 10במאי 2021
מכרז מסגרת מס'  17/2021הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הובלה ושאיבה של
פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מכלית נירוסטה 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

1

עיקרי
השירותים +
מסמך ד'-
ההסכם

 2.10עמ' + 4
סע'  16עמ'
72

נבקשכם להגביל הסעיף לעבודות אותם
ספקי המסגרת לא יכולים לבצע ו/או לתת
להם זכות ראשונים בטרם יפנו לספק
אחר שלא זכה במכרז מכוח היותם
הזוכים במכרז.

הבקשה נדחית.

2

תנאי סף
מכליות
נירוסטה

עמ' 7

האם ניתן לשלב מכליות ? PVDF

ניתן לשלב מכלית נירוסטה
בהתאם לאמור בתנאי סף .3.22

3

תנאי סף
מכליות
נירוסטה

 ,3.16עמ' 7

האם המשאבה חייבת להיות מונעת ע"י
כוח הידראולי?

על המשאבה להתאים לאמור
בתנאי סף  3.16ולהתאים לשאיבת
החומרים בעלי מספרי האו"ם
המפורטים תנאי סף .3.22

4

תנאי סף
מכליות
נירוסטה
תנאי סף
מכליות
נירוסטה
תנאי סף
מכליות
נירוסטה

 ,3.17עמ' 7

האם חלוקת המכלית לשניים או
שלושה תאים מספיקה ?

כן.

 ,3.18עמ' 7

האם ניתן להשתמש במכליות בנפח
 22,000ליטר ?

לא .ראה האמור בתנאי סף .3.18

 ,3.20עמ' 7

מה העומק ו/או הגובה המקסימלי אתו
נדרשת משאבת המכלית להתמודד ?

 6מטרים.

7

תנאי סף
מכליות
נירוסטה

 ,3.21עמ' 7

הכוונה למערכת ניקוי פנימית ?

הכוונה למנ"פ – מערכת נשימה
פתוחה.
נדרש בהתאם לדרישת החוק
בקודי הסיכון הרלוונטיים.

העמסה  -נבקש להוסיף תוספת בגין
שאיבה מקוביות או ממקומות נוספים
באתר שאינם מיכל בודד.

שאיבה מקוביה  30ש"ח ליחידה

אודה להגדרת /תחימת ההגדרה של זמן

סטייה של עד  40ק"מ מהמסלול.

5
6

8

9

מסמך ב'-
המפרט

 ,8.9עמ' 51

חתימה וחותמת________________________________ :

מענה

סביר.

המקצועי

נבקש לעדכן את שעות הפריקה ל 120
דקות כפי שמחויב בהעמסה

הבקשה נדחית.

נבקש להגדיר מרחק סף לאזור ז' -
מדובר על אזור מצפה רמון ודרומה ממנו,
ניתן להניח כי הפינוי יכול שיהא מהערבה
ואף אילת.

הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף "ובלבד שנקבעה אחריותו
על פי דין".

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

10

מסמך ב'-
המפרט
המקצועי

 ,9.3עמ' 51

11

מסמך ג' -טופס
הצעת מחירים
מחייבים

עמ' 54

12

מסמך ד'-
ההסכם

 ,9.1עמ' 68

13

מסמך ד'-
ההסכם

 ,9.2עמ' 68

בסייפא הסעיף מבוקש להוסיף :וזאת
בכפוף לכך כי נקבעה אחריות הבלעדית
על פי דין .במידה והתאונה הייתה בלתי
נמנעת ונקבע על פי דין כי אחריותו
משותפת ,יישא הקבלן בחלקו כפי שיקבע
בפסק הדין.

14

מסמך ד'-
ההסכם

 ,9.3עמ' 68

מבוקש למחוק את המילה "לפצות".

הבקשה נדחית.

15

מסמך ד'-
ההסכם

 ,9.4עמ' 68

מבוקש למחוק את המילה "בלעדית" .
מבוקש למחוק את המילה "כל".

הבקשות נדחית.

16

מסמך ד'-
ההסכם

 ,9.6עמ' 69

מבוקש להוסיף לאחר המילה המוביל
בשורה הראשונה את המילים " :על פי
דין".

הבקשה נדחית.

17

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,5עמ' 78

פסקה אחרונה שורה שניה מבוקש למחוק
את המילים" :יערוך המבוטח" ובמקום
זאת מבוקש לכתוב " :רשאי המבוטח
לערוך"

הבקשה מתקבלת.

18

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,6עמ' 79

מבוקש למחוק בשורה הראשונה את
המילים" :בשמו ובשם הבאים מטעמו"

הבקשות מתקבלות ושתי השורות
יוחלפו במלל" :בהתקשרות עם
קבלני משנה המבוטח ידאג שסעיף

חתימה וחותמת________________________________ :

19

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,8.1עמ' 79

20

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,8.2עמ' 79

21

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

22

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

שורה שלישית :מבוקש למחוק "וכן
מאחריות ..עד למילה או בשמו".

פטור זה ייכלל כלשונו כלפי מבקש
האישור".

פסקה שלישית מבוקש למחוק את שתי
השורות של הפסקה" .מהמילה
"חריגים ..ועד למילה נשוא הסכם זה"

הבקשה נדחית.

פסקה רביעית :לאחר המילה "בפוליסה
מבוקש להוסיף " :בגין אחריות שתוטל
עליו למעשי מחדלי המבוטח".
פסקה שניה :מבוקש למחוק את המילים
"ו/או הבאים מטעמה" ובשורה השניה
למחוק את המילים" :מי מהם" ובמקומם
מבוקש לכתוב " :היא"

 ,8.3.1עמ'  79מבוקש לשנות את המספר 750,000
למספר  . 400,000בסוף המשפט מבוקש
להוסיף את המילה" :במצטבר".

הבקשה מתקבלת.

הבקשות מתקבלות.

הבקשות מתקבלות.

פסקה שלישית  :מבוקש לשנות את
המספר  750,000ב₪ 400,000 -
 ,8.3.3עמ'  80מבוקש למחוק את הסע'

הבקשה נדחית ,קיימת אפשרות
לא לערוך ביטוח צמ"ה אם אין
שימוש.

23

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,9.1עמ' 80

כותרת :מבוקש להוסיף לאחר המילה
"המבוטח" את המילים למעט ביטוח כלי
רכב.

הבקשה מתקבלת.

24

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,9.1עמ' 80

להוסיף בסוף הסעיף" :בכפוף לתנאי
הפוליסה"

הבקשה נדחית.

25

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,9.2עמ' 80

מבוקש למחוק בשורה הראשונה את
המילים " :ו 'או הבאים מטעמו".

הבקשה מתקבלת.

26

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,9.3עמ' 80

לאחר המילים "מביטוחי המבוטח"
מבוקש להוסיף "במשך תק הביטוח

הבקשה מתקבלת.

27

נספח ד' להסכם
 -ביטוח

 ,9.4עמ' 80

לאחר המילה "הפרת" מבוקש להוסיף:
"בתום לב".

כתוב .הבקשה נדחית.

28

נספח ד'1
להסכם

עמ' 82

רובריקה שבסוף הטבלה מבוקש להוסיף
בסוף המשפט לאחר המילים" צד ג לעניין
נזקי גוף" את המילים :לחילופין ביטוח
אחריות מקצועית נפרד.

הבקשה מתקבלת.

29

נספח ד'1
להסכם

עמ' 82

לאחר המילים" :שאיבה והובלה של
חומ"ס" מבוקש לכתוב – .033

הבקשה מתקבלת.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
חתימה וחותמת________________________________ :

