או  מגודר  שאינו 
כאלו   במקרים   . לגניבה/נזק 
או   אקראי  דיגום  לבצע  נציע 

 לגדר במידת האפשר 

בזאת   מובהר  אולם  דעת,  שיקול  יופעל 
כי האחריות היא על הספק והעירייה לא  
וכיו"ב   נזק/גניבה  בגין  עלות  בכל  תשא 

 בציוד המעבדה.  

 הודעות ההבהרה מטעם העירייה מחייבות את המציעים.   .6
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .7
תי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בל .8

 על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .9
 

 

 

 

 בברכה,

 אורי גרינברגר, עו"ד 
 

 יועץ משפטי 
 עירית נשר 

 

 

 

 


