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  2021בפברואר  08

הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן איתור ושירותי השמה לחברה  04/2021מכרז מסגרת פומבי מס 

 1הבהרות מס' מסמך  – לשירותי איכות הסביבה

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ 

  ל שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן."(, עהחברה)להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי 

  מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

 ההליךלצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת  המחייבים. יש המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 מס"ד 
חלק 

 במכרז

מספר 

 סעיף
 מענה פירוט השאלה

1 

אין במכרז זה הגשת הצעת מחיר, אלא רק   כללי

אליה מועברים  ברשימההספקים הזוכים נכללים 

כאשר יש כזו, והספק מעביר  ,פרטי משרה נדרשת

מועמדים ומעביר גם הצעת מחיר לכל משרה 

  ?האם נכון  בנפרד,

החברה תעביר לכל ספקי 

המסגרת, מעת לעת ובהתאם 

לצרכיה, בקשה אשר תכיל פירוט 

של המשרה הנדרשת לאיוש וכל 

ספקי המסגרת יידרשו להציע 

ם ופרטים של לחברה קורות חיי

מועמדים. מועמד שייקלט לחברה 

)בהתאם להוראות ההסכם( יזכה 

את הספק שהציע את מועמדותו 

בתשלום תמורה בהתאם לסעיף 

 .התמורה המפורט בהסכם

2 

 משרות מגוונות בתחומים שונים. באילו סוגי משרות מדובר ?  כללי

החברה מעסיקה עובדים בתחומים 

א מגוונים במשרות מקצועיות ול

 מקצועיות. 

3 

משתנה בהתאם לסוג המשרה,  מה שכר העובדים המבוקשים להשמה ?  כללי

 היקף המשרה וכיוצב'.
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4 

מה היקף הפעילות המשוער לשנה מבחינת כמות   כללי

 ?המשרות

 לא ניתן להתחייב לצפי.

 

5 

כל חברה שתגיש מועמדות  ?כמה חברות זוכות תהיינה  כללי

 כזוכה. ותעמוד בתנאי הסף תוכרז

 

6 

ככל שמועמד מסוים,  ,נודה להבהרתכם האם  כללי

שפרטיו הועברו ע"י המציע, היה קיים במאגרי 

המזמין קודם לכן, והמזמין לא היה אתו בקשר 

כלשהו במהלך השנה שקדמה להעברת פרטיו ע"י 

המציע, ולחילופין המזמין לא פנה למועמד זה 

ת בנוגע למשרה הספציפית, עבורה נשלחו קורו

החיים ע"י המציע, ייחשב המועמד כמועמד, אשר 

 פרטיו הועברו ע"י המציע?

פרטיו של מועמד שהועברו 

לחברה על ידי מציע יעמדו לזכות 

חודשים  6החברה המציעה למשך 

 ממועד שליחתם.

7 

תנאי 

 המכרז

האם זכיה במכרז משמעותה היכללות במאגר  2.1

חברות ההשמה אליהן תפנה החברה לשירותי 

כות הסביבה מעת לעת בבקשה לשלוח מועמדים אי

מתאימים )השמה( או שמא מדובר בניהול תהליכי 

 גיוס באופן בלעדי?

זכיה במכרז משמעותה היכללות 

במאגר חברות ההשמה אליהן 

תפנה החברה לשירותי איכות 

הסביבה מעת לעת בבקשה לשלוח 

 מועמדים מתאימים

8 

תנאי 

 המכרז

סם במקביל ....."  "החברה תהא רשאית לפר 2.2

ייחשב המועמד כמועמד של החברה ולא תזכה לכל 

תמורה ..."  נבקש  כמוקבל שבמידה ולא החל 

תהליך עם המועמד למשרה האמורה, יחשב 

 .המועמד כמועמד של החברה ששלחה אותו

 

 לעיל. 6ראו מענה לשאלה 

10 

תנאי 

 המכרז

השלישית בשורה השלישית לאחר המילים בפסקה  2.2

רת ההשמה לחברה" מבוקש להוסיף "ובעניין "חב

 אותה בקשה פרטנית".  

 הבקשה מתקבלת.

11 

תנאי 

 המכרז

הרביעית בשורה השניה לאחר המילה בפסקה  2.2

"ראשונה" מבוקש לכתוב "לאותה בקשה 

 פרטנית".

 הבקשה מתקבלת.

12 

תנאי 

 המכרז

האם 'הגשת מענה' לפניה משמעותה שליחת קו"ח  2.4

עמד אחד שמתאים לדעת המציע של לפחות מו

 למשרה המפורסמת ?

 אכן.
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13 

תנאי 

 המכרז

חוות  –ישולם בגין שירותים נוספים, למשל כיצד  2.5

 דעת של פסיכולוג או מבחן אמינות?

ככל והצעת המחיר לביצוע 

השירותים הנוספים תתקבל על 

ידי החברה, התשלום יהיה בהתאם 

להסכם ועל  4.1.2למפורט בסעיף 

 ח ב' להסכםפי נספ

14 

תנאי 

 המכרז

לאחר המילה "החברה" מבוקש  3שורה א.  2.5

 ועל חשבונה"להוסיף "

בסיפא מבוקש להוסיף "במקרה המתואר בסעיף ב. 

תשולם התמורה לספק בהתאם לביצוע בפועל 

 בשיטת "גב אל גב"

 א. הבקשה מתקבלת.

ב. הבקשה נדחית. ראה תשובה 

 לעיל. 13לשאלה 

15 

תנאי 

 המכרז

בכפוף לתשלום מלוא מבוקש להוסיף בסיפא " 2.7

התמורה המגיעה לזוכה בגין שירותים שתספק עד 

 למועד הסיום בפועל."

 הבקשה מתקבלת.

16 

תנאי 

 המכרז

שמאחורי דרישת סף זו,  הרציונלנבקש להבין את  3.3

שכן כלל ההתנהלות מול מועמדים כיום הינה 

 טלפונית/מיילית/מקוונת

סף בראיון ערך מוהחברה רואה 

המציעים את פרונטלי של 

 . המוצעים על ידםמועמדים ה

17 

תנאי 

 המכרז

על ידי יכולה להתבצע הגשה קובע כי  3 סעיף  3

מבוקש להבהיר שגם עוסק מורשה  – תאגיד רשום

 . יכול להגיש הצעתו

משמעות המילה מובהר בזאת כי 

הינה בהתאם לקבוע  ",תאגיד"

, 1981-תשמ"א ,חוק הפרשנותב

עוסק  –ת לכן ההבהרה מתקבלו

מורשה רשאי להגיש הצעתו 

 למכרז.

18 

תנאי 

 המכרז

 אכן. האם הכוונה לנסח חברה? 4.4

19 

תנאי 

 המכרז

בסעיף זה נכתב כי יש לצרף אישור מאת רו"ח  4.8

( המעיד על עמידת 3של המציע בנוסח מסמך א)

מצוין על  16, בעמוד 3.3המציע בתנאי סף 

 בוטל, נודה להבהרתכם. (3העמוד כי נספח א)

 2.2( סעיף 1אנא תשומת ליבכם כי בנספח א)

, על המציע להציג סניפים רלוונטיים  13בעמוד 

 . 3.3ואשר מעידים כי המציע עומד בתנאי סף 

 מדובר על טעות סופר.
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20 

תנאי 

 המכרז

( עליו צריך לחתום 3הסעיף מפנה לטופס א) 4.8

י סעיף רואה חשבון לצורך הוכחה בעמידה בתנא

נבקש . , אך טופס זה בוטל במסמכי המכרז3.3

לכן לוודא כי אין צורך להחתים רואה חשבון 

 (.3על טופס א)

מדובר על טעות סופר. אין צורך 

 (.3במילוי טופס א)

21 

תנאי 

 המכרז

נראה כי נפלה טעות בסעיף מאחר והתחייבות  4.13

( 9המציע בדבר אי לקיחת שוחד הינו בנוסח א)

, ולא כפי שנכתב בסעיף 22בעמוד  אשר נמצא

 זה, אנא הבהרתכם.

אכן מדובר על טעות סופר. הנספח 

 (9הנו נספח א)

22 

תנאי 

 המכרז

נראה כי נפלה טעות בסעיף מאחר והתחייבות  4.14

( 10המציע בדבר אי לקיחת שוחד הינו בנוסח א)

, ולא כפי שנכתב בסעיף 23אשר נמצא בעמוד 

 זה, אנא הבהרתכם

ר על טעות סופר. הנספח אכן מדוב

 (10הנו נספח א)

23 

תנאי 

 המכרז

נא אישורכם שמוגש כמענה רק המקור כעותק  7.1

 יחיד?

 אכן.

24 

תנאי 

 המכרז

לאור מצב הקורונה וההנחיות המגבילות נסיעות  7.2

שלא לצורך, נבקש להוסיף את האפשרות להגיש 

 הצעות גם במייל

 הבקשה נדחית.

25 

תנאי 

 המכרז

המציעים רשאים לצרף המלצות.  ן נדרשים המציעים לציין ממליצים?היכ 9.2

 אין חובה.

26 

תנאי 

 המכרז

אין צורך לחתום בשלב זה על  -נבקש לוודא  10.2.1

 ההסכם )מסמך ג'( ?

יש לחתום בתחתית כל עמוד 

ועמוד של מסמכי המכרז לרבות 

 ההסכם עם נספחיו

27 

תנאי 

 המכרז

ה " בלבד" מבוקש לאחר המיל - 2שורה א.  10.6

להוסיף "ולאחר שנתנה לזוכה התראה מראש 

 ובכתב לתיקון ההפרה והזוכה לא פעל לתקנה"

שורה אחרונה במקום "שיגרמו" מבוקש לכתוב  ב.

 "שנגרמו"

ובכפוף להצגת בסיפא מבוקש להוסיף "ג. 

 אסמכתאות בכתב לנזקים כאמור".

 א. הבקשה מתקבלת.

 ב. הבקשה מתקבלת.

 ת.ג. הבקשה נדחי
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28 

תנאי 

 המכרז

פירוש "בלתי סבירה"? שהרי הספק אינו נוקב מה  12.2

 .בהצעת מחיר במסגרת הצעתו

 המשפט "בלתי סבירה" יימחק

29 

תנאי 

 המכרז

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על  14.1

נזק אשר יגרם כתוצאה ממעשה רשלני ו/או מחדל 

 של החברה ו/או מי מטעמה"

 .הבקשה נדחית

30 

תנאי 

 המכרז

מבוקש למחוק את המילים "ולהתחייב  – 2שורה  16.1

 בשמו"

 הבקשה מתקבלת.

31 

תנאי 

 המכרז

מסמך 

 (5א)

באישור עו"ד במקום "בשם המועמד" מבוקש 

 לכתוב "בשם המציע".

 הבקשה מתקבלת.

32 

תנאי 

 המכרז

מסמך 

 (6א)

באישור עו"ד במקום "בשם המועמד" מבוקש 

 ".לכתוב "בשם המציע

 הבקשה מתקבלת.

33 

תנאי 

 המכרז

מסמך 

 (10א)

 הבקשה מתקבלת. מבוקש למחוק את המילה "ומנהליה".

34 

תנאי 

 המכרז

מסמך 

 ב'

מבוקש להוסיף בסיפא "בכפוף לתשובת  - 3סעיף 

 החברה".

הבקשה מתקבלת חלקית, נוסח 

 הסעיף יעודכן כדלקמן:

אחראיות על קשר ישיר ורציף עם 

ונם המועמדים, לרבות זימ

לראיונות ו/או למבחני מיון ככל 

ובהתאם לבקשת החברה, שיהיו, 

תשובה למועמדים  מתןכן ו

חוק ללתשובות החברה ובהתאם 

הודעה לעובד ולמועמד לעבודה 

עבודה והליכי מיון וקבלה  תנאי)

 .2002-(, תשס"בלעבודה

 

35 

נציגיו, באי כוחו, " -מבוקש למחוק   1שורה א.  1.4 הסכם

ורשים לפעול בשמו ומטעמו" ולכתוב שליחיו, המ

 "ומנהליו"

ולרבות הפעלים " -מבוקש למחוק   3שורה ב. 

 בשמו או עבורו למתן כל או חלק מהשירותים"

א. הבקשה מתקבלת חלקית. 

המורשים לפעול בשמו המונח "

" ייוותר, ויתווסף ומטעמו

 "ומנהליו".

 ב. הבקשה נדחית.
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36 

 2.7 הסכם

4.7 

יה ויחול שינוי באחוז המע"מ מבוקש להבהיר כי ה

 אזי התמורה המגיעה לספק תשונה בהתאם

  הבקשה מתקבלת. שיעור המע"מ

 יהיה כקבוע בחוק. 

37 

מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה תודיע לספק מיד  2.11 הסכם

עם קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור ותאפשר 

לספק לנהל את ההגנה. החברה לא תתפשר 

מור ללא הסכמת הספק בתביעה ו/או דרישה כא

 מראש ובכתב"

 הבקשה מתקבלת.

38 

סעיף  הסכם

3.7 

לאחר המילה "ראשונה" מבוקש לכתוב "לאותה 

 בקשה פרטנית

 הבקשה מתקבלת.

39 

 לעיל. 13ראה תשובה לשאלה  ?כיצד ישולם בגין שירותים נוספים 3.8 הסכם

40 

נבקש לוודא שסעיף זה יתקיים כתלות בהסכמת  3.8 הסכם

לשירותי איכות הסביבה, להצעת המחיר  החברה

של השירותים הנוספים מטעם המציע, אשר תשלח 

למול פניה ספציפית של החברה לשירותי איכות 

 הסביבה

 אכן.

41 

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף לאמור  3.8 הסכם

 לעיל" 3.5בסעיף 

 הבקשה מתקבלת.

42 

' משמעותה נבקש לוודא כי 'משכורתו של המועמד 4.1.1 הסכם

 שכרו המלא כולל תוספות וכיו"ב

מובהר כי הכוונה הינה ל"שכר 

פנסיוני", ללא תוספות, כגון שווי 

 רכב וכיוצ"ב.

43 

היכן בהצעה יש לנקוב במחיר המבוקש לשירותים  4.1.2 הסכם

 ?אלו

במידת הצורך החברה תשלח 

לחברות ההשמה בקשה לקבלת 

הצעות מחיר פרטניות, והזוכים 

יתבקשו לציין את הצעתם על גבי 

 פנייה זו שתועבר אליהם.

44 

לאחר המילה "מאחריותו" מבוקש  – 1שורה  4.6 הסכם

 להוסיף "על פי דין"

 הבקשה נדחית.

45 

, לא קיזוז בהתאם להחלטה שיפוטית שביצועה 4.8 הסכם

 עוכב

 הבקשה נדחית.
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46 

לאחר המילה "הראשונה" מבוקש  3שורה א.  4.8 הסכם

 להוסיף "בכתב" 

לאחר המילים "כל סכום" מבוקש  – 4שורה ב. 

 להוסיף "קצוב"

 א. הבקשה מתקבלת

 ב. הבקשה נדחית

47 

  אנו מבקשים הדדיות בסעיף 5.3 הסכם

 הבקשה מתקבלת. 

48 

לה "בהודעה" מבוקש לאחר המי – 1שורה  5.3 הסכם

 להוסיף "בכתב"

 הבקשה מתקבלת

49 

הסעיף הינו גורף מדי, נבקש לצמצמו באופן שלא  6.5 הסכם

יחול בצורה גורפת על כל ההסכם: לחייב את 

הספק בהוצאות שייגרמו לחברה בגין הצורך לקבל 

שירותים מגורם אחר, עולה מכך  כי כל אי וודאות 

 של ההסכםאו חיוב עלולים להיחשב כהפרה 

 הבקשה נדחית

50 

הסעיף הינו גורף מדי, נבקש לצמצמו באופן שלא  6.6 הסכם

יחול בצורה גורפת על כל ההסכם: לחייב את 

הספק בהוצאות שייגרמו לחברה בגין הצורך לקבל 

שירותים מגורם אחר, עולה מכך  כי כל אי וודאות 

 או חיוב עלולים להיחשב כהפרה של ההסכם

 הבקשה נדחית

51 

ראשית, בשורה הראשונה נפלה  נבקש לקבל הבהרה על הסעיף 7.1 הסכם

טעות סופר ובמקום המילה 

 .""הרשות" ייכתב "החברה

המשמעות היא מתן פטור 

מאחריות לחברה, מנהליה 

 ועובדיה מפני כל נזק.

52 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על  7.1 הסכם

ו מחדל של נזק אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/א

 החברה ו/או מי מטעמה"

 הבקשה נדחית.

53 

 הבקשה נדחית. אחריות הספק בהתאם להוראות הדין בלבד 7.2 הסכם



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

54 

 מבוקש למחוק את המילה "לבדו" – 1שורה א.  7.2 הסכם

לאחר המילה "אחראי" מבוקש  – 1שורה ב. 

 להוסיף "על פי דין"

 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה ג. 

לאחר המילים "עקב מעשה ו/או  – 2שורה ד. 

מחדל של" מבוקש למחוק את המילה "החברה" 

 ולהחליפה במילה "הספק"

מבוקש להחליף את המילה  – 3שורה ה. 

 "מטעמה" במילים "מעובדיו ו/או מנהליו"

 א. הבקשה נדחית

 ב. הבקשה נדחית

 ג. הבקשה מתקבלת

 ד. הבקשה מתקבלת

 הבקשה מתקבלתה. 

55 

לאחר המילים "אחראי לו" מבוקש  – 2שורה א.  7.3 הסכם

 להוסיף "על פי דין"

לאחר המילים "התראה סבירה"  – 3שורה ב. 

 מבוקש להוסיף "בכתב"

 א. הבקשה נדחית

 ב. הבקשה מתקבלת

56 

נבקש להוסיף לאחר המילים:  -1שורה  .א 8.1 הסכם

"מתחייב לערוך" את המילים : "באמצעותו 

 ו/או באמצעות מי מטעמו"

נבקש להחליף את המילים: -2-3שורה  .ב

"ביטוחים הולמים... מעבידים" במילים: "את 

הביטוחים הבאים: ביטוח אחריות כלפי צד 

 ₪ 2,000,000שלישי בגבול אחריות בסך 

למקרה ולתקופת הביטוח, ביטוח אחריות 

 ₪ 2,000,000מקצועית בגבול אחריות בסך 

למקרה ולתקופת הביטוח וביטוח חבות 

 ₪ 2,000,000ם בגבול אחריות בסך מעבידי

 למקרה ולתקופת הביטוח".

 ככל והבקשה לעיל לא תקבל, נבקש:

למחוק את המילה: "הולמים" )נתון  .1.ב

 לפרשנות ולא ברור(.

למחוק את המילים: "ביטוח רכוש" )לא  .2.ב

 רלוונטי לשירותי השמה(.

למחוק את המילים: "כלי רכב" )לא  .3.ב

 א. לא ייערך שינוי בסעיף

בסעיף, הספק ב. לא ייערך שינוי 

נדרש לערוך ביטוחים הולמים 

 בהתאם לפעילותו.

 

הערה כללית : האחריות לעריכת 

הביטוחים, גבולות אחריות וכיו"ב 

  נתונה לשיקול דעת הספק.

 

 

 

 

 לא ייערך שינוי בסעיףג.  



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 רלוונטי לשירותי השמה(.

גבולות אחריות נדרשים  נבקש לציין .4.ב

לביטוח צד שלישי, אחריות מקצועית 

 וחבות מעבידים.

נבקש להחליף את המילים: "לכיסוי אחריות  .ג

הספק על פי דין... עובדיו" במילים: "ביטוח 

צד שלישי יכסה את אחריות הספק על פי דין 

ישראלי בגין נזק לגוף ו/או רכוש צד שלישי, 

ריות עקב ביצוע השירותים בגבול האח

שלעיל, ביטוח אחריות מקצועית יכסה את 

אחריות הספק על פי דין ישראלי בגין מעשה 

ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו 

במתן השירותים בגבול האחריות שלעיל, 

ביטוח חבות מעבידים יכסה אחריות הספק על 

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק 

, 1980-"םהאחריות למוצרים פגומים תש

כלפי עובדיו, בגין נזק גוף ו/או מחלה 

מקצועית תוך כדי ועקב עבודתם בגבול 

 האחריות שלעיל. 

 ככל והבקשה לעיל לא תתקבל, נבקש:

נבקש להוסיף לאחר המילים: -3שורה  .1.ג

 "על פי דין" את המילה: "ישראלי".

נבקש להוסיף לאחר המילים: -3שורה  .2.ג

על "לכיסוי אחריות הספק" את המילים: "

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק 

-האחריות למוצרים פגומים תש"ם

1980." 

נבקש להוסיף לפני המילים: -3שורה  .3.ג

"וכן כל ביטוח" את המילים: "בגבולות 

 האחריות כמפורט לעיל".

נבקש למחוק את המילים: "וכן -3שורה  .4.ג

 כל ביטוח נוסף".



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

57 

נבקש להחליף את המילים: "בביטוחי הספק"  .א 8.2 הסכם

במילים: "בביטוח צד ג' וביטוח אחריות 

צועית" )רק בביטוחים אלו יש הרחבת מק

שיפוי בגין מעשה או מחדל של הספק 

ואחריות צולבת. בכל מקרה לא רלוונטי ליתר 

הביטוחים(. לגבי ביטוח חבות מעבידים נבקש 

כי בסוף המשפט תתווסף הרחבת שיפוי 

מתאימה לביטוח חבות מעבידים ראה בקשה ג 

 להלן.

ים נבקש להחליף את המילים: "ו/או הפועל .ב

הספק" במילים: "ו/או בגין הפועלים מטעם 

הספק" )הביטוחים מכסים את אחריותו 

השילוחית של הספק בגין מעשה או מחדל של 

 הפועלים מטעמו ולא את חבותם הישירה(. 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אחריות צולבת את 

המילים: "בביטוח חבות מעבידים תיכלל הרחבת 

תחשב החברה שיפוי כלפי החברה במידה ו

 למעבידה של מי מעובדי הספק".

 

א. ההערה לגבי הרחב שיפוי 

 בביטוח חבות מעבידים מתקבלת

 

 ב. ההערה מתקבלת

 

 

 ההערה מתקבלת

58 

נבקש להבהיר כי לחברה קיים ביטוח מתאים  8.2 הסכם

 הכולל אחריות צולבת

 מקובל 

59 

נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוחי  .א 8.3 הסכם

 ת. חבויו

ככל והבקשה לעיל תידחה נבקש למחוק את  .ב

 המילה: "כל" לפני המילה: "זכות".

 

 א. הבקשה נדחית

 ב. הבקשה מתקבלת

60 

  נדרשת הוראה הדדית מול מבטח החברה 8.3 הסכם

 לא יחול שינוי בסעיף

61 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "דמי הביטוח" את  8.4 הסכם

 המילים: "בביטוחי הספק".

 

 מתקבלתהבקשה 

62 

ויתור הספק הינו לעניין אירוע ביטוחי שהינו  8.5 הסכם

 באחריותו

 

 לא יחול שינוי בסעיף



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

63 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בקשר  8.5 הסכם

 לשירותים נשוא ההסכם".

 הבקשה מתקבלת 

64 

ראות ומבוקש להוסיף בסיפא " אלא בכפוף לה 9.1 הסכם

 הדין"

 הבקשה מתקבלת.

65 

לאחר המילים "כוונת הצדדים  – 1שורה א.  9.3 הסכם

המפורשת" מבוקש להוסיף "על פי קביעה בפסק 

 דין שביצועו לא עוכב"

מבוקש למחוק את המילים "ו/או  – 3שורה ב. 

 תשלום בגין תאונת עבודה"

לאחר המילים "דרישתה הראשונה"  – 4שורה ג. 

 מבוקש להוסיף "בכתב"

ם "הוצאות משפט" לאחר המילי – 5שורה ד. 

 מבוקש להוסיף "סבירות"

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי החברה ה. 

הודיעה לספק אודות כל תביעה ו/או דרישה 

כאמור מיד עם קבלתה ולא התפשרה ללא קבלת 

הסכמת הספק מראש ובכתב לפשרה, זאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור"

 א. הבקשה מתקבלת.

 ב. הבקשה נדחית.

 ג. הבקשה מתקבלת.

 ד. הבקשה מתקבלת.

 ה. הבקשה מתקבלת.

66 

נבקש לבטל סעיף זה. נושא המכרז הוא אספקת  9.3 הסכם

 -שירותי השמה ולא העסקת עובדים. לחילופין

נבקש להבהיר כי סעיף זה אינו עוסק ביחס לעובד 

ין, אלא משנשלח על ידי הספק והועסק על ידי המז

 על ידי עובד שהינו עובד של הספק

ינו עוסק ביחס לעובד סעיף זה א

שנשלח על ידי הספק והועסק על 

ין, אלא על ידי עובד מידי המז

 שהינו עובד של הספק

67 

ראה כי הסעיף דן על מתן שירותים שאינם  10.1 הסכם

 רלוונטיים לנושא המכרז )שירותי הובלה(

 הסעיף יימחק.

68 

לאחר המילה "ומאחריותו" מבוקש  – 2שורה  10.3 הסכם

 על פי דין"להוסיף "

 הבקשה נדחית.

69 

האמור בסעיף זה לא יחול בוקש להוסיף בסיפא "מ 11.2 הסכם

 על חברה ציבורית כהגדרתה על פי דין."

וצעות למסחר חברתנו הינה חברה אשר מניותיה מ

. לחברה אין שליטה על לציבור בבורסה לני"ע

 הבקשה מתקבלת.



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

 העברת המניות כאמור.

70 

 'מידע'מובהר כי בגדר "סיף בסיפא: מבוקש להו 12.1 הסכם

לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה 

עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב  הספקבידי 

גילויו נדרש אשר הפרת חובת הסודיות ו/או מידע 

 "בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין.

 הבקשה מתקבלת.

71 

 הסעיף יימחק. נבקש לבטל סעיף זה.  12.4 הסכם

72 

מבוקש למחוק את המילים "אינה  – 1א. שורה  12.5 הסכם

 מוגבלת בזמן"

שנים  3ב. מבוקש להוסיף בסיפא: "וכן במשך 

 לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים"

 הבקשה נדחית. 

73 

מבוקש למחוק את המילים "העברת  – 3שורה  13.7 הסכם

המציע הינו חברה ציבורית ואין  –השליטה בספק" 

יטה על העברת מניותיו אשר מוחזקות לו כל של

 בידי הציבור.

 לעיל. 69ראה תשובה לשאלה 

74 

נבקש להבין במדויק מה נדרש המציע לכלול  נספח א' הסכם

 בנספח זה

בשלב הגשת ההצעה אין צורך 

 לכלול כל מסמך תחת נספח זה.

בהסכם עליו תחתום החברה מול 

הזוכה תיווסף הצעת הזוכה למכרז 

 זה כנספח א'.

75 

 30תנאי תשלום שוטף+ -נבקש לשנות -סעיף ג'  נספח ב' הסכם

 2017-יום בהתאם לחוק מוסר תשלומים תשע"ז

הבקשה נדחית, תנאי התשלום 

בהתאם לקבוע  –נשארים בעינם 

 בחוק מוסר תשלומים.

76 

 הבקשה נדחית. רור חשבונותינבקש לקבוע מועד אחרון לב נספח ב' הסכם

77 

במקום המילה "קפדניים"  1שורה – 5סעיף א.  נספח ג' הסכם

 מבוקש לכתוב " סבירים ומקובלים" 

לאחר המילה " הבטיחות" מבוקש   3ב. שורה 

 להוסיף " הסבירים והמקובלים" 

במקום המילה "  2שורה  – 9ג. סעיף 

 התחייבויות" מבוקש לכתוב " התחייבויותיו"

 א. הבקשה מתקבלת.

 ב. הבקשה מתקבלת.

 ג. הבקשה נדחית.



 

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________________________________

מבוקש למחוק " ו/או מבצע  – 10ד. סעיף 

 שירות"

מבוקש למחוק ערב" ולכתוב  2שורה  10סעיף  ה.

 "אחראי על פי דין" 

בסיפא מבוקש להוסיף " בשל מעשיי  10ו. סעיף 

 או מחדליי  ו/או של עובדי ומנהליי"

 ד. הבקשה נדחית

 ה. הבקשה נדחית

 ו. הבקשה מתקבלת

 

 בברכה,

 איכות הסביבה בע"מהחברה לשירותי   


