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 המציעים במכרז 

 שאלות הבהרה והערות 
 הפעלת ביובית  – 2/2022מכרז מספר הנדון: 

 : 2022במאי  24ז, כפי פניית חברת ביובית הגליל מיו להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכר 
1 

 נוסח המובא במכרז .התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  •

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן,   •

בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו  

ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי  מטעם ועדת המכרזים,  

 המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו שהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד. 

, או  אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה הנחותיו של השואל •

 כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך   •

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

לא בהכרח נענתה כל שאלה. שאלא אם  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי   •

 נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. 

 התייחסות התאגיד  2022במאי  24מופיד מוראד מיום   –שאלות ביובית הגליל 

 
 

על חשבון יום השטיפה. מדובר  . אין שינוי
ההבהרה  במקרי קיצון. ובכל מקרה 

כללי תאגידי   17ראו' סעיף   יסודה בטעות.
מים וביוב )קביעת תנאים ברישיון לעניין  

 . 2017 –אמות מידה הנדסיות(, תשע"ז 

 

 
 

ההבהרה יסודה בטעות. ר'   אין שינוי.
לחוק תאגידי מים וביוב,   48סעיף 

 , למשל.2001-תשס"א

 
 

 אין שינוי.  

 
 

מדובר בערבות מכרז. בעת   אין שינוי.
בחירת הזוכה תוחלף הערבות המכרזית  

, כפי הזכייה  בערבות ביצוע )נמוכה יותר
 (בפועל

 

המשאית חייבת להיות במצב  אין שינוי. 
שתוכל להיות זמינה תקין מכני כך 

 .  ואמינה

 

 ההבהרה יסודה בטעות. אין שינוי.
  ראשית, יש קוים ציבוריים שחולפים 

לחוק   48ר' סעיף באדמות פרטיות; שנית, 
 , למשל.2001-תאגידי מים וביוב, תשס"א



 

 
 

 
הבהרה  שאלת . אין מדובר באין שינוי

אלא בניסיון לנהל מו"מ אסור טרם 
   למכרז.הגשת הצעות 

 

 


