
 
 

 

 2020 יולי  7

 – לאספקת שלוש מלגזות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה ומתן שירותי אחריות 202030/מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס' 

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

  והבהרות, כפי שיפורט להלן. "(, על שינוייםהחברהבע"מ )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.

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

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

מס"
 ד 

חלק 
 במכרז

 

מספר סעיף שאליו מתייחסת 
 מענה פירוט השאלה השאלה
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מסמך 
 –א' 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

2.2.3 
 4,350רבי של נבקש גובה הרמה מי

 מ"מ 4,500מ"מ במקום 

הבקשה מתקבלת.  גובה הרמה 

 מ"מ.  4,350מירבי לא פחות מ 

למפרט  3כמו כן יעודכן סעיף 

בעמוד  –נספח ב'  –השירותים 

לפיו כושר ההרמה המירבי  1

 מ"מ. 4350יהיה 
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מסמך 
 –א' 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

2.5 

עקב מגפת הקורונה, מפעלי היצרן 

ם במתכונת מצומצמת לכן עדיין פועלי

 6עד -נבקש להאריך זמן האספקה ל

חודשים )יעשו מאמצים לספק את 

 הכלים בהקדם האפשרי(

 הבקשה מתקבלת.

3 

מסמך 
 –א' 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

2.2.6 

אנו מתקינים במלגזה מזגן קירור 

אויר תוצרת הארץ )בהתקנה מקומית( 

המתאים לאקלים החם בישראל 

ולות. מניסיון וייעודי לעבודה במכ

עבר, המזגן המקורי המוצע על ידי 

 אינו חזק מספיק.  –היצרן 

מזגן תוצרת הארץ אינו מגיע עם 

 מערכת חימום, אלא קירור בלבד. 

כמו כן  הבקשה מתקבלת.

למפרט  6יעודכן סעיף 

נספח ב' בהתאם  –השירותים 

 לבקשה זו.
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מסמך 
 –א' 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

2.2.8 
נספק אישור יצרן  אנו –דרגת רעש 

 רשמי לדרגת הרעש. 

דרגת הרעש בתא  –הבהרה 

 לפי אישור היצרן המפעיל תבחן

. DB79-ותידרש שלא לחרוג מ

החברה תהא רשאית לבצע 

רעש במקרה בו יתעורר בדיקת 



 
 

 

 חשד לסטייה מהאמור. 

מסמך  5
 ג'

 המלגזהעבור הצעת מחיר 

 מתאיםאינו  ₪ 125,000מחיר של 

בחלק  קשלמפרט המלגזה המבו

 .לעדכון המחיר נודה .מהיצרנים

מחיר  מתקבלת.הבקשה 

מוד על ויעודכן המקסימום יע

והצעת  ₪ 140,000סך 

המציעים תתייחס למחיר 

 . המעודכן

6 
 טיפולים כללי

תקופת האחריות הניתנת על ידינו 

שעות מנוע  4000הינה שנתיים או 

טווח הטיפולים  - )הקודם מבניהם(

 שעות מנוע.  500למלגזה הינו כל 

ספק שנותן תקופת  .1

אחריות ממושכת יותר 

חושב לו תמהנדרש במכרז 

עלות טיפול תקופתי בחצר 

לפי  בתקופת האחריותהמזמין 

שעות על כל שנת  1000

אחריות. כלומר ספק שמציע 

שנתיים אחריות וטווח הטיפול 

בסעיף זה הוא  -  500הוא 

 2טיפולים  4ייבחן לפי 

טיפולים עליהם ימדד בסעיף 

 2מול שאר המתחרים ו 

טיפולים שיתווספו לסעיף 

שאינו תחת אחריות )ויופחתו 

 טיפולים במקומם(.   2

יש למלא  את טווח  .2

ול לכל מלגזה שעות הטיפ

בעמודה תיאור 

המרכיב/השירות הנדרש. 

החברה תחשב את הכמות 

הטיפולים הנדרשים לפי 

השעות המופיעות בעמודה 

  .כמות
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2.2.10 

 -קיימת דרישה של ממקם שיניים
ממקם שיניים מוריד את משקל 

האם להעלות לכלי  -ק"ג 220ההרמה ב
 ?במשקל זה?ישאר גדול יותר או לה

אין צורך בכלי גדול יותר. הכלי 

טון  2.5אמור לעמוד בתנאי 

לפני התקנת הממקם )לפי 

 מפרט היצרן(

8 
 להסכם 7סעיף  הסכם

לערבות ביצוע בסעיף זה האם הכוונה 
של ובגובה של חודשים  15לתקופה של 

%10? 

 התשובה חיובית.



 
 

 

9 
 כללי

2.14 
לתנאי 
המכרז 
וסעיף 

)א( 2.17
 להסכם

לתנאי המכרז שנוסחו  2.14החברה מבקשת להוסיף סעיף 
 כדלקמן :

"החברה תהא רשאית לפנות בבקשה פרטנית למציע הזוכה על 
מנת לקבל ממנו שירותי מוסך ו/או החלפת חלקים למלגזות 
קיימות אשר נמצאות בשימוש החברה. המציע הזוכה יעריך 

ים על את שעות הטכנאי הנדרשות, וכן את מחיר החלקים/חלפ
פי מחירון יצרן או המחירון על פיו הוא עובד, והחברה תהא 
רשאית לאשר הצעה זו או לדחות אותה. שעות הטכנאי יהיו 

 בתעריף שהוצע על ידי המציע הזוכה במכרז זה.

למען הסר ספק מובהר כי מדובר על אופציה הניתנת לחברה 
ללא התחייבות מצדה להעביר בקשות לקבלת הצעות מחיר 

 ף כלשהו או בכלל".בהיק

 

)א( להסכם שנוסחו 2.17החברה מבקשת להוסיף סעיף 
 כדלקמן :

"החברה תהא רשאית לפנות בבקשה פרטנית לקבלן על מנת 
לקבל ממנו שירותי מוסך ו/או החלפת חלקים למלגזות 
קיימות אשר נמצאות בשימוש החברה. הקבלן יעריך את שעות 

חלפים על פי הטכנאי הנדרשות, וכן את מחיר החלקים/
מחירון יצרן או המחירון על פיו הוא עובד, והחברה תהא 
רשאית לאשר הצעה זו או לדחות אותה. תעריף שעות הטכנאי 
יהיו בהתאם לתעריף שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו למכרז 
והתקבלו על ידי החברה. התמורה בגין שירותים אלה ככל 

תהא בהתאם  ויאושרו על ידי החברה ויבוצעו על ידי הקבלן
 להלן. 4.6.3למפורט בסעיף 

למען הספר ספק מובהר כי מדובר על אופציה הניתנת לחברה 
ללא התחייבות מצדה להעביר בקשות לקבלת הצעות מחיר 

 בהיקף כלשהו או בכלל".

 

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה   


