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 2018, אפריל 18

 194315סימוכין: 

 לכבוד
 18-022משתתפי מכרז 

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

 2מסמך הבהרות מספר 
 

 ותהתייחסות החברה לשאללהלן במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שלוש שאלות הבהרה.  .1

 : ושהתקבלבקשות  /

 י היצרן אשר פועל בחו"ל,על ידאנו מבקשים כי ההצעה תוגש ישירות נתבקשנו: " 1.1

והכיסוי את מלוא האחראיות להעמיד את הנוכחות  ועל עצמ לוקח כאשר המציע

 ." ההמקומי של כל צורך שיעל

 להלן תשובת החברה:

עים. החברה תתקשר רק עם מציע אחד, לא ניתן לפצל את ההצעה בין שני מצי
אשר ייתן לחברה ערבות כמפורט במסמכי המכרז, ויהיה אחראי לכל פגם או נזק 
שייגרמו, ויידרש לשאת בפיצויים מוסכמים ככל ויהיו. יחד עם זאת, המציע רשאי 

 להתקשר עם גורם אחר לצורך הספקת המוצר. 

צר ישירות אל מחסני החברה יובהר כי  על המציע מוטלת האחריות לאספקת המו
כמפורט במסמכי המכרז. יחד עם זאת, האחריות על טיב המוצר תהיה מוטלת על 
המציע עימו התקשרה החברה, בין אם סיפק את המוצר בעצמו, ובין אם באמצעות 

 גורם שלישי.

לחברה מפעלים ברחבי אירופה ולהערכתה המפעל היכול להעמיד את "נשאלנו:  1.2

(האיחוד האירופאי) אך  EU -המוצר המיטבי במחיר אטרקטיבי ביותר הוא מפעל ב

. המפעל המוצע, עומד בכל הסטנדרטיים OECD -במדינה שאינה חברה בארגון ה

ומיות הגבוהים של קבוצת ארסלור מיטאל ומספק בהצלחה לחברות אנרגיה בינלא

 ."OECD -לפרויקטים במדינות ה

 להלן תשובת החברה:

 ובמפרט הטכני.  11.4.18אין שינוי בתנאי המכרז, במסמך ההבהרות מיום 
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 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.  יובהר כי .2

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

 עם יתר המסמכים.

 

 

 

 

 בברכה,
 

 טלמור סלע
 מחלקת רכש והתקשרויות 
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