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הזמנה להציע הצעות להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם  20/2040מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  –מסגרת לאספקת סודה קאוסטית ומוצרים נלווים 

ת רותי איכויבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לש

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברההסביבה בע"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.

וה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, מסמך הבהרות זה מהו

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 חלק במכרז
 

מספר סעיף שאליו 
 מענה פירוט השאלה מתייחסת השאלה

 "התמורה" – 6 סעיף הסכם ההתקשרות
ברצוננו לוודא כי המחירים צמודים לעליית מחיר של ספק 

הארוכה ת ההתקשרות וזאת לאור תקופ ,חומר הגלם
 המכרזהקבועה במסמכי 

מובהר בזאת כי המחירים שייקבעו 
במסגרת הצעת המחיר במסמך ג' הינם 

 6המחירים המחייבים לתקופה של 
חודשים. לאחר מכן, ככל ויהיה לחברה 

ך היא תעביר בקשה פרטנית לקבלת צור
הצעה ובמסגרתה יוכלו ספקי המסגרת 
לעדכן את המחירים ולקבוע מחירים 

נמוכים או גבוהים מאלו שהוגשו  –חדשים 
תהא במסמך ג' ובחירת הזוכה להספקה 

 לפי 

 טופס הצעת המחיר מסמך ג'
האם בטופס הצעת המחיר צריך לציין רק את אחוז ההנחה 

 או את המחיר לטון לאחר ההנחה

כפי שקבוע בסעיף ההערות שבטופס הצעת 
אחוז על המציע למלא את עמודת "המחיר, 

 " בלבדהנחה מוצע

 "התמורה" – 6סעיף  הסכם ההתקשרות

החומרים )סודה, פוטש,  כללנבקש לדעת האם ביחס ל
הצמדה לעלית חומרי גלם לכל שינוי עה קבו( הפוכלוריט

 .4%מעל 

אין צורך בהצמדה מכיוון שבעת הצורך 
החברה תפנה בפניה פרטנית במסגרתה 

 יוכלו ספקי המסגרת לעדכן את הצעתם. 

 "התמורה" – 6סעיף  הסכם ההתקשרות
הצמדה לשער תחול  –סודה ופוטש נבקש כי ביחס לחומרים 

 הדולר

שצוין במענה  הבקשה מתקבלת חלקית. כפי
חודשים.  6לעיל ההצעה היא לתקופה של 

אם מציע סבור כי במהלך תקופה זו הוא 
מעוניין בביצוע הצמדה, ירשום בעמודה 
מחיר לטון במסמך ג' כי עבור פריט זה 
תחול הצמדה  לשער הדולר. במקרה בו 
בהצעת ספק המסגרת תהיה מצוינת 

בכל צורך רכישה במהלך תקופת  –ההערה 
חודשים יבחן המחיר העדכני לפי  6 –ה 

ההצמדה ולאור השינוי בו יוחלט בהתאם 
אם יזכה בהספקת החומר לפי הצורך 
הנקודתי. הדבר ייעשה עד לסיום תקופת ה 

 שאחריה יוגשו הצעות פרטניות. חודשים  6

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 


