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למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית פיבר עבור   08/2020מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  –החברה לשירותי איכות הסביבה

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

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )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.

מסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, מסמך הבהרות זה מהווה חלק מ

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 מס"ד 

 חלק במכרז
 

מספר סעיף 
שאליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה פירוט השאלה

1 

 כללי

 

יש גם את מסמכי האם צריך להג
הסכם ההתקשרות + ערבות במעמד 

 הגשת המכרז ?

במעמד ההגשה יש להגיש את 

 ההסכם חתום על ידי המציע.

ערבות ביצוע תימסר אך ורק 

 על ידי המציע הזוכה.

2 

 כללי

 

האם בהגשת המסמכים אין צורך 
להגיש חתום את ההסכם החל מעמוד 

39. 

יש להגיש את ההסכם חתום על 

 ידי המציע 

3 

 כללי

 
איזה ערבות צריך להגיש בהגשת 

 המסמכים לפני חתימת הסכם?

בעת הגשת ההצעה אין צורך 

 להגיש ערבות.

רק המציע שיוכרז כזוכה יידרש 

לצרף ערבות ביצוע כתנאי 

לתחילת ביצוע השירותים על 

 ידו

4 

סיפא הסעיף מייתר את הצורך במכרז  2.6 
במידה ומדובר בביצוע עבודות 

לדרישות מכרז זה.  המתייחסות
מבוקש להחריג הנאמר בסעיף לסוג 

עבודות שאינן חופפות לעבודות 
 הנדרשות במכרז זה.

 הבקשה נדחית

5 

מבוקש להוסיף לאחר המילים "תחת  3.3.2 
שמו של המציע" את המילים: "או 

( של 100%חברת בת בבעלות מלאה )
המציע" מהווה זרוע ביצועית של 

 הבקשה נדחית



 
 

 

 א מכרז זה . המציע לצורך עבודות נשו

 

 

6 

מבוקש לשנות נוסח הסעיף כך שעל פי  13.1 
דרישת החברה יגיש הקבלן אישורים 

רשמיים על חזקתה ויציבותה של 
החברה באמצעות תצהיר רו"ח או 
חלופות אחרות אשר אין בהם כדי 

לחשוף נתוניו הכספיים של המציע |)  
מאזניו, כגון מאזנים , דוחות ניכויים, 

 מע"מ וכיו"ב. (

 הבקשה מתקבלת

7 

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף ובתנאי  2.18 
 שנקבעה אחריותו להפרה על פי דין. 

נוסח הסעיף דן במצבים שבהם 

הספק הוא שהפר את ההסכם 

או הוראה חוקית אחרת החלה 

 עליו.

8 

מהו גבול/אחוז הסכום לקיזוז  .1 5.5 
 בהתאם לסעיף זה ? 

מבוקש כי הסכומים הנקבעים . 2
והסכום לקיזוז יהיה בכפוף 
 לאסמכתאות ו או על פי דין 

 . אין תקרת קיזוז.1

הקיזוז  –. מתקבל חלקית 2

יתבצע בהתאם לקבלות ו/או 

על פי דין ו/או על פי הוראות 

 הסכם זה

9 

ובתנאי שנתנה התראה בכתב בגין  7.3.3 
 ו עוסק בקיזוזהסעיף אינ הנטען לקיזוז והזדמנות לתקן. 

10 

לאחר המילים "במקרה" מבוקש  7.55 
להוסיף את המילים "שנקבעה 

 אחריותו של הקבלן על פי דין".  

 הבקשה נדחית

11 

חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על  8.1 
הקבלן הנה החובה לשפות את המזמין  

בגין סכומים שהמזמין  יחויב לשלם 
על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו 

תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או  בעקבות
נזק לרכוש להם אחראי הקבלן על פי 
דין ובלבד שהמזמין  יודיע לקבלן על 
התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר 

מקבלתה, ויאפשר לקבלן להתגונן 
מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות 

 כאמור.

 8.3הבקשה מוסדרת בסעיף 

 להסכם

12 

ל הקבלן ובתנאי שנקבעה אחריותו ש .8 
 הבקשה נדחית. על פי דין 



 
 

 

13 

 מבוקש למחוק את המילה לפצות.. 1 8.2 

מבוקש להוריד את המילה ."או" . 2
 שבשורה האחרונה.

לאחר המילים "בלתי נמנעת" . 3
מבוקש להוסיף:  אלא אם נותן 

השירותים או מי מטעמו התרשל או 
עשה נזק בזדון  ומסיבות אלה 

 התאונה הייתה בלתי נמנעת. 

 . הבקשה נדחית1

 . הבקשה נדחית2

. הבקשה מתקבלת חלקית 3

באופן בו יתווסף רק המשפט 

הבא: "אלא אם נותן 

השירותים או מי מטעמו עשה 

 נזק בזדון"

14 

 מבוקש למחוק את המילה לפצות . . 1 8.3 

לאחר המילה "מחדל" מבוקש . 2
להוסיף: " אשר נקבעה אחריותו  של 

 הקבלן"

ונות של הפיסקה שתי שורות אחר. 3
מבוקש להוסיף לאחר המילים שכר 

 את המילה "סבירים"  –טרחת עו"ד 

 . הבקשה נדחית1

 . הבקשה נדחית2

 . הבקשה מתקבלת3

15 

מבוקש למחוק את המילה "בלעדי"  8.4 
 הבקשה נדחית ובמקום זאת ייכתב "על פי דין" 

16 

מבוקש כי סעיפי הביטוח יקבעו בין  ביטוח -כללי 
הביטוח של המציע הזוכה יועצי 

לחברה. אם וככל שידרש במסגרת 
 הנוסח האחיד.

הבקשה נדחית. דרישות 

הביטוח מצורפות לחוברת 

 המכרז.

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 


