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 2022למרץ  7

להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות  2022-05מכרז פומבי מס' 

  קובץ הבהרות – הסביבה בע"מ

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.

 ההליךם. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המחייבי המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע.

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

מס' 
 שאלה

מס' 
הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

הסכם  1
מסגרת 
 ונספחיו

 ם החותמת שלנו?לחתום על כל דף ע האם בשלב זה יש רק
 , אישור ערבות וכו'?להחתים בנק , עו"ד  או כבר

 
 

הסכם המסגרת נדרש להיות מוגש, 
כשהוא חתום על ידי מורשי חתימה 

 של המציע בלבד.
על ידי רק מציעים זוכים יידרשו 

  .להגיש את נספחי ההסכםהחברה 
פירוט מיקום בית העסק בו  םישנה טבלה ע 16בעמוד  כללי 2

לרשום מה עלינו  – מציע והרישיונות שהוא מחזיקמחזיק ה
 ?"סוג רישיון העיסוקתחת "

  ומהות העסק  ברישיון העסק רשום לי מספר הרישיון
  

 

בסעיף  16הטבלה המופיעה בעמוד 
לתחומים של  רקמיועדת  3.2

הספקת שירותי מוסך ושירותי 
תיקון תקרים כמפורט בסעיפים 

 . 2.1.22-ו 2.1.23
המציעים המעוניינים  בטבלה נדרשים

להיכלל במאגרים אלה לציין האם 
רשומים ברשימת המוסכים הם 

)ואת  מורשים ומכוני הרישוי בפיקוח
סעיף "מורשה לעיסוק" שמופיע 

אישור האם הם בעלי ו ברישיון(,
משרד התחבורה לביצוע שירותי מ

בדיקה, תחזוקה ותיקון כלי רכב 
. מציע אשר יאחוז באישור בישראל

כל החברה להזמין ממנו, על פי זה, תו
צרכיה, ושיקול דעתה, גם שירותים 

 הנוגעים למוסך נייד.
 

תת  2
סעיף 
ציוד 

 בטיחות
 

לקבל את רשימת הציוד הנדרש טרם הגשת נבקש 
 ?הטפסים

 

מדובר על מכרז מסגרת ופריטי הציוד 
לרכוש באמצעותו  שהחברה תוכל
 שונים ומגוונים.

 
ד דוגמאות כלליות לפריטי הציו

הנדרשים מופיעים בפירוט התחומים 
 .2.1.1-2.1.24בסעיפים 

 
 9.5בסעיף למען הסדר הטוב מובהר 

 (בחוברת 31עמוד )במפרט השירותים 
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באפשרותם לא יהיה כי ספקים ש
יוכלו להציע מענה לפניה הפרטנית 

שיב זאת כמענה לפנייתה של לה
 .החברה

ום היכן ניתן לראות את הפריטים שבהם מדובר בתח  4
 הריהוט המשרדי? 

 לעיל.  3ראה מענה לתשובה 

5 8.2 
 להסכם

החברה מתבקשת להבהיר כי במקרים בהם השירותים 
המבוקשים נוגעים אך ורק להספקה של ציוד )ראה למשל 

ס'  –תת מאגר בנושא "הספקת ציוד ושירות הידראוליקה" 
למכרז( אחריות הספק )כהגדרתו במסמכי המכרז(  2.1.10

עד למועד הספקת הציוד ובקשר להספקת  לנזק הינה
הציוד. כל זאת, מבלי לגרוע מתקופת האחריות הניתנת 

 בעבור הציוד המוזמן.

הבקשה מתקבלת, וזאת אלא אם 
הבהירה החברה אחרת במסגרת פניה 
פרטנית שהיא תבצע מכוח הסכם 

 המסגרת.

6 13.6 
 להסכם

החברה מתבקשת להבהיר מה הפרטים אשר היא עשויה 
לקבל לידיה )בפרט הפרטים המבוקשים בתלושי  לבקש

השכר(, כמו גם הפרוצדורה הנדרשת )השחרת פרטים, דרך 
הצפייה במסמכים, מקום הצפייה במסמכים וכיוצ"ב( וכל 
זאת על מנת לשמור על הפרטיות והסודיות בין הספק 

 לעובדיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
 

ק זה אינו , החברה מתבקשת להבהיר כי ס"לחילופין
 רלוונטי למקרים של הספקת ציוד.

מובהר כי פרטים שיתבקשו על ידי 
כפופים להוראות הדין, החברה יהיה 

ובשים לב לחובת השמירה על 
 הפרטיות.

מבוקש להוסיף לסעיף את הסיפא: "שהינם חלק מתכולת  2.9 7
 העבודה על פי ההסכם"

לסעיף  הבקשה מתקבלת חלקית.
חלק  תתווסף הסיפא: "שהינם

מתכולת העבודה על פי ההסכם, על 
נספחיו, ו/או הזמנת העבודה 

 הפרטנית שהועברה לספק"
 הבקשה נדחית יימחק הסעיף כי מבוקש 2.13 8
 ותיתנן יסודית הפרה בגין לספק התראה תינתן כי מבוקש 7.3 9

 סביר זמן תוך לתקנה האפשרות לו
כי תינתן התראה  7.1מפורט בסעיף 
 פרה. הוזמן לתיקון ה

 של מלא שבוע לאחר ישולם המוסכם הפיצוי כי מבוקש 7.6.2 10
 איחור

מועדים הבקשה מתקבלת חלקית. ה
ימי  5-להקבועים בסעיף יעודכנו 

עסקים בהזמנה רגילה ויום עסקים 
על ידי בהזמנה אשר הוגדרה אחד 

, והנושא הובא כדחופההחברה 
 . לידיעת הספק

  : כך יתוקן הסעיף כי מבוקש 8.1 11
 

מוסכם כי הספק ישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל 
 או נזק שהוא, אובדן, קלקולתאונה, חבלה,  הוצאה, הפסד,

, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לחברה ו/או או עקיףישיר 
 לרבות נציג החברה ו/או מי)לעובדיה ו/או למי מטעמה 

ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי הספק ו/או  (מטעמו
 לקבלני המשנה ולכל מי שהספק אחראי לגופו ו/או לרכושו

ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או 
 מחדל של הספק, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן
השירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל 

 אלה הנתונים למרותו.

 קשה נדחיתהב

  :כך יתוקן הסעיף כי מבוקש 8.2 12
 

הספק משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי 
הוצאה,  מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל

או או נזק שהוא, ישיר  אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, הפסד

 הבקשה נדחית
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כלשהו ו/או  לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישיעקיף, 
ו לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לספק ו/או לחברה ו/א

שהספק אחראי  לעובדי הספק ו/או לציוד הספק ולכל מי
לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, 

נזק שאירעו  בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, תוך כדי, או עקב, או 

מצדו, עובדיו,  ו בקשר אליהם,במהלך מתן השירותים א
שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, 

או צפויים  היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים
 .ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעתמראש, 

 :כך יתוקן הסעיף כי מבוקש 8.3 13
עם  מידהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, 

 שייגרם לה כתוצאה ממעשה אוישיר , בגין כל נזק דרישתה
ו/או כל תשלום שיהיה עליה  או כל הפסדמחדל של הספק, 

שיינתן  לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין
כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום 

חובה  כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום
או שיפוטי אחר, שמקורו במעשה או במחדל של מנהלי 

 הספק כאמור. הספק מתחייב לשלם כל סכום כאמור,
במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות 

 .לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דיןשנגרמו לחברה, 
החברה מצידה מסכימה לאפשר לספק להתגונן בכל תביעה 

 תחליט החברה.כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי ש

 הבקשה נדחית

 :כך יתוקן הסעיף כי מבוקש 8.4 14
 

הספק מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, 
 מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים ו/או לצד שלישי
כלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל החברה. 
 הספק אחראי לכך שכל מפגע או נזק שייגרם על ידו ו/או

בין שנגרם כתוצאה  -השירות בשטחי החברה בקשר עם 
 ובין אם הנזק הינו פעולה הכרחית לשם קיוםמתאונה 

יסולק ו/או יתוקן באופן מיידי על  - התחייבויות הספק
 חשבונו של הספק באופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה
ו/או רשות מוסמכת. לא סילק הספק את המפגע או תיקן 

 בתוך זמן סביר, תהיה החברה -לפי העניין  -את הנזק 
רשאית לסלק את המפגע ו/או לתקן את הנזק על חשבונו 
 של הספק, והספק ישלם לחברה כל הוצאה שתוציא

ביצוע תשלומים -החברה למטרה זאת מיד עם דרישתה. אי
מהספק  כאמור יזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע

רך של בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, בין בד
לנכון,  מימוש הערבות ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא

 בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכותה.

 הבקשה נדחית

על מנת להגיש את הצעתנו למכרז הנ"ל, אודה לרשימת  כללי 15
הפריטים הנדרשים למכרז כולל דרישות טכניות והערכת 

 כמויות.
  

ת בחוברת המכרז הנוכחית על כל מציע לבחור את ת
הקטגוריה בה הוא מעוניין לגשת אך מכיוון שיתכן כי קיים 
שוני בתיוג תת קטגוריה בין מה שהוגדר על ידכם לבין 

ישנם פערים שישפיעו על הדרך בה מוגדר אצלנו ייתכן ו
 מתן השירות.

לעיל. דרישות  3ראה מענה לסעיף 
טכניות והערכת כמות נדרשת יצוינו 

 במסגרת פניות פרטניות.

 הבקשה נדחית קיימח זה סעיף כי מבוקש 14.7 16
 הבקשה נדחית :כך יתוקן הסעיף כי מבוקש 14.9 17
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 חיוביו את להעביר או/ו להמחות רשאי יהא לא הספק

 בהסכמת אלא ,שהוא שלישי צד לכל זה להסכם בהתאם
 גם כהמחאה תחשב ,זה סעיף לצורך .ובכתב מראש החברה
 או, בספק השליטה העברת ,אחר אדם עם לשותפות כניסה
 . הספק שאיננו תאגיד ידי על השירותים ביצוע

 יקבל שהספק למה בהתאםיהיו   האספקה זמני כי מבוקש 3.23 18
 יצורהי ממפעל

במקרה בו החברה דרשה מועד 
, במסגרת הפניה הפרטנית הספקה
אותו יגיש במענה לציין הספק יידרש 

 זמן ההספקה.את 
 

ישות ככל והספק לא יוכל לעמוד בדר
לא להגיש הצעה שיוכל הוא ההספקה 

 כמענה לחברה.  ולציין זאת
 

במקרים אחרים החברה תאפשר 
לספקים לציין את זמן ההספקה אליו 
יוכלו להתחייב וכן תהא רשאית 
לקבוע זמני הספקה כאמת מידה 

 איכותית
יסופק ע"י חברת הובלה ללא השגחה הציוד מבוקש כי  3.26 19

 מטעם הספק
לספק את הציוד באמצעות  אין מניעה

, ההשגחהאך חברת הובלה, 
האחריות, הביטוחים וכיוצ"ב הינה 
על הספק וזאת עד להשלמת המסירה 

, וקבלת אישור על כך לנציג החברה
 . מהחברה

 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 


