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  2202 פברואר 32

 הסביבה איכות לשירותי החברה עבור מסוכנים חומרים פסולת הובלת שירותי למתן 202/202מכרז מסגרת מס' 
 הבהרות  מסמך - מ"בע

סביבה מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות ה שבנדון, להליךעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים ב
  רט להלן.הבהרות, כפי שיפו"(, על שינויים והחברה"בע"מ )

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 
  נחת השואל.משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או לה

מציע, זה, חתום בחתימה וחותמת ההמחייבים. יש לצרף מסמך  ךליההחלק ממסמכי מסמך הבהרות זה מהווה 
 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

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

מס' 
 שאלה

 כותרת
 המסמך
/במכרז
 הליך

מס' 
הסעיף 
 במסמך
/המכרז
 הליך

 מענה השאלה פירוט

1 

 מסמך
 -' א

 הזמנה
 ציעלה

 הצעות

הצעה ק להגיש ברצון הספככל ואין  2.3
לאחד מסוגי השירותים אזי מבוקש 

להבהיר כי די בכך שלא ימולא את 
ו/או את  23( שבעמ' 1.1מסמך א)
ובכך יחשב  26( שבעמ' 1.2מסמך א)

שהקבלן אינו ניגש לאחד מסוגי 
 .םהשירותי

מסוגי ניתן להגיש הצעה לאחד 
 .או שניהם השירותים

על , אות המכרזמבלי לגרוע מהור
עה למתן שירותי יע המגיש הצצמ

 סףהלעמוד בתנאי  טהמשאית פל
 טהפללמתן שירותי משאית 

 (1.1ם באמצעות מסמך א)יחולהוכ
)מעבר לעמידה בתנאי הסף הכללים(. 

 .1כמו כן, עליו למלא את מסמך ג'

עה למתן שירותי מציע המגיש הצעל 
לעמוד בתנאי  רמסע/רכינהמשאית 

למתן שירותי משאית  סףה
ם באמצעות יחולהוכ ינהרכרמסע/

)מעבר לעמידה בתנאי  (1.2מסמך א)
הסף הכללים(. כמו כן, עליו למלא 

 .2את מסמך ג'

על מציע המגיש הצעה לשני 
של השירותים לעמוד בתנאי הסף 

לא גם את מסמך שני השירותים ולמ
 .2ג' ךוגם את מסמ 1ג'

מובהר, כי המציע יידרש לנקוב 
ם במחירים לכל האזורים המפורטי

 של השירות בטופס הצעת המחיר
, יין(, לפי הענ2ו/או ג/ 1'ג ך)מסמ

בכל האזורים,  ותהשיר ולספק את
 .לשירות ככל שייבחר כספק מסגרת

2 

 

 

 מסמך
 -' א

 ההזמנ
 ציעלה

 הצעות

  .משאיות רמסע ברשותנו 3.6

האם ניתן להתקין במקום מכולות 
פלטות ולהגיש הצעה לגבי הובלת  2

 טה?פל

עומד בכל והגרור ת עוד המשאי כל
למכרז, ניתן  3.6התנאים של סעיף 

להכיר בה לצורך הוכחת העמידה 
 בתנאי הסף.

לצורך הוכחת מובהר, כי כמו כן, 
ניתן יהיה , 3.6עמידה בתנאי סף 

י תתכל על  3Nת מסוג ולהציג משאי
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 .סוגה

3 

 מסמך
 -' א

 הזמנה
 ציעלה

  הצעות

 10 –מדוע גיל הרכבים מוגבל ל  3.6
ורה תחבאשר משרד השנים כ

גם לרכבים מאפשר להוביל חומ"ס 
 ?שנים 15בגיל 

שמבקשת לשירות זוהי אמת המידה 
 החברה. 

4 

 מסמך
 -' א
 מנהזה

 ציעלה
 הצעות

 יםבעמודהאם צריך להחתים עו"ד  כללי

22,25,30,32,40,41,44,45,47? 

 

נדרשת כתוב שבכל מקום ש כן.
 נדרשת חתימת עו"ד. ,חתימת עו"ד

5 

' מסמך ב
מפרט  –

 הובלה

הובלה נוספת שתיעשה באותו היום  3.7
תזכה את המוביל בתשלום נוסף 

יר ההובלה ממח 15%בהנחה של 
האם בנוסף לתעריף המוסכם , 

בגין ₪  450ובלה תשלמו גם הה
 6.11ב ? כאמור בסעיף סטייה מנתי

 .53בעמ' 

 ,3.7על פי סעיף  הובלה נוספת לא.
על פי  מהווה סטייה מנתיב אינה

  .6.11סעיף 

במקרה שבו תהיה סטייה מנתיב 
ן ם התשלום בגיולנוספת יש בהובלה

 .6.11ה מנתיב על פי סעיף סטי

 

6 

' ך במסמ
מפרט  –

 הובלה

מרחק "מבוקש להבהיר מהו  6.11
 ?"רסבי

ל אתר פינוי נוסף שיימצא בתוך כ
 30רחק של עד זור ההובלה או במא

ו מרחק - ריק"מ מציר הנסיעה המקו
ייחשב  המקורי סיעהר הנמצי

 יר".מרחק סב"כ

7 

מסמך ב' 
מפרט  –

 הובלה

מבוקש להבהיר מאיזה רגע  7.3
 סופרים את שעת ההמתנה.

התשלום ישולם עבור כל שעת 
מעבר  (מנהמ חלקכל או )המתנה 
עבור  ,גמה. לדוחצי שעותלשלוש ו

ת פסולת שיימשך ארבע הליך פריק
ום וחצי שעות, יקבל הספק תשל

 אחת.שעה  לשהמתנה עבור 

יחושב התשלום בגין ו אופן באות
 ,כלומר .5.7שעת המתנה על פי סעיף 

התשלום ישולם עבור כל שעת 
מעבר  (מנהמ חלקכל או )המתנה 

 .לשעתיים

8 

מסמך ב' 
מפרט  –

 הובלה

באם הרכב עוכב על ידכם לחניית  7.3
לילה מה יהיה התשלום בגין 

 לפריקתוההמתנה עד 

ככל . 8.2ככלל יחול האמור בסעיף 
שיתבקש הספק להשאיר משאית 

 על פי דרישת החברהית לילה, לחני
בגין לספק  רהתשלם החב, ואישורה

בגובה  כולל תשלוםלילה החניית כל 
 + מע"מ.ש"ח  450

9 
מסמך ב' 

מפרט  –
 הובלה

מתי קובעים ומודיעים שהמתנה  7.3
 נהפכת לחניית לילה

 ה חניית לילהתי תהיהחברה תקבע מ
 ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 .על כך לספקודיע ות

10 
מסמך ב' 

מפרט  –
 הובלה

 בסעיף זה רשמתם שההגעה לשערי 7.4
מפעל החברה לא יאוחר מהשעה 

. האם ניתן שיקול דעת 15:00

 .באישור מראש של החברהרק . כן
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ליכולת ההובלה באותו היום 
? מבחינת ספציפי להובלה מסוימת

יכולת ההובלה ועמידה בזמני 
 ההגעה.

11 

מסמך ב' 
מפרט  –

 הובלה

אית מה קורה במידה והמש 7.4
, שיםימתעכבת בשל עומס בכב

, כוח עליון , תאונההסדרי תנועה
וכו' ולא מתאפשר להגיע לשערי 

המפעל בזמנים הנקובים במסמכי 
 ?המכרז

עה אוחר מהשמהיה להגיע ניתן י
באישור מראש של רק  15:00

 החברה.

12 

מסמך ב' 
מפרט  –

 הובלה

הוחלט ע"י נציגכם כי האיחור  אם 8
, מדוע אין תגמול לא באשמת הספק

כאשר הוא נפגע והוא נדרש לספק 
 :בהוצאות כגון

שעות  12-, חריגה מהחלפת נהג
, השארת רכב לחניית לילה העבודה

 וכו'.

 .לעיל 8המענה לשאלה  ורא

13 
מסמך ב' 

מפרט  –
 הובלה

 המילה עיכובים. רשומה יףבסע 8.2

מבוקש להבהיר מה הכוונה 
 בעיכובים ובאילו מצבים הם חלים.

 .לעיל 11המענה לשאלה  ורא

14 

מסמך ב' 
מפרט  –

 הובלה

האם הובלה כזו תתבצע רק כאשר  9
מובטחת לספק הובלה חוזרת 

 מאותו יעד?

יכולה  החוזרת כן. אך ההובלה
אליו להיות מאתר שונה מהאתר 

 בנסיבות קות.הובלו האריזות הרי
 6במענה לשאלה  כאלה יחול האמור

  לעיל.

15 
מסמך ב' 

מפרט  –
 הובלה

האם תתכן הוראה להוביל אריזות  9
ה חוזרת במחיר בלהוריקות ללא 

 הנקוב במסמכי המכרז ?

 לעיל. 14מענה לשאלה ה ורא

16 
מסמך ד' 

הסכם  –
 תגרמס

? נא להבהיר מהי שעת איחור 6.6.1
 ?ומאיזו שעה היא נמדדת

חריגה של  ,6.6.1כאמור בסעיף 
ה תקבע החברהזמנים ש מלוח הספק

 לעניין ההובלה.

17 

מסמך ד' 
הסכם  –

 תגרמס

 500מדוע אין הלימה בין הקנס של  6.6.1
על איחור לבין תשלום פיצוי  ש"ח

ור/עיכוב שלכם למוביל עבור איח
 ?ש"ח 180שלכם שהוא רק 

פעילות מ שונה ילות הספקפע
 החברה.

18 

ך ד' מסמ
הסכם  –

 תגרמס

שתנות לה העשויעלות השינויים  ?כמה עולה עלות השינויים 6.6.2
 את,עם ז .לנסיבות העניין בהתאם

 הומבלי לגרוע מזכויות החבר
החברה  ,ה בנושאדעת ומשיקול

-2021מבקשת להבהיר כי בשנים 
 .לא הופעלסעיף זה  2020

19 
מסמך ד' 

הסכם  –
 תגרמס

 ש"ח + מע"מ 180 ?תכמה עולה שעת שירו 6.6.3



 

 חתימה וחותמת: _________________________

20 

מסמך ד' 
הסכם  –

 תגרמס

סך כל העבודות במכרז לא עולות  6.6.4
ובהנחה שקבלן אחד ₪  500,00על 

, יבצע את ההובלות דבר שלא סביר
הקנס הצפוי על הפרה מכאן מדוע 

₪  500,00של מכרז צריך להיות 
 רווח לבין קנס.שכן אין מתאם בין 

להסכם המסגרת מוחלף  6.6.4סעיף 
הפר הקבלן בזאת בסעיף הבא: "

בעקבותיה בחרה  הפרה יסודית
החברה לסיים את ההתקשרות, 

 :הקבלן לחברה ישלם
ש"ח  100,000סכום של  .א

במקרה שנבחר לשמש כספק 
 ;מסגרת לשירות אחד

ש"ח  150,000 סכום של .ב
שנבחר לשמש כספק במקרה 

 ."שני שירותיםמסגרת ל

21 

מסמך ד' 
הסכם  –

 תגרמס

לן צריך להצהיר כי מדוע הקב 6.8
סכומי הפיצוי הנקובים בסעיפים 

הם סבירים כאשר  6.6.4עד  6.6.1
 ?בעליל נראה שהם לא הגיוניים

מחויב להגיש הצעה  וספק אינה
 תנאיולהסכים לוך כך בתובמכרז 

 .הצהרותיוו

22 
רבויות אצל שיש לו עהאם ספק   

ת יוהחברה נדרש להגיש ערבו
 ? מכרז זה על פינוספות 

 ן.כ

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 


