
 
 

 חתימה וחותמת: ___________________________________

  2021בינואר  3

 הזמנה להציע הצעות לאספקת מחפרון עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ומתן 2020/50מכרז פומבי מס' 

 1קובץ הבהרות מס'  –שירותי אחריות 

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

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברה")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.

מחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ה

 המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

 מענה פירוט השאלה מספר סעיף  מס"ד 

1 
 1.3.3סעיף 

 3עמוד 
 74מ  "לא פחות  -נבקש לשנות את הדרישה להספק מנוע 

 כ"ס"

סעיף זה, וכן  –הבקשה מקובלת 
למפרט השירותים  3סעיף 

 יעודכן בהתאם.

2 
 1.4סעיף 

 3עמוד 
 באיזו הדרכה מדובר? אנו מעניקים הדרכה בסיסית

 הדרכה בסיסית. מדובר עלאכן 

3 
 1.6סעיף 

 3עמוד 
נבקש להבהיר כי אחריות היצרן חלה עם המסירה )ולא 

 סיום הליך המסירה(.

מתקבלת חלקית, הבקשה 

אחריות היצרן תחל כמבוקש 

וזאת בתנאי שבמועד המסירה 

 אין מניעה לשימוש בכלי.

4 
 1.7סעיף 

 3עמוד 

 נבקש להבין מהו היקף השירותים הנדרש?
 

כמו כן נוודא כי שירותי התחזוקה הנדרשים, הם בעבור 
 ציוד המסופק על ידי המציע בלבד ולא לציוד אחר.

ם: השירותים שיידרשו הינ

שרותי תיקונים, טיפולים, רישוי 

 שנתי, אספקת חלפים. 

ככל שלמציע ישנה אפשרות 

להעניק שירותי מוסך גם לכלים 

אחרים של החברה, היא תהא 

 –רשאית לפעול מולו לקבלתם 

וזאת באמצעות מענה לפניות 

 פרטניות שיישלחו לו מעת לעת

 .(1.9)בהתאם למפורט בסעיף 

5 
 1.8סעיף 

 3עמוד 
להבהיר כי שירותי התחזוקה צריכים להתבצע נבקש 

 בהתאם להוראות היצרן.

הבקשה מתקבלת, אך מוגבלת 

 12לתקופת האחריות בלבד )

החודשים הסמוכים למועד 

 המסירה(.

6 
 1.9סעיף 

 3עמוד 
נבקש לוודא כי מדובר בציוד שמסופק על ידי המציע 

 בלבד ו/או ציוד שהמציע מוסמך לספק לו שירותי מוסך.
 לעיל  4מענה בסעיף  ראו
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7 
 1.12סעיף 

 3עמוד 

נבקש לסייג את המחיר שלא יחול לכל אורך תקופת 
שהרי המחיר עשוי להשתנות במרוצת  -ההתקשרות 

השנים כתוצאה מעליית מחירי היצרן / הייבוא / שינוע 
 וכו'

מובהר כי תוקף ההצעה הינו עד 

במכרז  7.1למועד הנקוב בסעיף 

פשרות עם א 9.4.2022דהיינו 

תעריף בחודשים  3להארכה של 

 .שיוצע

מעבר לכך, ככל והחברה תפנה 

למציע הזוכה לביצוע רכישה 

נוספת, תינתן הצעה פרטנית 

לרכישה במסגרתה ישקלל 

בים יהמציע הזוכה את המרכ

 כאמור לטובת עדכון המחיר. 

8 
 15.2סעיף 

 12עמוד 
 

 נבקש לציין כי ככל והביטול מבוצע לאחר ביצוע הזמנה
בפועל, הרי שהמציע ישופה בהוצאותיו בגין ביצוע 

 ההזמנה כאמור

וזאת אלא  –ההבהרה מתקבלת 

אם ביטלה החברה את ההזמנה 

לאור הפרה יסודית של המציע 

הזוכה, כפי שמוגדר בהסכם 

  ההתקשרות.

9 

מסמך ב' 
מפרט 

השירותים 
 25עמוד 
 1.3סעיף 

 האם הבום רגיל או טלסקופי?
 

 ום רגילבמובהר כי מדובר ב

10 

מסמך ב' 
מפרט 

השירותים 
 25עמוד 
 2סעיף 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונו המלאה של 
 המפקח" במילים: "בהתאם לדרישות המכרז"

 הבקשה מתקבלת

11 

מסמך ב' 
מפרט 

השירותים 
 25עמוד 
 4סעיף 

ליקויים או פגמים במוצר מכוסים באחריות היצרן. 
או ליקוי ייעשו בכפוף /נבקש להוסיף כי כל תיקון ו

לאחריות היצרן, וכי אחריות המציע מוגבלת לאחריות 
 היצרן.

 הבקשה מתקבלת חלקית.

עוסק בתהליך מסירה,  4סעיף 

כאשר יש פגמים שאינם 

מהותיים סעיף זה מנחה כיצד 

אין אפשרות להגביל  לפעול.

לאחריות יצרן פגמים שלא 

אמורים להיות מלכתחילה 

 בכלי.

ניעה לביצוע עם זאת אין מ

התיקון בהתאם למנגנון הטיפול 

סעיף  ושבאחריות היצרן )רא

 בנושא זה(  4בסעיף  3קטן 
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12 

מסמך ב' 
מפרט 

השירותים 
 27עמוד 

 2סעיף  
סעיפים 

  2, 1קטנים 

מדובר בסעיפים דרקוניים. אחריות למוצר תעשה 
 בהתאם לאחריות היצרן

 

יש לשים לב שמדובר על מועד 

מחפרון  –אספקת המחפרון 

חדש אמור להגיע לאתר ללא 

ליקויים. בנוסף למרות האמור 

עדיין יש אפשרות בידי הזוכה 

סעיף שכן  לתקן את הליקויים

מעניק את האפשרות  1קטן 

שהחברה תתקן בעצמה את 

הליקוי בתמורה למרווח נהוג 

אין מניעה כי נבהיר כי בשוק. 

התיקון יתבצע על ידי הזוכה. 

דובר על חשוב להבהיר כי אין מ

מימוש אחריות בתקופת 

האחריות, אלא הספקת מוצר 

 עם פגם במועד הספקתו. 

13 

מסמך ב' 
מפרט 

השירותים 
 28עמוד 

סעיף  
"שירותים 
 נוספים" 

המפורטים עליהם חל נבקש לקבל רשימה של כל הכלים 
לא בטוח שהמציע מוסמך לבצע נבהיר כי . הסעיף

אצל  יםו/או תיקונים בכלל הכלים המצוי תחזוקה
המזמין. כמו כן נבקש לדעת האם דרישה זו היא חלק 

 בלתי נפרד מן המכרז?
 

מחפרון קטרפילר דגם  .1

428E 

יעה אופני זעיר קייז דגם  .2

420  

יעה אופני זעיר בובקט דגם  .3

S510 

למציע  אין הכרח נבהיר כי 

להעניק את הזוכה 

 .השירותים עבור כלים אלו

14 
הסכם עמוד 

 2.7סעיף  33

וק את המילים "לשביעות רצונה המוחלט של נבקש למח
 החברה", שכן אין אפשרות לכמת שביעות רצון.

 

 לעיל  10ראה מענה בסעיף 

15 
הסכם עמוד 

 2.8סעיף  33
 מה הן שעות העבודה של המפעל?

יובהר כי סעיף זה בבחינת 

 08:00-16:00הינן שעות ה

16 
הסכם עמוד 

סעיף  33
2.15 

רכה בסיסית. הדרכה החברה מעניקה ללא עלות הד
 שעות הינה בתשלום נוסף. 8בהיקף של 

 הדרכה בסיסית. אכן מדובר על

17 
הסכם עמוד 

 10סעיף  39
 

 מבוקשים השינויים שלהלן:
 אחריות

10.1 
, תאונה, לכל הוצאה, מוסכם כי הקבלן יישא באחריות  .

לגוף, רכוש או ישיר נזק  אוישירים חבלה, אובדן, קלקול 
אחר, שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה 
)לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, 
ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן 
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 

 הבקשה נדחית; – 10.1

הבקשה נדחית, למעט  – 10.2

ביחס לסיפת הסעיף אש 

מתקבלת: "ולמעט שנגרמו בשל 

רשלנות או זדון מטעם 
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, מצדו, מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, 
  עובדיו, שלוחיו, 

10.2 
הקבלן משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או  .

מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל 
או נזק ישירים , תאונה, חבלה, אובדן, קלקול הוצאה, 

שייגרם לצד שלישי כלשהו  ,רכוש או אחרשהוא, ישיר 
ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לקבלן 
ו/או לעובדי הקבלן ו/או לציוד הקבלן ולכל מי שהקבלן 
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 

ישירים ול מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלק
שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל של ישיר או נזק 
בין אם נגרמו באקראי, מצדו, עובדיו, שלוחיו,  הקבלן, 

היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים 
, ולמעט בלתי נמנעת מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה

 שנגרמו בשל רשלנות או זדון מטעם המזמין
10.3 

בתוך זמן סביר לשפות את החברה, הקבלן מתחייב  .
שייגרם לה כתוצאה ממעשה ישיר דרישתה, בגין כל נזק מ

או כל תשלום שיהיה עליה לשלם או מחדל של הקבלן, 
 בשל תביעה שתוגש נגד

ברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה הח
 שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ו/או

במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנהלי או 
 שיפוטי אחר, שמקורו במעשה או במחדל של הקבלן

, והכל בכפוף לפס"ד חלוט, שלא עוכב ביצועו, כאמור
 לעיל בכפוף לאמור .במסגרתו נפסקה אחריות הקבלן

הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה 
 הסבירו והישירות או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות

שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 
 לאפשר לקבלן להתגונןמתחייבת החברה 

 בכל תביעה כאמור, 
10.4 

בלן מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, הק
 מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים ו/או לצד

שלישי כלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל 
 החברה. הקבלן אחראי לכך שכל מפגע או נזק

 -שייגרם על ידו ו/או בקשר עם השירות בשטחי החברה
 נובין שנגרם כתוצאה מתאונה ובין אם הנזק הי

יסולק  -פעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות הקבלן
 ו/או יתוקן באופן מיידי על חשבונו של הקבלן

 . לא סילק הקבלן את המפגע או תיקן אתבאופן יעיל
בתוך זמן סביר, תהיה החברה  -לפי העניין  -הנזק 

 הנזק על רשאית לסלק את המפגע ו/או לתקן את
 חשבונו של הקבלן, והקבלן ישלם לחברה כל הוצאה

שתוציא החברה למטרה זאת מיד עם  סבירה וישירה 
 -דרישתה. אי

ביצוע תשלומים כאמור יזכו את החברה, בין היתר, 
 בזכות להיפרע מהקבלן בין בדרך של קיזוז או עיכוב

תשלומים, בין בדרך של מימוש הערבות ובין בכל אמצעי 
 חר שתמצא לנכון, בנוסף לכל סעד אחרחוקי א

 .העומד לזכותה
10.5 

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות  .
 הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת

 .מהסכם זה ו/או מן המחפרון שסיפק
מבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור בהסכם זה פוטר   10.8

 פיו ו/או עובדיוהקבלן בזה את החברה מכל אחריות כל
, למעט נזקים שנגרמו על ידי החברה ו/או מטעמו

, את החברה לשפות והוא מתחייב ל ברשלנות או בזדון
בגין כל הוצאה שתגרם  בהתאם למנגנון השיפוי שלעיל

 שיגרםישיר לה, מכל מין וסוג בגין כל נזק 

 המזמין."

הבקשה מתקבלת  – 10.3
חלקית, להלן נוסח הסעיף 

 עודכן:המ
 

"הקבלן מתחייב לפצות ו/או 
לשפות את החברה, מיד עם 
דרישתה, בגין כל נזק שייגרם 
לה כתוצאה ממעשה או מחדל 
של הקבלן, או כל הפסד ו/או כל 
תשלום שיהיה עליה לשלם בשל 
תביעה שתוגש נגד החברה ו/או 
פסק דין שיינתן כנגדה ו/או בכל 
מקרה שהחברה תחויב בתשלום 

ר ו/או במקרה כל סכום כאמו
שיושת עליה קנס או תשלום 
חובה מנהלי או שיפוטי אחר, 
שמקורו במעשה או במחדל של 

, והכל בכפוף הקבלן כאמור
. לפס"ד חלוט, שלא עוכב ביצועו

הקבלן מתחייב לשלם כל סכום 
כאמור, במקום החברה או 
לחברה, וכן, לשאת בכל 

שנגרמו  תהסבירו ההוצאות
ר לחברה, לרבות הוצאות ושכ

טרחת עורך דין. החברה 
לאפשר לקבלן מתחייבת 

להתגונן בכל תביעה כאמור, 
ביחד איתה או במקומה, כפי 

 ".שתחליט החברה
 

 נדחית.הבקשה  – 10.4
 

הבקשה מתקבלת  – 10.8
חלקית, להלן נוסח הסעיף 

 המעודכן:
 
מבלי לפגוע בכל דבר אחר "

האמור בהסכם זה פוטר הקבלן 
 בזה את החברה מכל אחריות

, ו/או מטעמו כלפיו ו/או עובדיו
למעט נזקים שנגרמו על ידי 

והוא  החברה ברשלנות או בזדון
בגין , את החברהפצות מתחייב ל

כל הוצאה שתגרם לה, מכל מין 
לקבלן  שיגרם וסוג בגין כל נזק 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב 
השהות בתחומי החברה 

 ".כאמור
 

 נדחית.הבקשה  – 10.11
 

 מתקבלת. הבקשה – 10.11
 
 



 
 

 חתימה וחותמת: ___________________________________

לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב השהות בתחומי 
 .החברה כאמור

 
10.10 .   

שייגרם  ישירים הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול
 לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון

וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב 
קבלן, בין שהמעשה כתוצאה ממעשה או מחדל של ה

מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן אקראי 
 על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר

 ,לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה
בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, הטלפון וצינורות 

 .להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב
 

10.11 
מבלי לפגוע ביתר הוראות חוזה זה ונספחיו, משחרר 

 הקבלן את החברה מכל אחריות לכל נזק שיגרם לו
או למי מעובדיו או למי מעובדי החברה או לצד ג', וכן 

 לציוד או רכוש של הקבלן או של החברה או של צד
ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את 

, למעט בגין צאה שתגרם לה עקב כךהחברה בגין כל הו
נזקים שנגרמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ברשלנות 

 או בזדון
 

 בברכה,

  החברה לשירותי איכות הסביבה  


