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  לכבוד

  )S2200035(חוזה  PD22000479משתתפי מכרז 

  

  בדיקות סביבה בטרמינל קריית חיים -PD22000479מכרז הנדון : 

  

 להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז הנדון. .1

בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על למען הסר ספק,  .2

 יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז. -ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3

  

  

  

  בברכה,

  

  מאיה בן דור, עו"ד

  מחלקת רכש והתקשרויות
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  תשובה  שאלה מסמך/נספח/עמוד מס"ד

בו מפורטים המסמכים הנדרשים  7בסעיף   כללי  1

שיש  7.4לצירוף להצעה, מצוין בסעיף 

להגיש את מסמכי המכרז חתומים לרבות 

 מסמך הבהרות.

באתר קיים לינק לחוזה ולינק להציע 

הצעות, לא למסמכי המכרז או לרכישה 

  שלהם. באילו מסמכים מדובר אם כן?

  

כל המסמכים הנמצאים 

תחת המכרז הרלוונטי 

באתר והמפורסמים 

  .החברה

האם ניתן להסתפק בנספחים המצורפים   כללי  2

לפנייה (כולל מסמכים המוכיחים עמידה 

  בתנאי סף) + הצעה כספית? 

האם נדרש למלא את מסמכי החוזה 

  (ולחתום עליהם) בשלב ההצעה?

  

בהתאם לאמור במסמכי 

  המכרז. 

  

  

  .כן

  כללי  3
 26 -בחוזה מצוין שמוערך שיש צורך ב

  . TO-15אנליזות 

 TO-17אם כן, למה הסמכה לשיטת דיגום 

  הינה תנאי סף?

במידה ויהיה צורך בבדיקה 

פ "ע TO-17מדגמית של 

המשרד להגנת דרישות 

  .הסביבה

  

  כתב כמויות  4

‐TOבטבלת הכמויות לא מופיעה בדיקת 

  . TO‐15רק   17

  מדוע?

הבדיקות הנדרשות 

. T015בטרמינל הן 

 המשרד להגנת הסביבה

עלול לדרוש בצורה חד 

 .T0-17פעמית בדיקות 

כגון   האם יש מידע לגבי תכנית העבודה?    5

כמה נקודות דיגום ביום ישנם לכמה ימים, 

. אנו  TO‐17ומתי  TO‐15מתי בודקים 

מבינים שהכמות הכללית היא הערכה אך 

  יש משמעות במחיר למס' האנילזות ביום.

נקודות אחת לשבועיים  4

  .TO-15של 
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האם נלקח בחשבון שהתמחור לבדיקות     6

TO‐17   כולל גם אנליזת בלאנק ובקרת

איכות? אחת בלאנק ואחת בקרת איכות 

 ליום שעלותם כעלות אנליזה רגילה.

  

אפשר לתמחר בנפרד. אם 

כי הרוב המוחלט של 

  .TO-15הבדיקות יהיה 

7    
  האם יש ברשותכם רשימה של המזהמים?

ע"פ התקן המפורסם 

  .במכרז

.מעבדת ביצוע  9.3"בתנאי הסף בסעיף:     8

הבדיקות פועלת על פי מערכת איכות 

17025-ISO ומוסמכת לתקן לביצוע  

    .האנליזות הנדרשות"

האם ניתן להוציא את הדוגמאות לאנליזה 

חיצונית (שאינה מעבדת הדיגום) במעבדה 

מוסמכת הפועלת על פי מערכת איכות 

17025-ISO?   

  כן.

ניתן להוציא למעבדה 

חיצונית, כל עוד הנ"ל 

עומדת בכל תנאי הסף 

  . 9המפורטים בסעיף 

  

  

לקבל תאריך הגשה חדש למכרז  האם ניתן    9

זה כדי להשלים את הגשת כל המסמכים 

  כנדרש? 

  

  הבקשה נדחית. 

  
  

 


