
 

 

 

 _______________________________ חתימה וחותמת:

  2021 באפריל 8

להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקה, תחזוקה והשכרה של במות הרמה הזמנה להציע הצעות  2021/12מכרז מס' 
 נספח הביטוחוהודעה על תיקון הבהרות קובץ  - חברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ העבור 

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

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

יים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין בהרות והשינונוסח מסמך הה

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

ייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, המח המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ליךההלחוברת 

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

 

מס' 
 שאלה

 כותרת
 המסמך
 במכרז

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

 –מסמך א'  1
הזמנה 
להציע 
 הצעות

הצעה עבור חלק  להגישאם ניתן ה 
ז מהשירותים המפורטים בחוברת המכר

 )אספקה+השכרה(?

הגיש הצעה למתן המציע כן. כל עוד 
מד בתנאי הסף ועשירותי אספקה ו

ראו סעיפים  למתן שירותי אספקה.
 למסמך א'. 6.1-ו 5.1, 3.3

 למטה. 6אלה מענה לשראו גם ה

 

 –מסמך א'  2
 הזמנה
להציע 
 הצעות

נבקש לקבל הבהרה לכמות הבמות  
שות בסעיף זה, כמו כן נבקש לקבל הנדר

בסעיף הבהרה בעניין מועדי אספקה לבמות 
 זה.

 

כמות הבמות הנדרשות ומועדי 
אספקה ימסרו במסגרת פניה פרטנית 

 שתישלח לספקי המסגרת.

 –למסמך א'  3.4לעניין זה ראו סעיף 
 2הזמנה להציע הצעות, וסעיף 

 מפרט השירותים.  –למסמך ב' 

 –מסמך א'  3
ה הזמנ

להציע 
 הצעות

צפי  ככל הניתן בענייןנבקש לקבל הבהרה  
משך תקופות ההשכרה וצפי לכמויות 

המתקנים הנדרשות בתקופת ההתקשרות 
 לפי סוגי המתקנים

משך תקופות ההשכרה וכמויות 
המתקנים ימסרו במסגרת פניה 

 .פרטנית שתישלח לספקי המסגרת

 –למסמך א'  3.4לעניין זה, ראו סעיף 
 3.2יע הצעות וסעיף הזמנה להצ
 פרט השירותים.מ –למסמך ב' 

 –מסמך א'  4
הזמנה 
להציע 
 הצעות

נבקש הבהרה בנושא אתרי אספקה של  
המתקנים, האם קיימים אתרי נוספים פרט 

 לנאות חובב.

 

למסמך ב' מפרט  1.3ראו סעיף . לא
 .השירותים

 –מסמך א'  5
הזמנה 
להציע 
 הצעות

ור שרותי נבקש הבהרה בעניין תמורה עב 
מושכרים המתקנים ה ואיסוףהובלה 

 מאתרי החברה.ל/

כי במסגרת הההצעה  מובהר,
 4.3בסעיף כמפורט  ,הפרטנית

, ספקי המסגרת יוכלו מסמך א'ל
הצעה הפרטנית את לכלול בתכולה ה



 

 

 

 _______________________________ חתימה וחותמת:

של מתקנים מושכרים  עלות ההובלה 
בחינת הצעת החברה. ומאתר לאתר 

ספק מסגרת בפניה פרטנית תכלול הן 
את מחיר השכירות אותו הציע ועלות 

 הובלה והאיסוף הצפויים. ה

( 1מסמך א) 6
 פרטי המציע

בתוכה מספר חברות שעל פי כוללת  חברתנו  1.1סעיף 
אליו,  קשורותשתי חברות דרישות המכרז 

מתן שרותי אספקה תעשה  על ידי מנופי 
אבי בע"מ. מתן שרותי תחזוקה ומתן 

שירותי השכרה תעשה על ידי מנופי אבי 
 תובלה ושירותים בע"מ.

יש להגיש את מסמכי המכרז לכל ם הא
חברה בנפרד או ניתן לאחד את שתי 

  .החברות ולהגיש במסמך אחד

 

 

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

למסמך א' יתוקן, כך  5.1סעיף 
או  ולש םא-תחבר ,המציעשיירשם "

האם -של חברתאחרת בת -תחבר
 למתן הסף בתנאי יםעומד ,שלו

 ."אספקה שירותי

יתוקן, כך למסמך א'  6.1סעיף 
או  אם שלו-חברת, המציע"ירשם שי

, האם שלו-של חברתאחרת חברה בת 
 שירותי למתן הסף בתנאי יםעומד

 ."אספקה

ה חברון מסמכי המכרז, נוכח תיק
להגיש הצעה למתן  תוכל פלונית

או  בת שלה-חברתשירותי אספקה, ו
 להגיש תוכל ,אחות שלה-החבר

הצעה למתן שירותי תחזוקה  בנפרד
 שירותי השכרה.מתן או לו/

לא תגיש  החברה הפלוניתלם, אם או
ן שירותי אספקה, הצעה למת

לא  ,האחות-בת או החברה-תהחבר
בתנאי הסף למתן שירותי  תעמוד

 אספקה.

הציע ל מציעמובהר, כי על כל 
הצעה של ) לחברה שירותי אספקה

של או  שלו אם-חברתשל המציע או 
ולעמוד בתנאי  ,אחות שלו(-רהחב

 ובעצמתן שירותי אספקה )הסף למ
או שלו  אם-חברתבאמצעות או 
 .אחות שלו(-רהחב

 -מסמך ב' 7
מפרט 

 השירותים

נוכל לספק שירותים לבמות חדשות שנספק  3.1
  לכם.

הבמות הקיימות נוכל לספק  מרשימת
ב  3.1.2שירותי תחזוקה לבמה שבסעיף 

(Rom 1930ES .) 

לא נוכל לספק שירותי תחזוקה לשאר דגמי 
מות שציינתם, הן שייכות ליצרנים הב

 ייצגיםשאיננו מ

 אנא שנו את הסעיף בהתאם

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

למסמך א' יתוקן כך  5.4סעיף 
 צוות מעסיק המציעשיירשם "

 בבמה שוטף לטיפול תחזוקה
 למתן, החברה במותמ לפחות אחתוב

 ,לתקלות ולמענה טכני סיוע
 '".ו-'א בימים בזמינות

 
כל מקום אף האמור ב לעכמו כן, 

מציע , מובהר כי במסמכי המכרז
שייבחר לספק שירותי תחזוקה, 

 ללפחות אחדשירותי תחזוקה יספק 
מצויות ברשות ההבמות  ימגדמ

למסמך  3.1.2החברה כמפורט בסעיף 
וכן יספק  המשתמע מכך,על כל  ,ב'

שירותי תחזוקה לבמות חדשות 
 . יספק לחברהאותו מציע ש
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 –מסמך ג'  8
הסכם 

 רתמסג

סעיף זה להתייחס רק לאירועי ביטוח  על 2.12
 .שקרו בגלל הספק או מי מטעמו

 .הבקשה נדחית

 –מסמך ג'  9
הסכם 
 מסגרת

אנא שנו את הסעיף כך שנזקים שהחברה  4.6
או מי מטעמה יגרום לבמה מעבר לבלאי 

כמפורט לתמורה  סביר ורגיל ישולמו בנוסף
 .4בסעיף 

ית. על כן נדחמובנית ו אינההבקשה 
 אינה ברורה. 4.6ההפניה לסעיף 

 

 –מסמך ג'  10
הסכם 
 מסגרת

תנאי העסקת העובדים נחשבים אצלנו  9.7
לנתונים סודיים, לא נוכל לחשוף אותם. 
נסכים במקום זאת לתת הצהרה על כך 

שכל עובדי החברה מקבלים את כל 
 .פי חוקים להם להתנאים המגיע

 

 .אנא שנו את הסעיף בהתאם

 הבא:ה מתקבלת באופן קשהב

: ירשםכך שייתוקן  9.7סעיף 
 לקבל עת בכל זכאית תהיה החברה"

 בדבר אחרים ופרטים שכר תלושי
 עובדי קיםמועס בהם העבודה תנאי

 של ביצועו את לוודא כדי וזאת הספק
ף האמור החברה על הא. זה סעיף

תהיה רשאית להסתפק במידע 
אשר לה,  ושיועברומסמכים אחרים 

 ".זה מבוצעכי סעיף  את דעתה ויניח

 –מסמך ג'  11
הסכם 
 מסגרת

חסרה התייחסות בסעיף לכך שנזקים  10
לבמות ההרמה או לצד ג כלשהו )רכוש או 
גוף( שנגרמו על ידי החברה או מי מטעמה 

יהיו באחריות החברה. אנא שנו את הסעיף 
 .בהתאם

 ן הבא:הבקשה מתקבלת באופ

. מחייב מתוקןביטוח  מצורף נספח
 הוב.ן בצן מסומתיקו

 –ג'  מסמך 12
הסכם 
 מסגרת

ה" נבקש במקום המילים "מיד עם דרישת 10.3
 כי תשנו ל"על פי פסק דין"

 

במקום המשפט האחרון  -באותו סעיף
"החברה מצידה מסכימה...כפי שתחליט 

החברה" נבקש כי תשנו ל"החברה 
מתחייבת להודיע לספק על כל דרישה או 

 תביעה ולאפשר לו או למי מטעמו להתגונן"

 ית.נדח הבקשה

 –מסמך ג'  13
הסכם 
 מסגרת

האחריות והביטוח כך  אנא שנו את סעיפי 10
וגבל אך ורק לנזקים שאחריות הספק ת

ישירים שנגרמים למזמין, ללא נזק תוצאתי 
 .או עקיף מכל סוג שהוא

 .הבקשה נדחית

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 _______________________________ חתימה וחותמת:

 נספח הביטוחודעה על תיקון ה

  ביטוח – וקןתמ 'גנספח 

כל  למשךלערוך ולקיים, על חשבונו,  הספקעל פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב  הספקמאחריות  לגרועמבלי  .1
חודשים  24ובקשר עם ביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה, למשך תקופה נוספת  ,פת ההסכםתקו

 "(:הספקביטוחי ביטוחים כמפורט להלן )להלן: " לאחר מכן,

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.1

ו פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/א-על הספקהמבטח את חבות 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

  ביטוח אחריות מעבידים .1.2

מים פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגו-על הספקהמבטח את חבות 
תוך כדי ו/או עקב  ספקה, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1980 -התש"ם 

 השירותים. 

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .1.3

קופת הביטוח, פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך ת-על הספקהמבטח את חבות 
או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או /בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו

 "(.המוצרים)להלן: " הספקשווקו ו/או הותאמו על ידי 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

 הספקים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי חודש 12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא  ביטוח חלופי המעניק

 .הספקנבע מאי תשלום או מרמה של 

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  1,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אש מורחב  .1.4

לאתרים בהם ניתנים השירותים ו/או  ספקידי ה-המובא על הספקהמבטח את רכוש ו/או ציוד 
במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב לרבות את הבמות לצורך מתן השירותים,  ספקמשים את ההמש

 "אש מורחב"הסיכונים המקובלים בביטוח 

 יכללו הוראות לפיהם: הספקביטוחי  .2

מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר  הספקוכי מבטח  החברהידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2.1
 .(328קוד ) החברהשיתוף ביטוחי 

יום לאחר משלוח הודעה של  30, לא ייכנס לתוקף אלא הספקאו ביטול של מי מביטוחי  השינוי לרע .2.2
 או הביטול.לרעה בדבר השינוי  חברההמבטח ל

לא  הספקוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  הספקהפרת תנאי ביטוחי  .2.3
 יפוי על פי הביטוחים כאמור.לקבלת פיצוי או ש החברהתגרע מזכויות 

היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף  .2.4
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  הספקת המבטח וחובות כאמור כדי לגרוע מזכויו

ולם הויתור על זכות , אהחברהמטעם וכלפי הבאים  החברההמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .2.5
 . (309)קוד  התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון
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, ויות העצמיות החלות על פיהןל הספק מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפע .2.6

על אף האמור בסעיף זה, במקרה של נזק לבמות שייגרם עקב אחריות של החברה, תישא החברה 

 . מית על פי הפוליסה של הספק, בכפוף להצגתה, או בעלות התיקון )הנמוך מביניהם(בהשתתפות העצ

בגין  החברהבת שיפוי כלפי נשוא ההתקשרות תיכלל הרח לשירותיםבכל ביטוחי החבויות המתייחסים  .2.7

, 302, בכפוף לסעיף אחריות צולבת )קוד הספקו/או הפועלים  הספקלמעשי ו/או מחדלי  החברהאחריות 

304 ,321.) 

לדרוש כי קבלני המשנה כאמור יערכו ביטוחים כנ"ל  הספקעל , הספקמטעם קבלני משנה  הספקככל שיועסקו על ידי  .3

 כאמור.כיסוי לפעילותם של קבלנים וקבלני משנה  הספקבביטוחי או לחילופין לכלול 

חים וההתחייבויות , למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוהספקחשבון לערוך ולקיים על  הספקכן מתחייב  .4

ת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח לרבו ביצוע השירותיםהדרושים או הנדרשים לשם 

 הספק. כן מתחייב החברהלחצרי  הספקאו המובאים על ידי  ביצוע השירותיםחובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך 

 ₪ 500,000כל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של ל (רכוש)לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

  .לכלי רכב

, הינה בבחינת ביטוח זה נספחמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור ב .5

לא  לספקי דין. פ-פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על הספק, שאינה פוטרת את הספקמזערית המוטלת על דרישה 

בכל הקשור לגבולות האחריות  החברהו/או כלפי מי מהבאים מטעם  החברהתהא כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 .הספקהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

ם לרכוש כלשהו עלול להיגר אשרמאחריות לאבדן או לנזק , החברהמטעם את הבאים ו/או  החברהפוטר את  הספק .6

 הספקו/או אשר ישמש את  וו/או לסביבת מתן השירותיםלאתר  הספקמי מטעם ו/או עבור ו/או  הספקידי -שיובא על

( )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם מתן השירותיםלצורך 

 נספחלערוך כאמור ב הספקזכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב  פקהסמאחריות לאבדן או נזק אשר וכן 

ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או 

 לנזק בזדון.הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  הספקמובהר, כי  .7

 הספקבגין כל נזק ו/או תשלום ש החברהיהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי  הספקהעצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי 

בכל מקרה  הספקח ידי מבט-אמור להיות משולם עליחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ו/או תשלום שהיה 

בתוקף ו/או בגין נזקים  הספקאישור ביטוחי  החברהשבו המבטח כאמור דחה תביעה כלשהי בטענה שאין בידי 

 .לפי דין או לפי הסכם זה וזאת מיד עם דרישתו הראשונה בכתב הספקשבאחריות 

 .יסודית של החוזה ביטוח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה נספח .8
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