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ועין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ ( החברה –בע"מ )להלן אילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

והתאגיד ת החברה ות הבהרה ותשובובזה להעביר לעיונכם שאל יםמתכבד( התאגיד –)להלן 
 .אלה ותלשאל

 
 :שאלות הבהרה .א

 התשובה השאלה מס'

 תנאי סף -להזמנה להציע הצעות 2.8סעיף  1
הדרישה לפיה על המציע לפנות למזמין 

)להבדיל ולהודיע לו על קיום חקירה 
מהגשת כתב אישום או הרשעה( נגדו או נגד 
בעל שליטה בו, לרבות הפירוט הנדרש ומתן 
הרשאה למזמין לפנות גם לצדדי ג' לבירור 

פרטים הינה רחבה באופן בלתי סביר ואינה 
 מקובלת במכרזים מסוג מכרז זה.

בנוסף, פעמים רבות קורה כי לאחר חקירה 
נוסף  חולף זמן רב מאד מבלי שננקט צעד

 כלשהו ללא כל נימוק או הסבר.
זאת ועוד. ייתכנו מצבים שבהם לא יהיה 

ניתן לפרט על הליכי החקירה מטעמי 
 סודיות ו/או חשש לשיבוש הליכי חקירה. 
נוכח האמור, המזמין מתבקש לבטל את 

ההתייחסות לנושא של קיום חקירה 
 ולמחוק את המילים "או נחקר כחשוד".

ך את המועד כמו כן, נבקשכם להארי
להגשת בקשה מנומקת תוך פירוט המקרה 
המנוי בסעיף הקשור להגשת כתב אישום, 

כך שהבקשה תוגש בתוך שני ימי עבודה 
 ממועד החלטתכם באשר להבהרה זו.

 הבקשה מתקבלת חלקית.
בנסיבות העניין, דרישת יחידי המזמין במכרז 

לקבל פרטים אודות כל הליך פלילי אשר 
שפעה, כזו או אחרת, על עלולה להיות לו ה

התקשרות הצדדים ו/או על יכולת הקבלן 
לעמוד בהתחייבויותיו הינה מקובלת ואף 

 סבירה. 
באשר לפירוט אודות הליכי החקירה מטעמי 

 –סודיות ו/או חשש לשיבוש הליכי חקירה 
הנכם נדרשים לפרט אודות חקירה ו/או כל 

 הליך פלילי כאמור בכפוף להוראות כל דין.   
שר לבקשה להארכת המועד להגשת בקשה בא

הבקשה מנומקת תוך פירוט המקרה, 
להגיש בקשה כאמור . הנכם רשאים מתקבלת

ימי עסקים מיום פרסום מסמך  2תוך 
עד. אין בהארכה זו כדי להאריך הבהרות זה 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נוכח 
 לתנאי המכרז. 2.8הוראות סעיף 

 
 בהצלחה!

 



 בברכה,בכבוד רב ו  
 

 
 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ  בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

 
 
 

 מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
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