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לרכישת שני מכשירים למדידת חלקיקים באוויר עבור החברה לשירותי איכות  35/2020מס'  מסגרת פומבי מכרז
 1 'קובץ הבהרות מס - הסביבה בע"מ ומתן שירותי תחזוקה למערכות )אופציונאלי(

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

  "(, 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.

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

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

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

 עמוד כותרת המסמך ד"מס
מספר 
 הסעיף

 מענה מהות השאלה

1.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
3 2.3 

בכפוף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
לכך שניתנה למציע התראה בכתב על הכוונה לבטל 
את ההתקשרות והמציע לא המציא את האישור 

 ".החסר תוך זמן סביר בנסיבות העניין

הבקשה מתקבלת 
ואולם מובהר כי המועד 
להמצאת האישור 
החסר ייקבע על ידי 

 החברה.

2.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
4 2.4 

בכפוף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
, בין תילכך שאין מניעה שבדין, לרבות בצו ממשל

 ".היתר, כתוצאה מנגיף הקורונה

הבקשה נדחית תשומת 
לב המציעים להוראות 

למסמכי  2.10ס"ק 
 המכרז.

3.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
4 2.10 

החברה מבקשת נבקש כי המילים " –אשונה שורה ר
 " ימחקו.להבהיר...או עיכוב עקב המצ"ב

 הבקשה נדחית

4.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
4 2.12 

" אחרתנבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
 ".שתועבר לו בכתביבואו המילים "

 הבקשה מתקבלת

5.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
7 5.4 

לא יחול במידה בסעיף זה האמור נבקש להבהיר, כי 
והצדדים חתמו על הסכם לאחר הודעת החברה 

 למציע על זכייתו.
 הבקשה נדחית

6.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
7 6.2 

" יבואו שהואנבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
 ".ככל שניתן לבררם טרם הגשת ההצעההמילים "

 הבקשה נדחית

7.  
הזמנה  –מסמך א' 

 עותלהציע הצ
8 7.2.2 

אנא צרפו את המחירון שעל בסיסו אמורים לחשב 
 את אחוז ההנחה.

מדובר על טעות סופר. 
על המציעים למלא את 
המחירים המוצעים על 

 ידם על גבי טופס ג'.

8.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
10 9.6 

" הוכחהנבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
 ".סבירהתבוא המילה "

 מתקבלתהבקשה 

9.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
11 12.1 

" ונספחיונבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
לרבות התייחסות ותשובות החברה יבואו המילים "

 ".לשאלות ההבהרה שהוגשו על ידי המציעים
 הבקשה מתקבלת



 
 

 

10.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
11 12.3.2 

א " יבו24נבקש כי במקום המספר " –שורה שנייה 
 ".12המספר "

הבקשה מתקבלת 
 24חלקית. במקום 
 15חודשים יידרשו 

 חודשים בלבד.

11.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
12 12.4 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

כי אחרי המילה  –שורה שלישית  .א
והסעד היחיד " יבואו המילים "מהצעתו"

בכתב על למציע בכפוף למתן התראה לו, 
שרות לתקנה תוך ההפרה כאמור תוך אפ

". בנוסף פרק זמן סביר בנסיבות העניין
" תבוא החברהנבקש כי אחרי המילה "

 ".הינוהמילה "
וזאת נבקש כי המילים " –שורה רביעית  .ב

" מבלי לגרוע מכל... התחייבויות הזוכה
 ימחקו.

והכל נבקש כי המילים " –שורה שישית  .ג
מבלי לגרוע מכל סעד... ו/או על פי כל 

 " ימחקו.דין

 הבקשות נדחות.

12.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
12 12.6 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

" ו/או לחברהכי המילים " –שורה שלישית  .א
 ימחקו.

או לפי כל כי המילים " –שורה רביעית  .ב
 " ימחקו.דין

הבקשה  .א
 מתקבלת

 הבקשה נדחית .ב

13.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
12 12.7 

 ם הבאים:נבקש לבצע את השינויי

" ביןכי במקום המילה " –שורה שנייה  .א
 ".שנעשותבוא המילה "

" ובין לאחריוכי המילים " –שורה שלישית  .ב
 ימחקו.

 מתקבלתהבקשה א. 

 ב. הבקשה נדחית.

14.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
12 12.8 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

לחלט את כי המילים " –שורה שנייה  .א
 קו." ימחערבות הביצוע

כי אחרי המילים  –שורה שלישית  .ב
". בפועל" תבוא המילה "שייגרמו לה"

כמו בן נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו 
והכל בכפוף למתן התראה בכתב המילים "

בה תינתן למציע הזדמנות לתקן את 
ההפרה תוך פרק זמן סביר בנסיבות 

 ".העניין

 הבקשה נדחית .א

הבקשה  .ב
מתקבלת 

חלקית 
ותיווסף 

 ה:הסיפא הבא

החברה תהא 
רשאית ליתן 

 למציע
התראה בכתב 

 לובה תינתן 
הזדמנות לתקן 
את ההפרה 
תוך פרק זמן 
סביר בנסיבות 

הכל  – העניין
על פי שיקול 
 דעתה הבלעדי



 
 

 

15.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
12 14.1 

" הבלעדיתנבקש כי המילה " –שורה שלישית 
 תמחק.

 הבקשה נדחית

16.  
הזמנה  –מסמך א' 

 צעותלהציע ה
12 14.4 

לרבות להביא נבקש כי המילים " –שורה רביעית 
 " ימחקו.לעיונה...ניכויים

מתקבלת הבקשה 
חלקית באופן שבו 
במקום משפט זה תבוא 

 הסיפא הבאה :

"לרבות המצאת כל 
מסמך שיהא בו צורך 
כדי לסייע לחברה 

 בקבלת החלטתה".

17.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
13 15.1 

אלא אם נבקש כי המילים " –שורה חמישית 
 " ימחקו.תבחר... ביטול או צמצום כאמור

 הבקשה נדחית

18.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
13 16.1 

למעט נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
אם נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה 

 ".ו/או מי מטעמה
 הבקשה נדחית

19.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
13 16.2 

למעט נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
יתו במכרז יבמקרה בו החברה הודיעה למציע על זכ

והמציע הזמין לא יכול להחזיר את הציוד ו/או 
החומרים נשוא מכרז זה לספק. במקרה זה תהא 

לשלם למציע את מלוא עלות  מחויבתהחברה 
 ."החומרים ו/או הציוד שהוזמן על ידו

התקשרות נושא סיום ה
מוסדר בהסכם 

ראה  –ההתקשרות 
 להסכם. 6סעיף 

20.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
13 17.4 

בכתב. נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
על אף האמור, המציע רשאי לשמור עותק אחד של 

 ."מסמכי המכרז לצרכי ארכיון ואכיפה
 מתקבלתהבקשה 

21.  
הצהרת  –( 5מסמך א)

 משתתף
21 10 

בזכייה נבקש כי אחרי המילים " –ראשונה שורה 
כתוצאה ממעשה ו/או " יבואו המילים "במכרז

 ".מחדל רשלניים שלי ו/או של מי מטעמי
 הבקשה נדחית

22.  
הצהרת  –( 5מסמך א)

 משתתף
 הבקשה מתקבלת נבקש למחוק את הסעיף. 13 22

23.  
מפרט  -מסמך ב' 

 השירותים
26 4 

קשורת למכשיר שבכוונתנו להציע קיים חיבור ת
232-RS  צפייה בנתוני תפעול המכשיר. רקהמאפשר 

 האם ניתן להציע מכשיר זה?

הבקשה מתקבלת, ניתן 
 להציע מכשיר זה.

24.  
מפרט  -מסמך ב' 

 השירותים
27 

דרישות 
השירות 

  1סעיף 

 14יש טעות בזמן האספקה. בסעיף זה מדובר על 
 שבועות. נדרש לתקן. 5יום אספקה כשבפועל נדרש 

א אכן האספקה הי
שבועות, אולם  5בתוך 

על המציע הזוכה לתאם 
את מועד האספקה 
הסופי ולעדכן את 
החברה במועד זה בתוך 

ימים מן המועד  14
שיקבל לידיו את הודעת 

 הזכייה

25.  
מפרט  -מסמך ב' 

 השירותים
דרישות  28

השירות 
" במילים נזקאנו מבקשים להחליף את המילה "

ובלבד והמכשיר תופעל "" ולהוסיף קלקול כל שהו"
בקשה מתקבלת ה

חלקית. להלן הניסוח 



 
 

 

 החדש לסעיף: ".ותוחזק בקפידה על פי הנחיות היצרן ונציגו  2סעיף 

 
הציוד/מכשיר/מכונה 
יסופק לחברה על ידי 

הספק עד מועד 
המסירה בשלמותו 

ובמצב תקין. אם במועד 
המסירה או לאחריה 

ובמהלך תקופת 
האחריות (כהגדרתה 

ה כי להלן) מצאה החבר
נגרם 

לציוד/מכשיר/מכונה או 
לחלק ממנו נזק כלשהו 
ובלבד והמכשיר תופעל 
ותוחזק בקפידה על פי 

או כי הנחיות היצרן 
הוא איננו עומד בתנאי 

המפרט הטכני או שהינו 
פגום, יהיה הספק 
אחראי לתקן את 

הציוד/מכשיר/מכונה 

   .על חשבונו

 

26.  
טופס הצעת  –מסמך ג' 

 מחיר
31 1 

בתאום יפא של הסעיף יבואו המילים "נבקש כי בס
 ".עם המציע

 הבקשה נדחית

27.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
33 1.4 

שיהיו נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
בהתאם לאומד דעת הצדדים טרם חתימת חוזה 

 ".זה
 הבקשה נדחית

28.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
33 

1.5 – 
הגדרת 
עובדי 
 הקבלן

או אלה ששירותיהם יושכרו... " נבקש כי המילים
" ימחקו. זאת בין היתר מאחר לרבות קבלני משנה

שכמו שלא קיימים יחסי עובד מעביד בין החברה 
לבין המציע לא קיימים יחסי עובד מעביד בין 

 המציע לבין קבלני המשנה שלו וכו'.

מובהר  -הבקשה נדחית 
כי מדובר בהגדרה 

 לצורך הנוחות בלבד.

29.  
סכם ה –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
34 2.7 

בכפוף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
 ".לכך שניתנו בכתב

 מתקבלתהבקשה 

30.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
35 2.16 

המועדים נבקש כי אחרי המילים " –שורה ראשונה 
שנגרם כתוצאה , " יבואו המילים "האמורים

ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי 
ו ושסיבת האיחור הינה בשליטתו המלאה מטעמ

 ".והבלעדית של הקבלן

 הבקשה נדחית

31.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
35 3.2 

" במערכותנבקש כי אחרי המילה " –שורה ראשונה 
כי בנוסף נבקש להבהיר,  ."הפיזיותיבואו המילים "

בנוגע לתובנות תהיה רק זכות שימוש בהתאם 
 להרשאות היצרן.

 הבקשה מתקבלת



 
 

 

32.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
36 5.3 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

כי במקום המילה  –שורה ראשונה  .א
 ".תחליט" תבוא המילה "תחליטו"

כי אחרי המילה  –שורה רביעית  .ב
". כמו כן של" תבוא המילה "לתקופה"

 ".שניםנבקש למחוק את המילה "
" ארבעכי במקום המילה " –שורה שישית  .ג

 ".שלוש" תבוא המילה

הבקשה  .א
 מתקבלת

הבקשה  .ב
 מתקבלת

הבקשה  .ג
 נדחית.

33.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
36 5.5 

" תחליטונבקש כי במקום המילה " –שורה ראשונה 
 ".תחליטתבוא המילה "

 הבקשה מתקבלת

34.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
36 5.6 

" תחליטונבקש כי במקום המילה " –שורה ראשונה 
 ".תחליטתבוא המילה "

 בקשה מתקבלתה

35.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
37 6.1 

" יבוא 3נבקש כי במקום המספר " –שורה שנייה 
 ".7המספר "

 הבקשה מתקבלת

36.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות 
37 6.2 

" יבוא 7נבקש כי במקום המספר " –שורה ראשונה 
 ".21המספר "

הבקשה מתקבלת 
חלקית. במקום המספר 

 10ייכתב המספר  7

37.  
הסכם  –ד'  מסמך

 ההתקשרות
37 6.3.3 

והקבלן נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
 45לא פעל להסרת ההליכים כמפורט לעיל תוך 

 ".ימים ממועד פתיחתם
 הבקשה מתקבלת

38.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
37 6.3.4 

" הוסרונבקש כי במקום המילה " –שורה שנייה 
 ".פעל להסרתויבואו המילים "

 דחיתהבקשה נ

39.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
 הבקשה נדחית ".5" יבוא המספר "2נבקש כי אחרי המספר " 6.4 37

40.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
38 6.5 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

" בין היתרכי המילים " –שורה שנייה  .א
 ימחקו.

" ידהכי אחרי המילה " –שורה שלישית  .ב
 ".באופן ישיריבואו המילים "

כי אחרי המילה  –ה רביעית שור .ג
 ".הישירים" תבוא המילה "והנזקים"

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג

41.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
38 6.6 

נבקש כי גובה הפיצוי בגין חריגה מהגעת טכנאים 
 .₪ 250 -ל ₪ 500 -יפחת מ

 הבקשה מתקבלת

42.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
38 6.7 

" הבלעדיקש כי אחרי המילה "נב –שורה השנייה 
בכפוף למתן התראה בכתב בה יבואו המילים "

תינתן לקבלן אפשרות לתקן את ההפרה בגינה 
 ".נדרש הפיצוי המוסכם זמן סביר בנסיבות העניין

 הבקשה מתקבלת

43.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
38 6.9 

אי ביצוע נבקש כי המילים " –שורה ראשונה 
. כמו כן, נבקש כי בשורה " ימחקומשביע... או בעד
 " תמחק.אחרתהשנייה המילה "

 הבקשה נדחית

44.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 7.3 

" תבוא מחדלנבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
 ".רשלנייםהמילה "

 הבקשה נדחית



 
 

 

45.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 7.4 

כאשר נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
 ".טעמים סביריםהסירוב יהיה מ

 מתקבלתהבקשה 

46.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 7.5 

בכפוף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
לכך שזכויות הקבלן על פי חוזה זה ו/או המכרז 

 ."ו/או על פי דין לא יפגעו כתוצאה מהסבה כאמור
 הבקשה מתקבלת

47.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 8 

נבקש כי ערבות הביצוע תהיה עד למועד התקנת א. 
המערכות ולאחר מכן תומר ערבות הביצוע בערבות 

מהצעת המציע  5% -סכום השווה לבשתהיה טיב 
 בעבור שנת תחזוקה.

ב. כמו כן נבקש כי ערבות הטיב תהא לתקופה של 
 חודשים. 13חודשים ולא  12

 נדחיתהבקשה א. 

 

 

 נדחיתב. הבקשה 

48.  
כם הס –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 8.4 

לחלט נבקש כי במקום המילים " –שורה ראשונה 
" יבואו את הערבות וזאת מבלי... ו/או על פי כל דין

בכפוף למתן התראה בכתב בה תינתן  ,המילים "
 ימי עסקים 5לקבלן אפשרות להמציא ערבות תוך 

 ".אפשרות לבטל את החוזה

 הבקשה נדחית

49.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 8.5 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

" 30כי במקום המספר " –שורה ראשונה  .א
 ".5יבוא המספר "

" הפרהכי אחרי המילה " –שורה שלישית  .ב
 ".יסודיתתבוא המילה "

כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים  .ג
המהותיות והיסודיות , אשר לא תוקנה "

ימי עסקים ממועד הודעת החברה   5תוך 
 ."ורבכתב על ההפרה כאמ

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג

50.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 8.6 

 30עד לתום נבקש כי המילים " –שורה שלישית 
 " ימחקו.ימים לאחר הסדרת הסוגיה

 הבקשה נדחית

51.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
 נבקש למחוק את הסעיף. 8.7 39

אין מניעה למחוק שכן 
הנושא מוסדר בסעיף 

סכם שיוותר על לה 8.4
 כנו.

52.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
39 8.8 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:

ללא כי במקום המילים " –שורה ראשונה  .א
" ימחקו התראה מוקדמת בכל עת בה

 ".באםובמקומן תבוא המילה "
" תנאיכי אחרי המילה " –שורה שנייה  .ב

 ".יסודי ומהותייבואו המילים "
ם המילים כי במקו –שורה שלישית  .ג

מובהר כי הערבות תהווה... ללא צורך "
והכל " יבואו המילים "בהוכחת גובהם

בכפוף למתן התראה בכתב בה תינתן 
לקבלן אפשרות לתקן את ההפרה כאמור 

 ".ימי עסקים 5תוך 

 הבקשות נדחות

 

מובא בזאת לידיעת 
המציעים כי החברה 
נוהגת להוציא הודעה 
לספקיה בטרם חילוט 

 ערבות.

53.  
הסכם  –ך ד' מסמ

 ההתקשרות
 מתקבלתהבקשה  נבקש למחוק את הסעיף. 10.4לאור סעיף  9.4 40



 
 

 

54.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
40 9.5 

" שיידרשנבקש כי אחרי המילה " –שורה שנייה 
 ".בכתבתבוא המילה "

 הבקשה נדחית

55.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
41 10.6 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כל כי המילים " – שורה רביעית .א

 " ימחקו.התשלומים שקיבל... ריבית וכי
כי במקום המילים  –שורה שמינית  .ב

הדרישה הראשונה... שלא נפרעה לאחר "
פסק דין חלוט " יבואו המילים "הדרישה

ו/או החלטה שקובעת כי אכן התקיימו 
 ".יחסי עובד מעביד

 הבקשות נדחות

56.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
41 10.7 

מכל נבקש כי במקום המילים " –נייה שורה ש
 " ימחקו.תביעה ו/או דרישה של

 הבקשה נדחית

57.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
41 10.8 

בכפוף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
לכך שהחברה מתחייבת להעביר לקבלן אישור 
בכתב על עמידה בהוראות הדין החלות על החזקת 

ק, חוקי הגנת מידע כאמור, לרבות, אך לא ר
 ."הפרטיות על תקנותיהם

 הבקשה נדחית

58.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
42 11.1 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי המילים  –שורה ראשונה ושורה שנייה  .א

הוצאה, הפסד, תאונה, ", "ומוחלטת"
או ", "שהוא", "חבלה, אובדן, קלקול או

 " ימחקו. עקיף
" מחדל"כי אחרי המילה  –שורה חמישית  .ב

 ".רשלנייםתבוא המילה "

 הבקשות נדחות

59.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
42 11.2 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
" מחדלכי אחרי המילה " –שורה שישית  .א

 ".רשלנייםתבוא המילה "
בין כי במקום המילים " –שורה שביעית  .ב

אם נגרמו באקראי... מחמת תאונה בלתי 
אם נגרמו  למעט" יבואו המילים "נמנעת

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה 
 ".ו/או מי מטעמה

 הבקשות נדחות

60.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
42 11.3 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
" לפצות ו/אוכי המילים " –שורה ראשונה  .א

" ימחקו. כמו כן, נבקש דרישתהו המילה "
" יבואו המילים עםכי אחרי המילה "

" וט שביצועו לא עוכבקבלת פסק דין חל"
" תבוא המילה נזקוכי אחרי המילה "

 ".ישיר"
" או כל הפסדכי המילים " –שורה שנייה  .ב

 ימחקו.
" מחדלכי אחרי המילה " –שורה רביעית  .ג

 ".רשלנייםתבוא המילה "
עורך כי אחרי המילים " –שורה שישית  .ד

 ".סבירים" תבוא המילה "דין

א. הבקשה מתקבלת 
 חלקית.

של לאחר המילים "
הקבלן כאמור" )בשורה 
החמישית( יבואו 
המילים "ובלבד 
שמדובר בקנס/תשלום 
חובה/פסק דין סופי 

 ו/או חלוט"

 ב. הבקשה מתקבלת

 ג. הבקשה נדחית

 מתקבלתד. הבקשה 

61.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
42 11.4 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
מפעל כי אחרי המילים " –שורה שנייה  .א

למעט אם נדרש המילים "" יבואו החברה

א. הבקשה מתקבלת 
חלקית. לאחר המילים 
"מפעל החברה" יבואו 



 
 

 

מאופי העבודות המבוצעות ובכפוף 
לתיאום מראש עם המפקח מטעם 

 ".החברה
יש להבהיר כי  –שורה חמישית  .ב

התחייבות זו הינה להשיב את המצב 
לקדומות קרי למצב טרם יצירת המפגע 

 .ו/או הנזק על ידי הקבלן
" הוצאהכי אחרי המילה " –שורה שביעית  .ג

 ".סבירהתבוא המילה "
עם כי במקום המילים " –שורה שמינית  .ד

תוך " יבואו המילים "דרישתה הראשונה
ימי עסקים ממועד דרישת החברה  10

בכתב בכפוף להמצאת אסמכתאות 
 ".המעידות על הוצאות החברה בפועל

למעט אם המילים "
 תנדרשהפרעה כאמור 

דות מאופי העבו
המבוצעות ובכפוף 
לתיאום מראש עם 
המפקח מטעם 

 "החברה

 ב. הבקשה מתקבלת

 ג. הבקשה נדחית

 ד. הבקשה נדחית

62.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
42 11.8 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
" לפצותכי במקום המילה " –שורה שנייה  .א

 ".לשפותתבוא המילה "
" נזקכי אחרי המילה " –שורה שלישית  .ב

 ".ישירהמילה " תבוא
והכל כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים " .ג

בכפוף לכך שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה 
ו/או מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי 

 ".מטעמו

 א. הבקשה נדחית

 ב. הבקשה נדחית

 ג. הבקשה נדחית

63.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
43 11.10 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
" נזקחרי המילה "כי א –שורה ראשונה  .א

 ".ישירתבוא המילה "
כי המילה  –שורה שנייה ושורה שישית  .ב

 " תמחק.וכיו"ב"

 הבקשות נדחות.

64.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
43 11.11 

והכל נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
בכפוף לכך שהנזק ו/או ההוצאה נגרמו כתוצאה 
 ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי

 ".מטעמו

 הבקשה נדחית

65.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
43 13.1 

ו/או נבקש כי במקום המילים " –שורה ראשונה 
" תבוא המילה הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא

 ".ישיר"
 הבקשה נדחית

66.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
43 14.2 

למעט נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "
ממעשה ו/או מחדל של  מפקוח זה ו/אואם כתוצאה 

 "המפקח נגרם נזק כלשהו
 הבקשה נדחית

67.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 17.7 44

68.  
הסכם  –מסמך ד' 

 ההתקשרות
 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 17.8  44

69.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
49 2 

חולו על אף אם ילמחוק את המילים " נבקש
הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום 
ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות 
המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. 
לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישור הביטוח מצ"ב 
לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים 
נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות 

 הבקשה נדחית



 
 

 

חוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם ה
 "לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה

70.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
 ".מידנבקש למחוק את המילה " –שורה שלישית  3 49

הבקשה מתקבלת 
חלקית, במקום המילה 
"מיד" יירשם "בהקדם 

 האפשרי"

71.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
49 4 

" לבצעלמחוק את המילה " נבקש –שורה ראשונה 
 ."לפעול לביצועובמקומה להוסיף את המילים "

 הבקשה נדחית

72.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
49 5 

בכל למחוק את המילים " נבקש –שורה עשירית 
או משלים שייערך על ידי \ביטוח חבות נוסף ו

המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש 
 .", בכפוף לסעיף אחריות צולבתהאישור

הסעיף ישונה כדקלמן:  
בכל ביטוח חבות נוסף  "
שייערך על ם או משלי\ו

בקשר עם  ידי המבוטח
יורחב שם  השירותים
את  לשפותהמבוטח 

עקב מבקש האישור, 
מעשה ו/או מחדל של 

בכפוף לסעיף המבוטח 
 "אחריות צולבת

73.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
50 6 

בשמו ובשם הבאים " למחוק את המילים נבקש
למחוק את המילים . בנוסף נבקש "מטעם המבוטח

 ."אשר עלול להגרם"

 . הבקשה מתקבלתא

 הבקשה נדחית. ב

74.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
50 7 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
או לכלול את \והמילים " כי –שורה שנייה  .א

קבלני המשנה בביטוחי המבוטח 
 ימחקו. "אמה כאמורבהת

והמבוטח המילים " כי –שורה חמישית  .ב
או לפצות את \יישא האחריות לשפות ו

או נזק \מבקש האישור בגין כל אובדן ו
בשל השירותים שבוצעו על ידי  שייגרם

או נזק \קבלן המשנה, בין אם אובדן ו
או \כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו

בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח 
 ימחקו. "אם לאוובין 

 

הבקשה  .א
מדובר  -נדחית

 בחלופה

 הבקשה נדחית .ב

 

75.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
50 9.1 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
מבקש כי המילים " –שורה חמישית  .א

 " ימחקו.האישור, עובדי מבקש האישור ו
כמו כן כי המילים " –שורה שמינית  .ב

הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר 
גבול האחריות התקני של ביטוח רכב ל

עד לסך ( רכוש)מנועי צד שלישי 
 " ימחקו.₪ 1,000,000

 

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

76.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
50 9.3 

" יבואו המילים מקצועיתנבקש כי אחרי המילה "
 ".משולב חבות מוצר"

 הבקשה מתקבלת

77.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
51 9.4 

" יבואו המילים מקצועיתנבקש כי אחרי המילה "
 ".משולב חבות מוצר"

 הבקשה מתקבלת

78.  
נספח ד' להסכם 

 ביטוח –ההתקשרות 
51 10.4 

" יבואו 2013מהדורה נבקש כי במקום המילים "
 ".או נוסח מקביל לכךהמילים "

 הבקשה מתקבלת



 
 

 

79.  
נספח ד' להסכם 

אישור  –ההתקשרות 
 קיום ביטוחים

52 
ביטוח 

 צד ג'

, 308, 307, 304 נבקש למחוק את הקודים הבאים:
320. 

 

הבקשה נדחית, יחד עם 
זאת, ניתן לקבל מחיקת 

בכפוף  308קוד 
הגורמים להשארת 

 תחת "מבקש האישור"

80.  
נספח ד' להסכם 

אישור  –ההתקשרות 
 קיום ביטוחים

52 
חבות 
מעבידי

 ם
 .308נבקש למחוק את קוד 

ניתן לקבל מחיקת קוד 
להשארת ף בכפו 308

הגורמים תחת "מבקש 
 האישור"

81.  
נספח ד' להסכם 

אישור  –ההתקשרות 
 קיום ביטוחים

 
ביטוח 

אחריות 
 המוצר

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
משולב אחריות להוסיף את המילים " .א

 "מקצועית
 .320, 308, 304למחוק את קודים:  .ב

 א. הבקשה מתקבלת 

הבקשה נדחית,  .ב
יחד עם זאת 
בכל הנוגע 

 -ו 308ים לקוד
הבקשה  320

תתקבל  בכפוף 
להשארת 

הגורמים תחת 
"מבקש 

 האישור"

82.  
נספח ד' להסכם 

אישור  –ההתקשרות 
 קיום ביטוחים

53 

ביטוח 
אחריות 
מקצועי

 ת 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
 "חבות מוצרמשולב להוסיף את המילים " .א
 .320, 308, 304, 302למחוק את קודים:  .ב

הבקשה   .א
 מתקבלת

 הבקשה .ב
נדחית, יחד 
עם זאת בכל 
הנוגע לקודים 

 320 -ו 308
הבקשה 

תתקבל  בכפוף 
להשארת 

הגורמים תחת 
"מבקש 

 האישור"

83.  
נספח ד' להסכם 

אישור  –ההתקשרות 
 קיום ביטוחים

53 
פירוט 
השירות

 ים 
 .046נבקש להוסיף את קוד 

הבקשה נדחית, אולם 
ככל שחברת הביטוח 
תוסיף את הקוד, הנ"ל 

 יסודית.  לא יהווה הפרה

84.  

נספח ה' להסכם 
 –ההתקשרות 

התחייבות לשמירת 
 סודיות

54 3 
ומידע נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "

שפותח באופן עצמאי על ידי ו/או על ידי מי מטעמי 
 ".מבלי להסתמך על המידע הסודי

 הבקשה מתקבלת

85.  

נספח ה' להסכם 
 –ההתקשרות 

התחייבות לשמירת 
 סודיות

54 5 
נבקש כי אחרי המילה  –שלישית שורה 

 ".הסבירים" תבוא המילה "והבטיחות"
 מתקבלתהבקשה 



 
 

 

86.  

נספח ה' להסכם 
 –ההתקשרות 

התחייבות לשמירת 
 סודיות

54 6 
" חומרנבקש כי במקום המילה " –שורה ראשונה 
 ".מידע סודייבואו המילים "

 הבקשה נדחית

87.  

נספח ה' להסכם 
 –ההתקשרות 

התחייבות לשמירת 
 תסודיו

54 9 
, הפסד נבקש כי במקום המילים " –שורה ראשונה 

 ".ישיר," תבוא המילה "או הוצאה, מכל סוג
 הבקשה נדחית

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  


