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מכרז פומבי מס  26/2020להתקשרות בהסכמי מסגרת לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור הסביבתי
תעסוקתי וביצוע הניטור הסביבתי-תעסוקתי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה
– קובץ הבהרות מס' 1
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.

מס"ד

חלק במכרז
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עמוד 2
עמוד 11
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עמוד 2

מספר סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה

פירוט השאלה

מענה

2.3
9.3.4

בסעיף  2.3מובהר כי הספק שיבחר
לביצוע הניטור יהיה זה שיקבל את
"הציון הגבוה ביותר" ,בהתאם
לאמות מידה שיקבעו.
בסעיף  9.3.4נאמר "הספק אשר
יגיש את הצעת המחיר הנמוכה
ביותר יוכרז כזוכה".
אנו רואים סתירה בין הסעיפים.

סעיף  9.3.4לתנאי המכרז
ישונה לנוסח הבא :
"לאחר קבלת תוצאות הסקר
המקדים החברה תפנה
לספקי המסגרת על מנת
לקבל מהם הצעת מחיר
לביצוע הניטורים ,והספק
אשר יגיש את הצעת המחיר
הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה,
למעט אם נקבעו במסגרת
הפנייה אמות מידה נוספות
ואז יוכרז כזוכה הספק אשר
יקבל את הציון הגבוה ביותר
בהתאם להוראות הפניה
הפרטנית".

2.3

לפי ניסיון העבר ,שאינו
עפ"י סעיף זה מבקשים לדעת כמה מהווה התחייבות או מצג
ימי סקרים מוקדמים צפויים .מצד החברה ,ביצוע סקר
והאם מדובר על סקרים נפרדים מקדים נמשך יום אחד אשר
כלל פגישה עם הגורמים
באותם מתחם עבודה.
המקצועיים בחברתנו .הסקר
מבוצע עבור כלל שטח מפעל

החברה
חובב.

הממוקם

בנאות

הבקשה נדחית.
החברה תהא רשאית לדרוש
את המסמכים המפורטים,
ככל שהדבר יידרש לה לצורך
קבלת החלטה בדבר הזוכים
במכרז.
.
הבקשה נדחית .יחד עם זאת,
מובהר כי החברה שומרת
לעצמה את הזכות לאשר
תוצרים
בהגשת
דחיה
לשיקול דעתה הבלעדי
ובפרט שהספק אשר נבחר
לבצע את השירותים יעביר
בקשה מראש ובכתב לעניין
הדחיה.

3

עמוד 13

13.1

אנו מבקשים למחוק את המילים"
לרבות להביא לעיונה מאזנים,
דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים
אשר יומצאו על ידי המציע לחברה
על פי דרישתה".
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עמוד 37

7.6

בסעיף זה נקבע שכל יום איחור,
החל מהיום הראשון יגבה פיצוי
בסך  ₪ 200ליום .לא פעם יתכן
ואיחור עלול להיגרם בנסיבות
חריגות ,כגון ימי חג .ולכן בקשתנו
שהחיוב יעשה החל מהיום הרביעי
לאיחור.
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עמוד 40

16.1

חסרה המילה "חודשים" לאחר ההערה מקובלת .מובהר כי
אכן מדובר על  15חודשים.
המספר .15

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

