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להתקשרות בהסכם מסגרת לפינוי ומיחזור פסולת מחצר החברה לשירותי איכות   202021/מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  – הסביבה בע"מ

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.

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

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 מס"ד 

/  חלק במכרז
 עמוד
 

מספר סעיף 
שאליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה פירוט השאלה

1 

 מסמך א'

הזמנה להציע 
 הצעות

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.5.1 

2.1.5.2 

2.1.7 

 

באילו אריזות ותצורה נבקש לדעת 
האם  פסולת זו נאגרת במאגרים?

ע"ג משטחים, בתוך מכלים, 
 תפזורת?

הפסולת מאוחסנת בכל 

אפשרות קיימת. פירוט 

ממוקד יותר יינתן במסגרת 

 הפניה הפרטנית.

2 

ף האם נדרש שופל כף לאיסו  כללי
 הפסולת?

העמסה תתבצע על ידי 

, למעט מקרים בהם החברה

נותן השימוש יעדיף לעשות 

. הרמה\שימוש באמצעי הנפה

במקרים בהם שילוח 

הפסולת יהיה באמצעות 

מכולה של נותן השירות, 

הוא ידרש להגיע עם אמצי 



 
 

 

 נוע(-להעמסתו )גב

3 

האם ניתן לקבל אומדן כמויות . 1  כללי
  ולות?שנתי של כל אחת מהפס

נבקש לדעת האם אפשר יהיה . 2
 לבחון את טיב הסחורה?

. אין רלוונטיות לאומדן זה 1

באופן כיוון שהכמות משתנה 

במסגרת הפניה . 2 תדיר. 

שתועבר לספקי  הפרטנית

בחלק המסגרת ניתן יהיה 

לקיים בחינה של מהמקרים 

 טיב הסחורה.

4 

חברתנו הינה חברה בהקמה אשר  4.6 מכרז
תקן באו  ISO-קה באינה מחזי

האם אנו יכולים  בשלב זה. איכות
 לגשת למכרז? 

ווה האינה מ ISO תעודת 

נדרשת לצורך תנאי סף אלא 

ניקוד האיכות של המציעים, 

בטבלת ניקוד  2סעיף ראו 

 (10.3.1האיכות )סע' 

 5 

האם ניתן להציג גוף אחד בלבד  3.3 מכרז
ממנו חברתנו מקבלת, במהלך 

 טון 100-מעלה השנה האחרונה, למ
 פסולת?

. אין שינוי הבקשה נדחית

 בתנאי הסף

6 

מפרט 
 השירותים

ע"י מי נבקש לדעת  

מתבצעת העמסת 

 הפסולת?

 

 לעיל 2ראה מענה לסעיף 

7 

מפרט 
 השירותים

האם יש צורך במשאיות  

עם ארגז סגור או ארגז 

 פתוח?

 

שינוע החומרים יבוצע 

בהתאם לקבוע בתקנות 

 יןוהחוקים ועפ"י כל ד

8 

מפרט 
 השירותים

האם יש שימוש בחומרים  

 נוזליים?

 

 לא, מדובר בפסולת מוצקה.

9 

מפרט 
 השירותים

האם הפסולות ארוזות  

ומוכנות למשלוח/העמסה 

או שיש צורך להכינם 

 למשלוח/העמסה?

 

 בהתאם לפניה הפרטנית

בכל אופן הפסולות יוכנו ע"י 

 החברה



 
 

 

10 

 –מבוקש לפצל את שני התחומים  2.1.1 3
סוללות  ו פסולת אלקטרונית

 ליתיום.

 

 הבקשה נדחית 

הבקשה מתקבלת, הוספת  על פי דין -מבוקש להוסיף בסייפא להסכם 4.1 31 11

הסעיף תיערך כדלקמן: "על 

פי דין ועל פי הוראות הסכם 

 זה" 

מבוקש להוסיף לאחר המילים  למכרז 3  5 12
את  "תחת שמו של המציע"

המילים: "או חברת בת בבעלות 
( של המציע")מהווה 100%מלאה )

 זרוע ביצועית של המציע(.

 

 

 הבקשה נדחית. 

מבוקש כי הקנס האמור בסעיף זה   להסכם 4.9.2 36 13
יופעל אם לאחר ההתראה 

( לא 4.9.1הראשונה )ראה סעיף 
תיקן את הדרוש בהתאם לבקשת 

 מזמין השירותים.

 הבקשה נדחית 

מבוקש להוריד את גובה הקנס או  להסכם 4.9.2 36 14
לדרג את הקנסות בהתאם לחומרת 

 העבירה .

. מדובר הבקשה נדחית

. ₪ 3,500בסכום של עד 

הסכום הסופי ייקבע בהתאם 

  לשיקול דעתה של החברה. 

למסמכי  13.1 14 15
 המכרז

מבוקש לשנות נוסח הסעיף כך שעל 
פי דרישת החברה יגיש הקבלן 

ם רשמיים על חזקתה אישורי
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. (

נוסח הבקשה מתקבלת. 

הסעיף המעודכן יהא: 

 (או מי מטעמה)החברה "

 רשאית, על פי שיקול דעתה,

לדרוש מהמשתתפים פרטים 

הבהרות נוספות  נוספים ו/או

לשביעות רצונה המלא בכל 

שלב משלבי המכרז על מנת 

 לבחון את המציע והצעתו

במסגרת שיקוליה כאמור, 

אישורים רשמיים  לרבות

ו/או תצהירים על חזקתה 



 
 

 

 ויציבותה של החברה. 

 לפני המילים : "הכל לפי שיקול להסכם 8.6 40 16
" מבוקש לכתוב .עדידעתה הבל

ולאחר שנתנה הזדמנות לנותן 
 " השירותים להשמיע טענותיו

הבקשה מתקבלת חלקית, 

לפני המילים: "הכל לפי 

שיקול דעתה הבלעדי", 

יתווסף המשפט: "ובלבד 

 3שנתנה לספק התראה בת 

 ימים".

מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף  9.2וכן  9.1 40 17
ובתנאי שנקבעה אחריותו להפרה 

 ל פי דין.ע

 הבקשה נדחית.

 מבוקש למחוק את המילה להסכם 9.3 40 18
 הבקשה נדחית. "לפצות"  והכל בכפוף לכל דין

ובלבד שהמידע האמור לא היה  13.1 42 19
נחלת הכלל או לא היה ידוע לנותן 

השירותים בטרם כניסתו 
 להתקשרות זו

 הבקשה מקובלת 

 

פעם אחת או  –ז כי היא שומרת על זכותה לפרסם מכרז זה בעתיד החברה מבקשת להביא לידיעת משתתפי המכר

לצורך הצטרפות מציעים נוספים למאגר, ובמקרה זה יתווספו ספקי המסגרת החדשים שייבחרו כחלק  –יותר 

 ממאגר שיוקם במכרז זה, ויידרשו לחתום על הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 


