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מכרז פומבי  07/2020להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת ציוד מתכלה ,ריאגנטים/כימיקלים ,ושירות ציוד
מעבדה עבור המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה
קובץ הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה
בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט 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.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע,
לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
חלק בהליך
מס"ד
כללי

מספר סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה
4.1

1
מסמך א()1

2

נבקש כי ניתן יהא לצרף העתק
תעודת התאגדות מאומתת על ידי הבקשה מתקבלת.
רשם החברות.
האם יש צורך לפרט רשימת יש לפרט רשימת לקוחות,
לקוחות שסך הקניות שלהם עולה כאשר סך הפעילות שמוצגת
על ₪ 200,000
גבוהה מ 200-אש"ח ,לכל
שנה ,במצטבר .לדוגמה :אם
לספק יש לקוח אחד אשר
היקף הפעילות עמו עונה על
הנדרש בתנאי הסף הדבר
יתקבל .יש לשים לב כי נדרש
לעמוד בתנאי הסף עבור כל
תת תחום בנפרד

מסמך א()2

באישור רישום תאגיד נרשם מובהר כי מדובר בהצהרה
"חתם/ו בפני על הצהרה זו " איזו
שבמסמך א(.)2
הצהרה התכוונתם ?

מסמך א()3

האם ניתן להחתים את הנספח ע"י
סמנכ"ל הכספים של החברה,
שהינו גם רואה חשבון ,ככל וכן
אנא שלחו נוסח מתאים לחתימתו

3

4

3

פירוט השאלה

מענה

מובהר כי על המסמך
ולהיחתם על ידי רואי
החשבון של החברה.

מסמך א()5

2

נבקש להבהיר כי כל דיני העבודה
שפורטו לא בהכרח חלים על
המציע ולכן לאחר המילים "ובין
היתר" נבקש להוסיף את המילים
"(וכלל וחלים על מועמד על פי
דין)".

10

נבקש כי חילוט הערבות תהא
בעילות המנויות בדין ובכפוף
להתראה מראש ובכתב  7ימים
ואפשרות לתקן במהלך לתקופת
ההודעה.

13

נבקש לקבל בכל זאת התראה או
לפחות הודעה בכתב.

2.4

נבקש למחוק את המילים הבקשה מתקבלת בשינויים
"מהדורה  "2013במקומם לרשום :להלן" :נוסח הפוליסות לא
"או נוסח דומה"
יפחת מנוסח ביט ו/או כל
נוסח דומה או מקביל"

2.7

להלן שינוי הסעיף
נבקש לרשום " :
"בכל ביטוחי החבויות המתייחסים המאושר:
לשירותים נשוא ההתקשרות) למעט " בכל ביטוחי החבויות
ביטוח מסוג עבודות
המתייחסים לשירותים נשוא
קבלניות (תיכלל הרחבת שיפוי כלפי ההתקשרות) למעט ביטוח
החברה בגין אחריות החברה למעשי מסוג עבודות קבלניות (
ו/או מחדלי הספק ו/או
תיכלל הרחבת שיפוי כלפי
החברה בגין אחריות החברה
הפועלים הספק מטעמו ולעניין
ביטוח צד ג' וביטוח חבות המוצר  ,למעשי ו/או מחדלי הספק
בכפוף לסעיף אחריות צולבת) קוד
ו/או
"302 , 304 , 321
הפועלים מטעמו ולעניין
ביטוח צד ג' וביטוח חבות
המוצר ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת) קוד) 302 , 304 , 321

5

המציעים מופנים בזאת
לרישא של סעיף  2שם
מובהר כי "המציע מקיים
את חובותיו בכל הנוגע"...
מובהר כי חובות שלא חלות
על המציע ,הוא אינו נדרש
לקיימן.
אין שינוי בנוסח המסמך.

מסמך א()7

6

מסמך א()7
7
נספח ג'
8

נספח ג'  -עמ' 47

9

הבקשה מתקבלת חלקית.
חילוט הערבות ייעשה בכפוף
להתראה מראש ובכתב
שתישלח  7ימים בטרם מועד
החילוט ,ולשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
ראו מענה לשאלה  6לעיל.

הסכם
ההתקשרות

2.9

נבקש כי האחריות שתוטל על הבקשה נדחית .ראו הוראות
הספק תהא על פי דין.
הסכם ההתקשרות לעניין
האחריות בסעיף  9להסכם.

,2.16 .2.10
6.5

נבקש להוסיף סעיף כי הספק לא
יהיה אחראי לכל פגיעה ,הפסד,
ליקוי או נזק שנגרמו בשל אחת
הסיבות שלהלן :נזק שנגרם
ברשלנות או במכוון ו/או בגין
שימוש בציוד בניגוד להוראות
היצרן ו/או הספק ו/או מתאונה או
נסיבות שאינן בשליטת הספק ו/או
הזנחה ,תנאי סביבה בלתי הולמים
או עקב שינויים שנעשו בטובין
שלא על ידי הספק .במקרים
כאמור התיקון יבוא על ידי הספק
בתשלום המזמין על פי מחירון
הספק הרלוונטי באותה העת.

 ,2.11נספח
ה' להסכם
נספח חירום

נבקש להחריג מהוראות הסעיף
במקרה בו העיכוב ו/או הסטייה
נובע מדרישות או הוראות של
רשויות מוסמכות (לרבות החלת
סגר כללי במשק ,סגירה או צמצום
מהותי של פעילות נמלי התעופה
ו/או נמלי הים וכדומה).
נבקש להחיל גם על נספח ה' נספח
החירום.

2.17

נבקש להבהיר כי הסעיף יחול ככל הבקשה מתקבלת חלקית –
ומדובר באחריות הספק על פי דין .הסעיף יחול ככל ומדובר על
אחריות הספק על פי דין
ו/או על פי הוראות ההסכם.

3

נבקר למחוק את המילה "כנ"ל"
ובמקומה לרשום" :נאותים בשים
לב למהות ולהיקף ההתקשרות
עימם"

הבקשה מתקבלת

6

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי
מטעם הספק ו/או עבור הספק"

הבקשה נדחית

5.5

נבקש כי במקום הבלעדי ירשם על הבקשה אינה מתקבלת
פי דין .נבקש להבהיר כי אין כוונת
אחריות הספק הנה בהתאם
הסעיף לפטור מאחריותם על פי דין

10
הסכם
ההתקשרות

11

הסכם
ההתקשרות

12

הסכם
ההתקשרות
13

נספח ג'
14
נספח ג'
15

16

הסכם
ההתקשרות

הבקשה מתקבלת חלקית כך
שרק נזק שייגרם במכוון או
בזדון יוחרג מהוראות
הסעיף.

הבקשה מתקבלת חלקית
באופן שבו רק הוראה של
הרשויות המוסמכות או
מכוח הדין שתחול במישרין
על השירותים מושא המכרז
יכול ותהווה עילה לאיחור
בהתאם להחלטת החברה.

של המזמין ו/או צד שלישי.

נספח ג'

7

סעיף אחריות לשק"ד יועמ"ש .
נבקש לערוך בו את השינויים
הבאים:
 אחרי המילים " :לנזקיםבלתי מבוטחים" לרשום:
" שהוא אחראי על פי דין
להתרחשותם "
 בשורה השלישית אחריהמילים " :שהוא יחוייב
בו" לרשום " :על ידי
מבטחו בגין עריכת ביטוחי
הספק או בפסק דין שלא
עוכב ביצועו ".
בשורה החמישית למחוק את
המילים  " :.או לפי הסכם זה".

8.5

נבקש כי ההוצאות והתשלומים
יהיו ישירים בלבד .נבקש כי הבקשה נדחית
הפסדים ונזקים יקבעו על פי דין
בהתאם לסעיף .9

8.6.1

נבקש תקופת גרייס של  5ימי הבקשה מתקבלת חלקית.
במקרה בו הספק יעביר
עסקים.
הודעה לחברה על עיכוב צפוי
בהספקה טרם העיכוב – הוא
יהא זכאי ,באופן אוטומטי,
ל 3-ימי ארכה ,ובתנאי
שבפניה הפרטנית לא הוגדר
מראש מועד הספקה הכרחי
לביצוע.

8.6.2

נבקש תקופת גרייס של  5ימי הבקשה מתקבלת חלקית,
עסקים.
בהתאם למענה בסעיף 19
כמו כן נבקש כי במקרה של ביטול לעיל.
ההזמנה לא יחול כפל קנס היה
והספק הזמין מהיצרן את הציוד מובהר כי ככל ואושרה
ולא יכול לבטל את ההזמנה.
ארכה כאמור יידחו גם
זה.
בסעיף
המועדים
במקרים בהם מדובר על
ייצור מיוחד או הספקה
מיוחדת אשר לא ניתן לעשות
שימוש אחר במוצר יש לציין
זאת מראש במענה לפניה
הפרטנית – במקרים אלו

17

18

הסכם
ההתקשרות

הסכם
ההתקשרות

19

הסכם
ההתקשרות

20

להוראות הדין וגם בכפוף
להוראות ההסכם.
-

הבקשות נדחות
האחריות בסעיף זה
מקבילה לאחריות
בהסכם

-

הבקשה נדחית

-

הבקשה נדחית

תתאפשר הארכה בתיאום
עם המזמין ולפי שיקול דעתו
הבלעדי.
הסכם
ההתקשרות

8.8

נבקש כי לא יחול "כפל קנס" ,קרי
גם פיצויים מוסכמים ,גם אפשרות
ביטול ההזמנה וגם ההפרש .נבקש
כי יחול או פיצוי מוסכם או
ההפרש.

9

נבקש לשנות את הוראות  – 9.1ראה תשובה לשאלה
הסעיפים ,כדלקמן:
 10לעיל.
 – 9.1נבקש כי במקום אחריות
מלאה ומוחלטת יירשם אחריות על  – 9.2ראה תשובה לשאלות
פי דין.
 11ו 16-לעיל.
 – 9.2נבקש כי כל צד ישא
באחריותו על פי דין .כך השחרור
יהא רק בקשר עם נזקים וכדומה  9.3הבקשה נדחית.
שהינם באחריות הספק על פי דין.
כל שכן יש להחריג לכל הפחות : 9.4
נזקי גוף.
 – 9.3לא ברור הסעיף .שוב נבקש ( )1.1הבקשה נדחית בכפוף
כי כל צד ישא באחריותו על פי דין .למפורט לעיל.
כל שכן יש להחריג לכל הפחות
נזקי גוף.
( )1.2יתקבל בנוסח הבא:
 - 9.4נבקש למחוק את המילה
"יפצה".
חובת השיפוי תהא כפופה
 .1.1נבקש להבהיר כי הסעיף לקיום התנאים הבאים:
מתייחס למקרים בהם נמסרה לספק הודעה אודות
הספק אחראי על פי דין.
דרישה או תביעה כאמור עם
המזמין,
אצל
 .1.2נבקש כי חובת השיפוי קבלתה
תהא כפופה :לפסק דין המזמין יאפשר לספק לנהל
סופי שלא עוכב ביצועו בעצמו את ההגנה מפני
המורה לספק לעשות כן ,אותה תביעה או דרישה,
נמסרה לספק הודעה וישתף פעולה עם הספק
אודות דרישה או תביעה באופן סביר.
כאמור מיד עם קבלתה ( )1.3הבקשה מקובלת.
המזמין יאפשר לספק
לנהל בעצמו את ההגנה
מפני אותה תביעה או  9.5הבקשה נדחית.
דרישה ,ישתף פעולה עם
הספק באופן סביר 9.6 ,הבקשה נדחית בכפוף
לרבות במסירת מידע ,וכי
המזמין לא יתפשר עם למפורט לעיל.
התובע או מגיש הדרישה
ללא אישור מראש ובכתב  9.7הבקשה נדחית.
של הספק.

21

הסכם
ההתקשרות

22

החברה תבחן כל מקרה
לגופו ובהתאם יוחלט על ידה
היקף הפיצוי שיוטל וזאת
מבלי שהדבר יגרע מזכותה
לקבל מלוא הפיצוי והשיפוי.

 .1.3נבקש כי השיפוי יהא בגין
הוצאות משפטיות ושכ"ט
עו"ד סבירים.
 – 9.5נבקש להתייחס לאמצעים
סבירים.
 – 9.6היות ומדובר באחריות
נזיקית נבקש שוב כי כל צד יישא
באחריותו על פי דין.
– 9.7נבקש כי הסבה כאמור תהא
בהודעה מראש ואישור הספק.
23

הסכם
ההתקשרות

10.1

נבקש הודעה מראש והסכמת הבקשה נדחית.
הספק אלא אם מדובר בחברה
קשורה למזמין.

24

 12.1להסכם נבקש להחריג מידע אשר הינו או
הסכם
הפך להיות נחלת הכלל ו/או מידע הבקשה מתקבלת .המציעים
ההתקשרות וכן וכן סעיף 3
לנספח ד'
נספח ד' להסכם
שהיה ידוע לספק עובר לגילויו על מופנים בעניין זה להוראות
ידי מזמינה .כמו כן ,נבקש להחריג
להסכם.
סעיף  3למסמך.
מידע שרשות מוסמכת ביקשה
חשיפתו.
13.3

25

א .נבקש כי חילוט הערבות יהא
בהתראה מראש ובכתב של 14
ימים ואפשרות לתקן במהלך א .ראו מענה לשאלה  6לעיל.
ב .הבקשה נדחית.
תקופת ההודעה.
ב .כמו כן נבקש כי הערבות לא
תוחזק כנגד חוב שלא הגיע מועד
תשלומו אלא לפי תוקפה.

14.1

נבקש כי אחריות הספק תהא על פי הבקשה נדחית .האחריות
הנה על פי דין ועל פי הוראות
דין
הסכם זה.

14.5

נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף
כוללניות מידי ועל כן נבקש כי
יירשם במקומן סעיף פשוט לפיו הבקשה נדחית.
אם ייקבע בפס"ד סופי כי המצב
הינו אחרת הספק ישפה את
החברה בגין מה שנפסק.

14.6

נבקש למחוק את הסעיף .תלושי הבקשה מתקבלת חלקית
שכר ותנאי עבודה הינם עניין סודי באופן בו מסירת המידע לידי
שבן מעסיק לעובדו חשיפת עלולה החברה תיעשה רק כאשר
תועלה טענה ו/או דרישה
לגרום לפגיעה בפרטיות.
ו/או תביעה מצד גורם
כשלהו בקשר עם
התשלומים.

הסכם
ההתקשרות

הסכם
ההתקשרות
26

הסכם
ההתקשרות
27

הסכם
ההתקשרות
28

הסכם
ההתקשרות

15.7

נבקש כי זכות הקיזוז
תהא על פי דין ,קרי סכום קצוב
הבקשה נדחית.
מעסקה זו.

5

נבקש להתייחס לאמצעי זהירות הבקשה מתקבלת
סבירים בלבד.

29
נספח ד' להסכם
30

נבקש להבהיר כי ההצהרה תחתם
בשם החברה באמצעות מורשי הבקשה מתקבלת
החתימה.

נספח ד' להסכם
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נבקש להבהיר האחריות תהא האחריות הנה על פי דין ועל
פי הוראות הסכם זה.
בנזיקין על פי דין.
32
נספח ה' להסכם
 -חירום

3

נבקש כי תינתן התראה בכתב
לספק של  7ימים לפחות מראש.
נבקש להבהיר כי החברה תשלם
לספק בגין כל הציוד ,המתכלים
והשירותים שניתנו עד למועד
הסיום וכי לא ניתן יהא לבטל
הזמנה שכבר הונפקה לספק.

 )1לא ניתן לאמוד מראש
הגדרת מצב חירום כאמור
ולכן לא הבקשה אינה
אפשרית .מצב חירום כשמו
כן הוא.
 )2החברה תפעל בהתאם
עבור
ההסכם
לתנאי
השירותים ו/הטובין אשר
סופקו.

33

 )3ביטול הזמנה – ראה
הפניה לסעיף  6.9במסמך ב'
מפרט השירותים
נספח ו' להסכם
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סעיף  - 8נבקש כי אחריות הספק סעיף  – 8הבקשה נדחית.
תהא על פי דין.
סעיף  - 10נבקש כי כל צד ישא סעיף  – 10הסעיף מדבר בעד
באחריותו על פי דין .כך השחרור
יהא רק בקשר עם נזקים וכדומה עצמו
שהינם באחריות הספק על פי דין.
כל שכן יש להחריג לכל הפחות סעיף 11
נזקי גוף.
( )1.1הבקשה נדחית.
סעיף – 11
 .1.1נבקש למחוק את המילה

"יפצה".
 .1.2נבקש להבהיר כי הסעיף
מתייחס למקרים בהם
הספק אחראי על פי דין.
 .1.3נבקש כי חובת השיפוי
תהא כפופה :לפסק דין
סופי שלא עוכב ביצועו
המורה לספק לעשות כן,
נמסרה לספק הודעה
אודות דרישה או תביעה
כאמור מיד עם קבלתה
המזמין יאפשר לספק
לנהל בעצמו את ההגנה
מפני אותה תביעה או
דרישה ,ישתף פעולה עם
הספק באופן סביר,
לרבות במסירת מידע ,וכי
המזמין לא יתפשר עם
התובע או מגיש הדרישה
ללא אישור מראש ובכתב
של הספק.
נבקש כי השיפוי יהא בגין הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים.
למסמך א()1
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לפי סעיף
4.3

כללי

נודה באם תפרטו את המוצרים
הנדרשים נוכל לשלוח הצעה.

( )1.3חובת השיפוי תהא
כפופה לקיום התנאים
הבאים :נמסרה לספק
הודעה אודות דרישה או
תביעה כאמור עם קבלתה
אצל המזמין ,המזמין יאפשר
לספק לנהל בעצמו את
ההגנה מפני אותה תביעה או
דרישה ,וישתף פעולה עם
הספק באופן סביר.
לגבי השיפוי – מקובל כי
השיפוי יהא בגין הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד
סבירים

הבקשה נדחית
אין צורך להגיש הצעה
קונקרטית למוצר בשלב זה
של המכרז.
היכללות כספק מסגרת
תאפשר לחברה להעביר
לספקי המסגרת פניות
פרטניות מעת לעת אשר
עליהן יידרשו הספקים
במענה הכולל מחיר .ספק
אשר לא יכלל במאגר
הספקים לא יקבל פניות
פרטניות.
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מכרז
37

האם ניתן לצרף אישור ניהול
ספרים חלף תעודת עוסק מורשה?

( )1.2הבקשה נדחית

עמ' 14

איננו מעוניינים לחשוף פרטים לגבי אין צורך למלא את כל
לקוחות אחרים של החברה ,האם רשימת הלקוחות ,אלא רק
ניתן להשאיר הטבלה ריקה?
חברות אשר באמצעותם
את
המציעים
יוכיחו

עמידתם בתנאי הסף.
מובהר כי הותרת הטבלה
ריקה לא תהווה הוכחת
עמידה בתנאי הסף ועלולה
לגרום לפסילת ההצעה
האם במכרז הזה מגישים אין צורך להגיש במסגרת
מחירים? ואם כן אז אשמח המענה מחירים .רק ספקים
שתציינו לי איפה אני רושם את שיכללו במאגר ותישלח
המחירים.
אליהם פנייה פרטנית יידרשו
להגיש הצעת מחיר.
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במידה ואנו מספקים רק במסמך א'  1בסעיף  3יש
מהשירותים למלא בטבלה רק את
חלק
איך
במכרז
שמופיעים
התחומים לגביהם אתם
לסמן ומה לציין בדיוק?
מעוניינים להיכלל במאגר
ולספק לחברה שירותים.
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עמ'  13סעיף
3

40

מכרז

תנאי הגשה

41
נספח ז'

42

במסמכי המכרז מבוקש ניסיון יש למלא את הנתונים
קודם של מכירה בהיקף של במסמך א'  ,1לחתום על
 200,000ש"ח בכל אחד מן המסמך ולאמת החתימה.
התחומים .איזה מסמך יש לצרף
לצורך ההבהרה נדגיש כי אין
ע"מ להוכיח זאת?
חובה להגיש ניסיון בכל אחד
מן התחומים אלא רק לגבי
התחומים אליהם מוגשת
הצעתכם למכרז.
האם ניתן להגיש ההצעה
בדוא"ל?
נוסח ערבות -מצורף למכרז אך
מהו סכום הערבות הנדרש? והאם
אכן נדרשת ערבות בפועל או שזוהי
רק דוגמה לנוסח?

הבקשה נדחית.

אין צורך בערבות מכרז.
הערבות אשר צורפה
למסמכי ההסכם הנה ערבות
ביצוע והיא תידרש רק
ממציעים זוכים ובמידה

והחברה דרשה הגשתה
ממציע זוכה בפניה פרטנית -
ראה סעיף  13.1בהסכם (עמ'
 41בחוברת המכרז)
עיינו במסמכי המכרז ,ואנחנו
להשיב
מעוניינים
לשלושת  )1אין מניעה להגיש
האפשריות.
הקטגוריות
מועמדות לכל התחומים.
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האם יש צורך לשלוח הצעת מחיר
או מחירון עבור המוצרים  )2אין צורך בהגשת הצעות
מחיר בשלב זה של המכרז
המוצעים?

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

