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 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

 הפעלת ואחזקת המכון לטיפול בשפכים  –  14/ 2022מכרז: הנדון
  ואחזקת מכון הסינון של אגם פארק עומר

 
, לות המועצה לשאת  ות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  

ת ו ת המועצה לשאל וכפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשוב
ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 

 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א
 
 מס'

 
 מיקום

 
 עמוד

 
 שאלה 

 
 תשובה

1. 1.04.6.10   

 

טופס  

6.10 

סף   1.04.6.10בסעיף   לתנאי 
נוסח אישור והמלצה  – דרשתם כי 

טופס   הניסיון  לאור  6.10בדבר   ,
מהרשויות   בחלק  שקיים  סירוב 
המלצה   מסמכי  על  לחתום 
בקרה   עברו  שלא  חיצוניים 

אנו  משפטית של הרשות הממליצה  
המלצות    מבקשים הגשת  להתיר 

הרשות   על  שמקובל  בנוסח 
להמלצה    הממליצה  כשבצמוד 

ההתקשרות   פרטי  יוגשו 
שמי מטעמכם הממליצים על מנת  

 יוכל ליצור עימם קשר 

בתנאי  לא    מקובל  רשות  לכל  שביחס 
טופס   בנוסח  המלצה  ,  6.10צירפה 

המציע   ע"י  עבורה  ימולא  זה  טופס 
הנתונים   יהיו  שלמועצה  בכדי 
רשאית   תהא  המועצה  לה.  הנדרשים 
לפנות לאותה מועצה לבירור ובדיקת  
ביחס   המציע  ע"י  שמולאו  הנתונים 

 לאותה רשות כאמור. 

 12סעיף  .2

 

נבקש להגביל את חבות הקבלן   .1 93
 לחבות על פי דין בלבד.  

"לכל  .2 המילים  את  למחוק  יש 
 נזק שהוא".  

"ובין   .3 המילים  את  למחוק  יש 
 בעקיפין".  

יש למחוק את המילה "לפצות"   .4
 ולכתוב במקומה "לשפות".  

השיפוי   .5 כי  לציין  יש  כן,  כמו 
פס"ד  קבלת  לאחר  יינתן 

 שביצועו לא עוכב.  
כמו כן, נבקש להוסיף כי "ככל  .6

שתוגש דרישה ו/או תביעה נגד 
האפשרות  לו  תינתן  המבוטח, 

 להתגונן מפניה".   

 . מקובל .1
 . לא מקובל .2
   . לא מקובל .3
 . לא מקובל .4
 מקובל. פיצוי ולא שיפוי.  .5
 מקובל.  .6

 12.3סעיף  .3

 

המילים  .1 94 את  למחוק  נבקש 
והוצאות  עו"ד  שכ"ט  "לרבות 
הליכים  עם  בקשר  נוספות 

 כלשהם".  

 לא מקובל.  .1
 מקובל.  .2
 מקובל.  .3
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המילה   .2 את  למחוק  נבקש 
זמן   "תוך  ולכתוב  "מיד" 

 סביר".  
הפסקה   .3 בסוף  להוסיף  נבקש 

קבלת   "השיפוי לאחר  יינתן 
 פס"ד שביצועו לא עוכב". 

 

 12.4סעיף  .4

 

נבקש לצמצם את חבות הקבלן   .1   94
"לכל  אחראי  יהא  שלא  כך 

 נזק".  
המילים  .2 את  למחוק  נבקש 

 "ו/או למי מטעמה".  
המילה   .3 את  למחוק  נבקש 

זמן   "תוך  ולכתוב  "מיד" 
 סביר".   

 לא מקובל.  .1
 לא מקובל.  .2
 מקובל.  .3

 1סעיף  .5

 

נבקש למחוק את המילים "על  .1   130
 פי חוזה זה ו/או". 

2. " למחוק  שנים"   7נבקש 
 שנים".  3ולכתוב "

הפסקה  .3 את  למחוק  נבקש 
שמדובר  משום  השניה 
בשירותי הפעלה ותחזוקה ולא 

 יבוצעו עבודות.   

 . מקובל לא .1
 . מקובל לא .2
 . מקובל לא .3

המילה 1 .1   131   3סעיף  .6 את  למחוק  בקש 
זמן   "תוך  ולכתוב  "מיד" 

 סביר". 
המילים  .2 את  למחוק  נבקש 

 "בכל ביטוח חבות... צולבת". 

 . מקובל .1
 . מקובל .2

המילים  .1   131   6סעיף  .7 את  למחוק  נבקש 
 "ו/או תוצאתי". 

המילים  .2 את  למחוק  נבקש 
 "ו/או באחריות".  

המילים  .3 את  למחוק  נבקש 
 "ו/או שבר מכני".  

 . מקובל לא .1
 . מקובל לא .2
 . מקובל לא .3

 7סעיף  .8

 

את     132 למחוק  הפסקאות  נבקש 
המתחילות   בסעיף  הראשונות 

 במילים "לא" ו"כל". 
המתחילה    השלישית  בפסקה 

נבקש   בהוראות"  "אין  במילים 
למחוק את המילים "באופן מלא"  

 ולכתוב "על פי דין.  
הפסקה   את  למחוק  נבקש 
המתחילה   בסעיף  הרביעית 

 במילים "מוסכם בזאת".         

  כי   מובהר.  מקובלות  לא  בקשות
  בנספח   והשיפוי  חריותהא   הוראות 
  האחריות   להוראות  כפופות  הביטוח
 . עצמו במכרז והשיפוי

 8.1סעיף  .9

 

יערוך     132 המבוטח  כי  שייכתב  נבקש 
ובין   בעצמו  בין  עבודות  ביטוח 
נבקש   מטעמו.  מי  באמצעות 
ניתן   הריסות  בפינוי  כי  שייכתב 

של   לסך  ₪,   1,200,000להתחייב 
עובדים   ועליו  סמוך   –ורכוש 

₪. גבול אחריות בפרק    3,000,000
ג'(   )צד  ל  –ב'  להפחית   4  -נבקש 

  כי   מובהר  אולם  כלשונו  ישאר  הסעיף
  ביטוח   אישור  המבוטח  יעביר  באם

  את   כולל  אשר  מטעמו  קבלן   מטעם
  האישור ,  המבוטח  שם  תחת  המבוטח

  ולגבי   ההוראות  ליתר  בכפוף  יתקבל
  קבלת   לאחר  יבחנו  הם  הבקשות  יתר

  לשווי   בהתאם  חתום  ביטוח  אישור



 
 
 
 

 
 

 
                              ____________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      
 

  10% – מש"ח. רעד והחלשת משען 
יובהר    - י הביטוח. פרק ג'  מתגמול 

ביטוח   לערוך  מתחייב  הקבלן  כי 
מעבידים     stand aloneחבות 

העבודות    במקום בביטוח  ג'  פרק 
 הקבלניות.  

  יועצי   דעת  לשיקול  ובהתאם  העבודות
 . המועצה של הביטוח

 

 

כל     133   8.2סעיף  .10 רכוש  ביטוח  שייכתב  נבקש 
כיסוי   בתוכו  שכולל  הסיכונים 
כל   למחוק  יש  מכני.  לשבר 

 התייחסות ל"אש מורחב".  

  כי   מובהר,  כלשונו  ישאר  הסעיף 
  כל   ביטוח  הכולל  אישור  לקבל  יוסכם

 . מכני שבר הכולל הסיכונים

מביטוח   133 8.3סעיף  .11 כחלק  שייכתב  נבקש 
את   למחוק  נבקש  כן,  כמו  רכוש. 

 המילים "נזקי קלקול".  

  כי   מובהר,  כלשונו  ישאר  הסעיף 
  כל   ביטוח  הכולל  אישור  לקבל  יוסכם

 . מכני שבר הכולל הסיכונים
 8.4סעיף  .12

 

ג'     133 צד  שיימחקו    – ביטוח  נבקש 
יכלול...   לא  "הביטוח  המילים 

הביטוח    1,000,000 כי  יובהר   ."₪
יורחב "לשפות" ולא "לכלול" את  

נוסף   כמבוטח  נבקש    –המזמין 
 שיתוקן בהתאם.  

 . מקובלות לא  בקשותה

   8.6סעיף  .13

 

נבקש למחוק את המילים "בכפוף     134
מיחידי   צולבת...  אחריות  לסעיף 

את המבוט למחוק  נבקש  ח". 
הרחבה...   כולל  "וכן  המילים 

גילוי   תקופת  נבקש    -פליליים". 
 חודשים.    12 - להפחית ל

 . מקובלות לא  בקשותה

נבקש שייכתב כי על המבוטח  .1   134   8.8סעיף  14
לערוך ביטוחי רכב "בין בעצמו  

 ובין באמצעות מי מטעמו". 
 אש"ח. 500 -נבקש להפחית ל .2
המילים   .3 את  למחוק    נבקש 

 "לרבות נזק תוצאתי".  

 . מקובל .1
 . מקובל .2
 . לא מקובל .3
 

"מהדורה   135   9.4סעיף  .15 את  למחוק  נבקש 
2013  ." 

 . מקובל

אישור   .16

   ביטוח

נבקש שיימחק   – מבקש האישור .1   136
ו/או   בשליטתם  עמותות  "ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם". 
מקצועית    .2 תקופת    –אחריות 

ל  –גילוי   להפחית    6  -נבקש 
 חודשים. 

פירוט    .3 תחת  קוד  ציינו  אנא 
 השירותים.  

 . מקובל לא .1
 . מקובל .2
  לפירוט   בכפוף  088,  097  -  קודים .3

"אופי    תחת  המבוקש  המלל 
 . "העסקה

 א' 2 .17

 

125   ............ שריפות  לכיבוי  "ציוד 
חשמלי   מתקן  כל  שליד  ולוודא 

  " הלון  מטפי  מטפי    –מותקנים 
בשנת   משימוש   יצאו    2012הלון 

לתקן   נבקש   , באוזון  פגיעה  עקב 
מטפי   שיותקנו  כך  הסעיף  את 

 אבקה במקום. 

 . מקובל
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 1  -טבלה ד .18

 

מותר   128 חמצן  ,  -  10%ריכוז  טעות 
מו מקסימלי  חמצן  הוא  ריכוז  תר 

לחוש    18% מתחילים  לזה  מתחת 
הכרה   לאיבוד  וצפי  סחרחורות 
,ברגע שהגלאי מראה ריכוז חמצן  

מ מידית    18%-הנמוך  לצאת  יש 
 מהחלל המוקף. 

 . 18%-מקובל יש לכתוב ריכוז מותר 

לתקן   129 1  -טבלה ד .19 יש  איתן  גז  סופר,  טעות 
 למתאן. 

 מקובל, מדובר על גז "מתאן".

 סעיף י'  .20

 

 

מיקום     15 עקב  ידיעתנו,  למיטב 
פיזית   שמירה  נדרשת  המט"ש 
ניתן להסתפק במוקד/   באתר ולא 

 מצלמות, נא התייחבותכם 

השאלה   ברורה  שמירה    –לא  נדרשת 
  ) י'  סעיף  )ראה  במט"ש  ולילה  יום 

באחריות הקבלן, לא באחריות    –להלן  
 המועצה. 

21. 

 
 
 
 

2.06.4    

 סעיף יז' 

13   

23 

איזכור   יש  מהעמודים  אחד  בכל 
 . לגבי מדד הצמדה שונה

אשר   יולי  מדד  יהיה  הבסיסי  המדד 
 לאוגוסט.  15-התפרסם ב

 המדד  תעריף  יתעדכן  לשנה  אחת
  יפורסם   אשר   המדד  לעדכון  בהתאם

  במשך   חדשה  שנה  בכל  לפברואר   15  -ב
 . החוזה

22. 
 
 
 
 

4.15 

 

29 

  

מהנדס   גם  בנוסף  לאשר  נבקש 
 ביוטכנולוגיה סביבה או 

לנו התנגדות  למהנדס סביבה או    אין
ידע  ביוטכנולוגיה בתנאי שהוא   "בעל 

ותהליכים  יונ מערכים  בהפעלת  סיון 
במכון למערכים    לו   ויש"     דומים 

  לטיפול   מכון   כמנהל  מוכח  ניסיון
 .בשפכים

 4.24סעיף  .23

 

בגין     23 חשמל  מונה  קיים  לא  כיום 
ניתן   ריצד  ההשקייה,  משאבות 
לדעת מהן העלויות בגין משאבות  

 אלה? 

  3  מותקנות  לקולחים  ההשקיה  בתחנת
  ושתי "ס  כ  15  בהספק  אחת  משאבות
  היום "ס.  כ   50  של  בהספק  משאבות
  24  ברצף  עובדת   גדולה   אחת   משאבה

 משאבה .  תדר   משנה  עם  מופעלת  שעות
  לסירוגין   לפעולה  נכנסת  נוספת

  חישוב ספטמבר.   -אפריל  בחודשים
  לפי   יהיה  החשמל  צריכת  של  נכון

  שמופקת   כוללת  קולחים  כמות
  דרך   להשקיה  נסנקת   שכולה"ש  במט

  המציע   לנוחיות .  השאיבה  תחנת
  בחודשים   חשמל  תשלומי  נתוני  צירפנו

  גם   כולל  החשבון "ש.  במט  האחרונים
. לקולחים  השאיבה  תחנת  הפעלת  את

  - המזמין   את  מחייבים  לא  אלו  נתונים
  של   החשמל  צריכת   את   לחשב  יש

  הקולחים   כל  אספקת  לפי  התחנה
  .  להשקיה"ש  במט המופקים
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  תשלום   פירוט  מצורף  המציע  לנוחיות 
 . חשמל חשבונות

 4.24סעיף  .24

 

ע"פ התקנות, ריכוז הכלור הנותר     32
  30נמדד ביציאה מתא המגע לאחר  

דקות, נבקש כי הסעיף יחול על אי  
על   ולא  בלבד  זו  באיכות  עמידה 
שאינה   ההשקיה  בראש  מדידה 
נבקש   כן,  כמו  הקבלן.  בשליטת 
רק   בתוקף  הנ"ל  כי  להוסיף 
במקרה של אי חריגה בנתוני התכן  

 בשפכים 

לפי    -מאושר  לא הקובע  הפרמטר 
מג"ל     0.5דרישת משרד הבריאות הוא  

בנקודת הצריכה של הקולחים   וכדי  
ריכ נדרש  זה  בפרמטר  וז  לשלוט 

  המפעיל .  המגע  מתאמתאים ביציאה  
  הכלור   ריכוז  את  להתאים   יצטרך

 שבקצה  כך   המגע  מתא  ביציאה
  יהיה   וזה"ל  מג  0.5  יתקבל  המערכת
 . המגע מתא ביציאה שישמר הפרמטר

סעיף   .25

4.32.3 

ולא     39 תפעול  מכרז  הינו  המכרז 
ברור   לא  כן  ועל  או שדרוג  הקמה 
במסירת   בדק  שנת  יש  מדוע 

קבלן    .המתקן על  מדוע  כן,  כמו 
מתפעל לתת אחריות של שנת בדק 
 בעוד שאינו מתפעל את המערכות?

  על    המסירה  מיום  בדק  שנת   מוגדרת
  לקבלן   שיועבר  שהציוד  להבטיח   מנת

  ולא   סביר  במצב   יהיה  הממשיך
  העברת   אחרי  קצר  זמן"    חיים"ישבוק  
 . לקבלן המתקן

 . זו בדרישה  שינוי אין
 4.48טבלה   .26

 

קטן,     45 למט"ש  מתייחסת  הטבלה 
שניונית   לאיכות  הכוונה  האם 
שסך  נבקש  כן,  כמו  זו?  בטבלה 
הסעיפים   בכלל  הקנסות 
התמורה   על  יעלה  לא  הרלוונטים 

 החודשית 

באיכות    הקבלן בעמידה  מחויב 
קולחים   וגם  שניוניים  קולחים 
שלישוניים. הקנס מתייחס לשני סוגי  

 הקולחים.  
 ת והקנסות.  שום קשר בין ההכנסו  אין

 4.50טבלה   .27

 

פינוי הבוצה חלות   מכיוון שעלויתו   46
על הקבלן, לא ברור מדוע המזמין  
בוצה   ביובש  עמידה  אי  בגין  קונס 
כחלק   נדרש  אינו  זזה  )נתון 

 מהתקנות( 

דרישה  נכון אין  החדשות  בתקנות   ,
לריכוז מינימאלי של מוצקים בבוצה.  
ההיגיון בדרישה הוא שככל שהבוצה  
יבשה יותר, התשלום לאתר הקליטה  
את   נקנוס  לא  אנחנו     . יותר  נמוך 
בתנאי   הבוצה,  יובש  בנושא  הקבלן 
של   הדרישות  בכל  עומד  שהקבלן 
מים(  זיהום  )מניעת  המים   "תקנות 

וסיל  בבוצה   (,)תיקון  וקה()שימוש 
 . 2020-התש"ף

 4סעיף  .28

 

ההכלרה     55 עלויות  חלות  מי  על 
ההשקייה   במשאבות  השנייה 
בעוד   המתפעל(  הקבלן  על  )כיום 
הגינון   קבלן  של  הינה  השליטה 

בריכוז   לעמידה  מג"ל    0.5הנדרש 
 בראש מערכת ההשקייה 

  הקבלן   חשבון  על  היא  ההכלרה  עלות
 ."שהמט  אחזקת

הבריאות   55 3סעיף  .29 משרד  ידיעתנו,  למיטב 
מפתית   הוספת  היום  דורש 
זאת   להוסיף  יש  במט"ש, 

 לכימיקלים הנדרשים. 

  קיים   היום  גם,  הפתתה  נדרשת,    כן
  מזריקים   שממנו  פלוקולנט  מיכל

 . למסננים לצנרת  ישירות

סעיף   .30

5.02.03 

אין בתקנות בריאות העם דרישה     59
לאיכות קולחים שניונית נדרשת 
בכניסה למערך שלישוני, פרמטר 

זה הינו תפעולי/ בהתאם לתכן  
מעירך השלישוני, נבקש להסיר  

סעיף זה. בנוסף, לא קיימת  

  הקולחים   את  להביא   הזוכה  הקבלן  על
  להשקיה   מאושרת  אשר  לאיכות

 . הרגולטור ידי  על  בישוב
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הגדרה של איכות מעולה בתקנות,   
 נבקש הבהרתכם. 

להיות   יכול  הקבלן  כיצד  כן,  כמו 
מע בראש  לאיכות  ' אחראי 

שאינו   בעוד  ביישוב  ההשקייה 
נושא   מי  זו.  מערכת  מתפעל 
המערכת   תפעול  בגין  בעלויות 

 וההכלרה שלה? 
  איכות .31

 בוצה 

ל 60 השתנו  נא 2020התקנות   ,
 . הבהרתכם

  של   המעודכנות  בתקנות  עמידה
)מניעת  "  הרגולטור המים  תקנות 

זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(  
מצרפים    – 2020-התש"ף) ,)תיקון

 . למסמך זה את התקנות המעודכנות
32. 5.02.08  

 2סעיף 

משרד    64 של  דרישה  היתה  בעבר 
הבריאות להפעיל את כלל מערכות  

על אף שזה לא נדרש על פי    המט"ש
התכן. האם דרישה זו השתנה? נא  

 הבהרתכם 

  תקין   באופן  לפעול  אמור"ש  המט  כלל
  ואין   במידה  גם,  מתוחזק  ולהיות
  ולא "ש במט מסוימת במערכת שימוש

 . התכן  פי על  להפעילה נדרש

סעיף   .33

5.03.02 

למיטב ידיעתנו, כלל ציוד המעבדה     71
מי יחולו  שייך לקבלן המתפעל, על  

לבדיקות   המעבדה  זיווד  עלויות 
 הפנימיות הנדרשות בסעיף זה

 . הזוכה הקבלן על

אינן   76  .34 בבוצה  המצוינות  הבדיקות 
שם  התקנות  את  תואמות 
התדירות מחמירה יותר מבמכרז, 

 נא הבהרותיכם 

  של   המעודכנות  בתקנות  עמידה
 . הרגולטור

 כללי  .35

 

יבוצע   כללי  כיצד  התייחסות  נבקש 
הקולחים   בגין  התמורה  חישוב 
ומערך   )היה  השדרוג  בתקופת 
ולא   ישודרג  השלישוני  הסינון 
או   שלישונים  קולחים  יופקו 
עקב  בתהליך  פגיעה  שתהיה 
לדוגמא השבתת  עבודות השדרוג, 
מייסבים   להחלפת  ריאקטור 

 וגירם( 

  הקבלן   עם  בתאום  ייעשה  השדרוג
  מינימאלית   הפרעה  כדי  תוך  הזוכה

  יפגע   לא  הקבלן"ש.   המט  בתפקוד
  תבוצע   השדרוג   ולצורך   במידה

  חישוב   באופן  שתפגע  יזומה  הפסקה
 "ש.במט הטיפול בגין התמורה

 כללי  .36
 

האם למט"ש קיים כיום רישיון   כללי 
 עסק? במידה ולא מה הסיבות?

 .עומר"ש למט  עסק רישיון קיים

 כללי  .37
 

הסחיטה כולל  האם היום מערך   כללי 
צנטריפוגה? במידה ואין  

צנטריפוגה כיום, האם עלות  
רכישה/שכירה של מכונה בגודל 
 מתאים נכללת בעלות התפעול?

 

  במצב   צנטריפוגה  כולל   הסחיטה  מערך
  הקיימת    הצנטריפוגה.    רעוע  תפקודי
  תפקוד   במצב  הזוכה   לקבלן  תימסר

  תתפקד   שהצנטריפוגה  בטחון  אין  אך
  שתותקן  עד .   בכלל או ארוכה תקופה 

,  השדרוג  במסגרת   חדשה  צנטריפוגה
  לפי   בבוצה  לטפל  הקבלן  באחריות
  בצנטריפוגה   שימוש  כולל  התקנות

,  גיאוטיובים  או  יספק  שהקבלן   ניידת 
 . נוספת תמורה ללא



 
 
 
 

 
 

 
                              ____________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      
 

נבקש לקבל עלויות חשמל במתקן   כללי  כללי  .38
  12-במשך עונות השנה השונות ב 

 חודשים האחרונים. 

 .טופס סיכום עלויות חשמל  יצורף

 כללי  .39
 
 
 

נבקש שבכניסת הקבלן הזוכה  כללי 
לתקופת החפיפה, תתאפשר  

בדיקת רעידות לכל הציוד  
האלקטרומכני וסריקה  

טרמוגרפית לארונות החשמל. על  
פי המסקנות מבדיקות אלו  

וליקויים נוספים שירשמו  
מסיורים בשטח, יבוצע יישור קו  

כדי לאפשר על ידי הקבלן היוצא, 
 את קבלת הציוד במצב מתפקד.

 .מאושר

 כללי  .40
 
 
 
 

האם להערכת המזמין המחיר לפני   כללי 
הציוד   החלפת  עלות  כולל  הנחה 

 שנה ? 15שיידרש לתקופה של 

כל    מחיר,  כן את  יכלול   התחזוקה 
המפורט במסמכי המכרז כולל תיקון,  
ניתן   שלא  ציוד  החלפת  ו/או  שיפוץ 
שמתפקיד   יודגש  לתקן.  או  לשקם 
פני   על  העלויות  את  להעריך  המציע 

של   ובהתאם    15תקופה  שנים 
הצעתו.   את  להגיש    מובהר להערכתו 

על   להטיל  כדי  בנאמר  אין  כי  בזאת 
באשר   הערכה  או  חבות  המועצה 

והמציעים  ל   נדרשים עלויות ההחלפה 
  .הצעתם במסגרת האמור לשקלל

 כללי  .41
 
 

בתחתית   כללי  כי  לאשר,  נבקש 
די  המכרז,  מסמכי  של  העמודים 
ראשי   באמצעות  בחתימה  יהיה 

החתימה, כאשר   תיבות של מורשי 
חתימה   נדרשת  בהם  המסמכים 

  – מלאה, כמו למשל תצהירים וכו' 
 יחתמו בחתימה מלאה.  

  החתימה   עם  ביחד   ובלבד  מקובל
 . המציע חותמת  תצורף תיבות בראשי

 

 הקבצים שלהלן: בהרות  הבהתאם לבקשת המציעים, מצורפים למסמך ה עדכון המועצה .42

 2021חשבון חשמל חודשי של שנת  .1
 תקנות המים  .2

 

 בכבוד רב, 
 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  
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