
  ]הקלד טקסט[
 

 חתימה וחותמת: ______________________

18.7.2022 
 

הזמנה להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה  – 23/2022מכרז פומבי מס' 
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ  

 
 עדכון מסמכי המכרז  דחיית מועדים ועל הודעה על  

 

על  "( מתכבדת להודיע על עדכון במועדי המכרז וכןהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "
 עדכון במסמכי המכרז שבנדון: 

 

 מעודכנים במכרז: םלהלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיי .1

 

 21.07.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 25.07.2022 ותהבהרו שאלותלמענה משוער 

החל מהשעה  31.07.2022 המועד האחרון להגשת הצעות 

 14:00ועד השעה  09:00

בפארק  החברהמשרדי ב

תעשייתי נאות חובב, -האקו

 ושם בלבד

 

 שבמסמך א' למסמכי המכרז, ישונה לנוסח הבא:  2.1נוסחו של סעיף  .2

"( אשר יספקו מלט הספק הזוכההחברה מעוניינת להתקשר עם שני גופים  )להלן יקראו: "  2.1
, וזאת באמצעות שינוע פנאומטי לחצר החברה N CEM II 42.5מסוג צמנט פורטלנד 

ת הספק אשר יציע את הצע רמת חובב )להלן: "המפעל"(, והכל כמפורט במסמכי המכרז.ב
, והספק "(הספק הזוכה הראשון)להלן: " ראשוןהזוכה כהמחיר הזולה ביותר יוגדר 

הספק )להלן: " השניהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר אחריו יוגדר כספק הזוכה ש
 . "(הזוכה השני

 

 בנוסח הבא:  2.3.1למסמכי המכרז יתווסף סעיף . שבמסמך א' 2.3לסעיף  .3

הזוכה השני הספק הזוכה הראשון במכרז זה לבין הספק חלוקת הזמנות העבודה בין   2.3.1
 תהיה על פי המנגנון הבא: 

הראשון ותעביר אליו הזמנת עבודה. במידה ולא תחילה תפנה החברה אל הספק הזוכה 
  ת, תפנה החברה אל הספק הזוכה השני. יהיה באפשרותו לספק את כל הכמות הנדרש

 בדבר הספק הקיים. 2.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 

 

בו נכתב "המציע" או "הזוכה" או למסמכי המכרז  שבמסמך א' 2.4-2.9בכל מקום בסעיפים  .4
 "המציע הזוכה" ייכתב "המציעים" או "הזוכים" או "המציעים הזוכים".

 

 בנוסח הבא:  10.3.1מסמך א' למסמכי המכרז יתווסף סעיף . שב10.3לסעיף  .5



  ]הקלד טקסט[
 

 חתימה וחותמת: ______________________

והספק שהציע את  הספק שהציע את ציון המחיר הזול ביותר יוכרז כספק הזוכה הראשון  10.3.1
 הצעת המחיר הזולה הבאה אחריו יוכרז כספק הזוכה השני. 

 

 שבמסמך א' למסמכי המכרז, ישונה לנוסח הבא:  10.8נוסחו של סעיף  .6

. ההתקשרות מול הכשיר רביעיוכשיר  שלישיהחברה תהא רשאית להגדיר במכרז זה כשיר   10.8
ספק הזוכה הראשון או רה שתופסק הפעילות עם הי תופעל רק במקרביעו/או ה לישיהש

  הספק הזוכה השני. 

 

 ול לגבי שני הספקים הזוכים. חישבמסמך א' למסמכי המכרז  11האמור בסעיף החברה מציינת כי  .7

 שבמסמך א' למסמכי המכרז, ישונה לנוסח הבא:  11.1ו של סעיף נוסח

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים,  .11.1
רק , כאשר הספק הזוכה השני(ו )הספק הזוכה הראשון ותחייב את החברה והמציע הזוכה

ל תנאיו ונספחיו כנכרת בין יחשב הסכם ההתקשרות על כחתימת החברה על ההסכם עם 
הצדדים. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות 
כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציע. סייגה ועדת המכרזים את הודעת הזכייה, 

 תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה.

 

 מסמך ד' למסמכי המכרז, ישונה לנוסח הבא:  –ההואיל השלישי שבהסכם ההתקשרות  נוסחו של .8

וועדת המכרזים של החברה החליטה במסגרת ישיבתה מיום ________ על  והואיל 
 בחירה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, לצד זכייתו של ספק נוסף כהצעה זוכה; 

 

 ז יתווספו המונחים הבאים: מסמך ד' למסמכי המכר –שבהסכם ההתקשרות  1.4לסעיף  .9

 הספק שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר;  –"הספק הזוכה הראשון" 

  הספק שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר אחרי הספק הזוכה הראשון. –"הספק הזוכה השני" 

 

 מסמך ד' למסמכי המכרז יתווסף הסעיף הבא:  –להסכם ההתקשרות  3.2לסעיף  .10

העבודה בין הספק הזוכה הראשון במכרז זה לבין הספק הזוכה השני חלוקת הזמנות  3.2.1
 תהיה על פי המנגנון הבא: 

תחילה תפנה החברה אל הספק הזוכה הראשון ותעביר אליו הזמנת עבודה. במידה ולא 
 יהיה באפשרותו לספק את כל הכמות הנדרשת, תפנה החברה אל הספק הזוכה השני.  

 לעיל. 3.2סעיף  אין באמור כדי לגרוע בהוראות

 

 


