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מכרז פומבי מס'  30/2020לאספקת שלוש מלגזות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה ומתן שירותי אחריות –
קובץ הבהרות מס' 2
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה
בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
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.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע,
לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
החברה מפנה את תשומת לב המציעים למסמך ג' המעודכן אשר מצורף למסמך זה.
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1

מסמך ב'

4

הבקשה מתקבלת חלקית .הצעת
המציע למלגזה חלופית תהא עבור
מלגזה בעלת מאפיינים זהים– אין
במקרה של כלי תקול ,ישנו צורך
מניעה לספק מלגזה עם מפרט
באספקה כלי חליפי לפי דרישה,
משודרג יותר.
מאחר ומדובר על מלגזה ייעודית
(קבינה  +מזגן קירור  +ממקם במקרים בהם לא תהיה יכולת לספק
קלשונים) ,לא בנמצא כלי כזה "על את המלגזה כאמור יהווה המחיר
המדף" ,אנחנו נספק תוך  48שעות המוצע לסעיף כמחיר המקסימאלי
והחברה תהא רשאית לקיים עם
כלי בעל כושר הרמה נומינלי זהה.
הספק מו"מ אודות המחיר בהתאם
לעדכון המאפיינים והאביזרים

2

מסמכי
המכרז

כללי

במסמכי הגשת המכרז ישנו נספח א'
אשר מחייב החתמת עו"ד שלנו ,האם התשובה חיובית
מחויב להציג לכם חתימה על ניירת
מקור ?

3

מסמכי
המכרז

כללי

במסמכי המכרז מצורף נספח ד' אשר יש לחתום על כל עמוד ממסמכי
מהווה הסכם  +ערבות  +ביטוח ,המכרז .המציע הזוכה בלבד יידרש
האם ישנו צורך למלא זאת מעכשיו להמציא לחברה את מסמכי הביטוח
החתומים וכן ערבות ביצוע.
טרם זכייתנו ?

4

הסכם

7.7

עמוד  34פרק  ,7.7במקרה של הפרת
תנאי מתנאי הסכם ,סעיף זה מאפשר
לחברה ,באופן חד צדדי וללא עוררין,
לממש את הערבות .נבקש לדעת האם
ישנה תקופת גרייס או זכות עוררין
של המציע לתיקון ההפרה?

מובהר בזאת כי החברה מקפידה
לשלוח הודעה בטרם חילוט הערבות
לקבלת התייחסות מטעמו של המציע
הזוכה ,אך כי אין בהודעה זו כדי
לפגוע בזכויות החברה ,המפורטות
בהוראות הסעיף.

5

מסמך ג'

כללי

עמוד  26נספח ג' ,איך תהיה צורת
הגשת המחיר ,רשום בתיקון שנשלח
כי המקס' הינו  ₪ 140,000לפני
מע"מ ,האם עלינו לציין מסכום זה
את ההנחה המוצעת?

התשובה חיובית .על המציע לציין
את אחוז ההנחה במחיר המלגזה כך
שמחיר המלגזה בניכוי אחוז ההנחה
יהווה את מחיר המלגזה.

6

כללי

מועד ההגשה

נודה לדחיית מועד ההגשה

הבקשה נדחית.

7

מסמך ג'

כללי

הבקשה מתקבלת חלקית .הצעת
המחיר עבור ביצוע טיפולים תשתנה
כך שהמציעים נדרשים להגיש הצעת
מחיר עבור ביצוע טיפולים ל6000-
שעות עבודה של המלגזה ,וכן לצרף
מסמך המפרט את סוגי הטיפולים
לאור העובדה שסוגי הטיפולים הנדרשים לביצוע כל  Xשעות.
משתנים בהתאם לצבירת השעות –
מצ"ב למסמך מענה זה טופס הצעת
לדוגמא ,עבור מלגזה שנדרשת המחיר המעודכן – יש להגיש טופס
לטיפול כל  500שעות עבודה – ישנו
זה בהצעת המציע.
הבדל בטיפול הנדרש לאחר 500
שעות עבודה לבין טיפול הנדרש בנוסף לאמור ,ישתנה סעיף 10.2
לאחר שהמלגזה צברה  1000שעות למסמכי המכרז ,לנוסח שלהלן:
עבודה – מבוקש לשנות את נספח ג',
 10.2אופן הגשת הצעת המחיר –
כך שתבוצע חלוקת מחיר בין סוגי
המציע יידרש לציין במסמך ג':
הטיפולים השונים.
 את אחוז ההנחה המוצע על ידו
לאספקת המלגזות על כל רכיביהן
והשירותים הנלווים (אספקה,
התקנה ,הדרכה ,אחריות וכו') –
כאשר משקלו של רכיב זה יהווה
 50נקודות (מתוך  80הנקודות של

רכיב המחיר);
 את המחיר המבוקש לביצוע
טיפולים תקופתיים עבור סך כולל
של  6000שעות עבודה של המלגזה
(כולל חלקים ושמנים) כאשר
משקלו של רכיב זה יהווה 15
נקודות (מתוך  80הנקודות של
רכיב המחיר(;
 את המחיר המבוקש לשעת עבודה
טכנאי – כאשר משקלו של רכיב זה
יהווה  5נקודות (מתוך 80
הנקודות של רכיב המחיר(;
 את המחיר המבוקש לאספקת
מלגזה חלופית במקרה של השבתת
מלגזה ליום עבודה בן  8.5שעות -
כאשר משקלו של רכיב זה יהווה
 10נקודות (מתוך  80הנקודות של
רכיב המחיר(.

8

מסמכי
המכרז

עמוד 45

נודה לקבלת הבהרה בעניין פוליסות מובהר בזאת כי הביטוח המצוין
ביטוח חובה  +מקיף/צד ג' ,מדוע נדרש באשר לרכבים שבאמצעותם
נדרש הביטוח שכן המלגזות נרכשות המציע הזוכה יבצע את התיקונים,
ולא לביטוחי המלגזות.
ועוברות לידי החברה

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

