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 2018דצמבר  10

 ב' טבת תשע"ט

 
 17/2018מכרז פומבי מס' 

לשכירת סככות בשטחי מפעל החברה לשירותי איכות סביבה בנאות  201817/פומבי מס' מכרז 

 1מסמך הבהרות מס'  )"המכרז"(חובב 

ובהתאם לזכותה להכניס בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, 

 "(החברהבזאת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "שינויים במסמכי המכרז, מתכבדת 

  הבהרות, כפי שיפורט להלן.הו , התיקוניםשינוייםהעל  להודיע

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 

 במסגרת נוסח מסמך זה תקפות אך ורק למכרז הנ"ל בלבד.כל הבהרה או תשובה שניתנה  השואל.

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

 וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי 

 המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 מענה שאלה מס"ד
ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר מועד  1

נוסף להגשת שאלות הבהרה וכן לדחות את 
המועד האחרון להגשת ההצעות, בארבעה 

 ( ימים נוספים. 14עשר )

המועד האחרון להגשת שאלות 
 -הבהרה יידחה ליום שלישי, ה

12.12.18. 
המועד האחרון להגשת הצעות יידחה 

החל מהשעה  25.12.18ליום שלישי, 
. הצעות 13:00ד השעה וע 08:00

שיוגשו לאחר מועד זה תפסלנה. 
הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה 

למציעים. את המסמכים יש להגיש 
אך ורק בתיבת המכרזים של החברה 

הממוקמת במשרדי הנהלת החברה 
 בפארק אקו תעשייתי נאות חובב.

ועדת מכרזים מתבקשת לבחון את גובה דמי  2
ין היתר, בהתחשב השכירות ולהפחיתם, ב

 במחירי השכירות של מקרקעין סמוכים. 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 תחל השכירות על פי מסמכי המכרז, תקופת 3
בהודעת החברה, לתקופת  ינקבש המועד מן

חודשים. בהתחשב בהיתרים,  12 בת שכירות
רישיונות ו/או אישורים דרושים, ועדת 
המכרזים מתבקשת להבהיר כי הודעת 

 1החברה לא תנקוב במועד המוקדם ליום 
 .2020בינואר 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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 מענה שאלה מס"ד
הקמת מתקן פיילוט לטיפול ל קיים תכנון 4

בפסולת מסוכנת אורגנית בעלת ריכוזי 
 אישורהלוגניים גבוהים. אבקש לקבל 

פעילות אותה אנו מתכננים ושהיא אינה ל
 שההצעה לא תפסלכדי  בחברהמתחרה 

 .סעיף אי תחרותבמכרז מפאת 

החברה אינה רואה כל מניעה לתכנון 
ולהקמת מתקן שיטפל בפסולת 
אורגנית בעלת ריכוזי הלגוניים 

גבוהים הכולל ריכוזים משולבים. 
יובהר כי רמת ריכוז הכלור והברום 

ורמת הפלואור לא  20% -מ תפחתלא 
.  יודגש כי אישור זה 1% -מ תפחת

זה בלבד. יובהר כי  הינו בקשר למכרז
על פי מסמכי המכרז על המציע לפנות 
לוועדת המכרזים של החברה בפנייה 

מוקדמת להשתתפות במכרז על פי 
 ( למסמכי המכרז.4נספח א)

אבקש לקבל ארכה להצבת הערבויות  5
 במכרז. 

 

אין שינוי במסמכי המכרז. הגשת 
הערבויות הוארכה למועד הגשת 

 הצעות המכרז.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


