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מסגרת למתן שירותי תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור פרויקטים הנדסיים של החברה  202032/מכרז פומבי מס 

 1 קובץ הבהרות מס' – לשירותי איכות הסביבה

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

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברה)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.

 ההליךהמחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת  המכרזמכי מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממס

 המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 מס"ד
 בהליךחלק 

 

מספר סעיף שאליו 

 מתייחסת השאלה
 מענה פירוט השאלה
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3.2.4 

תכנון תהליכי של מערכות גז טבעי נבקש לוודא כי 

לתחנות כוח ומפעלים פטרוכימיים נכלל בקטגוריה 

 3.2.4של תכנון תהליך כימי כפי שמצוין בסעיף 

במסמכי המכרז. מיותר לציין כי התכנון כלל בין 

היתר תכנון תזרימי ומערכי ציוד, אישורי משרד 

 הגנת הסביבה וועדות מקומיות ומחוזיות

  הבקשה נדחית.

 2.3.5 –ו  2.3.4 2 2

במסגרת  ,אנו מבקשים לקבל הבהרה האם המציע

השירותים שיספק, נדרש לבצע שירותי הקמה, 

 אחזקה, והפעלה

אולם  .המציע לא יידרש בשירותים אלו

יש לציין כי ייתכן ויידרש בליווי שלבים 

 אלו.

ו/או  הבמקרה של הקמעוד מובהר כי 

–טיפוס -אב הפעלה ו/או הרצה של

תהא רשאית לדרוש גם הקמה  החברה

ופעולות נוספות הנחוצות לה אשר יופיעו 

 בהליך הפניה הפרטני. 

 אנו מבקשים הגדרה למושג "תעשיה כימית" 3.2.2 3 3

 ,תעשייה כימית הינה תעשייה העוסקת

 ,ייצור חומרים סינתטיים אופן ישיר, בב

מחזור ופעולות יסוד כמו סינון או זיקוק 

 ם כימיים מסוכנים .שמתבצעים על חומרי
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 מבקשים לדעת סדר גודל של היקפי הפרויקטים. 

בהתאם  ,היקפי הפרויקטים משתנים

 .לצרכיה של החברה

ות הפרטניות של החברה, במסגרת הבקש



 

 

 

  .תפרט כל הפרטים הדרושים זו
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 סף?העונה על דרישות  ,האם הנדסאי בניין רשום 

פירוט אודות ההשכלה הנדרשת מפורט 

כל אחד מתנאי הסף, בהתאם לסוג  תחת

 התפקיד  הנדרש. 
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סף מופיע דרישה לפרויקטים עבור הבתנאי 

 התעשייה הכימית. למה כוונתכם?

 

 לעיל. 3ראו תשובה לשאלה 
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של מעבדות כימיות וביולוגיות בבית  הקמההאם 

 החולים עונה על התנאי סף?

ה אינ של בתי חולים מעבדותהקמת 

עבור ארגונים "ביצוע מהווה 

 "מהתעשייה הכימית
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4 2.3.4 

פליסטי( ומהו ימאבקש הבהרה מהי מערכת בקרה )ס

 השינוי והפיתוח למערכת זו?

מערכת הבקרה סימפליסיטי הינה 

המערכת המוטמעת במתקני הייצור של 

החברה. מעת לעת נדרש עדכון תוכנה, 

עדכון מסכים, כתיבת תפ"מ ויישומו 

 ועוד.

בין  ,ברמה הטכנית כוללותהפעולות 

 SCADAמערכת ב PLCתכנות  ,היתר

 .  HMIוממשק משתמש 
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4 2.3.5 

 בכמה מיתקנים מדובר? -הרצת "אב טיפוס" למתקן 

באיזה אב טיפוס מדובר האם יש צורך בתכנון 

 ותיאום מול ספקים בארץ או בחו"ל?

כמות המתקנים טרם ידועה והיא תהיה 

 החברה.  בהתאם לצרכיה המתפתחים של

כלול יכולה לטיפוס -פעילות הקמת אב

בארץ ו/או פעילות הקשורה בספקים 

 בחו"ל. 

10 
38 4 

אשמח   GEמתוצרת  SIMPLICITYמעכ' הפעלה 

 למידע בנושא.
 לעיל. 8מענה בשאלה מס' ראה 
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, האם יינתן החזר עבור צילומים שכפולים ונסיעות

 כמו כן החזרים עבור בדיקות מעבדה.

 ורת הפניה הפרטנית יופיעבמסג

כן השירותים הנכללים והנדרשים ו

כאשר הם כוללים  ,התוצרים לביצוע

בתוכם את כל ההוצאות הנדרשות להפקת 

  .התוצר/הענקת השירות
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36 2.7.16 

האם יש צורך בשעת ההרצה  –ביצוע תהליכי הרצה 

 שמתכנן יהיה במקום

 ובמסגרת הפניה הפרטנית יופיע

 לים והנדרשים לביצועהשירותים הנכל
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47 9.9 

סכום גבוה ולא מדובר ב –המוסכמים סעיף הפיצויים 

 מקובל האם יש אפשרות להקטנה או ביטול?
 הבקשה נדחית
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האם יש אפשרות להפריד תכנון ופיקוח שתי חברות 

 שונות?

. בהתאם למסמכי המכרז הבקשה נדחית

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק "

במועד הגשת ההצעות מקיים מציע, אשר 

 "המצטברים אחר כל הדרישות והתנאים
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3 3.3.4 ,3.4.2 

האם הכוונה בהיקף הביצוע הכספי של המציע הינו 

ן עבור שירותי הפרויקט או נהתמורה של המתכ

 בהיקף הכספי של ההשקעה בפרויקט?

של התכנון  מדובר על ההיקף הכספי

והליווי בלבד, בכל אחד משלושת 

 קטים.הפרוי

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  


