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לרכישת שתי מערכות אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים עבור החברה לשירותי איכות   20/2011מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  – 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.

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

 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 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים 

 
מפרט הטכני של נבקש לקבל את ה

 המכשיר המדובר 

החברה מצרפת למסמך זה 

דוחות ונתונים שנדרש להפיק 

המופיעים  –באמצעות המכשיר 

כנספח א' ונספח ב' כשני 

  קבצים נפרדים

2 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים

 

על מנת להציע מערכות אנלייזר 
 -מתאימות אנחנו צריכים לדעת את ה

Process Data 

   1ראה מענה לסעיף 

3 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים

 
מהם התנאים בנקודת המדידה? לחץ, 

 טמפ, לחות, ספיקה והרכב גזים

   1ראה מענה לסעיף 

4 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים

 

מה הכוונה ב "מוגן מים להתקנה 
גרמני או TUVחיצונית אישור של 
MCERTSאנגלי 

מדובר במערכת מוגנת מים 

 -(  )שמש UVועמיד לקרינת 

 ץ תנאי חו

5 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים

 

 –בהתאם לתיאור המערכת במסמך ב' 
מפרט השירותים, תיאור המערכת 

 :6סעיף 
להבנתנו סעיף זה מתייחס לאנלייזר 

המותקן ישירות על  in-situמסוג 
הארובה ולכן נדרש תאי כיול פנימיים 

 TDLבעוד ברצוננו להציע אנלייזר 
ורך שאין לו צ extractive)לייזר( מסוג 

בתאי כיול פנימיים ומשתמש בגזי 
 כיול סטנדרטיים. 

האם סוג אנלייזר זה מקובל למרות 
 ?6המתואר בסעיף 

התיאור אשר מופיע בשאלתכם 

 מתאים
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 האם הכיסויים: כללי ביטוח
 ש"ח 4,000,000 –צד' ג  

 ש"ח 20,000,000 –אחריות מעבידים 
 ש"ח 500,000 –אחריות המוצר 

 ש"ח 500,000 –אחריות מקצועית 
 מספקים או שיביאו לפסילה ? 

 אלו הכיסויים המקובלים בתעשייה 

ניתן הבקשה מתקבלת חלקית. 

לקבל את הבקשה ביחס לכל 

הענפים ואולם נדרש גבול 

אחריות מינימלי באחריות 

מ'  1מקצועית וחבות מוצר של 

, ניתן לאשר פוליסה ₪

 משולבת.

7 

מסמך ב' מפרט 
 השירותים

הנדרש לפי  Ethernetר בנוגע לחיבו 
המפרט, לאנלייזר שבכוונתנו להציע 

יש חיבור רשת שמיועד לביצוע 
דיאגנוסטיקה ונתוני המדידה 

מיליאמפר.  4-20משודרים ביציאות 
 האם אופן שידור זה מקובל?

אפיון  –הבקשה מתקבלת 

 המוצר בתיאורכם מתאים
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שורה ראשונה ימחקו המילים: . 1 11.1 
ובמקום ירשם:  "מלאה ומוחלטת"

 "ע"פ דין".

שורה שניה ימחקו המילים: . 2
"שהוא", וכן ימחקו המילים: "או 

 עקיף".

שורה חמישית ימחקו המילים: . 3
 "או בקשר אליהם".

 . הבקשה נדחית1

 . הבקשה נדחית2

  . הבקשה מתקבלת3

9 

שורה שניה ימחקו המילים: . 1 11.2 
"שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, 

חר, שייגרם לצד לרכוש, או א
שלישי כלשהוא ו/או לחברה ו/או 

לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או 
לקבלן ו/או לעובדי הקבלן ו/או" 

 ובמקום ירשם: "שייגרם".

שורה רביעית החל מהמילים: . 2
"ולכל מי שהקבלן אחראי" ועד 

לסוף הסעיף ימחקו. במקום 
ירשם: "למעט לגבי נזק בכוונת 

 זדון".

 . הבקשה נדחית1

 –הבקשה מתקבלת חלקית  .2

הבקשה למחיקה לא תתקבל 

אך התוספת המבוקשת תיווסף 

 כסיפא של הסעיף
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שורה ראשונה ימחקו המילים: . 1 11.3 
 "לפצות ו/או" . 

כמו כן ימחקו המילים: "מיד עם . 2
דרישתה" ובמקום ירשם: "תוך 

 זמן סביר מדרישתה".

שורה שניה ימחקו המילים: "או . 3
/או כל תשלום שיהיה כל הפסד ו

עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד 
החברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה 

ו/או בכל מקרה שהחברה תחוייב 

 . הבקשה נדחית1

 קבלת. הבקשה מת2

 . הבקשה נדחית3

 . הבקשה מתקבלת4



 
 

 

 בתשלום כל סכום כאמור".

שורה ששית, לאחר המילים: . 4
"בכל ההוצאות" ירשם: "סבירות" 
ולאחר המילים: "עורך דין" ירשם: 

 "הסבירים".

11 

שורה שלישית, ימחקו המילים: . 1 11.4 
 "ו/או".

שורה שמינית ימחקו המילים: . 2
"מיד עם" ובמקום ירשם: "תוך 

 זמן סביר מ".

 . הבקשה נדחית1

 . הבקשה מתקבלת2
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 ימחקו. 11.11וסעיף  11.8סעיף  11.8+11.11 

 

יתווסף סעיף הגבלת אחריות 
 נוסח הבא:ב

 

למרות האמור בכל מקום אחר, 
מוצהר ומוסכם בזאת כי חבותו של 

הקבלן ואחריותו בכל מקום בו 
נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי 

ו/או בשיפוי על פי הסכם עימכם 
ו/או בהתאם להזמנות העבודה 
השונות לא תחול ביחס לנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 

ו/או מחדל כלכליים וכן בגין מעשה 
של חברתכם ו/או מי מטעמכם 

ומוסכם בזאת מפורשות כי 
והשיעור  אחריותו של הקבלן

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי 
ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 
ישא הקבלן על פי הסכם זה או על 

בכל מקרה על ערך פי דין, לא יעלו 
התמורה כפי שהוגדרה בהזמנתכם, 

רת את , וחברתכם פוטפר הזמנה
הקבלן ומוותרת בזאת על כל 

תשלום העולה על סכום הפיצוי 
 המרבי המצוין לעיל.

 

 הבקשה נדחית

13 

 נספח ד נספח ד' 

 20סעיף 

שורה ראשונה ימחקו המילים: 
"ומהתחייבויות". כמו כן ימחקו 
 המילים: "על פי הסכם זה ו/או".

" 7שורה שלישית במקום הספרה "

 הבקשה נדחית

 



 
 

 

 הבקשה מאושרת ".3ירשם: "

14 

שורה שביעית צריך לתקן את  21 
. בטעות נרשם: 20ההפניה לסעיף 

0. 

בקטע המודגש ימחקו המילים: 
"מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב 

להעביר את תוכן נספח ביטוח זה 
לידיעת מבטחו על כל התנאים 

 הכלולים בו".

שורה שלישית ימחקו המילים: 
"אישורי הביטוח שצורפו לנספח 

ה הינם דוגמא בלבד ואינם ז
 מהווים נוסח מחייב".

 

 20יכתב  0במקום 

 

 הבקשה מקובלת

 

 הבקשה נדחית

 

15 

שורה שלישית לאחר המילה: "כל  22 
 הבקשה נדחית אירוע" ירשם: "משמעותי".

16 

 –שורה שביעית ושמינית ימחקו  23 
מיותר, שכן מופיע כבר בתחילת 

 הסעיף.

 הבקשה מקובלת

17 

ה שלישית, ימחקו המילים: שור 24 
 "הסכם זה ו/או על פי".

שורה עשירית, תמחק המילה: 
 "לכלול" ובמקום ירשם: "לשפות".

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

18 

שורה ראשונה ימחקו המילים:  25 
"בשמו ובשם הבאים מטעם 

 המבוטח".

 הבקשה נדחית 

19 

שורה שניה ימחקו המילים: ""גב  26 
ביטוח על פי אל גב" לדרישות ה

נספח זה" ובמקום ירשם: 
"המתאימות להיקף ואופי 

 ההתקשרות עימם".

שורה ששית, ימחקו המילים: 
 "ו/או לפצות".

 הבקשה מקובלת

 

 הבקשה נדחית
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שורה רביעית ימחקו המילים:  27.1 
"סייג אחריות מקצועית לא יחול 

בגין נזקי גוף". קיים כיסוי אחריות 
 מקצועית בנפרד.

שביעית, ימחקו המילים: שורה 
"הביטוח לא יכלול סייג בדבר 

 הבקשה מקובלת

 

 הבקשה נדחית



 
 

 

חבות בגין נזק גוף עקב השימוש 
בכלי רכב שלא קיימת חובה 

 לבטחה על פי דין".

ימחקו המילים: "שלא  13שורה 
 יפחת מ" ובמקום ירשם: "של".

 

 

 

 הבקשה מקובלת
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שורה רביעית לאחר המילה:  27.2 
 הבקשה מקובלת  ירשם: "כחוק". "נוער"
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לאחר המילים: "ביטוח אחריות  27.3 
מקצועית" יתווסף: "משולב עם 

 ביטוח חבות המוצר".

שורה שניה, לאחר המילים: "ו/או 
 מי" ירשם: "מעובדיו הפועלים".

שורה ששית, לאחר המילים: 
"מבוטח ו/או" ירשם: "מעובדיו 

 הבאים".

שורה תשיעית תימחק המילה: 
"לא" ובמקום ירשם: "יורחב". 

כמו כן ימחקו המילים: "כל הגבלה 
בדבר" ובמקום ירשם: "את 

 ההרחבות הבאות:"

כל ההרחבות המופיעות הינן בתת 
לכל  ₪ 2,000,000גבול אחריות של 

הרחבה. דהיינו: "לאחר המילים: 
"אי יושר או מעילה באמון מצד 
עובדי המבוטח" יתווסף: "בתת 

 ".₪מליון  2גבול אחריות של 

לאחר המילים: "אבדן מסמכים" 
 2יתווסף: "בתת גבול אחריות של 

". לאחר המילים: "הוצאת ₪מליון 
דיבה ו/או לשון הרע, השמצה" 

 2יתווסף: "בתת גבול אחריות של 
 ".₪מליון 

ימחקו המילים: "לא  14שורה 
יפחת מ" ובמקום ירשם: "בסך". 

בסוף השורה יתווסף המלל: "ג.א. 
 ם עם חבות המוצר"(.משותפי

 הבקשה מקובלת 

 

 הבקשה מקובלת

 

 הבקשה מקובלת 

 

 הבקשה מקובלת

 

 

 הבקשה מקובלת

 

 

 הבקשה מקובלת

 

 

 הבקשה מקובלת
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לאחר המילים: "חבות המוצר"  27.4 
יתווסף: "משולב עם אחריות 

 מקצועית".

 הבקשה מקובלת 

 



 
 

 

בגבול האחריות ימחקו המילים: 
"לא יפחת מ" ובמקום ירשם: 

ף השורה יתווסף "בסך". בסו
המלל: "ג.א. משותפים עם אחריות 

 מקצועית"(.

 הבקשה מקובלת
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שורה ראשונה לאחר המילים:  28.4 
"אחריות מקצועית" ירשם: 

"וחבות המוצר". כמו כן ימחקו 
" 2013המילים: "ביט מהדורה 

 ובמקום ירשם: "מגדלביט".

 הבקשה מקובלת 
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באישור  
 הביטוח

 קש למחוק את הקודים הבאים :נב

 

 בביטוח צד ג ימחקו הקודים:

 .321מיותר קיים סעיף  – 304

 מיותר אין שימוש בכלי נשק. – 305

אין ויתור על  – 309וסעיף  308
תחלוף בחבויות וגם אין הלימה 

להוראות הביטוח בהסכם עצמו. 
 בהתאם ימחק.

 ימחק. – 320

 

בביטוח חבות מעבידים ימחקו 
 באים:הקודים ה

 .319מיותר קיים סעיף  – 304

אין ויתור על  – 309וסעיף  308
תחלוף בחבויות וגם אין הלימה 

להוראות הביטוח בהסכם עצמו. 
 בהתאם ימחק.

 

 

 

 

ביטוח אחריות המוצר יתווסף 
שמדובר בביטוח משולב עם 

 אחריות מקצועית. 

  

 

 

מענה לענין כל הענפים כי 

ישארו הקודים של מבוטח נוסף 

 במקום הרחבי שיפוי.

מחיקת קודים של לא מקובל 

ויתור על שיבוב שנדרשים גם 

 בחבויות.

 מקובל פוליסה משולבת

 מקובל מחיקת כלי נשק

בהתאם למענה לשאלות מקובל 

 2הגבלת הרחבות מקצועית ל 

 .₪מ' 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ימחקו הקודים הבאים: 

 .321מיותר קיים סעיף  – 304

אין ויתור על  – 309 וסעיף 308
תחלוף בחבויות וגם אין הלימה 

להוראות הביטוח בהסכם עצמו. 
 בהתאם ימחק.

 ימחק. – 320

ביטוח אחריות מקצועית יתווסף 
שמדובר בביטוח משולב עם 

 אחריות המוצר. 

 ימחקו הקודים הבאים: 

הקודים הבאים יהיו בתת גבול 
לכל  ₪ 2,000,000אחריות של 

 .301,325,326 –הרחבה 

 .321מיותר קיים סעיף  – 304

 מיותר אין שימוש בכלי נשק. – 305

אין ויתור על  – 309וסעיף  308
תחלוף בחבויות וגם אין הלימה 

להוראות הביטוח בהסכם עצמו. 
 בהתאם ימחק.

 ימחק. – 320
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נבקש לקבל דו"ח דגימת ארובה   
לארובות המדוברות , לחלופין 

נתוני ארובה מלאים עבור הכנת 
 ההצעה :

 קוטר פנימי וחיצוני 

 טמפרטורת הגז

 גזים בארובה , סוגים וריכוזים 

 כמות חלקיקים 

 כמות מים בארובה 

 לחץ

מצורפים דוחות לדוגמה כנספח 

)בקובץ  א' ונספח ב' למסמך זה

 נפרד( 

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 


