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מכרז מסגרת  10/2019להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים
מסוכנים עם החברה לשירותי איכות הסביבה
מסמך הבהרות מספר 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשירותי איכות
הסביבה בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
נוסח מסמך השינויים וההבהרות 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 המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
למען הסר ספק ,מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד .אם וככל שישנן
בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן ,הרי שבקשות אלה נדחו ,ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות
במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
מס"ד
1

חלק במכרז
סעיף 2.1
למסמכי המכרז

2

מסמכי המכרז

3
סעיף 3.4
למסמכי המכרז
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פירוט השאלה/הבקשה

מענה/הבהרה

האם ניתן להגדיר מהו צוות "צוות מיומן" – צוות בעל ניסיון בעבודה
עם חומרים מסוכנים ופסולת חומרים
מיומן ?
מסוכנים
החברה מבקשת להבהיר כי העבודות
תתבצענה על ידי נהגים שיידרשו לעמוד
בדרישות תנאי סף  3.4וכן באמצעות
עובדי כפיים בהתאם לסוג העבודה –
למשל אם נדרשת עבודה בגובה אזי היא
תידרש להתבצע על ידי עובדים בעלי היתר
לעבודה בגובה ,אם נדרשת עבודה
האם אנשי הצוות צריכים להיות להפעלת מכונה ניידת אזי היא תידרש
בעלי רישיונות מסוימים ,אם כן ,להתבצע על ידי עובדים בעלי רישיון
למכונה זו וכו'.
מהם?
בשונה מן הנהגים אשר צריכים לעמוד
בתנאי סף  3.4ולהיות מוצגים במסגרת
המענה למכרז יתר העובדים יוצגו על ידי
המציע הזוכה בלבד בהתאם לסוג העבודה
שתועבר לביצועו.
האם אנשי הצוות הם נהגים
ומפעלי ציוד כבד או גם עובדי
ראו תשובה לשאלה  2לעיל.
כפיים.

4
מסמכי המכרז
5

לא קיים במכרז זה מחירון.

סעיף 2.2
למסמכי המכרז

6

7

8

המכרז הוא מכרז מסגרת אשר המציעים
שייבחרו בו יהיו המציעים אשר יזכו
בדפי המכרז לא מופיע מחירון .לציוני איכות המקסימאליים בהתאם
נבקש לקבל את המחירון לפני למפורט במסמכי המכרז.
כאשר יידרש ביצוע של עבודה מסוימת
הגשת המכרז.
יועברו למציעי המסגרת בקשות לקבלת
הצעות מחיר פרטניות והם יידרשו להציע
את המחיר המוצע על ידם.

מסמכי המכרז

עבור כל פרויקט יקבעו לוחות זמנים
לוח בהתאם לאופי ולנפח הפרויקט .לוחות
מי קובע ,וכיצד נקבע
הזמנים יפורטו במסגרת הבקשה לקבלת
הזמנים לכל עבודה ועבודה?
הצעת מחיר פרטנית שתשלח החברה
למציעי המסגרת הזוכים.

 3.2.4למסמכי
המכרז

האם קיימת הגדרת רישוי ל-
"מלגזה" מותאמת לתנאי שטח?" מובהר כי הכוונה היא למלגזת שדה

 7.6.2להסכם
ההתקשרות

מבוקש להפחית גובה הפיצוי
המוסכם המוגדר בסעיף זה לסך גובה הפיצוי יופחת ל.₪ 1,500-
של ₪ 1,000

9
 3.3.2למסמכי
המכרז

10

 13.1למסמכי
המכרז

11
טופס פניה
מוקדמת
להשתתפות
במכרז
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האם אנשי הצוות צריכים להיות
בעלי אישורי עבודה בגובה ,חלל
ראו תשובה לשאלה  2לעיל.
מוקף ועוד.

מבוקש להוסיף לאחר המילים
"תחת שמו של המציע" את
המילים" :או חברת בת בבעלות הבקשה נדחית.
מלאה ( )100%של המציע"
(מהווה זרוע ביצועית של המציע).
מבוקש לשנות נוסח הסעיף כך
שעל פי דרישת החברה יגיש
הקבלן אישורים רשמיים על
חזקתה ויציבותה של החברה
באמצעות תצהיר רו"ח או הבקשה נדחית.
חלופות אחרות אשר אין בהם כדי
לחשוף נתוניו הכספיים של
המציע |(מאזניו ,כגון מאזנים,
דוחות ניכויים ,מע"מ וכיו"ב).
הבקשה נדחית .מדובר על זכות של
החברה שלא לאפשר למתחריה לפעול
מדובר בהוראה אשר מגבילה את בשטחה באופן העלול לסכן את חיסיון
התחרות בניגוד לדיני ההגבלים סודותיה המסחריים או באופן אשר עלול
לסכן את פעילותה או באופן אשר יעמיד
העסקיים
אותו בניגוד עניינים שלא ניתן לרפאו.
בהקשר זה הנכם מופנים לנוסח סעיף 5
לפנייה אשר ממנו עולה כי אין מדובר על
"פסילה אוטומטית" וכי כל מקרה ייבחן

לגופו על ידי הגורמים הרלוונטיים בשים
לב לתוכן הפנייה.
מציע אשר סבור כי עלול להיות ניגוד
עניינים בנסיבות המתוארות בסעיף נדרש
למלא את הבקשה ולהגישה בהקדם.
12

 2.17להסכם
ההתקשרות

13

 2.18להסכם
ההתקשרות

14

 3.11להסכם
ההתקשרות

15
 4.20.2להסכם
ההתקשרות

16

 5.6להסכם
ההתקשרות
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מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף
ובתנאי שנקבעה אחריותו להפרה הבקשה נדחית.
על פי דין.
לאחר המילים "כל ספק אחר"
"במסגרת
להוסיף
מבוקש
הקבלנים אשר זכו במכרז זה
לביצוע העבודות האמורות
למכרז" .ולחילופין "לאחר שנתנה
זכות ראשונים לקבלנים אשר זכו
במכרז והנם בעלי יכולת
מקצועית לבצע עבודות מהסוג
הנדרש".
מבוקש להוסיף בשורה  13לאחר
המילים "הזולים ביותר" ,את
המילים "במקרים של עבודות
פרטניות שאינם ליבת עיסוק
המכרז או בעלי מורכבות
מסוימת (שכן לא מדובר בהכרח
בעבודות התואמות את מחירון
דקל או משרד השיכון והבינוי)
יידונו הצדדים לגבי תמחור
העבודות הנוספות שלא נכללו
במסגרת הצעת המחיר"

הבקשה נדחית.
על אף האמור החברה מבקשת להבהיר כי
היא רואה למטרה להפעיל את קבלני
המסגרת בעבודות מן הסוג המפורט
במכרז ואולם היא שומרת על זכותה שלא
לעשות כן במקרים מיוחדים.

"ככל ומדובר על עבודות שאינן מופיעות
במחירונים המפורטים אזי התשלום
ייעשה על פי ניתוח מחירים שיגיש הקבלן
ויאושר על ידי החברה".

מבוקש להחליף את הדולר
בשקלים ו/או להפחית את גובה
הקנס לעד סכום של ₪ 2,000
הקנס יופחת ל 3,000-ש"ח

הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו הנוסח
בשורה השלישית לאחר המילים המעודכן של הסעיף יהא כדלקמן :
"החברה תהיה רשאית לקזז" לספק לא יעמדו טענות עיכבון ו/או
מבוקש להוסיף "ובתנאי שהקיזוז שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא ,על כל
יעשה לאחר שהודיעה לספק רכוש ,נכס או תשלום מכל סוג אשר עלול
בכתב על כוונתה לקזז תוך פירוט להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת
סיבת הקיזוז ומיקום ו/או אתר מתן השירותים ,והללו יוחזרו ללא תנאי
בו ארע סיבת הקיזוז ואפשרה לו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה.
להתגונן ו או לתקן הנדרש בטרם החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת)
לקזז או לנכות מהסכומים המגיעים
יבוצע הקיזוז.
לספק כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה,
וכן ותהיה רשאית לקזז או לנכות
מהתשלומים שלה לספק סכומים שעל

הספק לנכות לפי כל דין ,כגון מסים
היטלים ותשלומי חובה אחרים ובלבד
שמסרה על כך הודעה בכתב מראש לספק.
שילמה החברה תשלומים כאמור בשם
הספק ,יהוו אלו תשלומים כדין לספק.
מהו גבול/אחוז הסכום לקיזוז
בהתאם לסעיף זה?

17

 7.5להסכם
ההתקשרות

18

19

 7.5.2להסכם
ההתקשרות

לאחר המילים "במקרה" מבוקש
להוסיף את המילים "שנקבעה הבקשה נדחית.
אחריותו של הקבלן על פי דין".

 .1א .מבוקש כי הקנס יחושב החל
משעה או חצי שעה לכל הפחות.
.2
 7.6.1להסכם
הסעיף
בסיפא
להוסיף
מבוקש
ב.
" .3אלא אם הודיע הקבלן על א .הבקשה מתקבלת.
ההתקשרות
האיחור מראש וקיבל אישור ב .הבקשה מתקבלת.
בכתב על כך מנותן השירותים".

20
 7.6.3להסכם
ההתקשרות
21
 7.10להסכם
ההתקשרות

22

 7.7להסכם
ההתקשרות
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מבוקש כי הסכומים הנקבעים
והסכום לקיזוז יהיה בכפוף לא נקבע גבול או תקרה לגובה הקיזוז.
לאסמכתאות המוכיחות את
באשר לבקשה לקבלת אסמכתאות הרי
או
הנזק והנטען לקיזוז ו/
שהיא נדחית.
לחילופין מבוקש כי איש מקצוע
המקובל על הצדדים ,יקבע את
סכום הנזק תוך פירוט חישובו.

"לאחר המילים שירות לא תקין"
מבוקש להוסיף "אשר ניתן היה
לגלותו בבדיקה סבירה בטרם הבקשה מתקבלת
הפעלתו לטובת ביצוע העבודה"
מבוקש למחוק את המילים "אי
ביצוע משביע רצון" (אומדן
סובייקטיבי) ולהחליפו במילים
"אי ביצוע העבודה בצורה הבקשה מתקבלת.
מקצועית ו/או תוך חריגה
מהקבוע בהסכם ומפרטיו"
לאחר המילים "דרך חוקית
אחרת" מבוקש להוסיף " וזאת
לאחר מסירת התראה בת  14ימי
עסקים מראש ובכתב ,כאשר עד
לסיום תקופה זו תינתן לקבלן
האפשרות להתגונן תוך פירוט
הנסיבות ותיקון הנזק הנטען
במידת האפשר בטרם נקיטת
אמצעים חד צדדיים".

הבקשה מתקבלת באופן חלקי בו יתווסף
המשפט הבא לאחר המילים "דרך חוקית
אחרת" :
"ולאחר שתינתן לקבלן התראה בכתב
מאת החברה".

23
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 8.1להסכם
ההתקשרות

חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על
הקבלן הנה החובה לשפות את
המזמין בגין סכומים שהמזמין
יחויב לשלם על פי פסק דין שלא
עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין
פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
הבקשה נדחית – נא ראו הסיפא לסעיף
דין
להם אחראי הקבלן על פי
 8.3להסכם.
ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן על
התביעה ו/או הדרישה תוך זמן
סביר מקבלתה ,ויאפשר לקבלן
להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה
בהתגוננות כאמור.

 8.2להסכם
ההתקשרות

ובתנאי שנקבעה אחריותו של
הקבלן על פי דין

25

א .מבוקש למחוק את המילה
לפצות.

 8.2להסכם
ההתקשרות

26

ב .מבוקש להוריד את המילה
"או" שבשורה האחרונה.
ג .לאחר המילים "בלתי נמנעת"
מבוקש להוסיף" :אלא אם נותן
השירותים או מי מטעמו התרשל
או עשה נזק בזדון ומסיבות אלה
התאונה הייתה בלתי נמנעת".

ב .לאחר המילה "מחדל" מבוקש
להוסיף " :אשר נקבעה אחריותו
של הקבלן"
ג .שתי שורות אחרונות של
הפיסקה מבוקש להוסיף לאחר
המילים שכר טרחת עו"ד – את
המילה "סבירים"

28

29
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א .המילה לפצות אינה מופיעה
בסעיף זה.
ב .הבקשה נדחית.
ג .הבקשה נדחית.

א .מבוקש למחוק את המילה
לפצות .

 8.3להסכם
ההתקשרות

27

הבקשה נדחית

א .הבקשה נדחית
ב .הבקשה נדחית
ג .הבקשה מתקבלת

 8.4להסכם
ההתקשרות

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

הבקשה נדחית

 10.1להסכם
ההתקשרות

מבוקש כי חברת בת בבעלות
מלאה לצורך ביצוע השירותים
לא תחשב בהסכם זה "אחר"

הבקשה אינה יכולה להתקבל בשלב זה.
המציע הזוכה יוכל להעלותה ככל והדבר
יקרה והחברה תדון בכך פרטנית.

כללי -ביטוח

מבוקש כי סעיפי הביטוח יקבעו
בין יועצי הביטוח של המציע
הזוכה לחברה .לחילופין מבוקש

הבקשה נדחית.

להגיש בהמשך את כל הקשור
בנושא הביטוחי.
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