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 5מס'   -מסמך הבהרות 

   1שאלה מס' 

להסביר מה  ,אבקש    " HDPEנדרש מיכל פלסטיק    7סעיף    –   68עמ'  ":  17בהמשך לתשובתכם לשאלה מס'  

 . יחידת האגירה מפלסטיק של חברתנוהוא החומר ממנו עשויה 

  –   פוליאתילן בצפיפות גבוהשהוא     HDPE  במכרז אנו נדרשים לספק יחידת אגירה מפלסטיק ברמה •

 חומר חזק אך אינו גמיש. 

חוזק,  של  תכונות  בעל      משולב חומר לינארי  פוליאתילן  הינה למעשה    -  LLDPE יחידת אגירה ברמת   •

 HDPEרבה כך שהשילוב ביניהם גורם למוצר חזק וגמיש יותר מ   גמישותו  טמפ' התכה

מאחר והרמה הנ"ל הופכת את    LLDPEכיום רוב החברות בשוק מייצרות יחידות אגירה מפלסטיק ברמה  

מיכל הפלסטיק לחזק אך גמיש כלומר במידה והמיכל מקבל מכות אינו נשבר כפי שקורה במיכל ברמה  

HDPE. 

ף לרמה  בנוס   LLDPEלאור האמור לעיל אבקש להוסיף שניתן יהיה לספק גם מיכלים מפלסטיק ברמה  

HDPE . 

 1תשובה מס' 

  .  2במסמך הבהרות מס'  17לא מקובל. ככתוב במכרז ובתשובה לשאלה מס'  

 2שאלה מס' 

 אבקש לדחות מועד הגשת המכרז בכמה ימים עקב נסיעה דחופה ולא צפויה לחו"ל מסיבות אישיות.

 2תשובה מס' 

שלישי  עד    נדחההגשת ההצעות  מועד   לא  10:00בשעה    15/11יום  דחיפות  .  בשל  נוספת  דחיה  תתאפשר 

   של האשכול.   יםההליך ושיקולים אדמיניסטרטיבי

   3שאלה מס' 

המציע נדרש לצרף להצעתו מחירון לחלקי חילוף, נבקש להבהיר כי המחירים    8)ה( עמ'  5.2סעיף  –מסמך א'  

 לאשכול.   5%דמי ניהול של ולא כוללים מע"מ   לא כולליםבמחירון החילוף 
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  3תשובה מס' 

במועד התשלום לפי שיעורו  יתווסף  המע"מ  מ.  "מע יכללו  לא  חלקי החילוף  מחירון  המחירים הנקובים ב

 לא יידרשו דמי ניהול לאשכול בכל הקשור לחלפים.  כדין. 

   4שאלה מס' 

נבקש כי המלצה באיכות גבוה תהיה המלצה    ,15עמ'    14.4הוראות למשתתפים במכרז, סעיף    –מסמך ב'  

מפנה    של מנהל אגף, היות ולא בכל רשות יש ראש מינהל וכאשר מבקשים המלצה ממנכ"ל הרשות הוא

 אותנו למנהל אגף ו/או מחלקה שהוא הגורם שעובד מול הספק. 

  4תשובה מס' 

אליו כפוף ראש  ,  אין ברשות ראש מינהלהמלצה של מנהל אגף תיחשב המלצה באיכות גבוהה רק כאשר  

 מנהל האגף כפוף ישירות לראש הרשות.  כן ו, האגף

 

 ! למכרז זה לא יתאפשר עוד סבב של שאלות הבהרה  –שימו לב 

 

 סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו. מ

 בהצלחה לכל המציעים! 


