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מכרז פומבי מס' מכרז פומבי מס' 16/2021 להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת 

 לאספקת כימיקלים שונים ומוצרים משלימים

 -והודעה על דחיית המועד להגשת שאלות  1הבהרות מס'  מסמך - 

 ה להודיע ולהבהיר כדלקמן :התקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברשאלות שו פניות בעקבות

 . אין צורך במועד הגשת המענה להגיש הצעת מחיר כספית.מכרז מסגרת. המכרז הנו 1

. מציעים שיוכרזו כזוכים, יקבלו מהחברה פניות פרטניות לקבלת הצעות מחיר, ואז יידרשו להציע את ההצעה הכספית 2

 שלהם, לצד תנאים נוספים/אחרים שיקבעו במסמכי הפנייה.

הנדרשות וכן את מפרט בהתאם לצורך, ובכל פניה פרטנית תצוין הכמות הפרטנית  משתנות. הכמויות אותן תזמין החברה 3

 .החומר הנדרש לרבות ריכוז החומר ושיטות אריזה/הספקה

 לא יחויב בהגשת מענה לפניה –. ספק מסגרת שלא יוכל לספק את החומר בריכוז/תצורה/שיטה שתידרש בפניה הפרטנית 4

 .הפרטנית, ויציין זאת בכתב לחברה

. התחייבות הספק לאספקה תהא רק בהתאם לתנאי הפניה הפרטנית שתועבר לביצועו, ובה יוגדר, בין היתר, היקף החומר 5

 וכו'. ו/או התראה נדרשת להספקה  המוזמן, מועד אספקה

בכמות  אחד או יותר מהםאין צורך להוכיח אספקה של כל החומרים המפורטים בסעיפי המשנה, אלא של  – 3.1. תנאי סף 6

  לדוגמה: בשלוש השנים האחרונות.טונות  1000של  מצטברת

טונות מסוג פריק כלוריד בשלוש השנים האחרונות ייחשב כעומד בתנאי  1000ספק שסיפק כמות מצטברת של  6.1

 הסף. 

בשלוש   טונות של חומצה גופרתית 300טונות של סודה קאוסטית ו  700כמות מצטברת של  ספק שסיפק 6.2

 ייחשב כעומד בתנאי הסף.  השנים האחרונות

 .10:00בשעה  04.03.2021 -. המועד האחרון להעברת שאלות יידחה ליום חמישי, ה7

 

בה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשו

  מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.יתר סעיפי ותנאי המכרז 

 

 

 בברכה,

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

  חתימה וחותמת: ___________________


