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  2017ינואר  26  
  משתתפי המכרזאל : 

 
שרותי דיגום ואנליזה של  לקבלתלהתקשרות בחוזה  2015/070/0497/00מכרז פומבי מס' : הנדון

  , מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה קולחיןשפכים, 
  
  3 מספר הבהרה

 :מקדמי תנאי שינוי .1

שבנדון  במכרזלחוזה  1") מעדכנת ומודיעה כי נספח א'הרשות(להלן: " בישראל התעופה שדות רשות
 1'א נספח יבוא ובמקומו מבוטל) העבודה תכולת - ' א מנספח חלק שהינו, הנדרשות הבדיקות פירוט(טבלת 
  המצורף להבהרה זו. עדכני

וזאת בין היתר לאור העובדה  לטופס הזמנת ההצעות 5.1.3הסף שבסעיף תנאי חל שינוי גם בבגדר שינוי זה 
  שתנאי הסף הנ"ל דורש הכרה לביצוע בדיקות שונות המופיעות בטבלה הנ"ל.

  ובמקומו יבוא הסעיף הבא: הנ"ל מבוטל 5.1.3לפיכך, סעיף 

"מציע כנ"ל, אשר הינו בעל אישור הכרה לביצוע בדיקות מים מטעם משרד הבריאות, 
התקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ולפיו המציע הינו 
מעבדה מוכרת לביצוע הבדיקות בתחום המים, אשר לגביהן נרשם בטור ה"הערות" 

(כחלק מנספח תכולת  למכרז 3' להבהרה מסהמצורפת העדכנית בטבלת הבדיקות 
   "."בהכרה של משרד הבריאותהעבודה שהינו נספח א' לחוזה): "

 נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות העדכני .2

 המציע של עמידתו הוכחת לצורך להגיש שיש(התצהיר  ההצעות הזמנת לטופס' ב נספחף מצור זו להבהרה
וא יחליף את נספח ב' אשר וה, עדכני, כשהוא )ההצעות הזמנת לטופס 6.1.2 בסעיף הנקוב המקדמי בתנאי

  .המקוריים המכרז ממסמכי כחלקצורף ופורסם 

מודגש כי על המציעים למלא ולהגיש במסגרת הצעתם את התצהיר העדכני הנ"ל בלבד, ומובהר כי הרשות 
  תהיה רשאית לפסול מציע שיגיש במסגרת הצעתו תצהיר כנ"ל שאינו העדכני.

  :מועדים דחיית .3

  כדלקמן: המכרז, מועדידחיית על  בזאת מבקשת להודיעהרשות 

 וקבלתם המכרז במסמכי עיון .3.1

  ה', בין השעות:  -, בימים א' 12.02.2017המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז ידחה והינו עד ליום 

  .B209 , קומה ב' חדר 1, במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 09:00-12:00

  רישום למכרז .3.2

, 10.02.2017המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט יידחה והינו עד ליום  .3.2.1
 .14:00בשעה: 

, 209קומה ב' חדר  1המועד האחרון לרישום למכרז באגף הלוגיסטיקה הנמצא בטרמינל  .3.2.2
 .12:00-09:00ה', בין השעות:  -הימים א' , במהלך 12.02.2017ידחה והינו עד ליום 

. 10:00עד השעה  ,13.02.2017', בהמועד האחרון להגשת ההצעות נדחה. המועד החדש הינו: יום  .3.3
  לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון. 7.13.2מקום הגשת ההצעות הינו כמפורט בסעיף 

 .מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות, כפי שמפורט במסמכי המכרז, נותר על כנו וללא שינוי .3.4
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  :נה לשאלות הבהרהמע .4

תשובות הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הפוטנציאליים במכרז, וזאת  להלן
 לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון: 23.3בהתאם להוראות סעיף 

 טופס הזמנת ההצעות

מס"ד סעיף שאלת ההבהרה מענה הרשות

  להבהרה זו. 1 מפנה לאמור בסעיף הרשות 
הכרה לגבי איזה בדיקות ספציפיות נדרשת 

ממשרד הבריאות? 
5.1.3  1.   

  
 טופס ההצעה הכספית–לטופס הזמנת ההצעות1נספח ו'

    סעיף  שאלת ההבהרה מענה הרשות

 73מובהר כי מדובר בטעות סופר. לפיכך סעיף 
  ימחק.

 המציעים מתבקשים שלא להגיש הצעה לפריט
יכלול , על אף האמור, זה. מציע אשר 73שבסעיף 

בהצעתו מחיר לפריט זה, הרשות תתעלם מכך והסך 
שינקוב המציע ביחס לפריט לא יילקח בחשבון 

  בחישוב הסך הכללי של ההצעה הכספית.

  הסעיפים זהים.
  ?LCהאם הכוונה באחד הסעיפים לבדיקת 

סעיפים 
  73- ו 72

2.   

תכולת עבודה –נספח א' לחוזה 
שאלת ההבהרה מענה הרשות  סעיף

לנספח א' לחוזה נפלה טעות סופר  1.2בסעיף 
דגימות מורכבות  150 -והרשות מעריכה שמדובר בכ

  בשנה. 
הרשות שבה ומדגישה כי ההתקשרות יחד עם זאת, 

, ואין מצידה התחייבות או התקשרות מסגרתהנה 
לטופס  14מצג להיקף כלשהו, והיא מפנה לסעיף 

  לחוזה. 8.8הזמנת ההצעות ולסעיף 
מידע בדבר למעלה מהצורך מובהר כי ככל שיש 

בלתי הינו צפי  חוזה, הדברבו/או היקפים כמויות 
  מחייב.

רט הוא נכון ביחס להיקף האמור נכון בכלל ובפ
  הנ"ל. 1.2האמור בסעיף 

לטופס הזמנת ההצעות  1היקף הדיגומים שבנספח ו'
(טופס ההצעה הכספית), הינו לצורך שקלול ההצעה 
הכספית ו/או המרכיב הרלוונטי בה בלבד, ולא כמצג 
או התחייבות להיקף השירותים שיבוצע בפועל 

 במסגרת ההתקשרות עם המציע הזוכה.

דיגומים  800 -בסעיף מצוין כי מדובר בכ 
לטופס הזמנת  1בנספח ו' ,לעומת זאת .בשנה

 65ההצעות (טופס ההצעה הכספית) בסעיפים 
 50- דגימות מורכבות ו 70מדובר על  66-ו

  דגימות חטף בהתאמה.
מבוקשת הבהרתכם מהו היקף הדגימות 

  הנדרש?
 

סעיף 
1.2 

לנספח 
א' 

  לחוזה

3.   

אתרי הדיגום הינם בשטח נמל תעופה בן גוריון. 
הפרטניים ומיקומם המדויק מקומות הדיגום 

 לספק בתחילת ההתקשרות. יימסרו

 מבוקש להבהיר מהם שמות אתרי הדיגום?
 

סעיף 
1.2 

לנספח 
א' 

  לחוזה

4.   

למעט לא מתוכננים דיגומים ליום שישי, באופן רגיל 
אלו, על במצב חירום או בדיקות חוזרות. במקרים 

ערך לדיגום ביום שישי בהתראה יהמעבדה לה
 5.1בכל מקרה הרשות גם מפנה לסעיף  מיידית.

 לנספח א' לחוזה.

דיגומים ביום שישי? אם לבצע דרש יהאם נ
  כן, מהי התדירות?

סעיף 
5.1 

לנספח 
א' 

  לחוזה

5.   

  א. מהי התדירות של קריאות מיוחדות? בהתאם לדרישות הרשות מעת לעת.
 6סעיף 

לנספח 
6.  
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 טופס הזמנת ההצעות

מס"ד סעיף שאלת ההבהרה מענה הרשות

  ב.  באיזה מקומות בארץ? .לעיל 4לתשובת סעיף  תתשומת לב המציעים מופני
א' 

  לחוזה
  

האם ניתן לתמחר את עלות הקריאה  הבקשה נדחית.
  המיוחדת לפי איזור?

  ג.

 הבקשה מאושרת. תהיה כאופציה ולא חובה.
מבוקש כי התעודות אותם מבקשת הרשות 

והרשות הספק לבדיקות ימצאו באתר של 
  תוכל לגשת ולהוציאן לבקשתה.

7.4  7.   

  .תיהבקשה נדח
בדרישות הסעיף,  עם זאת מובהר כי לצורך עמידה

או  ISOלא נדרשת הסמכת  בקשר למתן חוות דעת
  .הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

אליו אנו  ISOאנו מעבדה מבצעת ע"פ תקן 
כפופים, לפיכך, אנו לא מספקים חוות דעת 

  והמלצות.
  לחוזה) 8.1נבקש להסיר דרישה זו (סעיף 

8.1  8.   

 הבקשה נדחית.
מבוקש להוסיף סעיף לעניין תשלום לספק 

במידה ורשות שדות התעופה מבטלת/דוחה 
  ימי עבודה. 3- יום דיגום בהתראה הקצרה מ

9.2.2  9.   

הבקשה מאושרת ובתנאי שהספק ימציא אסמכתא 
, isoרשמית בדבר טווח הסטייה המותרת ע"פ תקן 

לבדיקה המדוברת.

מבוקש להוסיף שבמידה והבדיקה החוזרת 
נמצאת בטווח הסטייה המותרת ע"פ תקן 

isoיב בעלות הבדיקה החוזרת.י, הרשות תחו  
9.2.3  10.   

  הבקשה נדחית.
, כל מקרה המכרזעם זאת מובהר, כי בהתאם לתנאי 

 דון לגופו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.יי

מבוקש להוסיף כי במידה ולא מתאפשרת 
בדיקה חוזרת מסיבות שאינן תלויות בספק 

(למשל שינוי בהרכב כימי לאחר זמן), הדיגום 
  הספק.על חשבון יהיו וביצוע הבדיקות לא 

9.2.3  11.   

  
  
  
  
  

  בכבוד רב
  דלית שחם בלום   

  עורכת התקשרויות בכירה
  רשות שדות התעופה - אגף הלוגיסטיקה

  
  חתימה מלאה וחותמת המציע   
  ___________________________  

  
   :העתקים

      סגן בכיר ליועמ"ש -פגדאו -חדווה מלמדעו"ד 
  אחראית תחום הגנת הסביבה - איריס רז
  רפרנטית רכש בכירה -  ליינישפיגל

   מזכירת ועדת המכרזים -  אריאלה קעטבי

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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  !מעודכן - לחוזה  1נספח א'

  

 

דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

 דיכלורואתילן-1,1 1

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.01 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

125 

 טריכלורואתאן- 1,1,1 2

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.2 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

126 

3 
1,2-DIBROMO-3-

CHLOROPROPAN
E 

חומרי  -מים 
 הדברה

שיטה תקנית 
 0.0003 מוסמכת

 -------------  
47 

 דכולורואתילן 4

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.004 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

127 

 דיכלורובנזן-2,1 5

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.6 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

128 

 דיכלורופרופאן-2,1 6

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.005 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

129 

 טריכלורואתאן- 2,1,1 7

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.005 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

130 

 דיכלורובנזן-4,1 8

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.075 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

131 

 טריכלורובנזן- 4,2,1 9

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.07 

בשיטה או 
תקנית אחרת 

  בהסמכה 

 

132 

10 5,4,2-T 
חומרי  -מים 

 הדברה
שיטה תקנית 
 0.009 מוסמכת

 -------------  
77 

11 AOX \ DOX קרקע EPA 9023  1.5 
או בשיטה   

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

112 
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQ שיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

12 
AOX/DOX -  כלל

 פחמנים הלוגניים
 המבוטא ככלורידים

 / EPA 8260 מים ושפכים
SM 5320 

0.5 
או בשיטה   

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

16 

13 
Benzo-a-

fluoranthene 
גורמים  -מים 

 נוספים
שיטה תקנית 
  מוסמכת

בהתאם 
למגבלת 
 השיטה

 ------------- 148 

14 
Benzo-ghi-

perylene 
גורמים  -מים 

 נוספים
שיטה תקנית 
 מוסמכת

בהתאם 
למגבלת 
 השיטה

 ------------- 149 

15 
Benzo-k-

fluoranthene 
גורמים  -מים 

 נוספים
שיטה תקנית 
 מוסמכת

בהתאם 
למגבלת 
 השיטה

 ------------- 150 

16 BOD 
מים קולחין 

 SM 5210 5.0ושפכים
או בשיטה 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

31 

17 MTBE BTEX מים ושפכים EPA 8260 10ppb 
או בשיטה 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

43 

18 COD 
מים קולחין 

 SM 5220 15ושפכים
או בשיטה 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

27 

19 D-4,2  כולל אסתרים
 ומלחים

חומרי  -מים 
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.03 מוסמכת

20 
DDT ( כולל חומרי

 (DDD-ו DDE פירוק
חומרי  -מים 

 הדברה
שיטה תקנית 
 47 -------------  0.001 מוסמכת

21 DRO  קרקע EPA 8015  ----------- 
או בשיטה   

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

122 

22 GRO קרקע EPA 8015 
או בשיטה    ----------- 

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

121 

23 ICP – קרקע מיצוי חומצי EPA 6010 / 
3050 

1.0 
או בשיטה   

תקנית אחרת 
 בהסמכה 

101 

24 
ICP -  מיצוי מימי לפי

EN-12457-2 
 / EPA 6010 קרקע

3005 
0.05, Hg 

0.01 

או בשיטה   
תקנית אחרת 

 בהסמכה 
102 



  

 

6 

  

 

 

  

 LOQ שיטת בדיקהדוגמאות נבדקותפרמטרים נדרשים 
mg/L 

 הערות
מספור 
בהצעת 
 המחיר

25
Indeno (1,2,3-

cd) pyrene
גורמים  -מים 

 נוספים
שיטה תקנית 
 מוסמכת

בהתאם 
למגבלת 
 השיטה

 ------------ 151 

26MCPA
חומרי  -מים 

 הדברה
שיטה תקנית 
 47 ------------  0.002 מוסמכת

27MTBE
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.00004 
או בשיטה 

תקנית אחרת 
בהסמכה

43 

28PAH  מים ושפכים SM 6440 / 
EPA 8270 

1-10 
ppb 

או בשיטה  
אחרת תקנית 

.בהסמכה
39 

29PAH  קרקע EPA 8270 0.5 
או בשיטה  

תקנית אחרת 
בהסמכה 

39 

30PCB קרקע EPA 8270 1.0 
או בשיטה  

תקנית אחרת 
בהסמכה 

113 

31
SAR –  יחס

ספיחת נתרן ע"י 
 חישוב

 / SM 3120מים ושפכים
3111 / 3500 

1.0 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

62 

32
TDS  -  במיצוי

-ENמימי לפי 
12457-2 

 SM 2540 10  קרקע
או בשיטה  

תקנית אחרת 
בהסמכה 

111 

33TOCמים ושפכיםSM 5310 0.5 
או בשיטה  

תקנית אחרת 
בהסמכה

58 

34TOC שיטה תקנית  קרקע
 58 ------------  % 0.1ֵ מוסמכת

35TPH קרקע EPA 418.1 / 
8015 

50 
או בשיטה  

תקנית אחרת 
בהסמכה 

100 

36TSS
מים קולחין 

 SM 2540 1.0ושפכים
או בשיטה 

תקנית אחרת 
בהסמכה

59 

37VSSמים ושפכיםSM 2540 1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה.

60 

 / SM 3120 מים ושפכים אבץ38
3030 

1.0 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
בהסמכה.

68 

חומרי  -מים  אוקסמיל39
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -----------  0.2 מוסמכת
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

40
אחוז חומר נדיף בחומר 

 SM 2540 0.5% בוצה יבש ע"י חישוב 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

44 

חומרי  -מים  אטרזין41
  הדברה

שיטה תקנית 
 157 -------------  0.02 מוסמכת

חומרי  -מים  אלאכלור42
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.004 מוסמכת

חומרי  -מים  אלדיקרב43
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.003 מוסמכת

חומרי  -מים  אלדיקרב סולפון44
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.003 מוסמכת

חומרי  -מים  אלדיקרב סולפוקסיד45
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.003 מוסמכת

חומרי  -מים  אלדרין46
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.00005 מוסמכת

 / SM 3120מים ושפכים  אלומיניום47
3030 

0.2  
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 

 SM 2320 10מים ושפכים אלקליניות 48
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

97 

תוצרי  -מים  אמוניה49
לוואי של חיטוי

SN 4500 
NH3 

1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

94 

50
במיצוי מימי  -אמוניה 

 EN-12457-2לפי 
 SN 4500 קרקע

NH3 
10 

או בשיטה  
תקנית אחרת 

בהסמכה 
107 

חומרים  -מים  אנטימון51
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.001 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים ארסן52
3030 

0.1 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

68 

  ארסן53
חומרים  -מים 

 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.002 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים אשלגן54
3030 

10 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

68 
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 LOQ שיטת בדיקה דוגמאות נבדקותפרמטרים נדרשים 
mg/L 

 הערות
מספור 
בהצעת 
 המחיר

55
אשריכיה קולי 
בהכרה של משרד  SM 9222 G 0מיקרו מים בשיטת סינון

 26 הבריאות

 אתילבנזן56
חומרים  -מים 

אורגנים ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.3 
בשיטה תקנית  או

 133 אחרת בהסמכה

חומרי  -מים  אתילן דיברומיד57
 הדברה

שיטה תקנית 
 163 ------------- 0.00005 מוסמכת

 / SM 3120 מים ושפכים בדיל58
3030 

0.5 
בשיטה תקנית   
 68 אחרת בהסמכה.

59
בדיקת חומרי 

שיטה תקנית  מים ושפכים הדברה
 מוסמכת

 ---------  ------------- 47 

  בורון60
חומרים אי  -מים 

 אורגנים
SM 3112 

/3120 / 3030
0.2 

בשיטה תקנית  או
 68 אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים בורון61
3030 

0.5 
בשיטה תקנית   
.אחרת בהסמכה  68 

62
ביפנילים רב כלורים 

)PCBs ( 

חומרים  -מים 
אורגנים ממקור 

 תעשייתי
 EPA 8270 

Total 
0.0005 

בשיטה תקנית  או
 78 אחרת בהסמכה

 UVבליעת קרינת 63
גורמים בעלי  -מים 

השפעה 
 אורגנולפטית

SM 5910 
0.001 
ABS 

בשיטה תקנית  או
 84 אחרת בהסמכה

 פירן- א-בנזו64
חומרים  -מים 

אורגנים ממקור 
 תעשייתי

 EPA 8270 / 
8310 

0.0005 
בשיטה תקנית  או

 134 אחרת בהסמכה

 בנזן65
חומרים  -מים 

אורגנים ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.005 
בשיטה תקנית  או

 135 אחרת בהסמכה

 ברזל66
גורמים בעלי  -מים 

השפעה 
 אורגנולפטית

SM 3120 / 
3030 

0.2 
בשיטה תקנית  או

 91 אחרת בהסמכה

חומרים אי  -מים  בריום67
 אורגנים

SM 3112 
/3120 / 3030

0.001 
בשיטה תקנית  או

 68 אחרת בהסמכה

חומרים אי  -מים  בריליום68
 אורגנים

SM 3112 
/3120 / 3030

0.2 
בשיטה תקנית  או

 68 אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים בריליום69
3030 

0.1 
בשיטה תקנית  או

 68 אחרת בהסמכה

גורמים  -מים  ג'יארדיה70
 נוספים

שיטה תקנית 
 מוסמכת

סדרי  3 
של גודל 

  הרחקה

 ------------- 
83 
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQ שיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

 גופרית71
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 4500 
SO4

2- 
5.0 

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 בהסמכה
68 

72
דטרגנטים אניוניים 

MBAS 
 SM 5540 C 1.0 מים ושפכים

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 בהסמכה
33 

73
 -דטרגנטים קשים

 SM 5540 D 1.0 מים ושפכים נוניונים
בשיטה תקנית 

אחרת 
 בהסכמה

48 

74
- דטרגנטים קשים (נון

במיצוי מימי  - יונים) 
 EN-12457-2לפי 

 SM 5540 1.0 קרקע
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

119 

75

דטרגנטים רכים 
במיצוי  -(אניונים) 
-ENמימי לפי 
12457-2 

 SM 5540 1.0 קרקע
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

120 

76
אתיל הקסיל -2-די

 פתלאט

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

 EPA 8270 0.008 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

136 

חומרי  -מים  דיאלדרין77
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.00005 מוסמכת

מים ושפכים דיגום חטף78
הנחיות לדיגום 

 2016מים 
בשיטה  או----------- 

תקנית אחרת 
 בהסמכה

66 

מים ושפכים ש' 8-24דיגום מורכב 79
הנחיות לדיגום 

 2016מים 
בשיטה  או----------- 

תקנית אחרת 
 בהסמכה

65 

 דיכלורומתאן80

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.005 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

137 

חומרי  -מים  דימטואט81
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.006 מוסמכת

חומרי  -מים  דינוסב82
 הדברה

שיטה תקנית 
 47 -------------  0.007 מוסמכת

חומרי  -מים  דיקוואט83
 הדברה

תקנית שיטה 
 47 -------------  0.02 מוסמכת
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

מים קולחין  הגבה84
 SM 4500 H1-14 ושפכים

בהכרה של משרד 
 1הבריאות

85
הובלת בדיקת לגיונלה 

 מיקרו מים למשרד הבריאות
הנחיות 

לדיגום מים 
6.2016 

<1000 
  (לליטר)

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 בהסמכה
67 

חומרי  -מים  הפטאכלור86
 הדברה

שיטה תקנית 
 0.0002 מוסמכת

 ------------- 
47 

חומרי  -מים  הפטאכלור אפוקסיד87
 הדברה

שיטה תקנית 
 0.0004 מוסמכת

 ------------- 
47 

 ויניל כלוריד88

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.0005 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

138 

 / SM 3120 מים ושפכים ונדיום89
3030 

0.1 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

49 

 SM 4500 P1.0 מים ושפכים זרחן90
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

7 

 SM 2540 0.5% בוצה )1050Cחומר יבש (91
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

45 

 SM 2540 0.5% בוצה ) 5500Cחומר יבש (92
בשיטה  או

תקנית אחרת 
בהסמכה

46 

93

חומרי נפץ: 
, TNTניטרוגליצרין,  

, RDXניטרוצלולוז, 
 סמטקס, 

שיטה תקנית  קרקע
 1.0 מוסמכת

 ------------- 
118 

94
חומרים נדיפים וחצי 

נדיפים לפי תקן מי 
 שתיה 

 מים
שיטה תקנית 

 מוסמכת
לפי תקן מי 

 שתייה 
 ------------- 71 

 1SO מיקרו מים חיידקי  הלגיונלנה95
11731 

<1000 
   (לליטר)

בהכרה של  
 30 משרד הבריאות

96
חיידקי  

הפסאודומונס 
 אאורגינזה

 SM 9213 E 0/100ml מיקרו מים
בהכרה של משרד 

 18הבריאות
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 LOQ שיטת בדיקהדוגמאות נבדקותפרמטרים נדרשים 
mg/L 

 הערות
מספור 
בהצעת 
המחיר

 מיקרו מים  E.Coliחיידקי 97
בעזרת מצע 

MUG 0/100ml 
בהכרה של משרד 

 15 הבריאות

98
חיידקי 

הסטרפטוקוק 
 צואתי

 SM 9230 C מיקרו מים
10/100ml 

מקור 
  המים

בהכרה של משרד 
 21הבריאות

99
חיידקי קולי 

 צואתי
מים קולחין 

  SM 9222 D  0/100ml ושפכים
בהכרה של משרד 

 5הבריאות

100
חיידקים 

 קוליפורם 
מים קולחין 

  SM 9222 B  0/100ml ושפכים
בהכרה של משרד 

 6הבריאות

 SM 4500 O 1-8 מים ושפכים חמצן מומס 101
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

19 

 / SM 3120 מים ושפכים חמרן102
3030 

1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

180 

חומרים  -מים  חנקה103
 אי אורגנים

SM 4500 
NO3 

1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

76 

תוצרי  -מים  חנקית104
 לוואי של חיטוי

SM 4500 
NO2 

0.1 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

95 

 SN 4500 מים ושפכים חנקן אמוניאקלי105
NH3 

1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

28 

106

,  N -חנקן כללי   כ 
יחושב ע"י סכימת: 

חנקן קיילדל 
)TKN ניטראט ,(

 וניטריט

 מים ושפכים
SM 4500 N 
org / NO3 / 

NO2 
2.0 

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 11 בהסמכה

 SM 4500 N  מים ושפכים חנקן קליידל107
org 

1.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

32 

 טולואן108
חומרים  -מים 

 אורגנים ממקור
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.7 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

139 
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 LOQ שיטת בדיקהדוגמאות נבדקותפרמטרים נדרשים 
mg/L 

 הערות
מספור 
בהצעת 
המחיר

 טטראכלורואתילן109
חומרים  -מים 

אורגנים ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.01 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

140 

 / SM 3120 מים ושפכים טיטניום110
3030 

 -----------  
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 

בהכרה של משרד   -----------  SM 2550 מיקרו מים טמפרטורה111
 23הבריאות

 טעם112
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

תקנות בריאות 
 העם

בשיטה  או  ----------- 
תקנית אחרת 

  בהסמכה
89 

113
 –טריהלומתאנים 

THM 
תוצרי  -מים 

 לוואי של חיטוי
SM 6200 / 
EPA 8260 

0.02 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

92 

 טריכלורואתילן114
חומרים  -מים 

אורגנים ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.02 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

141 

חומרי  -מים  טריפלוראלין115
 הדברה

תקנית שיטה 
 170 -------------  0.02 מוסמכת

116
 - 2,1טרנס 

 דיכלורואתילן

חומרים  -מים 
אורגנים ממקור 

 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.05 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

142 

מים קולחין  כלור חופשי117
 SM 4500 Cl 0.01ושפכים

בהכרה של משרד 
 29,4 הבריאות

118
 כלור כללי+כלור

חופשי +כלור 
 קשור

מים קולחין 
 SM 4500 Cl 0.01 ושפכים

בהכרה של משרד 
 4 הבריאות

  כלורדן 119
חומרי  -מים 

 הדברה
שיטה תקנית 
 171 -------------  0.001 מוסמכת

חומרי  -מים  כלורופורם120
 הדברה

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.08 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

172 
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

 כלוריד121
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 4500 
Cl- 

5.0 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

34 

 SM 4500 מים ושפכים כלורידים122
Cl- 

5.O 
בהכרה של משרד 

 34 הבריאות

123
במיצוי  - כלורידים 
-ENמימי לפי 
12457-2 

 EPA 9056 קרקע
A 

50 
בהכרה של    

 105משרד הבריאות

תוצרי  -מים  כלוריט/כלוראט124
לוואי של חיטוי

שיטה תקנית 
 מוסמכת

ערך סכומי  
מג"ל 1 –  

 ------------- 93 

חומרי  -מים  כלורפיריפוס125
 הדברה

שיטה תקנית 
 173 -------------  0.03 מוסמכת

126
כלל מוצקים מומסים 

)TDS( 
 SM 2540 1.0מים ושפכים

בשיטה  או 
תקנית אחרת 

.בהסמכה
61 

 כלל פחמן אורגני127
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 5310 0.5 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

85 

חומרים  -מים  כסף128
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.02 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים כסף129
3030 

0.05 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 

חומרים  -מים  כספית130
 SM 3112 0.001 אי אורגנים

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 בהסמכה
68 

 קרקע  AA - כספית  ב131
EPA 7471, 

7473, 
7474 

0.01 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
המחיר

132

-coldכספית ע"י "
vapor atomic 

absorption 
spectrometry 

 SM 3112 0.001 מים ושפכים
בשיטה או  

תקנית אחרת 
בהסמכה.

17 

חומרים  -מים  כרום133
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.01 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים כרום שלוש ערכי134
3030 

0.05 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
בהסמכה.

50 

 SM 3500 מים ושפכים כרום שש ערכי135
Cr 

0.05 
בשיטה  או  

תקנית אחרת 
בהסמכה 

51 

חומרי  -מים  לינדן136
 הדברה

תקנית שיטה 
 174 -------------  0.001 מוסמכת

 / SM 3120 מים ושפכים ליתיום137
3030 

0.05 
בשיטה  או  

תקנית אחרת 
בהסמכה.

68 

 / SM 3120 מים ושפכים מגנזיום138
3030 

ללא - במים 
 תקן

בשיטה או 
תקנית אחרת 

 בהסמכה
68 

חומרים  -מים  מוליבדן139
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.014 
בשיטה או 

תקנית אחרת 
בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים מוליבדן140
3030 

0.05 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה

68 

מדד    ------------- מים  מוליכות חשמלית141
 תפעולי

בהכרה של משרד 
 20 הבריאות

 מונוכלורובנזן142

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.1 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

143 

חומרי  -מים  מטולאכלור143
 הדברה

שיטה תקנית 
 175 -------------  0.01 מוסמכת

 LRמיקרוציסטין 144
 (חופשי וקשור)

רעלני  -מים 
אצות כחוליות 
 ציאנובקטריה

שיטה תקנית 
 80 -------------  0.001 מוסמכת

 / SM 3120 מים ושפכים מנגן145
3030 

0.5 
בשיטה  או 

תקנית אחרת 
.בהסמכה  

68 
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פרמטרים 
 נדרשים 

דוגמאות 
 הערותLOQ mg/Lשיטת בדיקה נבדקות

מספור 
בהצעת 
 המחיר

146
מרכיבים פעילי 

  שטח אניוני

גורמים  -מים 
בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 5540 C0.1 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

88 

147
מתכות כבדות  

 AAS  Sm3111 -ב
לפי תקן מי 

 ------  שתייה
בשיטה  או

תקנית אחרת 
  בהסמכה

103 

148
מתכות רשת :  

ברזל נחושת 
  עופרת

גורמים  - מים  
בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 3120 / 
3030 

מג"ל 1- ברזל   
 1.4 –נחושת 
מג"ל

 10 –עופרת 
 מקג"ל

בשיטה  או
תקנית אחרת 

 בהסמכה
91 

149

נוכחות חומרי 
נפץ:ניטרוגליצר

, TNTין,  
ניטרוצלולוז, 

RDX ,
 סמטקס,

שיטה תקנית  מים ושפכים
 54 ----------------   -- ---------  מוסמכת

 / SM 3120 מים ושפכים נחושת150
3030 

0.5 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה.

68 

151
 \ניטראט 
 N -ניטראט כ

 SM 4500 מים ושפכים
NO3 

1.0 
של בהכרה 
משרד 

  הבריאות
12,13 

152

 - ניטראטים 
במיצוי מימי 

-ENלפי 
12457-2 

 EPA 9056 קרקע
A 

1.0 
בהכרה של 

משרד 
  הבריאות

108 

153
 \ניטריט 
 N-ניטריט כ

 SM 4500 מים ושפכים
NO2 

0.1 
בהכרה של   

משרד 
   הבריאות

12,13 

חומרים  -מים  ניקל154
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.004 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה

68 

 / SM 3120 מים ושפכים ניקל155
3030 

0.1 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה.

68 

 מים ושפכים נתרן156
SM 3120 / 

3111 / 
3500 

10 
בשיטה  או

תקנית אחרת 
 בהסמכה.

68 

157
 -סולפאט כ

SO4 
 SM 4500 מים ושפכים

SO4
2- 

5.0 
בשיטה תקנית  

אחרת 
 בהסמכה.

36 
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
 המחיר

158
במיצוי  - סולפאטים 

-ENמימי לפי 
12457-2 

 EPA 9056 קרקע
A 

50 
או בשיטה תקנית  

 109אחרת בהסמכה 

 SM 4500 מים ושפכים סולפיד מומס159
S2- 

0.5 
בשיטה תקנית  או 

 14אחרת בהסמכה.

 SM 4500 מים ושפכים סולפידים160
S2- 

0.5 
בשיטה תקנית  או 
 52.אחרת בהסמכה

 סטירן161

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.05 
בשיטה תקנית  או

 144אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים סטרוניציום162
3030 

--------  
בשיטה תקנית  או

 68 אחרת בהסמכה

איכות  -מים  סידן מומס163
 להתפלה

SM 3120 / 
3030 

10 
בהכרה של משרד 

 96 הבריאות

חומרי  -מים  סילבקס164
 הדברה

שיטה תקנית 
 0.01 מוסמכת

בשיטה תקנית  או
 176 אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים סיליקון165
3030 

 ------- 
בשיטה תקנית  או

 68 אחרת בהסמכה

חומרי  -מים  סימזין166
 הדברה

שיטה תקנית 
 0.002 מוסמכת

בשיטה תקנית  או
 177אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים סלן167
3030 

 0.01 
בשיטה תקנית  או

 אחרת בהסמכה
 

68 

חומרים  -מים  סלניום168
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.002 
בשיטה תקנית  או

 68אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים סלניום169
3030 

0.01 
בשיטה תקנית או  
 68 אחרת בהסמכה

170
ספירה כללית של 

 B  200/ml 9215 מיקרו מים חיידקים
בהכרה של משרד 

 2הבריאות

171
סריקה ביון 

 SM 4110 0.1 מים ושפכים 1כרומטוגרף אניון 
בשיטה תקנית  או 
 55.אחרת בהסמכה

172
סריקה ביון 

 2כרומטוגרף אניון 
 מים ושפכים

 SM 4110  --------- 
בשיטה תקנית  או

 56 אחרת בהסמכה
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דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 הערותLOQ mg/Lשיטת בדיקה נבדקות

מספור 
בהצעת 
 המחיר

173
סריקה ביון 

 3כרומטוגרף אניון 
 אניון ומעלה

 ושפכיםמים 
 SM 4110  --------- 

בשיטה תקנית  או
 57  אחרת בהסמכה

174
סריקה כמותית של  

S-VOC 
 EPA 8270 1-10 ppb מים ושפכים

בשיטה תקנית או  
 37 אחרת בהסמכה 

175
סריקה כמותית של 

VOC  
 / SM 6200 מים ושפכים

EPA 8260 
1-10 ppb 

בשיטה תקנית או  
 37 אחרת בהסמכה.

 / SM 3120 מים ושפכים מתכות 2סריקת 176
3030 

----------  
בשיטה תקנית   
 69 אחרת בהסמכה.

עפ"י  SVOCסריקת 177
 נספח ג'

 -----------  EPA 8270 קרקע
או בשיטה תקנית  

 182 אחרת בהסמכה 

עפ"י  VOCסריקת 178
 נספח ג'

 EPA 8260 0.01 קרקע
או בשיטה תקנית  

 183 אחרת בהסמכה 

 / SM 3120 מים ושפכים מתכות כבדותסריקת 179
3030 

 בהתאם
לדרישה לכל 

מתכת 
 ברשימה

רשימה בהתאם   
לקובץ התקנות 

26סעיף  7387  
8,9,10 

180
סריקת מתכות מלאה 

 ICPב 
 / SM 3120 מים ושפכים

3030 

 בהתאם
לרישום 
 הפרטני

בשיטה תקנית  או
 10 אחרת בהסמכה.

 / SM 3120 מים ושפכים עופרת181
3030 

0.1 
בשיטה תקנית  

 91 אחרת בהסמכה.

מים קולחין  עכירות182
 SM 2130 ושפכים

 
  –מי שתייה 

י.ע.ן1  

בהכרה של משרד 
 3 הבריאות

183
במיצוי  -ערך הגבה 
-ENמימי לפי 
12457-2 

 EPA 9045 קרקע
D 

  ------- 
בהכרה של משרד  

 117 הבריאות

184
אינדקס  –ערך ייצוב 

 לנגליה
איכות  -מים 

 0<  חישוב להתפלה
בשיטה תקנית או 

 99 אחרת בהסמכה

 CCPPערך ייצוב 185
איכות  -מים 

  3-10 חישוב להתפלה
בשיטה תקנית או 

 98 אחרת בהסמכה

 SM 5550 5.0 מים ושפכים פוליפנולים186
בשיטה תקנית או  
.אחרת בהסמכה  41 

 פורמאלדהיד 187

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

תקנית שיטה 
 0.9 מוסמכת

בשיטה תקנית או 
 79 אחרת בהסמכה
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פרמטרים 
 נדרשים 

דוגמאות 
 הערותLOQ mg/L שיטת בדיקה נבדקות

מספור 
בהצעת 
המחיר

188
פחמן 

 טטראכלוריד

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.004 
בשיטה תקנית או 

 145 אחרת בהסמכה

 SM 4500 F 0.5 מים ושפכים פלואוריד189
בשיטה תקנית  או 

 אחרת בהסמכה.
8,9,1

0 

190

 -פלואורידים 
במיצוי מימי 

-ENלפי 
12457-2 

 EPA 9056 A5.0 קרקע
או בשיטה תקנית  

 106 אחרת בהסמכה 

 EPA 8270 1.0 קרקע פנול191
בשיטה תקנית  או 

 116 אחרת בהסמכה.

192
 פנולים

 SM 5530 0.5 מים ושפכים וקרזולים
בשיטה תקנית  או 

 42 אחרת בהסמכה.

חומרי  -מים  פנטאכלורופנול193
 הדברה

שיטה תקנית 
 178 -------------------- 0.003 מוסמכת

194
פרכלורט 

)CLO4( 
גורמים  -מים 

 נוספים
שיטה תקנית 
 מוסמכת

בהתאם 
למגבלת 
 השיטה

-------------------- 81 

 צבע195
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 2120  15 
בשיטה תקנית או 

 86 אחרת בהסמכה

 SM 4500 מים ושפכים ציאנידים196
CN 

0.1 
בשיטה תקנית  או  

 38 אחרת בהסמכה 

197

 - ציאנידים 
במיצוי מימי 

-ENלפי 
12457-2 

 SM 4500 קרקע
CN 

1.0 
בשיטה תקנית  או 
.אחרת בהסמכה  110 

198
 -2,1ציס 

 דיכלורואתילן

חומרים  -מים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.05 
בשיטה תקנית או 

 146 אחרת בהסמכה

חומרים  -מים  קדמיום199
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 3030

0.001 
בשיטה תקנית או 

 68 אחרת בהסמכה

 / SM 3120 מים ושפכים קדמיום200
3030 

0.05 
בשיטה תקנית  או  

 68 אחרת בהסמכה 



  

 

19 

  

  

 

דוגמאות  פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
 המחיר

 / SM 3120 מים ושפכים  קובלט201
3030 

0.5 
בשיטה תקנית  או  

 68 אחרת בהסמכה 

 ,IS 1501 מיקרו מים קלוסטרידיה פרפרינגנס202
885 

 ------------ 
בשיטה תקנית  או  
 22 אחרת בהסמכה

 קסילן203

 -מים 
חומרים 
אורגנים 
ממקור 
 תעשייתי

SM 6200 / 
EPA 8260 

0.1 
בשיטה תקנית  או  
 147 אחרת בהסמכה

חומרי  -מים  קרבופוראן204
 הדברה

שיטה תקנית 
 47-------------------- 0.02 מוסמכת

גורמים  -מים  קריפטוספורידיום205
 נוספים

תקנית שיטה 
 מוסמכת

הרחקה של  
סדרי גודל 2  

--------------------82 

 ריח206
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

תקנות 
  לא דוחה בריאות העם

בשיטה תקנית  או  
 90 אחרת בהסמכה 

207
 - רעילות ביולוגית 

מים ושפכים מיקרוטוקס
שיטה תקנית 
 ----------  מוסמכת

בשיטה תקנית  או  
 64 אחרת בהסמכה 

208
שאריות חומרי הדברה 

 GC-MSבמכשיר 
שיטה תקנית    מים ושפכים 

 מוסמכת
 1.5סה"כ : 

 72 -------------------- ללא יחידות

209
שומנים הניתנים להפרדה 

 - (שמנים ושומנים כללי 
 שמנים מומסים)

 SM 5520 10 מים ושפכים
בשיטה תקנית  או  

 35 אחרת בהסמכה 

 SM 5520 10 מים ושפכים שמן מינרלי210
בשיטה תקנית  או  

 40 אחרת בהסמכה 

 IR   -------------    SM 5520שמן מינרלי במכשיר 211
C 

0.3 -קטן מ  
בשיטה תקנית  או  
 75  אחרת בהסמכה

 שמנים212
גורמים  -מים 

בעלי השפעה 
 אורגנולפטית

SM 5520 C0.3 -מ  קטן בשיטה תקנית  או   
 114 אחרת בהסמכה

 SM 5520 10 מים ושפכים שמנים ושומנים 213
בשיטה תקנית  או 

 24 אחרת בהסמכה 

214
שמנים ושומנים במכשיר 

IR 
 -- -------- --    SM 5520 

C 
0.3 - קטן מ   

בשיטה תקנית  או
 25  אחרת בהסמכה
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דוגמאות פרמטרים נדרשים 
 LOQשיטת בדיקה נבדקות

mg/L 
 הערות

מספור 
בהצעת 
 המחיר

 EPA 9071 קרקע שמנים כללים215
B 

50 
או בשיטה תקנית  

 114 אחרת בהסמכה 

 EPA 9071 קרקע  שמנים מינרליים216
B 

50 
או בשיטה תקנית  
 115 אחרת בהסמכה

חומרים  -מים  תאליום217
 אי אורגנים

SM 3112 
/3120 / 
3030 

0.001 
בשיטה תקנית  או  
 68 אחרת בהסמכה

218

תכולת חומר אורגני 
 DOC -מומס 

במיצוי מימי לפי 
EN-12457-2 

 SM 5310 5.0 קרקע
או בשיטה תקנית  

 104 אחרת בהסמכה 

 --------- SM 2540 D קרקע תכולת רטיבות219
או בשיטה תקנית  

 124 אחרת בהסמכה 
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  מעודכן! -  לטופס הזמנת ההצעות 'ב נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 6.2 ףסעי להוראותבהתאם  תצהיר,
  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת 

לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים וקרקע  2015/070/0497/00פומבי מס' מכרז ל ,ע.מ.]
 ").המכרז"ג עבור רשות שדות התעופה (להלן: "בנתב

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  הנני משמש כ________________ במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . את העובדות נשוא תצהירי

 אני מצהיר בזאת, כי: .3

הינו בעל תעודת הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התקפה על שמו של המציע  .3.1
מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ולפיה המציע הינו מעבדה מוסמכת לביצוע אנליזות המציע ב

, ואשר הנדרשות בדיקות מכלל כל הבדיקות 150הכוללות לפחות בתחום קרקע, מים ושפכים, 
 מפורטות ואשר מפורטות בטבלה המצורפת בנספח תכולת העבודה (נספח א' לחוזה).

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעודת ההסמכה כאמור -עללתצהיר זה מצורף העתק מאושר 
  .בסעיף זה לעיל

מציע כנ"ל, אשר הינו בעל אישור הכרה לביצוע בדיקות מים מטעם משרד הבריאות, התקף על שמו  .3.2
של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ולפיו המציע הינו מעבדה מוכרת לביצוע 

המצורפת העדכנית ר לגביהן נרשם בטור ה"הערות" בטבלת הבדיקות הבדיקות בתחום המים, אש
בהכרה של משרד (כחלק מנספח תכולת העבודה שהינו נספח א' לחוזה): "למכרז  3להבהרה מס' 

 ."הבריאות

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של אישור ההכרה כאמור -לתצהיר זה מצורף העתק מאושר על
 .בסעיף זה לעיל

עובדים בעלי תעודת דוגם מי שתיה רמה ב' ממשרד הבריאות וכן מעסיק  3פחות המציע מעסיק ל .3.3
עובדים בעלי תעודת דוגם שפכים וקולחין ממשרד הבריאות, כאשר התעודות הנ"ל  3בנוסף לפחות 

 תקפות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 
, והן תנאי הסף הנ"לשו הן לבחינת עמידת המציע בכי נתונים ומידע שיוצגו ויצורפו בהתאם לנדרש להלן, ישמ דגשמו

, ולכן על המציע לפרט את כלל עובדיו העומדים )במפל שבנספח ה' להלן 2ביחס לאמת המידה מס' למתן ניקוד איכות (
בדרישות, שכן עובדים במספר שהינו מעבר לנדרש בתנאי הסף, יעניקו למציע ניקוד איכות נוסף. במידת הצורך, וככל 

למציע עובדים נוספים להציג מעבר לשורות שבטבלה, יש לצרף לתצהיר טבלה נוספת בפורמט זה ולציין את דבר שיש 
  צירוף הטבלה הנוספת בגוף התצהיר.

  לצורך הוכחת האמור בסעיף זה, יש למלא את הטבלה שלהלן:

  שם העובד ופרטיו  

  (ת.ז., טלפון, כתובת אלקטרונית)

  סוג התעודה 

1.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

2.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

3.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  
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  שם העובד ופרטיו  

  (ת.ז., טלפון, כתובת אלקטרונית)

  סוג התעודה 

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

4.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

5.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

6.    'תעודת דוגם מי שתיה רמה ב  

 תעודת דוגם שפכים וקולחין  

סוגי התעודות הנ"ל יוכל  2עובד אחד שהינו בעל (*) לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף יובהר כי 
ראשון (דוגם מי שתיה) וגם העובדים הנדרשים לסוג התעודה ה 3- להיחשב ולהיספר גם כחלק מ

  .(דוגם מי שפכים וקולחין) העובדים הנדרשים לסוג התעודה השני 3-כחלק מ

" משמעו בין אם עובד שכיר אצל המציע השייך למצבת עובדיו ומועסק על ידיו בדרך מעסיק"(**) 
ם קבע, ובין אם המציע קשור עם בעל התעודות בהסכם התקשרות למתן שירותים ונותן השירותי

  . מקבל תמורה על עבודתו כנגד הוצאת חשבונית ("פרילאנסר")

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של התעודות כאמור בסעיף זה -לתצהיר זה מצורף העתק מאושר על
  .לעיל

ערכות שדה  3ל"דיגום מורכב", וכן  תקיניםמכשירי דיגום שפכים  5המציע מחזיק ברשותו לפחות  .3.4
 לבדיקת עכירות, הגבה, כלור פעיל וטמפ'.תקינות 

  לצורך סעיף זה יובהר: 

  " הינו מכשיר לאיסוף אוטומטי של מנות דיגום רבות אל תוך מיכל אחד.מכשיר לדיגום מורכב"

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת ) *(
הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושכל הנתונים 

  הלןהמפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה ל

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הינו, באופן בלעדי ומוחלט, 
העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על מנת להוות תחליף ו/או 

  ת המכרזים.לגבור בשום אופן וצורה על העותק המחייב של נספח ב', כפי שהופקד בתיב
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