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 1מענה לשאלות הבהרה 

מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  .2

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

 המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 תשובה שאלה מס"ד

מהי צפיפות נפחית של אפר  1
 פמא?

 טון למ"ק. 0.8 -צפיפות נפחית של האפר היא כ

כמה קו"ב נפח מכלית נדרשים  2
טון  23טון אפר פמא? ל  27ל 

 אפר פמא?

בהתאם לצפיפות החומר יש לחלק את המשקל הנדרש 
 בצפיפות החומר ומקבלים נפח הנדרש להובלה ע"י המיכלית.

מהם ימי ושעות ההובלה  3
והפריקה האם א' עד ה' ללא 

 עבודה במהלך סופי שבוע? 
 

שעות הפעילות והימים בהתאם לצרכיי החברה בתיאום לפי 
 המפורט בהסכם.

האם אין מניעה כי הקבלן  4
יוביל באמצעות אותה מכלית 

מחוץ לשעות העבודה עבור 
החברה חומרים אחרים כמלט 

שעמד אפור ו/או גיר ובתנאי 
 בדרישות החברה להובלות?

 

אין מניעה להוביל באותה מיכלית צמנט/גיר, בכל אופן על 
 המיכלית להגיע ריקה להעמסה.

 

מפרט  -בהתייחס למסמך ב'  5
באחריות מי  2השרותים, ס"ק 

העמסת המכלית מרותם 
 ?אמפרט

 

הינה על המציע  האחריות בהעמסת המיכלית ברותם אמפרט
 בהתאם למסמכי המכרז. 
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 תשובה שאלה מס"ד

למכרז לא תואם את  2.3סעיף  6
להסכם ההתקשרות  6.3סעיף 

מתן התראה מראש לפני  –
סיום הסכם. כמו כן, לנוכח 

אורך התקופה והתחשיב 
הנערך על ידי המציע כתוצאה 

מכך, כמו גם ההשקעות 
הנדרשות במקרה של זכיה., 

נבקש להאריך את מועד 
 ימים. 60 -ההתראה ל

אין שינוי במסמכי המכרז. החברה תהיה רשאית לבטל 
( יום מראש מכל סיבה 30הסכם זה בהודעה של שלושים )

 .וללא חובת הנמקה או הסבר

( ערבות מכרז + 7מסמך א) 7
 -מסמך ערבות ביצוע  -נספח ז' 

נבקשכם לשנות את פרק הזמן 
הנקוב בערבות לתשלום סכום 

 מים,י 7 -ימים( ל 3הערבות )

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש   -למכרז  5.3סעיף  8
להוסיף "אחרי שנתנה לו 

הזדמנות להשמיע את 
טענותיו", זאת בהתאם לתקנה 

 )ב( לתקנות חובת המכרזים.16
 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

לנוכח משך ההסכם נבקשכם  9
הצמדה להוסיף כי תבוצע 

רבעונית על פי תשומות 
ההובלה במהלך תקופת 

ובתקופות  ההתקשרות
 האופציה.

 

למסמכי  2.2לנוכח משך תקופת ההסכם הקבועה בסעיף 
מדד  פי  למחירים על שנתיתהמכרז, תבוצע הצמדה 

 .המחירים לצרכן

 

 

 

 

 

 


