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 י"א שבט תשע"ט
  

 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

שירותי דיגומי הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת  למתן  16/2018מס'  פומבי מכרז
 )להלן: "המכרז"( ארובות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 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 מדובר  -( ערבויות 2ישנם שתי ) 1

([ 9באחת טרם הזכייה ]מסמך א )

 ([?5והשנייה לאחר הזכייה ]נספח ג )

 

( הינה ערבות מכרז 9כן. הערבות במסמך א)
( 5והערבות בנספח ג)לצורך הבטחת ההצעה 

. לצורך הבטחת מתן השירות הינה ערבות ביצוע
ערבות המכרז תוחזר למציעים לאחר תום 
הליכי המכרז. מציע שזכה במכרז יצטרך 

להמציא ערבות ביצוע לפני שיקבל חזרה את 
 המכרז.ערבות 

 יוגש לאחר זכייה?  –מסמך ג בכללותו  2

 

מסמכי לא. את מסמך ג' יש להגיש יחד עם כל 
 למסמכי המכרז. 4.16המכרז בהתאם לסעיף 

האם מתקיים משא ומתן  – 11.2סעיף  3

 נוסף לאחר 

 הזכייה במכרז בין החברות הזוכות?

 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי, בבקשות 
הפרטניות יידרשו המציעים הזוכים להעניק 
אחוז הנחה מן המחירים אשר הוצעו על ידם 
במסגרת המכרז, וזאת בהתאם לדרישות 

הן לגבי סוג הבדיקה (הפרטניות של כל בקשה 
. ספק המסגרת הזוכה בכל )והן לגבי הארובה

לול אחוז בקשה פרטנית יהא הספק אשר שק
ביחד עם הצעת המחיר אותה  ,ההנחה שהציע
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 מענה החברה שאלה מס"ד
הגיש במסגרת הצעתו למכרז, תהא הנמוכה 

על אף האמור, מובהר כי החברה תהא . ביותר
רשאית שלא לנהוג בהתאם לחלוקה האמורה 
במקרים של אי שביעות רצון משירותים 
קודמים שסופקו על ידי ספקי המסגרת ו/או 

מנים ו/או מכל משיקולי זמינות, עומס ולוח ז
שיקול אחר, לרבות כל אמת מידה נוספת/אחרת 
אשר תיקבע בבקשה הפרטנית, והכל בהתאם 

  .לשיקול דעת החברה

ובדיקה  HClהאם ניתן לבצע בדיקה ל  4

לאמוניה ביחד, ע"י שימוש במערכת לדיגום 

 ?EPA 5על פי 

  .א

בדיקות הנ"ל יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד 
 להגנ"ס ובאישורו. 

 HClבמידה והמשרד להגנ"ס מאשר ביצוע 
ואמוניה ע"י שימוש במערכת לדיגום עפ"י 

EPA 5לכך , לחברה לא תהיה התנגדות. 

  EPA 18על פי שיטה  VOCסריקת  5
חזרות. האם נדרש לכך על פי  3מבוצעת ב 

 תנאי המכרז

במידה ידרשו יותר מחזרה אחת, המענה יינתן 
 .הצעת מחיר פרטניתבקשה לבמסגרת 

גם  SO2האם ניתן לבצע דיגום למזהם  6

 EPAבאמצעות שיטה )מוכרת ובהסמכה( 

6c? 

 

בדיקות הנ"ל יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד 
 להגנ"ס ובאישורו. 

במידה והמשרד להגנ"ס מאשר ביצוע בדיקת 

SO2  באמצעות שיטהEPA 6c לחברה לא ,
 תהיה התנגדות לכך.

גם  NOXהאם ניתן לבצע דיגום למזהם  7

 EPAבאמצעות שיטה )מוכרת ובהסמכה( 

7e? 

 

בדיקות הנ"ל יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד 
 להגנ"ס ובאישורו. 

במידה והמשרד להגנ"ס מאשר ביצוע בדיקת 

NOx  באמצעות שיטהEPA 7e לחברה לא ,
 תהיה התנגדות לכך.

במידה ולא קיימת מעבדת אנליזה בארץ  8

המבצעת אנליזה למזהם מסוים תחת 

הסמכה, האם הדיגום קביל על פי תנאי 

 המכרז?

 

 .(11מסמך א)האנליזות הנדרשות מפורטות ב
את האנליזות צריך לבצע במעבדות המוסמכות 

 בהתאם. 

ימי עבודה את מועד  5האם ניתן להאריך ב  9

 הגשת הדוחות? 

 

יל שלח למזמין במיידו"ח התוצאות מקובל. 
ימי עבודה.  20 -ו/או בדואר, תוך ולא יותר מ

במקרה בו הזמנת העבודה הפרטנית עניינה 

, תשלח המעבדה את התוצאות VOCבבדיקת 
ימי  25 -ו/או בדואר, תוך ולא יאוחר מ במייל
 .עבודה

 


