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להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי  13/2019מכרז פומבי מס' 

 2קובץ הבהרות מס'  –  איכות הסביבה בע"מ

רותי איכות יבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לש

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברההלן: "הסביבה 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.

 חלק במכרז
 

מספר סעיף 
שאליו מתייחסת 

 השאלה

 מענה פירוט השאלה

אחד מהסעיפים בתנאי  3.4 מכרז
א שהחברה הסף הו

ק"מ מרמת  20תמוקם 
 חובב.

 
 

האם זה תנאי הכרחי 
 להשתפות במרכז?

מדובר על תנאי הכרחי המהווה תנאי סף עבור 
מציעים המעוניינים להגיש הצעתם תחת 

 התחומים הבאים: 
 "שירותי טיפול בצמיגים והיגוי"  - 2.1.18
 "הספקת ציוד ושירות למערכות הידראוליות" - 2.1.2

 ןגיליוהוא  1נספח ב  1נספח ב'
מוגן שאין אפשרות 
לפתוח אותו על מנת 
למלא את המחירים 
דגמים וכו' להגשת 

 המוצרים

אכן מדובר בגיליון מוגן. יש להדפיס את 
הגיליונות של תתי התחומים שברצונכם להגיש 

 הצעה עבורם ולמלא באופן ידני על גבי הטופס. 
 

ככל שמציע סבור שהמקום המוקצה להערות או 
הסבר נוסף אינו מאפשר מענה מלא ניתן לצרף ל

ובפרט שההפניות  ,במבנה חופשי ,מסמך הסבר
במסמך זה יכילו את תת המאגר אליו מופנית 

 , מק"ט ומספר השורה.ההתייחסות
 הכוונה לבורג מכונה, הברגה מלאה ראש משושה.  בורג מכ? למה הכוונה ב 2.1.1תת מאגר  1נספח ב'

 טים "מק 2.1.16תת מאגר  1נספח ב'

 19000013-19000015: 
הכמות לא ברורה כי 

כפפות מדובר ב
של  השמגיעות בקופס

 '. אנא הבהרתכםיח 100
 זה.בעניין 

יח' בקופסה.  100בפריטים אלו אכן מדובר ב 
יח' המידה לפריט זה היא קרטון מובהר כי 

 100, שבכל קופסא, כאמור, קופסאות 10המכיל 
ידה צריך להיות המחיר המחיר ליח' מ ,.  לכןיח'

 .  כפפות( 1000)סך הכל  קופסאות 10לקרטון שבו 
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 :19101300מקט  2.1.15תת מאגר  1נספח ב'
ציינתם כמות שנתית 

 '.יח 352מוערכת 
אטמים אלה מגיעים 
באריזת יצרן סגורה של 

אטמים ואין  500
אפשרות לכמות נמוכה 
מזו וגם ההזמנות הם 

 500בקפיצות של 
 אטמים.

   1 כפי שצוין במפרט השירותים במסמך ב'
במקרים בהם יחידת המידה היא " – 8בסעיף 

יחידה ופריט המוצע הוא פריט המגיע ביחידות 
נפח/גודל/מידה שונים יש לציין בהערות נתונים 

 .."אלו
בסעיף זה ישנו הסבר לחישוב עוד מובהר כי, 
 מקרים מסוג זה. 

 
ספקת העוסק בה 6.7סעיף בנוסף במסמך ב' 

כי הכמות מבהיר לאחר הזכייה השירותים 
 א לפי הכמות במארז. להספקה תה

אנו  : 10103510מקט  2.1.16תת מאגר  1נספח ב'
מבקשים להציע חלוק 

עם סגירת  עמיפד ח
 סקוטש

 יש לציין זאת בהערות לפריט –הבקשה מקובלת 

טים "מק 2.1.16תת מאגר  1נספח ב'
19118014+19118015: 

 PVCחליפת מגיע כסט 
 ולא בנפרד מעיל ומכנס. 

יש לרשום במחיר ליח' את המחיר עבור סט 
 ולציין בהערות שמדובר במחיר של סט. 

 
לפי  על ידי החברה  החישוב במקרה זה יבוצע

  50%ו  PVCממחיר הסט כעלות מעיל  50%
 . ממחיר הסט כעלות המכנס

הרשימות לא מקיפות   2.1.10תת מאגר 1נספח ב'
המקובל ד את הציו

 נדרש ה

יש אביזרים של פלסאון 
 ,כמו אביזרים מכניים

שלא  EF אביזרי ריתוך 
 מופיעים בטבלאות 

חום אשר תהרשימות כוללות ציוד כללי מכל תת 
יש בו כדי לקבל את האפשרות לבחון את מחירי 
המציע וכן לקבל את המחירים האפשריים 
למרבית הציוד הנדרש במהלך תקופת 

 ההתקשרות.
 

זאת כפי שצוין במסמכי המכרז, מדובר  עם
במספר זוכים לכל תת תחום אשר ביניהם יתבצע 

ובמידת  במידת הצורך תהליך של פניה פרטנית
הצורך תתבקש הצעת מחיר לציוד שאינו מופיע 

 . במחירון
שעות  - בטבלה 1שורה  2.1.2 תת מאגר 1נספח ב'

מהי מהות שעת  ,עבודה
מדובר האם העבודה ו

 ות אחד ?עובד צוב

יידרש להגיע לאתר  לפי צרכיי החברה יתכן ומציע
על ידי  כדי לבצע בדיקה או תיקון בשטח המפעל

 ,איש מקצוע לטיפול במערכות וצנרת הידראולית
כחלק  מבעוד מועדפעילות זו ככל ולא תומחרה 
 .ממתן שירות כולל

יש לציין את המחיר לשעת בטבלה לכן  
 אחד. איש מקצוע עבודת/נסיעת 

 
  -בטבלה  2שורה  2.1.2 תת מאגר 1נספח ב'

כמה קצוות  :קצוות
 מחוייבים ?

ולא תיכלל בחישוב הצעתם  –מבוטלת  2שורה 
 של המציעים. 

והצעה שתכלול  אין למלא הצעה עבור סעיף זה 
  .מחיר זה לא תיכלל בסיכום לצורך קביעת הזוכה

 )"אביזרים למכונת לחיצה"(
 

 בברכה,

יכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי א  


