 20בדצמבר 2020
מכרז פומבי מס  38/2020להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים ,ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי
איכות הסביבה – קובץ הבהרות מס' 1
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.
תשומת לב המציעים לכך שמועד ההגשה מעודכן במסמך זה כך שניתן להגיש הצעות ביום  23.12.2020בשעה
 09:00ועד השעה  14:00וכן ביום  24.12.2020החל מהשעה  09:00ועד השעה  14:00בלבד.

מס"ד

חלק
בהליך

מספר
סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה

פירוט השאלה
בעמוד  17נדרש להדפיס את המסך על דף
לוגו של פירמת רו"ח.
האם ניתן לצרף אישור רו"ח לפי הנוסח של
עמוד  17אשר לא יודפס על המסמך של
המכרז?

1

2

הסכם

8.1

3

הסכם

8.2

מענה

הבקשה מתקבלת .יש להדפיס את
נוסח עמוד  17על דף לוגו רואי
החשבון.

 .1שורה ראשונה ימחקו המילים" :מלאה  .1הבקשה מתקבלת חלקית.
ומוחלטת" ובמקום ירשם" :ע"פ דין"
במקום המילים "מלאה ומוחלטת"
 .2כמו כן שורה חמישית ימחקו המילים :יבוא "על פי דין או על פי הוראות
"או בקשר אליהם ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו,
הסכם זה"
וכל אלה הנתונים למרותו".
 .2הבקשה נדחית.
מבקשים למחוק את הסעיף

הבקשה נדחית.

 .1שורה ראשונה ימחקו המילים" :לפצות
ו/או" .כמו כן ימחקו המילים" :מיד עם
דרישתה" ובמקום ירשם" :תוך זמן סביר".
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8.3

5

8.4

6

8.6

 .2שורה שניה ימחקו המילים" :תביעה
שתוגש נגד החברה ו/או" .ולאחר המילים .1 :הבקשה מתקבלת חלקית באופן
"פסק דין" ירשם" :חלוט".
במקום המילים" :מיד עם
 .3שורה שלישית ימחקו המילים" :ו/או דרישתה" ירשם" :תוך זמן סביר".
בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל
סכום כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס  .2הבקשה מתקבלת.
או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר,
שמקורו במעשה או במחדל של הספק  .3הבקשה נדחית.
כאמור"
 .4הבקשה מתקבלת.
 .4שורה חמישית ימחקו המילים" :בכל
ההוצאות שנגרמו" ובמקום ירשם:
"בהוצאות סבירות שייגרמו" .כמו כן לאחר
המילה ":הוצאות" ירשם" :סבירות"
ולאחר שכ"ט עו"ד" ירשם" :סבירים".
 .1שורה שביעית ימחקו המילים" :מיד עם
דרישתה" ובמקום ירשם" :תוך זמן סביר
מדרישתה".
 .2כמו כן ימחקו המילים" :אי ביצוע
תשלומים כאמור יזכו את החברה ,בין  .1הבקשה מתקבלת.
היתר ,בזכות להיפרע מהספק בין בדרך של
קיזוז או עיכוב תשלומים ,בין בדרך של  .2הבקשה נדחית.
מימוש הערבות ובין בכל אמצעי חוקי אחר
שתמצא לנכון ,בנוסף לכל סעד אחר העומד
לזכותה".
אנו מבקשים להוסיף סעיף  8.6כדלקמן :
למרות האמור בכל מקום אחר ,מוצהר
ומוסכם בזאת כי חבותו של הספק
ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק
באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי
הסכם עימכם ו/או בהתאם להזמנות
העבודה השונות לא תחול ביחס לנזקים הבקשה נדחית.
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן
בגין מעשה ו/או מחדל של חברתכם ו/או מי
מטעמכם ומוסכם בזאת מפורשות כי
אחריותו של הספק והשיעור המרבי של
הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או
דמי הנזק בהם ישא הספק על פי הסכם זה
או על פי דין ,לא יעלו בכל מקרה על ערך
התמורה כפי שהוגדרה בהזמנתכם ,פר

הזמנה ,וחברתכם פוטרת את הספק
ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על
סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.
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נספח ג
סעיף 1.1

נספח ג

שורה חמישית ,ימחקו המילים" :כמו כן,
הביטוח לא יכלול כולל סייג בדבר חבות
בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא
קיימת חובה לבטחה על פי דין".
שורה שמינית ,במקום המילים" :מי הבקשות נדחות
מהבאים מטעמי" ירשם" :מי מהעובדים
הבאים מטעמי".
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סעיף 1.2

שורה שמינית( ,גבול אחריות) ,תמחק
המילה" :לתובע".
הבקשה נדחית
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נספח ג
סעיף 3

שורה ראשונה ,לאחר המילה" :בשמי
ובשם" תתווסף המילה" :עובדי".
הבקשה נדחית
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נספח ג
סעיף 4

שורה שלישית ,ימחקו המילים" :לאור
האמור ,כל אובדן או נזק לציוד ,יחול על
אחריותי הבלעדית ואני מוותר ,בשמי ובשם הבקשה נדחית
הבאים מטעמי ,על כל תביעה ו/או דרישה
כאמור ,מהחברה ו/או ממבטח הפוליסה
לביטוח עבודות קבלניות".
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נספח ג
סעיף 5
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נספח ג
סעיף 6
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ימחק לגמרי .הוראות השיפוי מוסדרות
בסעיף .8.3
הבקשה נדחית

שורה רביעית ,לאחר המילה" :בשמי ובשם"
יתווסף" :עובדי" .בשורה חמישית ימחקו הבקשה מתקבלת באופן חלקי-
המילים" :ו/או ממבטח הפוליסה לביטוח
עבודות קבלניות" לא ברור על איזה עבודות השורה להלן תבוטל "ו/או ממבטח
קבלניות מדובר.
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות"

לא מופיע הגדרת ציודים לאחזקת
המתקנים (כגון מחברי התפשטות טפלון
וגומי /צנרת גמישה /צנרת קשיחה מצופה
טפלון ואביזרים /אל חוזרים/שסתומי
ביטחון/אטמים מכאנים/ברזים מכול
הסוגים /מחליפי חום /ועוד)

התחום המופיע בסעיף – 2.1.7
"הספקת שירות וציוד גומי" הוא
התחום לסוגי הציוד אשר מפורטים
בגוף השאלה.
החברה מבקשת להבהיר כי
הפריטים המופיעים במסמך ב'1

מהווים דוגמאות חלקיות בלבד
לציוד מהקטגוריה וכי זו שומרת
על זכותה לבצע פניה פרטנית
לספקים הזוכים בקטגוריה זו גם
בדרישות ציוד שאינן מפורטות בו.
הבקשה מתקבלת חלקית .מובהר
בזאת כי מועד ההגשה מעודכן
האם ניתן להגיש את ההצעה גם לפני ה -בזאת כך שניתן להגיש את ההצעות
?24.12.2020
ביום  23.12.2020בשעה  09:00ועד
השעה  14:00וכן ביום 24.12.2020
החל מהשעה  09:00ועד השעה
.14:00
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 .1מסמך ב' – 1מהווה דוגמה בלבד
לפרטי הציוד שהחברה תוכל
להזמין מספקי המסגרת בפניות
פרטניות.
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מסמך ב

 .2מבנה המכרז מאפשר לספקים
במסמך ב'" -רשימת מלאי לדוגמא"  -האם לגשת לחלק מהתחומים .לפי סעיף
אלו כל הפריטים שיוזמנו במסגרת המכרז?  6.4בהסכם קיימת אפשרות בה
ספק לא יוכל להציע הצעות/הצעות
האם ניתן להשתתף במכרז באופן חלקי?
חלקיות לפניה פרטנית ובתנאי
שהשיב לפניה .במקרה של מענה
חלקי לפניה פרטנית השימוש
חלק
עבור
בהצעה
מהטובין/השירות הנדרש תהא לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .1האם צריך לחתום בכל עמוד גם על
הסכם המסגרת ונספחיו?
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 .1התשובה חיובית.

 .2הבקשה מתקבלת ובפרט שיצוין
 .2ההצהרות שלנו לגבי מחזורי פעילות במפורש שהיקף/שווי מעל הסכום
ושווי מלאי יתייחסו רק לכך שהם מעל הנדרש.
הנדרש במכרז – נא אישורכם .
 .3מתי ואיך יקבלו המציעים הזוכים את  .4בהתאם לקבוע בסעיף 2.3
טבלת הפריטים בכדי למלא מחירים במכרז – החברה תעביר פניות
מוצעים.
פרטנית.
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האם יש אפשרות לדעת מהן הכמויות
לתמחור אטמי הטפלון שברשימה ?

כאמור אין צורך בשלב זה להגיש
מחירים.

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

