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 212368סימוכין: 

 לכבוד

 18-059משתתפי מכרז 

 

 )להלן "המכרז"( מערך לטיפול בפליטות ריח בעת טעינת מזוט  – 18-059מכרז הנדון: 

 1מסמך הבהרות מספר  -הליך מעודכן 

 

במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות  .1

 שהתקבלו: 

 נשאלנו / התבקשנו: 

 התייחסותנו נשאלנו / התבקשנו

מאחר ומכרז זה מפורסם בפעם השלישית ואנו  האם ניתן לערוך סיור מקדים לפני הגשת המכרז?

בלחץ של לוחות זמנים, לא ניתן לבצע סיורי 

 קבלנים

Kindly advise the minimum/nominal/maximum 

oxygen content of the vapour 

Mazut vapor normally contains 1% of 

oxygen. 

I would however, recommend to look in 

the literature regarding mazut vapor 

analysis 

 - של המכרז 4.2סעיף 

המקורי המצורף כנספח ג' רשום "על גבי כתב הכמויות 

למסמכי המכרז". האם הכוונה לנספח ד'? בנספח ג' אין 

 כל התייחסות לכתב כמויות.

 הכוונה לנספח ד' למסמכי המכרז

 –של המפרט הטכני  Dנספח 

בגבול המפעל? על איזו משיטות  –איפה נמדד הריח 

 ( להסתמך?5הבדיקה )סעיף 

 קת יםהריח יימדד בגדר בין המתקן למיקום מחל

מאחר ומכרז זה מפורסם בפעם השלישית ואנו  האם ניתן לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבועיים?
בלחץ של לוחות זמנים, לא ניתן לדחות את מועד 

 ההגשה
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 תר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.כל י 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 

 

 – בנספח ה' 8סעיף 

נא  היות והאספקה תהיה ממקורות שונים בארץ ומחו"ל 

 לאפשר אספקות חלקיות למחסן

 יש לספק את המערך כקומפלט –לא מקובל 

 – בנספח ה' 7.2סעיף 

ייתן  שבועות )המקורי(  4פיגור בזמן אספקה מעבר ל 
זכות לחברה לבטל את ההזמנה ו/או לחלט ערבות 

 )בנוסף לקנסות (

 7מפורטות בסעיף זכויות החברה  -לא מקובל 

 בנספח ה'

 – של נספח ד )כתב הכמויות( 3סעיף 

האם אספקת הקונסטרוקציה לתמיכת עמודות הספיגה 

 ידינו( על ידי המזמין-)הפתרון שנבחר על

 שלילי

 – בהזמנה 2.2+2.3סעיפים 

 זמן האספקה הנדרש יהיה לציוד עיקרי

יש לספק את המערך כקומפלט  –לא מקובל 

 הנדרש ובמועד האספקה 
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