 28ביולי 2021
מכרז פומבי מס  32/2021הזמנה להציע הצעות לפיתוח ,שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת תהליך מתוצרת GE
 – CIMPLICITYשל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – מסמך 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" חלק במכרז
ד
מפרט
שירותים

מספר
סעיף
3.4.1

מבוקש כי אחרי המילה חישובים יבוא
"ושלא אושר ע"י המזמין" – הכוונה היא
ששינויים באיפיון או סתירה בנתונים
שאושרו ע"י המזמין ,לא יידרשו
לביצוע/לתיקון/לשינוי ע"ח הספק ,אלא
בתמורה לתשלום בגין שעות עבודה

3.5.1

מבוקש כי כל סטייה מהיקף שעות הפעילות הבקשה מתקבלת חלקית .הפעילות תבוצע
המאושרת מראש לצורך תחזוקה ,תחייב במסגרת "התמורה החודשית" כהגדרתה
אישור המזמין מראש ובכתב לשעות עבודה בס'  2.9במכרז .תמורה נוספת לשעות
נוספות ,וזאת בטרם ביצועה ע"י הספק.
שיבוצעו מעבר ל 20שעות יאושרו באופן
פרטני מול נציג החברה.

מפרט
שירותים

5.2

הסכם

2.3

הסכם

4.5

הסכם

4.6

להסכם הבקשה מתקבלת.
מבוקש למחוק מאחר ואינו רלוונטיסעיף 2.4
זה (הצעת המחיר בתעריף אחד לכל סוגי
התפקידים).
מבוקש כי על החוזה יחולו אך ורק הבקשה נדחית.
מסמכים שצורפו אליו
מבוקש להבהיר כי העבודה הבקשה נדחית.
תתבצע בהתאם להוראות כל דין והוראות
ההסכם על נספחיו בלבד
מאחר ולא היתה למציע כל גישה הבקשה מתקבלת.
למערכת בטרם הגשת הצעתו במכרז מבוקש
למחוק את הסעיף ,או לחילופין להגביל את
הצהרת הספק ,כך שלא תחול לגבי נתונים
שאינם ידועים לו/לא נבדקו על ידו בפועל.
מבוקש להבהיר ,כי התמורה בגין הבקשה מתקבלת חלקית .במקרים בהם
השירותים הפרטניים תשולם עפ"י שעות תקבע ההצעה לפי מסגרת שעתית ,התשלום
עבודה שיבוצעו בפועל ולא במחיר .FIX
יהיה לפי הביצוע בפועל אך כל חריגה
מהמסגרת השעתית תידרש באישור פרטני

1

מפרט
שירותים
2

3

פירוט השאלה

מענה

5.1.4
5.1.5

חתימה וחותמת____________________________________ :

הבקשה מתקבלת חלקית .אם מדובר על
שגיאה שהתגלתה אשר מקורה בשגיאת
הקוד – הספק יתקן זאת ללא תמורה .אם
מדובר על שגיאה שהתגלתה בעקבות שינוי
מהותי בנתונים (שמות שדות ,סוגי ערכים
וכו') שאושרו על ידי המזמין – הזוכה יהיה
זכאי לתשלום בגין שעות אלו.

מנציג החברה .החברה תהא רשאית
בהסכמה מול הספק לקבוע גם מחיר
פאושלי למשימות מסוימות המסתמכת על
המחיר השעתי שהציע הזוכה .במקרה זה
יהא זכאי הזוכה לתמורה המלאה שסוכמה
באופן פאושלי עם סיום השירות.
הסכם

5.2.4

מבוקש להאריך
התייחסות הספק ל 14 -יום.

5.2.5

מבוקש להבהיר כי הספק יישא באחריות
הבלעדית לאמור בסעיף ,ככל שמקורו
במעשה ו/או מחדל של הספק .הסיבה לכך
היא שהספק אינו יכול להיות אחראי
למעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או כל
מי מטעמה .כן מבוקש להבהיר ,כי
באישור/בחתימת החברה על מסמכי
האיפיון (בין היתר כאמור בסעיף  )5.2.4הרי
היא מאשרת את תכולת האיפיון ולא תהא
לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
הספק ,בקשר עם תכולת האיפיון המפורט,
למעט לגבי פיתוחים שיבוצעו בפועל ע"י
הספק
בהמשך לאמור בסעיף מבוקש להבהיר ,כי
החברה לא תמסור את האיפיון המפורט
לכל צד שלישי
מבוקש כי אחרי המילה "סיבה" תבוא
המילה "סבירה" וכי תקופת ההתראה תהא
 60יום
מבוקש להוריד את המשפט
"וזאת...וללא כל תמורה נוספת" .הספק
מתחייב לבצע את התכולות הנדרשות
לביצוע בלו"ז שיוסכם בין הצדדים במסגרת
השירותים הפרטניים ,אולם ככל שיהיה
צורך בהשקעת משאבים נוספים ,מעבר
לאלו שסוכמו וזאת שלא כתוצאה ממעשה
ו/או מחדל של הספק ,יהא הספק זכאי
לתשלום בגין תשומות נוספות אלו ,לרבות
ביחס לכוח אדם וציוד כאמור בסעיף
מבוקש כי
הזמינות הטלפונית תהא בשעות הפעילות
המקובלות.

5.2.6
6.1
6.5
6.4

7.4

את

מועדי הבקשה נדחית .יש לשים לב כי בסעיף
מדובר בימי עסקים.
הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית.
השירותים שיינתנו הנם בהתאם לקבוע
במפרט השירותים.

הבקשה נדחית.
הנכם מופנים לנספח ג' להסכם.

מבוקש למחוק את המילים "תמורה סופית הבקשה נדחית שכן ברישא מצוין במפורש
9.9
20
ל
מעבר
לספק
והתמורה
מאחר
וכוללת"
"אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב".
השעות הראשונות תהא בהתאם לביצוע
שעות עבודה בפועל
מבוקש כי האמור בסעיף יחול ,למעט הבקשה מקבלת.
9.10
במקרה של פגם/תנאי נסתר שלא גולה
לספק עובר להגשת הצעתו במכרז
 10.4-.10.1מבוקש כי אחריות הספק תהא עפ"י דין הבקשה נדחית.
בלבד וכן לנזקים ישירים בלבד
הבקשה נדחית.
מבוקש למחוק את הסעיף או
10.5
לחילופין להחילו אך ורק במקרה של קשר
חתימה וחותמת____________________________________ :

ישיר בין מעשה ו/או מחדל של הספק לבין
הנזק שאירע בפועל .כן מבוקש כי השיפוי
ייעשה לגבי הוצאות סבירות בלבד.
10.6

לאחר המילה "זדון" מבוקש שיבוא "או הבקשה מקבלת באופן בו יתווסף
ברשלנות רבתי".
"ברשלנות רבתי שתיפסק לחובת החברה
בפסק דין חלוט".

10

מבוקש להגביל את אחריות הספק בגין עפ"י הבקשה נדחית.
החוזה לגובה התמורה המשולמת לספק
בגין שירותי התחזוקה
מבוקש כי הפיצוי/שיפוי יהא בכפוף לפסק הבקשה מתקבלת.
דין חלוט של ערכאה מוסמכת שביצועו לא
עוכב
מבוקש כי האמור בסעיף הבקשה נדחית.
יחול עד לתקופה של  3שנים מתום תקופת
ההסכם
מבוקש שכל תתי הסעיפים יהיו הדדיים הבקשה נדחית.
וכפופים לנספח ו – נספח הסודיות
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד הבקשה מתקבלת
והבקשה לא נמחקה בתוך  90יום".
הבקשה מתקבלת חלקית .בגין חיוב פיצוי
מבוקש כי לספק ייערך שימוע בטרם
מוסכם בהיקף של עד  ₪ 1000לא ייערך
תתקבל החלטה לגבי חיוב בפיצויים
שימוע טרם הטלת פיצוי מוסכם .עם זאת
מוסכמים.
רשאי הספק לפנות לחברה וזו תהא רשאית
מבוקש להקטין את גובה הפיצוי המוסכם
לעדכן את גובה הפיצוי.

12.3
14.4
14
18.2.3
נספח
להסכם

ג' 3

נספח
להסכם

ו'

נספח
להסכם

ו'

סמכות שיפוט ייחודית תהא לבתי המשפט הבקשה מתקבלת.
בתל אביב יפו

נספח
להסכם

ה' 1

נבקש להחליף את המילים " 7שנים" הבקשה מתקבלת חלקית .המילים "7
במילים  3שנים"
שנים" יוחלפו ב 4"-שנים".

החברה מבקשת לעדכן את המציעים כי
בתחום הפעילות האמור – לא נגבו פיצויים
מוסכמים ב  10שנים האחרונות
 .1מבוקש כי לאחר המילים "אמצעי
זהירות" תבוא המילה "סבירים".
 .2אחרי המילים "את כל הדרוש" יבוא
"באופן סביר".

 .3אחרי "אמצעי הזהירות והבטיחות"
תבוא המילה "הסבירים".

 .1הבקשה מתקבלת.

 .2הבקשה מתקבלת.

 .3הבקשה מתקבלת.

 .4מבוקש שההתחייבויות תהיינה הדדיות
ותוקפן יהא למשך תקופת ההסכם ו3 -
 .4הבקשה נדחית.
שנים לאחר סיומה

חתימה וחותמת____________________________________ :

נספח
להסכם

ה' 3

נספח
להסכם

ה' 5

נספח
להסכם

ה' 7

"כן
המילים
המבוטח......................
למבטחים" יימחקו.
המילים "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או הבקשה מתקבלת
משלים ....................בכפוף לסעיף אחריות
צולבת" יימחקו.
המילים "גב אל גב לדרישות הביטוח על פי הבקשה מתקבלת
נספח זה ......בהתאמה כאמור" יימחקו
ובמקומם יירשם "בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות עימם"

נספח
להסכם

ה' 7

נספח
להסכם

ה' 8.3

פיסקה אחרונה – לאחר המילים "ו/או הבקשה מתקבלת
קבלני משנה ו/או מי מטעמם" נבקש
להוסיף המילים "בקשר עם השירותים
נשוא הסכם זה"
המילים "ו/או מי
מטעם מבקש האישור" יימחקו
המילים "הביטוח יכלול הרחבת סייבר הבקשה מתקבלת
ג'....................................
צד
לנזקי
והחדרת וירוסים למחשבי צד ג'" יימחקו
הבקשה מתקבלת
המילים "מהדורה  "2013יימחקו

9.4
9.5
אישור
קיום
ביטוחים:

כללי

מתחייב הבקשה מתקבלת
להגישה

המילים "וכלפי הבאים מטעם מבקש הבקשה מתקבלת
האישור" יימחקו
הבקשות מתקבלות
צד ג' – יש להסיר קוד .320 ,308
אחריות מעבידים – יש להסיר קוד 308 ,304
אחריות מקצועית – יש להסיר קוד ,308
320
קודי שירות – לא נרשם במסמכי המכרז,
נבקש כי יירשם קוד ( 089שירותי תחזוקת
מערכות).
האם ניתן להגיש את ההצעה באמצעים לא.
אלקטרוניים ?
ההגשה תהיה ידנית
להוראות המכרז.
פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת
שירותים או ציוד נלווים

הבהרה מטעם החברה

החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא
רשאית לפנות אל הספק הזוכה בבקשה
לקבלת הצעות לרכישה של שירותים
משלימים /נוספים ו/או ציוד נלווה.
במידה והחברה תאתר ספק המציע את
השירות הנוסף/המשלים ו/או הציוד במחיר
נמוך יותר מההצעה שנתן המציע הזוכה,
המציע הזוכה ישווה את המחיר להצעה
שאיתרה החברה ,או יספק את השירות
המשלים באמצעות הספק שאיתרה החברה
בתוספת תקורה של .8%

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
חתימה וחותמת____________________________________ :

בלבד

בהתאם

