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לרכישת שני מכשירים למדידת חלקיקים באוויר עבור החברה לשירותי איכות  35/2020מס'  מסגרת פומבי מכרז
 2 'קובץ הבהרות מס - הסביבה בע"מ ומתן שירותי תחזוקה למערכות )אופציונאלי(

 

עדכון מפרט השירותים, כך שבעמוד "( מתכבדת להודיע על החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: ". 1

 :למפרט תתווסף הכותרת "רכישת מערכות נוספות" וכן הסעיפים שלהלןהאחרון 

  מן הסוגים המפורטים בכתב הכמויות, היא תהא  ככל והחברה תבקש להזמין מהספק מערכות נוספות

והתמורה אשר הוצעה על ידי המציע הזוכה  למסמכי המכרז, 8.1עד למועד הקבוע בסעיף  רשאית לעשות זאת

וזאת אף אם יחולו שינויים במיסוי, בחקיקה, בדין, במחירי היצרן ו/או ד למועד האמור, בהצעתו תהא בתוקף ע

  .מכל סיבה אחרת

   ,היא תפנה לספק בבקשה ככל והחברה לבקש להזמין מהספק מערכות נוספות לאחר חלוף המועד כאמור

ם לרכוש את הסופית בא . ההחלטהמחיר מעודכנתיידרש להגיש לחברה הצעת לקבלת הצעת מחיר פרטנית, והספק 

 המערכת מאת הספק נתונה לחברה בלבד, ואין בעצם הפנייה לספק כדי לחייב אותה לרכוש ממנה את המערכת. 

  לקבלת הצעות בקשה ב לפנות אל הספקבכל עת החברה תהא רשאית מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי

, והיא תהא רשאית להתקשר עם מערכות בעלות תכונות מקצועיות שונות או אחרות מאלו במכרז מחיר לאספקת

 .הספק לרכישתן מבלי שהפנייה תהווה התחייבות מצדה לרכישת המערכות

 להסכם ההתקשרות, כדלקמן: 5.10בנוסף, יתווסף סעיף . 2

היא תפנה לספק בבקשה לקבלת אמור, ככל והחברה לבקש להזמין מהספק מערכות נוספות לאחר חלוף המועד כ"

. ההחלטה הסופית באם לרכוש את המערכת מחיר מעודכנתהצעת מחיר פרטנית, והספק יידרש להגיש לחברה הצעת 

 מאת הספק נתונה לחברה בלבד, ואין בעצם הפנייה לספק כדי לחייב אותה לרכוש ממנה את המערכת.

לפנות אל הספק בבקשה לקבלת הצעות מחיר בכל עת ית מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי החברה תהא רשא

לאספקת מערכות בעלות תכונות מקצועיות שונות או אחרות מאלו במכרז, והיא תהא רשאית להתקשר עם הספק 

 לרכישתן מבלי שהפנייה תהווה התחייבות מצדה לרכישת המערכות".

 יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי. . 3

 

 בברכה,

 ותי איכות הסביבה בע"מהחברה לשיר  


