
 

 docx.5.8.20הליך כלי אצירה לזכוכית    -+ תשובות    שאלות הבהרה

לאספקת מכלי אצירה סגולים )פסולת   להליךהצעות  הזמנה להגשת  
 "(: "ההליך)להלן   אריזות זכוכית(

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 5.8.20תאריך 
 :כללי

 למפרט יימחק.  3.1.2הטכני המצורף להליך כנספח א' יעודכן כך שסעיף  המפרט  .1

בהליך כדי  אין כי  למען הסר ספק מובהר  . טיקלסהעשויים מפ סגולים  אצירה מיכלירכש  ל אך ורקמתייחס   ההליך .2

שלא   שוניםמתכת מספקים מ  העשויים סגולים אצירהלהגביל את תמיר להמשיך לרכוש על פי שיקול דעתה מיכלי  

 .המוזכרות בהליךוזאת אף ביחס לכמויות המוערכות של כלי האצירה    ,במסגרת ההליך

  .12:00בשעה   13.8.20 -ה חמישיעד ליום  להליך יתוקן כך שהמועד האחרון להגשת הצעות יהיה   33  סעיף .3

 
 מס"ד סעיף תוכן הבקשה התייחסות תמיר

אין שינוי מהאמור בהוראות ההליך. 
ניתן יהיה להציג   כימובהר    יחד עם זאת

ימים   28רישיון עסק קבוע או זמני בתוך  
ממועד הגשת ההצעה. אי הצגת רישיון  
העסק כאמור תהווה עילה לביטול 

 את יציג אשרככל שהספק  הזכייה
ייבחר   כאמור באיחור העסק רישיון

 כספק הזוכה.  
 
 

נמצאים בתהליך רישוי עסק ומאמינים אנחנו  
 .הקרובים  בחודשים  םשהתהליך יסתיי

  ביטוח  פוליסת  וכן  אש  כיבוי  אישורי  ברשותנו
  רישיון תעודת את להציג  נוכל  האם.  בתוקף
 ?בהמשך העסק

 
 סף תנאי

1 

להציג אישור בדיקת מוצר ממכון   ניתן
התקנים הישראלי לפיו כלי האצירה  

לחילופין, ניתן    .בתקן  עומד המוצע
אישור בטיחות של מהנדס להציג 

בטיחות לפיו כלי האצירה המוצע עומד 
התקנים הנדרשים במדינת    בכל

מבלי לגרוע מהאמור מובהר   ישראל.  
כי על הספק לוודא כי כלי האצירה  

אשר יסופקו על ידו יעמדו בכל דרישות  
 המפרט הטכני המצורף להליך זה.

האם ניתן להציג לחילופין אישור בדיקת מוצר  
 ממכון התקנים הישראלי?

 2  24  סעיף

 כלי להציע רשאי המציע כי מובהר
 .מפלסטיק  שוליים  עם  אצירה

ניתן במקום שוליים מגולוונים, שוליים  האם 
 מחומר אחר? נניח פלסטיק?

 4.2  סעיף
 הטכני למפרט

3 

מעיון במסמכי המכרז עולה כי המחיר   .1 .ההליך  בהוראות  מהאמור  שינוי ללא

 המירבי שנקבע על ידכם אינו כלכלי.

  המיוצר  איכותי  במיכל  מדובר  כי  נציין .2

 את  לשקף  המחיר  שעל  כך"ל,  בחו

  התהליכים  בשרשרת  הכרוכות  העלויות

 .האספקה  לשלב  ועד  הייצור  משלב

  המחיר את  להעלות  נבקש  לפיכך .3

 .לפחות 30%  -ב  המירבי

 4 



-2- 

 

 

 מעגל את  יגדיל  אף  סביר  שמחיר  כמובן .4

 .במכרז המשתתפים

מ"מ, אנו  160פתחים בקוטר  2כתוב שצריך  .ההליך  בהוראות  מהאמור  שינוי ללא

או עגול  אובאלי פתח גם אשרל מבקשים

 במידות מינימום 

 מ"מ .     160קוטר    

תת  4  סעיף
  4.2סעיף  

5 

כתוב "כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן", לא   .מקובלת  הבקשה

ניתן לביצוע בטכנולוגית הייצור, מבקשים 

 הבלטה.לשנות  להטבעה או 

 תת 5  סעיף
 5.5  סעיף

6 

מבקשים לאשר כי חלקי המתכת יעברו גלוון  .ההליך  בהוראות  מהאמור  שינוי ללא
 קר או חם )עקב מיעוט ספקי גלוון מתכות(.

 7 6.7  סעיף

 לספק יידרש הספק כי מעריכה תמיר
  חודש לסוף עד אצירה כלי 1,500

 כי  מובהר האמור אף על. 2021  פברואר
 של התחייבות משום זו בהערכה אין

 שיוזמנו האצירה כלי לכמות תמיר
 .האספקה למועדי או בפועל מהספק

 ליתכמו כן ובהתאם להבהרה הכל
 רשאית תהייה תמיר, לעיל המפורטת

 כלי ההליך במסגרת שלא להזמין
אשר יתכן ויהיו   ממתכת  סגולים  אצירה

 כלי אצירה האמורים.  1,500 -חלק מה
בהתאם להוראות ההליך, אספקת כלי  
האצירה תבוצע בהתאם להזמנות 
שירותים אשר יועברו לספק מעת לעת 

ולראות עיניה של ,ובהתאם לצרכיה 
 תמיר.

 1500"הספק מתחייב כי יש ביכולתו לספק....

 פחים ... בתקופה של שישה חדשים"

* מה קצב האספקה הדרוש ? במנות קבועות או 

 אחר ?  

* במידה וניתן לספק רק חלק מהכמות בפרק  

הזמן הקצוב? מסיבות שאינן קשורות בספק  

 כגון 

כוח עליון , עיכוב מצד הרשות וכו' , מה זה    
 אומר

 8 64  סעיף

אנו מבקשים לשנות "אי אספקת חלק או כלל   .ההליך  בהוראות  מהאמור  שינוי ללא

)להוסיף( באשמת הספק הפחים הסגולים 

₪    500  –אשר נקבע בהזמנת   השירותים   במועד

 לכל יום איחור באספקה".

 

 9 82.2  סעיף

 


