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 לכבוד

 18-022משתתפי מכרז 

 

 )להלן "המכרז"(  צינורות פלדה לדלק – 18-022מכרז הנדון: 

 1מסמך הבהרות מספר 

 

התייחסות החברה להלן במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שלוש שאלות הבהרה.  .1

 : ושהתקבלבקשות  / ותלשאל

יום וזאת  21אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה של המכרז בלפחות נשאלנו: " 1.1

יום אינו מעשי  120כמו כן זמן האספקה  עקב קושי בקבלת הצעות מחיר מספקינו.

 ."יום 180ולא ניתן לעמוד בו, אנו מבקשים שתשנו את זמן האספקה ללפחות 

 החברה: להלן תשובת

 במסמכי המכרז עודכן:  2.4סעיף 

לאחר קבלת  ימים קלנדריים 150 -האספקה למחסן החברה תתבצע לא יאוחר מ

הזמנה מהחברה. כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של 

חוזה ההתקשרות בין המציע הזוכה ובין החברה, ותזכה את החברה בפיצוי 

 מוסכם, כמפורט שם.

יכלול את חופשות היצרנים בחו"ל הינו קלנדרי וי מועד האספקה הנקוב יודגש, כ

 והספקים בארץ. 

)במקום  1.5.2018המועד האחרון שנועד להגשת המכרז נדחה לתאריך  

24.4.2018.) 

בהמשך לפניות קודמות שלנו בנושא עטיפת צנרת בישראל, ולאור דחיית  נשאלנו: 1.2

מהותי שנעשה בצינור לצרוך קבלת עדיפות בקשותינו להכרה בעטיפה כזו כשינוי 

אנו מבקשים מכם שוב לבחון את  ולאור גודלו והיקפו של המכרז הנ"ל, "כחול לבן",

החלטת ועדת המכרזים שלכם שוב וזאת כיוון שהחלטה זו אינה נכונה להבנתנו את 

 .ואינה נותנת ביטוי לחוק הקיים החלטתכם גורמת לפגיעה בייצור המקומי, החוק.
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 להלן תשובת החברה:

  אין שינוי בתנאי המכרז.

 נשאלנו: 1.3

 ?OECDאו רק  EURO1האם אפשרי גם  –" 24.       צנרת 1

 ?תחת אותם תנאים X52האם תסכימו לקבל  גם  צינור  –" 24.       צנרת 2

 להלן תשובת החברה:

 .EUR-1ניתן להגיש הצעות מיצרן בעל תעודת  – 24צנרת "

 , העומד ביתר תנאי המפרט הטכני.X52ניתן להגיש הצעות לצינור  – 24צנרת "

 

 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.  יובהר כי .2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו  .3

 ולהגישו עם יתר המסמכים.

 

 

 

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע
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