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 כ"ד אדר תשע"ח
  

 
 07/2018מכרז פומבי מס' 

איכות הסביבה בע"מ  רותייהזמנה להציע הצעות לרכישת מתקן מסנני שמן מהחברה לש
 "המכרז"(להלן: ) וכן לשכירת סככה בה ממוקם המתקן )אופציונאלי(

 

 תשובות לשאלות הבהרה

רותי איכות של החברהבזאת  השבנדון, מודיע למכרזבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים 

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

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.

מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת  הבהרות זהמסמך 

 המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

וככל שישנן למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם 

לה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות א

 מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 מענה החברה שאלה מס"ד

האם ישנם אופציות לפריסת התשלום בגין  1
 המתקן?רכישת 

  

( תשלומים, כאשר 8כן, ניתן לפרוס עד שמונה )
כי  יובהר, כל תשלום יהיה לראשון לכל חודש.

פריסה לתשלומים ברכישת המתקן תתאפשר 
שימסרו  בתשלום המחאות דחויות בלבד

 .לחברה מראש

האם ניתן לשלם את השכירות במספר   2
 תשלומים גבוה יותר?

 

( תשלומים, כאשר 6כן, ניתן לפרוס עד שישה )
כי  יובהר, כל תשלום יהיה לראשון לכל חודש.

תתאפשר  לשכירת הסככהפריסה לתשלומים 
שימסרו  בתשלום המחאות דחויות בלבד

 .לחברה מראש

אחרים שניתן יישומים  ידוע עלהאם  3
 ?להפעיל בהם את המתקן

לא ידוע לחברה על כל יישום אחר מלבד מחזור 
 מסנני שמן. 

לטובת בחינת תקינות המתקן והתאמתו  .א 4
לאור זאת . לייעוד החדש יידרש זמן

והתהליך שינוהל במקביל לקבלת ההיתרים 
אפשרות לאחסון זמני של  מבוקשהשונים 

 פסולת מסנני שמן.

יהיה ניתן לאחסן פסולת למחזור מסנני שמן 
וזה בכפוף לתיאום עם לתקופה קצובה, בלבד, 

 החברה ולאישורה מראש ובכתב.
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 מענה החברה שאלה מס"ד

אנו מבקשים לקבוע כי המחיר של השכירות  5
 ?את תשלומי ארנונההמוצע יכלול 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

לאחר פירוק המתקן, האם ניתן יהיה לשכור  6
 את הסככה למטרות אחסון אחרות?

. שכירת הסככה הנה אך ורק למטרת לא
 הפעלת המתקן.

 


