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להתקנת מערכת לקליטת גז פחממני מעובה בצובר ובגלילים ולאספקת הגז עבור החברה  20/2010מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  – לשירותי איכות הסביבה

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברההלן: "בע"מ )ל

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

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

כרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המ

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 מס"ד 

 חלק במכרז
 

מספר סעיף 
שאליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה פירוט השאלה

1 

 

 תנאי המכרז 2.4

ף קיים ייתרון מובנה לספק על פי הסעי
הנוכחי. נבקש לבטל ייתרון זה 
 להשוואת התנאים המסחריים

המכרז אינו נותן יתרון מובנה 

לספק שכן הוא מאפשר לכלל 

המשתתפים אפשרות 

להתחייבות להספקת כמות 

מינימום של גפ"מ בתקופת 

ההסכם או פיצוי עבור גפ"מ 

שלא נצרך. בנוסף הרי שגם 

ויזכה הספק הקיים במידה 

יידרש בתהליך של ביצוע 

בדיקת הצובר אשר כרוכה 

 . בהוצאותו מן הקרקע

2 

 

 להסכם 2.4
נבקש להבהיר כי היתר בנייה 

 ESCבאחריות 

מקובל. ובפרט שכלל התכנון 

והאישורים הנדרשים מבחינה 

מקצועית של ספק הגז הזוכה 

  .יסופקו לצורך כך 

3 

 

 להסכם 8.1
" הכל נא להוסיף בסייפא של המפשט 
 בכפוף להוראות החוק."

 הבקשה נדחית
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 להסכם 8.2
נא להוסיף בסייפא של המפשט " הכל 

 בכפוף להוראות החוק."

 הבקשה נדחית



 
 

 

5 

 

 להסכם 8.3
נא להוסיף בסייפא של המפשט " הכל 

 בכפוף להוראות החוק."

 הבקשה נדחית 

6 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש להוסיף הבהרה כי על החברה  2.2
לת המקרקעין תהיה אחראית כבע

לקבלת היתר הבנייה להטמנת הצובר 
והספק יהיה אחראי על כל האישורים 

 האחרים הכרוכים בכך 

 2ראו מענה בסעיף 

7 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש לקבל מנגנון של רכישת הצובר  2.4
מהספק היוצא  במחיר שוק בייחוד 
בהתחשב בעובדה כי לספק הקיים 

עקב חסכון בעלויות ישנו יתרון במכרז 
 הובלה והטמנה מחדש

. בנוסף 1ראה מענה סעיף 

הצובר הוא רכושו של הספק 

חברת סופרגז הנגב  –הקיים 

( בע"מ כל הפרטים 1990)

הטכניים לגבי המיכל ועלויות 

באחריות ספק הגז הקיים 

 ובהמשך באחריות זוכה המכרז

  )על המיכל שיוצב מכוחו( 
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הזמנה להציע 
 הצעות

בקש לפרסם את המחיר הנוכחי נ 2.4
לגפ"מ הידוע נכון למועד פרסום 

 המכרז אך ורק לספק הקיים
  הבקשה נדחית.
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הזמנה להציע 
 הצעות

האם יש לצובר הגנה קטודית? מתי  2.4
הוטמן? מתי בוצעה בדיקה תקופתית 

 אחרונה?
  7ראה מענה סעיף 

10 

הזמנה להציע 
 הצעות

ן יינתנו נבקש כי כל שינוי ו/או תיקו 5.5
הגשת  בטרםזמן סביר מראש לספק 

 הצעתו. 

 הבקשה מתקבלת.

 

11 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש לקבל את היתר הבנייה להטמנת  7.7
 העתק ההיתר –מצ"ב נספח א'  הצובר של הספק הקיים. 

12 

הזמנה להציע 
 הצעות

 2.4במידה ולא יתקבלו הערת סעיף  9.4
לעיל, נבקש להוסיף להצעת הספק 

מסך הצעתו  20%ים עלות של הקי
בכדי להשוות את הצעתו לעלויות 

ההובלה וההטמנה של שאר משתתפי 
 המכרז.

ראה מענה  –הבקשה נדחית 

  1סעיף 

13 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש להוסיף התייחסות למנגנון זכות  10
הגילוי של ההצעה הזוכה לשאר 

הספקים בכפוף להודעה מראש ובכתב 
נתונים מסחרים  ובהתייחס לאי גילוי

 סודיים. 

המציעים רשאים לציין באם 

קיימים חלקים סודיים 

בהצעתם ואולם החלטה סופית 

בעניין נתונה לועדת המכרזים 

של החברה בשים לב כי בדרך 

כלל נתונים הנוגעים לעמידה 

בתנאי סף ולבחירה )מחיר 

במקרה זה( לרוב אינם חוסים 

תחת טענת חיסיון מסוג כל 

 כלשהו.



 
 

 

, מכיוון שהחברה כפופה בנוסף

לחוק חופש המידע הרי שמידע 

בדבר התקשרויותיה הנו מידע 

 שצד שלישי יכול לבקש לקבלו.

14 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש לשנות את סיפא הסעיף  12.2
להצהרות רו"ח בדבר מאזנים, מע"מ 

 וניכויים.
 הבקשה מתקבלת

15 

הזמנה להציע 
 הצעות

 14.2 -ו 12.5
 סיפא

יף כי במקרה של ביטול נבקש להוס
המכרז לאחר החתימה על הסכם 

תישא החברה בעלויות הספק בגין 
התחייבויות מוכחות לצדדים 

 שלישיים. 

 הבקשה נדחית 

16 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש לשנות את סיפא הסעיף  13.1
להצהרות רו"ח בדבר מאזנים, מע"מ 

 וניכויים.
 לעיל 14ראה תשובה 

17 

הזמנה להציע 
 הצעות

נבקש כי הזכות לסודיות תהיה  15.4 -ו 15.3
 הדדית.

הבקשה נדחית. החברה כפופה 

לדינים אחרים מאלה של 

 המציעים

18 

מפרט להספקת 
 גפ"מ

האם מיכל החימום הוא מאייד גז?  1.1
 אם כן, בבעלות מי המאייד? 

מיכל אגירה  הוא מיכל החימום
של מערכת חימום מים בגז 

ר הצובקשור למערכת  ואינו 
 למעט הספקת הגפ"מ אליו. 

 מאייד גז. חברהאין ל 
 

19 

מפרט להספקת 
 גפ"מ

נבקש להוסיף מנגנון של מכירת הצובר  1.2
הקיים על ידי הספק היוצא במחיר 

שוק ועל פי שקול דעתו של הספק 
 הנכנס. 

 7ראה מענה סעיף 
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מפרט להספקת 
 גפ"מ

נבקש כי מחיר הגז יהיה קבוע הן  1.5
 מכלים ללא מו"מ מחודש. לצובר והן ל

הבקשה נדחית. מכיוון שלא 

הוגדר מנגנון הצמדה לסעיף זה 

ואילו המחירים ייקבעו בהתאם 

למענה לפניה פרטנית מול 

 הזוכה. 
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מפרט להספקת 
 גפ"מ

נבקש לפרסם את המחיר בו קונה  1.5
החברה את הגז במכלים בשנה 

 האחרונה

הגז בגליל נרכש מספקים 

המחיר זה שונים טרם מכרז 

 2019האחרון בחודש דצמבר 

 לפני מע"מ  ₪ 359היה 

22 

מפרט להספקת 
 גפ"מ

נבקש הבהרה לאספקת ה"סולר"  2.3
 המצוינת בסעיף. 

 2.3סעיף  –מדובר בטעות סופר 

 מבוטל -

23 

מפרט להספקת 
 גפ"מ

נבקש כי יובהר מי אחראי לקיים את  3.1
 ההדרכה 

ההדרכה תבוצע ע"י מנהל 

חברה או גורם הבטיחות של ה

 מטעמו.



 
 

 

24 

נבקש להוסיף "הואיל" נוסף בו  הואיל  ההסכם
"החברה מצהירה כי אין מניעה 

מצידה חוקית ו/או אחרת להתקשר 
עם הספק בהסכם זה".  לחילופין 

   .1.8נבקש הדדיות ביחס לסעיף 

 הבקשה מתקבלת

25 

) סעיף  1.1 ההסכם
הצהרות 

והתחייבויות( יש 
לשים לב שיש 

  1סעיף פעמיים 

 הבקשה נדחית  נבקש הדדיות בהצהרה

 

26 

נבקש להוסיף בסיפא: " במקרה   1.10 ההסכם
כאמור של שינוי בדין תהיה לספק 

הזכות לסיים את ההתקשרות בהודעה 
 יום מראש ובכתב".  60בכתב של 

 הבקשה נדחית 

 

27 

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף "בכפוף  2.2 ההסכם
 לכל תקן ודין"

 חית הבקשה נד

 

28 

נבקש להוסיף בסוף הרישא "למעט  2.8 ההסכם
פעולות בזדון, רשלנות או בניגוד 

 להוראות השימוש של הספק"

 –הבקשה מתקבלת חלקית 

יתווסף "למעט פעולות בזדון 

או בניגוד להוראת שימוש 

בכתב שנמסרו למזמין מאת 

 הספק"

 

29 

נבקש להוריד את הסעיף, מדובר  4.8 ההסכם
ופרטי ובכל מקרה הספק  במידע אישי

 מתחייב לביצוע השירותים כדין. 

 הבקשה מתקבלת  

 

30 

נבקש להחליף את המילים "ללא יוצא  4.9 ההסכם
 מן הכלל" במילים "בכפוף לדין"

 הבקשה נדחית

 

31 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף " בכפוף  5.3 ההסכם
 6.5לעיל וסעיף  2.7להוראות סעיף 

מגיעה להלן וכן וכל תמורה אשר 
 לספק עקב גפ"מ שסופק"

 הבקשה מתקבלת

 

32 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "וזאת לא  6.5 ההסכם
ימים לאחר יום ביטול  30-יאוחר מ

 ההסכם" 

 הבקשה נדחית.

ייתכן ותקופת גמר החשבון 

 ימים. 30-תהא ארוכה יותר מ

 

33 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "והכל  6.8 ההסכם
זק שנגרם מלבד תיקונים והוצאות מנ

בזדון, רשלנות או בניגוד להוראות 
 השימוש"

בנוסף נבקש כי יובהר בסעיף התמורה 
כי התמורה אינה כוללת שינויים 

במערכת הגז שיידרשו עקב דרישת 

לת חלקית . הבקשה מתקב1

באופן בו תיווסף הסיפא 

הבאה: "והכל מלבד תיקונים 

הנדרשים עקב מעשה בזדון או 

שנעשו בניגוד להוראות בכתב 



 
 

 

החברה ו/או הדין ו/או התקן 
הישראלי, שאינן עקב מעשה ו/או 
מחדל של הספק ו/או אי עמידתו 

 בהוראות הסכם זה.   

 מאת הספק"

 . הבקשה נדחית2

 

34 

נבקש הבהרה למחיר כבר בשלב הגשת  6.9.3 ההסכם
 ההצעות.  

המחיר בשלושת החודשים 

הראשונים יהא המחיר שייקבע 

 בהצעת הזוכה. בהמשך

ההתקשרות החברה תפנה 

למציע הזוכה בהצעה פרטנית 

להצעות ותהא רשאית לבצע 

מו"מ מול הזוכה בעניין 

המחיר, בין היתר על בסיס 

מחיר הגז הממוצע לפי אזורים 

 לרבות העיר באר שבע 

35 

נבקש להסיר את המלל החל  6.10 ההסכם
מהמילים:" החברה תהיה רשאית )אך 

. ועד לא חייבת( לקזז או לנכות..
למילים: "יהוו אלו תשלומים כדין 

 לספק". 

 הבקשה נדחית

 

36 

נבקש כי זכות הביטול במקרים של  7.2 ההסכם
-7.1הפרה יסודית כמפורט בסעיפים 

 תהיה הדדית. 7.5
נבקש כי הזמן לתיקון ההפרה יעמוד 

 ימים.  3ימים במקום  7על 

 . הבקשה נדחית1

 –. הבקשה מתקבלת חלקית 2

ימים  7זמן התיקון יעמוד על 

למעט במקרים דחופים )כגון: 

אספקה ללא רישיון, עבירת 

 בטיחות וכו'( 

 

37 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "על אף  7.4.2 ההסכם
לעיל, לתיקון הפרה זו ינתנו  7.2סעיף 

 ימים" 45
 הבקשה מתקבלת

38 

שלא בשליטת  נבקש להחריג איחורים )א(7.6 ההסכם
 הספק 

מקובל חלקית. הסעיף מדבר 

על זכות בהיקף של "עד" 

הסכום שנקבע בסעיף. ככל 

והזוכה יעלה טענות אשר 

יתבררו כמוצדקות ו/או שאינן 

גורמות לנזקים לחברה היא 

תהא רשאית גם לא לגבות 

 פיצוי.
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נבקש להחליף את סעיפים אלו  8.1-8.6 ההסכם
 בסעיפים להלן: 

שא בחבות המוטלת "הספק יי 8.1
עליו על פי דין בגין פגיעה גופנית 
ו/או נזק לרכוש אשר עלולים 
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל 
אדם או גוף )מבלי לגרוע מכלליות 
האמור במפורש לרבות לחברה( 
עקב מעשה ו/או מחדל של הספק 
ו/או הפועלים מטעמו בכל הקשור 
לאספקת השירותים נשוא הסכם 

 זה".

מתחייב לשפות את "הספק  8.2
החברה, במלוא הסכומים בגינם 
חויבה החברה לשלם, על פי פסק 
דין שלא עוכב ביצועו בעקבות 
תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק 
לרכוש להם אחראי הספק כאמור 

לעיל וכן בגין הוצאות  8.1בסעיף 
סבירות אשר החברה נשאה בהן 
לשם התגוננות מפני התביעה 

ברה מתחייבת כאמור, ובלבד שהח
להודיע לספק על קבלת כל דרישה 
ו/או תביעה בגין האמור בסעיף 

לעיל ולאפשר לספק להתגונן  8.1
מפניה ולשתף עמו פעולה 

 בהתגוננות.

 

 הבקשה נדחית

40 

נבקש להוסיף לאחר המילה  8.1 ההסכם
 הבקשה נדחית "ומוחלטת" את המילים "על פי דין"

41 

ילים "הפסד", נבקש להוריד את המ 8.1 ההסכם
 משפטי/ביטוח לא מקובל "או בקשר אליהם" -"או עקיף", ו

42 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "והכל  8.1 ההסכם
מלבד נזק שנגרם עקב זדון של 

החברה, רשלנות או בניגוד להוראות 
 השימוש"

 –הבקשה מתקבלת חלקית 

יתווסף : מלבד נזק שנגרם 

בזדון על ידי החברה או בניגוד 

שימוש בכתב להוראות 

 שיימסרו על ידי הספק

43 

נבקש להוסיף ברישא הסעיף: " מבלי  8.1 ההסכם
לגרוע מאחריותה החוקית של החברה 

 על פי הדין והסכם זה" 

 הבקשה אינה ברורה

 

44 

נבקש להחליף את  המילים "מיד עם  8.3 ההסכם
דרישתה" למילים "מיד לאחר קבלת 

 פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו"
 שה מתקבלתהבק

45 

נבקש להחליף את המשפט האחרון  8.3 ההסכם
במשפט "והכל בכפוף להודעה של 

החברה לספק מיידית לאחר קבלת 
דרישה כאמור בכדי לתת לספק 

 



 
 

 

אפשרות להתגונן בעצמו. בחר הספק 
להתגונן מול הדרישה בבית המשפט, 
החברה תעזור לספק במתן מסמכים 

נדרשים, עדויות וכל פעולה סבירה 
 אחרת שאינה הוצאה כספית" 

 הבקשה נדחית

 

46 

לאחר המילה "הבלעדי" נבקש להוסיף  8.4 ההסכם
 הבקשה נדחית "על פי דין"

47 

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף "במתן  9.2 ההסכם
הודעה מפורטת בכתב" ולאחר 
המילים "בכל עת" את המילים 

"ומטעמים סבירים בלבד שלא תוקנו 
 ן ההודעה"ימים מיום מת 14בתוך 

 הבקשה מתקבלת

 

48 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובתיאום  9.4 ההסכם
 שעות מראש" 72של 

הבקשה מתקבלת למעט 

במקרים דחופים, כגון: קבלת 

מידע על נהיגה ללא רישיון או 

 היתר וכו'

 

49 

נבקש להוסיף לאחר המילים:" זכויות  10.3 ההסכם
הספק" את המילים:" וחובות 

וסיף בסוף הסעיף החברה" וכן לה
"ובהודעה מראש ובכתב לספק בדבר 

 ההמחאה ופרטי צד ג'". 

 הבקשה מתקבלת

 

50 

נבקש להוסיף אחרי המילה  11.1 ההסכם
 הבקשה נדחית "והמוחלטת" את המילים "על פי דין"

51 

נבקש להוריד את הדרישה, או  11.6 ההסכם
 הבקשה מתקבלת לחילופין לשנות למתן הצהרת רו"ח. 

52 

נבקש כי חובת הסודיות כאמור  12.2 -12.1 ההסכם
 בסעיפים אלו תחול גם ביחס לחברה. 

 הבקשה נדחית

החברה מחויבת, בין היתר, 

 להוראות חוק חופש המידע

53 

ההסכם, נספח 
 ג'

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "מידע  2
שהיה אצלי לפני מועד החתימה על 
ההסכם, ומידע שהגיע אליו מצד ג' 

ם בהסכם סודיות עם שאינו חתו
 החברה"

 הבקשה מתקבלת

54 

ההסכם, נספח 
 ג'

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אלא  3
 הבקשה מתקבלת למען ביצוע ההסכם" 

55 

ההסכם, נספח 
 ד'

פתיח )מבקש 
 האישור(

מבוקש למחוק את המילים "ו/או 
 חברת הבת.... המניות"

 הבקשה מתקבלת

 

56 

ההסכם, נספח 
 ד'

שנים"  7מילים "נבקש למחוק את ה 1
 ובמקומה לרשום "שנתיים"

 הבקשה נדחית

 



 
 

 

57 

ההסכם, נספח 
 ד'

" יירשם  0טעות סופר במקום המספר " 3
"1" 

 הבקשה מתקבלת

 

58 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את הפסקה "מוסכם  סיפא )המודגש( 3
 בזאת.... נוסח מחייב"

לא מקובל. ניתן למחוק רק את 

הרישא בדבר העברת התוכן 

למבטח לאישורו )החל מהמילה 

 מוסכם בזאת ועד הכלולים בו(. 

59 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המיליה "מיד",  4
נבקש להוסיף לאחר המילה "להוות 

עילה" את המילים "בקשר עם 
 השירותים נשוא הסכם זה"

 הבקשה מתקבלת

 

60 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המילים "והבאים  7
 ח"מטעם המבוט

 הבקשה מתקבלת

 

61 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המלל החל  8
מהמילים:" בהתקשרות המבוטח עם 

קבלני משנה... ועד למילים:" 
בהתאמה כאמור". וזאת עקב 
התחייבות של החברה לשאת 

  באחריות כלפי החברה.

לא מקובל. ניתן להחליף את 

"גב אל גב" המילים : "

 לדרישות הביטוח על פי נספח

זה" במילים: "הולמים 

בהתאם לסוג והיקף 

 פעילותם".

62 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המילים "כמו כן  9.1
 "₪מ'  1הביטוח יכלול כיסוי עודף..... 

 הבקשה נדחית

 

63 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המילים" ו/או  9.3
מעילה באמון", נבקש להוסיף לאחר 

 טהור"המילה "פיננסי" את המילה "

 הבקשה מתקבלת

 

64 

ההסכם, נספח 
 ד'

נבקש למחוק את פסקת גבולות  9.4, 9.3, 9.1
האחריות ונציין כי ביטוחי החבויות 

הנדרשים בהסכם זה, כאמור "ביטוח 
צד שלישי אחריות מקצועית וחבות 

מוצר הינם בעלי גבולות אחריות 
למקרה  ₪ 10,000,000משותפים של 

 ולתקופת ביטוח שנתית"

 שה מתקבלתהבק

 בגבולות משותפים

65 

לא במסמכי 
 המכרז

נבקש לאפשר תחנת יציאה מההסכם,  
 לרבות במקרה של הפרה מצד החברה

 הבקשה נדחית.

זכויות הספק לביטול ההסכם 

 קבועות בדין

66 

לא במסמכי 
 המכרז

נבקש לפרסם את ההסכם שנחתם עם  
ספק הגז האחרון, כולל מחירי הגז, 

, תכנון המערכת כמויות הגז שסופקו
 ואישוריה. 

אי פרסום האמור עלול להעניק לספק 
הקיים יתרון ידע בלתי סביר שעלול 

מצורף למכרז זה היתר הבניה. 

לצורך  –כפי שצוין במענה לעיל 

ההליך השוויוני אפשרה 

החברה התחייבות לרכישת 



 
 

 

כמות מינימאלית של גפ"מ  לפגום בהליך המכרז ההוגן. 

 .ושותמורה בגין אי מימ

67 

לא במסמכי 
 המכרז

נבקש להוסיף סעיף המתייחס לכח  
 עליון. 

הדין מסדיר סיטואציה זו 

 לחוק החוזים(  18)סעיף 

68 

לא במסמכי 
 המכרז

נבקש להוסיף להסכם סעיף לפיו  
לספק תהיה הזכות להיכנס לחצרי 

החברה לצורך ביצוע הסכם זה 
ובהתאם להוראות ההסכם ובתיאום 

ה של צורך מראש, למעט במקר
בטיחותי הקשור למתקן שאז יהיה 

רשאי הספק להיכנס לחצרי החברה 
 ללא תיאום מראש 

הבקשה מתקבלת חלקית 

באופן בו הספק יוכל להיכנס 

לחצרי החברה ואולם כניסה זו 

תיעשה בתיאום מראש ובליווי 

נציגי החברה )חצרי החברה 

 (24/7מאוישים 

 

69 

טופס הצעת 
 מחיר

חיר הינו עלות להצעת המ 1סעיף  
 הגפ"מ של המציע 

להצעת המחיר הינו התוספת  2סעיף 
 ללא עלות רכישה מצד שלישי.

עלות ייבוא גפ"מ של המציע יכנס 
 להצעת המחיר? 2או סעיף  1לסעיף 

  2ייכנס לסעיף 

 

70 

טופס הצעת 
 מחיר

נא להבהיר אם לחברה קיימת  
מהמציע  48התחייבות לרכוש גלילי 

ם עפ"י המחיר לאורך תקופת ההסכ
בהצעת המחיר. ואם לא למה צריך 

 לתת הצעת מחיר?

בכוונת החברה לרכוש את 

הגפ"מ בגלילים מהמציע הזוכה 

אולם היא אינה מתחייבת לכך. 

הפניה הפרטנית נועדה לאפשר 

למציע הזוכה ולחברה לעדכן 

את המחירים מעת לעת ובפרט 

שמחירים אלו אינם מפוקחים. 

החברה תרכוש את הגפ"מ 

מהמציע הזוכה ככל והמחיר 

 יהיה סביר ומקובל עליה. 

71 

 –מסמך ב' 
מפרט להספקת 

 גפ"מ

 6נבקש לעדכן כי תקלות משביתות עד  4.2
שעות ותקלות שאינן משביתות או 

 שעות 24סכנה בטיחותית עד 

 הבקשה מתקבלת

 

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 היתר הבניה – 2020-10ה מכרז נספח א' למענה שאלות הבהר

 

 


