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מכרז פומבי מס'  14/2020הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש עבור
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ– 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.
חלק במכרז
מס"ד

מספר סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה

פירוט השאלה

כללי

מענה
מדובר על מפעל לטיפול
בפסולת חומ"ס הממוקם
בפארק האקו-תעשייתי
בנאות חובב .המפעל מחולק
למתקנים כאשר גודל המפעל
הוא  437000מ"ר.

1

האם אפשר פרטים על האתר
מיקום בארץ ,גודל ,כל המערכות
באותו האתר?
כללי

המערכות הנן כמפורט
בסעיף  2.1לתנאי המכרז.
בשל המצב המיוחד של
תקופת הקורונה יתאפשר
תיאום מול מנהל האחזקה
מר ולדימיר סירוטין בטלפון
נייד  0524677587לקיום
סיור קצר באתר .לא ניתן
להעביר שאלות או לקבל
תשובות בעל פה אלא רק
בכתב.

2

האם אפשרי לדבר עם מנהל
האחזקה של האתר?

הצעת המחיר
במסמכי המכרז לא קיים מחירון
לפרטים הבאים:
החלפת מתזים.
כל סוגי מטפים.

3

מילוי מטפים ( חומרי מילוי).
ארונות כיבוי.
מגופים.
כללי
הצעת המחיר

כללי

לצורך תמחור מערכות
ספרינקלרים אבקש לדעת על איזה
שטח חולשות המערכות במ"ר?

כללי

נבקש לקבל פירוט של האתרים
הנדרשים לתחזוקה ,ופריסת הציוד
הקיים בכל אתר.

4
מפרט
השירותים
5

6

צנרת "."2 + 1

מערכת הספרינקלרים
מותקנת בשטח של 60000
מ"ר

ראה מענה לסעיף 1

בפירוט יש לציין שם אתר ,כתובת
האתר וגודל במ"ר.
מפרט
השירותים
הצעת המחיר

כללי

כללי

האם יש סיור קבלנים ?

מפרט
השירותים

כללי

ראה מענה לסעיף 2

יש סיבה לכך שבדיקת מערכות
ספרינקלרים ותותחים מופיעים
פעמיים ( תמחור כפול ).

השאלה אינה ברורה אם כי
יש לשים לב שבעוד טבלה
אחת בהצעת המחיר עוסקת
בשירותי התחזוקה ,הטבלה
השניה עוסקת בהספקת ציוד
חדש.

בדיקת זרנוק בלחץ היא פעם
בחמש שנים אולם בטבלה
התדירות ציינתם בדיקה שנתית -
איך לתמחר ?

יש לתמחר עלות בדיקה.
התשלום עבור כל פעילות
יבוצע לפי המימוש בפועל.
אביזרים
שישנם
ככל
הנדרשים בבדיקה בתדירות
נמוכה יותר (בשנים) החיוב
יתבצע רק בשנה שבה

7

8

במסגרת המכרז לחברה
שמורה האפשרות לבצע פניה
פרטנית עבור פריטים או
שירותים שיידרשו לה ואינם
נכללים במסגרת הריטיינר
החודשי .בנוסף לחברה
שמורה הזכות לרכוש במידת
הצורך ציוד מצד שלישי
כלשהו ולהפעיל את קבלן
התחזוקה שייבחר בהתקנתו
ותחזוקתו

תתבצע בדיקה.

מפרט
השירותים

כללי

לא יתכן שבבדיקה לתותח אין
דרישה להפעלה אחת לשנה  -נא
בדיקתכם .

אחראי כיבוי אש מטעם
את
מפעיל
החברה
התותחים פעם בחצי שנה.

כללי

אין הפרדה בין בדיקה למערכות
מים בקצף לבין מערכות מים .

עבור כל מערכת מצוין סוג
הבדיקות הנדרש .ככל שישנן
מערכות המשלבות בתוכן
מספר בדיקות אלו יהיו
כלולות במחיר התחזוקה
השנתי .בנושאים שאינם
כלולים ראה מענה בסעיף .3

לא נדרש ערבות בעת הגשת הגשה
למכרז?

אין צורך בהגשת ערבות
במסגרת הגשת המכרז .עם
זאת הזוכה יידרש להפקיד
כתנאי
ביצוע
ערבות
להתקשרות החברה איתו
בהסכם.

9
מפרט
השירותים

10

ערבות מכרז

11

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

