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מכרז מס'  20/2021הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור החברה לשירותי איכות
הסביבה בע"מ  -קובץ הבהרות
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה
בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט 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.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע,
לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.

מס'
שאלה

כותרת
המסמך
במכרז

מס' הסעיף
במסמך
המכרז

פירוט השאלה

מענה

1

עיקרי
ההתקשרות

2.3

לא ברור איזה וכמה כלים משנעים חומ"ס-
מבקש הבהרה

לעיון המציעים מצורף רישיון מוביל
חומ"ס של החברה.

2

תנאי סף

3.5

למה זה חייב להיות עובד ותיק? אין
עובדים שמועסקים ללא עיסוק וממתינים
למכרז .משרה כזו אמור להיות ע"ח גידול
בכ"א .מבקש לבטל את הסעיף

הבקשה נדחית .מדובר בתקופה
סבירה כדי ליצור את הקשר המחייב
בין קצין הבטיחות בתעבורה המוצע
למציע וכן להבטיח יציבות.
על אף האמור החברה תשנה את
סעיף  2.6במסמך ב' – מפרט
השירותים ,באופן שבו ,במקרה
הצורך ,החלפת קצין הבטיחות
תתאפשר גם עבור קצין בטיחות
בתעבורה ללא ותק אצל המציע.
סעיף  2.6למסמך ב' יתוקן כך
שיירשם:
"במקרה של היעדרות ממושכת של
קצין הבטיחות או אי שביעות רצון
של החברה מקצין הבטיחות המוצע
תהא רשאית החברה לדרוש את
החלפתו באחר העומד בתנאי הסף
שנקבעו במכרז ,למעט תנאי סף 3.5
למכרז העוסק בוותק אצל המציע.
במקרה בו אין למציע קצין בטיחות
נוסף להציע לחברה המועסק על ידו,
יהא רשאי בתיאום מראש מול
החברה ובכפוף לאישורה הבלעדי
להעסיק קצין בטיחות כקבלן
משנה".
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3

הוכחת
עמידה

4.7

4

בנספחים

3

5

מסמך ד'
הסכם
ההתקשרות

11.2

6

מסמך ד'
הסכם
ההתקשרות-
ביטוח

14.3

מבקשים הסכם עבודה ושכר? זה מידע
סודי! מה גם שסביר שהעובד יועסק
במשרה מלאה ורק בחלקה יהיה אצלכם.
מבקש לבטל את הסעיף
שוב בקשה להסכם שכר .מבקש לבטל את
החלקים הרלוונטיים
אי השלמת שעות מסיבות שאינן קשורות
לקצין בטיחות יחשבו כשעות שבוצעו בפועל
(חגים ,הדממה וכיו"ב) .מבקש לעדכן את
הסעיף
מבקש למחוק את המילים "ביטוחים..
ראשוניים ,"...אחרת בכל אירוע /תאונה/
נזק שיהיה בחברה ,ואפילו ולקצין
הבטיחות יש תרומה של אחוז בודד בקרות
האירוע ,התביעה תתגלגל אליו .מבקש
למחוק.

ניתן להשחיר פרטי שכר.

ניתן להשחיר פרטי שכר.
הבקשה אינה מובנית ועל כן נדחית.
כאמור בסעיף  ,11.2בעבור ימי/שעות
חוסר הספק יידרש להשלימם עד
תום החודש.
הבקשה נדחית .ביטוחי חבויות
מכסים אחריות חוקית בלבד.

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
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