
 

 

 חתימה וחותמת: ____________________________________________

  2021 במרץ 7

 כימיקלים לאספקת מסגרת בהסכם הסביבה איכות לשירותי החברה עם להתקשרות 16/2021 מס פומבי מכרז

 2מס'  הבהרותמסמך  – משלימים ומוצרים שונים

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

  .להלן שיפורט כפי, הבהרותו שינויים על"(, החברה: "להלן) מ"בע

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

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

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

 .המציע בהצעת לחברה המוגשת ההליך

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

 מספר במכרז חלק ד"מס
 סעיף

 מענה השאלה פירוט

 תצהירל בנוגע הבהרה לקבלת אודה  (11)א מסמך 1

 מה – עסקית וזיקה עניינים ניגוד בדבר
 בין קיימת עסקית התקשרות של דינה

 ? החברות

 התצהיר את למלא יש ההצעה מסמכי הגשת בעת

 לצורך הנדרש המידע כל פירוט תוך, לנסיבות בהתאם

 עניינים ניגודי בעניין החלטה קבלת

 הסכם 2

 ההתקשרות

 סעיפים

-ו 8.1

8.2 

 ישיר לנזק האחריות את להגביל מבקש
 מגובה לחצי האחריות גובה ואת בלבד

 לאחר עם מסופק החומר. )האספקה

 לבדוק זכותכם, אנליזה ועם בדיקה

 (השימוש בטרם אותו ולאשר

 .נדחית ההבקש

 הסכם 3

 ההתקשרות

 סעיף

11 

 להסכם לשנותו מבקש – הסודיות סעיף

 .הדדי סודיות

 . נדחית הבקשה

 הסכם 4

 ההתקשרות

 את לשנות מבקש – ההתקשרות תקופת 5 סעיף
 מההתקשרות הארכת לאופציית הזכות

 .הדדית לאופציה

 מסגרת במכרז מדובר כי לציין חשוב. נדחית הבקשה

 פרטנית פניה במסגרת החומרים בהספקת זכיה אשר

 או ביכולתו איןו ככל. הספק את המחייבת זו היא

 לפניה בהצעה מענה עם להשיב ספק של ברצונו

 במסגרת לחברה כך על להודיע יוכל הוא פרטנית

  . המענה



 

 

 חתימה וחותמת: ____________________________________________

 הסכם 5

 ההתקשרות

 יצאה לאופציית הזכות את לשנות מבקש 5 סעיף

 .הדדית לאופציה מההתקשרות

 נדחית הבקשה

 הסכם 6

 ההתקשרות

 – עניינים וניגוד סודיות על שמירה 'ג נספח
 הדדי להסכם לשנותו אבקש

 .לעיל 3 לשאלה המענה פירוט ראו, נדחית הבקשה

 מפרט' "ב כרך מצוין המכרז במסמכי  'ב כרך 7

 .לקבלו אבקש, "טכני

 על מדובר .למכרז 27 בעמוד מצורף הטכני המפרט

 של טכני מפרט על ולא השירות תלהספק מפרט

 פניות באמצעות לרכוש החברה תבקש אותו החומר

 . למציעים פרטניות

 אנא ,הזוכה נבחר מה י"עפ מבינים איננו  'א רךכ 8

 .הבהרתכם

 בתנאי שתעמוד הצעה כל. למכרז 9 בסעיף מענה ראו

 .החברה של המסגרת ספקי במאגר להיכלל תזכה הסף

 בסעיף לקבוע בהתאם המסגרת לספקי תפנה החברה

. לצרכיה ובהתאם לעת מעת – השירותים להסכם 3

 .ענהמ להגיש יידרשו המסגרת ספקי וכל

 לשלם מתחייב הספק כי זה בסעיף מצוין 4 סעיף (8)א מסמך 9

 מדובר במה, הסילואים עלות את לחברה

 ? 

 עלות את לחברה לשלם מתחייב הנני וכן: " בסעיף הקטע

 . יימחק "הסילואים

 סעיף (8)א מסמך 10

11 

 בסעיף" גרעונית הצעה" המשמעות למה

 .זה

 

 בלתי להיות יתשנחז הצעה משמעה גרעונית הצעה

 לעמוד יוכל לא שהמציע חשש וקיים סבירה

 .מאחוריה

 המונח ולכן, מחיר הצעת בהגשת צורך אין זה במכרז

 המסגרת ספקי ידי על שיוצעו למחירים רק מתייחס

 .אליהם שיועברו הפרטניות בפניות

 המכרז הגשת מועד את לדחות בקשב  'א כרך 11
 אפריל חודש לתחילת

 תנדחי הבקשה

 

 ,בברכה

 מ"בע הסביבה איכות לשירותי החברה


