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י"ט תמוז תשע"ח

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס'  11/2018לאספקת סיד בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות
הסביבה בע"מ
תשובות לשאלות הבהרה מסמך מספר 2
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.
למען הסר ספק ,מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד .אם וככל שישנן
בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן ,הרי שבקשות אלה נדחו ,ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו
מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.

שאלה
מס"ד
מה היקף הפעילות המדוברת בכמות
1
חודשית?

2

מה תדירות המשלוחים ומה הכמות
המינימאלית בכל משלוח?

3

מבוקש להאריך את המועד להגשת שאלות
והבהרות ואת המועד להגשת הצעות.

חתימה וחותמת המציע________________:

מענה החברה
במסגרת מסמך הבהרות מס'  1הוערכה הכמות
החודשית בכ 120-טון .מובהר כי הערכת
החברה מהווה אומדן בלבד ,ואין החברה
מחויבת להזמין מהספק כמות כאמור או כמות
מינימלית כלשהי.
כיום ,תדירות המשלוחים הינה בין פעם
לפעמיים בשבוע .החברה צורכת כ 5-טון סיד
ביום עבודה כאומדנה.
מובהר כי הכמות המינימאלית הנדרשת בכל
משלוח היא כזו המספקת רציפות תפעולית של
החברה .כמו כן ,אין כל מניעה להוציא מספר
משלוחים ובתנאי שסך המשלוחים יספק את
הכמות המינימאלית הנדרשת בהזמנה.
.
הקשה מתקבלת .המועד להגשת שאלות
והבהרות יוארך עד ליום  26.6.18בשעה .15:00
המועד להגשת הצעות יוארך עד ליום 10.7.18
בשעה .13:00

שאלה
מס"ד
סעיף  .2.2למסמכי המכרז .מבוקש לשנות
4
במקום "תוך  24שעות" ל"תוך שני ימי
עבודה ".
5

6

7

סעיף  2.5למכרז .הארכת ההתקשרות בתום על פי נוסח הסעיף לחברה שמורה הזכות בתום
שלוש השנים הראשונות להאריך את תקופת
שלוש שנים – התחייבות לשש שנים הינה
ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה בכל
תקופה ארוכה מדי
וחשופה לתנאי שוק משתנים .על כן מבוקש פעם בהתאם לשיקול דעת ,עד למקסימום של
כי בתום שלוש שנים ההסכם יתחדש מאליו שש שנים .החברה תודיע על רצונה בהארכת
תקופת ההתקשרות  90יום מראש ,והמציע
בכל פעם לשנה נוספת ,אלא אם אחד
הזוכה יידרש לאשרה או לדחותה בתוך  5ימים
הצדדים הודיע שישים יום לפני תום
ממועד זה.
התקופה על רצונו לסיים את ההסכם.
הבקשה נדחית .על מנת להוכיח עמידה בתנאי
מסמך א'  1סעיף  : 2.1פירוט לקוחות –
סף יידרש המציע לפרט את הלקוחות להם ניתן
מדובר במידע מסחרי סודי ,על כן לא ניתן
שירות בהיקף הנדרש על פי תנאי הסף .מובהר
יהיה למלא את הפרטים בטבלה כנדרש.
כי ניתן לצרף להצעה דרישה להשחרת רשימת
ניתן יהיה לתת הצהרה מטעם הספק על כי
הלקוחות במידה בה תידרש זכון עיון ממציע
אנו מספקים סיד וגיר ללקוחות רבים
שלא זכה.
לפחות בכמות האמורה.
הבקשה מתקבלת ,ככלל ההזמנה תתבצע עד
מסמך ב' מפרט השירותים:
השעה  16:00למעט במקרים חריגים שבהם
 - 1.2במקום "עד השעה  "19:30יש לתקן
תתבצע ההזמנה מול איש הקשר שהוגדר על ידי
"עד השעה ."16:00
המציע הזוכה וזאת בין השעות  16:00ועד
".19:30

8

סעיף " 1.4המפרט"  -אחרי המילה "הסיד"
יש להוסיף את המילה ו"הגיר".

9

סעיף  3.8להסכם .בסוף המשפט יש להוסיף
"ובלבד וזמן השהייה של המיכלית באתר
מרגע כניסתה ועד ליציאה ממנו לא עלה על
שעה".
 - 7.6.1במקום "שעת איחור" יש לתקן "יום
איחור".

10

מענה החברה
הבקשה מתקבלת בהסתייגות הבאה – ככלל,
האספקה תיעשה בתוך שני ימי עבודה ,אולם
הזמנה שתוצא ביום חמישי ,תסופק עד ולא
יאוחר מיום ראשון בשבוע העוקב..

חתימה וחותמת המציע________________:

אין שינוי במסמכי המכרז .יובהר כי פירוט
הסיד המבוקש הינו :סיד מסוג סיד הידרטי
( )CA(OH)2וכן קלציום קרבונט (,)CaCO 3
באיכות שלא תפחת מן המפורט במפרט נספח
ה' להסכם.
הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו זמן
ההשהייה לא יעלה על שעה למעט במקרה בו
נמצאת במתחם משאית אחרת הפורקת או
מעמיסה באותה עת.
אין שינוי במסמכי המכרז .יובהר כי שעת
איחור תחשב החל מהשעה  15:00למעט אם
סוכם אחרת ובתיאום מראש ובכתב מול
החברה .מובהר כי הפיצוי הוא עבור כוח אדם
שנותר באתר לפריקת החומר ונותר בחוסר
מעש נוכח איחור הספק.

