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 3/2019מכרז פומבי מס' 
אחזקה בסיסית בשטחים תפעוליים במתקני המפעל ושטחי החברה לשירותי איכות   הזמנה להציע הצעות למתן שירותי

תעשייתי נאות חובב-הסביבה בע"מ בפארק אקו  
 1 מסמך הבהרות מס'

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

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

ום אי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין מש

  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.

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

להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא 

 שינוי.

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

 –מסמך ב  1
מפרט 

 השירותים

רשאית להודיע על כי זו החברה הוראת מה פירוש  6.2

נבהיר כי החברה באילו נסיבות?  –"ביטול הצורך" 

 .על בסיס קבועמעסיקה כוח אדם 

החברה שומרת על זכותה להודיע 

לקבלן על ביטול הצורך בקבלת 

השירותים, וזאת בהתראה 

 12:00שתימסר לו עד השעה 

 בצהריים של היום הקודם.

 עובדיםהשני ל מהי הדרישה ביחס. לא ברור 1 2.1.5 מסמך א 2
 ?המצוינים בסעיף

 
. על מנת להעניק שירותי ניקיון, יש צורך ברישיון 2

קבלן שירות. האם לצורך מתן שירותי הניקיון מותר 
יהיה למציע הזוכה להתקשר עם קבלן משנה, 
בהתחשב בכך ששירותים אלה דורשים רישיון קבלן 
שירות? אם הדרישה מתוקנת, הדבר מחייב גם תיקון 

 .5במסמך א 2יף של סע
 

על המציע הזוכה לספק את . 1
 עובדיםהשירותים באמצעות שני 

או יותר, על פי בחירתו. עובדי 
 הקבלן יבצעו את כל השירותים 

 במסמכי המכרז והמפרט.כמפורט 
 
 השאלה אינה ברורה.. 2

השירותים מושא המכרז הנם 
אחזקה בסיסית בשטחים שירותי 

תפעוליים במתקני המפעל ושטח 
לאור האמור אין שינוי חברה. ה

 במסמכי המכרז.
, פרק אין שינוי ממסמכי המכרז מבוקש להעניק פרק זמן של שבוע לפחות 12.2 מסמך א 3

הזמן שיוגדר על ידי החברה יהא 
  פרק זמן סביר.

מסמך  4
 ביטוחים

מבוקש להבהיר כי בעת הגשת ההצעה לא חלה על  

על ידי המציע החובה לצרף מסמך ביטוחים חתום 

 המבטח

במועד הגשת ההצעות, יש להגיש 

את המסמך כשהוא חתום על ידי 

, כאשר מובהר כי המציע בלבד

בחתימת המציע יש כדי להסכים 

 לתנאי הביטוח.
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כותרת  1מסמך א 5
סעיף 

3 

, הינה 3, סעיף 1שבמסמך אהפניה   חלה טעות בהפניה המקושרת. מבוקש לתקנה. 
 במסמך א'  3.1לסעיף 

האם חלה חובה לחתום על נספח ה' )התחייבות   ה נספח 6

לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים( בעת 

 הגשת ההצעה?

התשובה חיובית. יש לחתום על 

כלל מסמכי המכרז, ההסכם, 

 המפרט ונספחיהם.

מסמכים אלו יצורפו כנספח א' 

להסכם ההתקשרות, מול המציע 

 הזוכה.

על נספח ו' )נספח בטיחות( האם חלה חובה לחתום   נספח ו 7
 בעת הגשת ההצעה?

 

התשובה חיובית. יש לחתום על 
כלל מסמכי המכרז, ההסכם, 

 המפרט ונספחיהם.
מסמכים אלו יצורפו כנספח א' 
להסכם ההתקשרות, מול המציע 

 הזוכה
 


