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מכרז מסגרת פומבי מס  -36/2020להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת
פחם פעיל למפעל החברה
– 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 ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
חלק בהליך
מס"ד
4

מספר סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה
2.4

1

23

2

1.12

פירוט השאלה

מענה
 )1אין התחייבות מינימאלית
לרכש של פחם.

האם יש התחייבות לרכישת כמות
מינימום בשנה? השאלה היא מה
הכמות המינימלית שאנחנו צריכים
 )2אין צורך בהחזקת כמות
להחזיק בכל רגע נתון במלאי
מינימום במלאי זמין
בשביל לספק פחם מרגע הבקשה
להספקה מידית .במסגרת
לקבלת הצעות מחיר?
המענה לפניה הפרטנית
כמפרט בסעיף  2.3במכרז
תידרשו לציין גם את מועד
ההספקה האפשרי.
מה הכמות המינימלית לאספקה
בכל פעם? חשוב לדעת בשביל
לתמחר עלות הובלה לאתר.

הכמות הנדרשת להספקה
משתנה לפי צרכי החברה
ותועבר למציעים במסגרת
הפניה הפרטנית .בפניה
הפרטנית יצוינו הכמויות
הנדרשות לגביהן תידרשו
לתמחר את עלויות ההובלה
הרלוונטיות לפניה.

כללי

-

מה השימוש של הפחם הפעיל?

3
כללי

-

האם ניתן לקבל את השימוש בפחם
לצורך הצעת חלופות למפרט
המתאימות לאפליקציה?

-

האם אריזה  BIG BAGמאושרת?

4
כללי

ראה מענה לסעיף  3לעיל.
סוג האריזה ייקבע במסגרת
הפניה הפרטנית.
החברה מבקשת לעדכן כי
בעבר רכשה פחם במארזי
 Big bagשל  500ק"ג וכמות
קטנה של שקים במשקל 25
ק"ג ,אולם אין לראות בכך
משום מצג או התחייבות
מצד החברה.

5

כללי

-

האם יש באתרכם אמצעי לפריקת
המשטחים מהמשאית (כגון מלגזה) ?

התשובה חיובית .החברה
תקצה מלגזה לצורך פריקת
המשאית

האם המפרט הטכני של הפחם פעיל
הוא רק לפי הסעיף הנ"ל? ,האם יש
מפרט יותר מפורט?

נוכח השונות במרכיבי הפחם
(מפרט טכני) החברה
הדגישה את הפרמטרים
הבסיסיים הרצויים.
במסגרת הפניה הפרטנית
ייתכן ויועברו דרישות
נוספות כמפורט במפרט
השירותים.

היכן נמצאת הטבלה למילוי מחירים/
כתב כמויות?

אין צורך במילוי מחירים
בשלב זה .החברה תעביר
מעת לעת בקשות לקבלת
הצעות מחיר בהתאם
לצרכיה.

6
מסמך ב' –
מפרט
השירותים

.4.5.1

7

כללי

-

8

9

הפחם משמש לסינון אוויר
תעשייתי וטיפול בו כחלק
ממערך לטיפול בגזים.

מסמך ב' –
מפרט
השירותים

4.5.1

אבקש לדעת אם ניתן לשנות בנתונים
הטכניים של הפחם פעיל את אחוז
 Ash Contentל .MAX 12%

הבקשה מתקבלת .במקום "
אפר– )(content ash Total

האפר בפחם פעיל אינו אבק אלא
משמש כמרכיב של השלד של גרגר
הפחם פעיל.

קטן מ  ".%8יירשם
"– ) (content ash Totalקטן
מ ".12%

10

האם אתם מצפים לקבל מחיר שיהיה
בתוקף למשך  24חודשים ?

התשובה שלילית .במסגרת
הפניה הפרטנית החברה
תגדיר את תוקף ההצעה

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

