
 

 חתימה וחותמת: ______________________________

  2022 במרץ 21

  קובץ הבהרות – 2220/09מכרז מס' 

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

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: "

תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים המחייב ולא יהא 

המחייבים. יש לצרף  המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי  משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

תנאי המכרז יתר סעיפי ו המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךמסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת 

 שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

עם הפצת מענה זה מפורסם נוסח מעודכן של המכרז. על המציעים להסתמך ולעשות שימוש בנוסח המעודכן של 

 .המכרז

מס' 

 שאלה

 כותרת

 המסמך

 במכרז

מס' הסעיף 

במסמך 

 המכרז

 מענה השאלה פירוט

ני העבודה שפורטו נבקש להבהיר כי כל די 2 (4מסמך א)  .1

לא בהכרח חלים על המציע ולכן לאחר 

המילים "ובין היתר" נבקש להוסיף את 

המילים ")וככל שחלים על מועמד על פי 

 דין(".

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 

נבקש כי חילוט הערבות תהא בעילות  11 (6מסמך א)  .2

המנויות בדין ובכפוף להתראה מראש 

 ךבמהלימים ואפשרות לתקן  7ובכתב 

 לתקופת ההודעה.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 

-מסמך ב  .3

מפרט 

 השירותים

אנו מבקשים להוסיף להתניות: .....אלא  6.9

אם הותנה הדבר מראש בהזמנה מיוחדת 

שהוזמן במיוחד עבור "מיוחד או או ייצור 

 ..."החברה

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 

 -מסמך ד'  .4

הסכם 

 התקשרות

יות שתוטל על הספק תהא נבקש כי האחר כללי

 על פי דין.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 -מסמך ד'  .5

הסכם 

 התקשרות

 נבקש לתקן. – 13.1נכתב בשוגג  .1 1.3

בנוסף, נבקש כי ככל שתהיה  .2

סתירה בין הוראות הסכם 

ההתקשרות לבין כל מסמך אחר, 

 יגברו הוראות הסכם ההתקשרות.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן. .1

 הבקשה נדחית.  .2

 



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

 -מסמך ד'  .6

הסכם 

 התקשרות

3.25 ,5.5 נבקש להוסיף סעיף כי הספק לא יהיה  

אחראי לכל פגיעה, הפסד, ליקוי או נזק 

שנגרמו בשל אחת הסיבות שלהלן: נזק 

שנגרם ברשלנות או במכוון ו/או בגין 

שימוש בציוד בניגוד להוראות היתרן ו/או 

הספק ו/או מתאונה או נסיבות שאינן 

הזנחה, תנאי סביבה  בשליטת הספק ו/או

בלתי הולמים או עקב שינויים שנעשו 

בטובין שלא על ידי הספק. במקרים 

כאמור התיקון יבוא על ידי הספק 

בתשלום המזמין על פי מחירון הספק 

 הרלוונטי באותה העת.

הפניה לסעיפים שאינם רלוונטיים. 

בנוסח בסעיפים אחרים ראו החלטה 

  מתוקן.ה

 -מסמך ד'  .7

הסכם 

 ותהתקשר

נבקש להבהיר כי הסעיף יחול ככל ומדובר  3.26

 באחריות הספק על פי דין.

 

 ראו החלטה בנוסח מתוקן.

 

 -מסמך ד'  .8

הסכם 

 התקשרות

נבקש שלא להחיל את הסעיף במקרה בו  3.27

מדובר בחברה הנמצאת בשליטת הספק 

 ו/או בעלי השליטה בו.

 ראו החלטה בנוסח מתוקן.

 -מסמך ד'  .9

הסכם 

 התקשרות

נבקש להוסיף "והכל לפי דין". בנוסף,  4.21

נבקש להבהיר כי אין כוונת הסעיף לפטור 

מאחריותם על פי דין של המזמין ו/או צד 

 שלישי.

 .הבקשה נדחית

 -מסמך ד'  .10

הסכם 

 התקשרות

נבקש כי ההוצאות והתשלומים יהיו  6.6

ישירים בלבד. נבקש כי הפסדים ונזקים 

 ן.יקבעו על פי די

עיפים אחרים בנוסח ראו החלטה בס

 המתוקן.

 -מסמך ד'  .11

הסכם 

 התקשרות

 ראו החלטה בנוסח המתוקן. נבקש למחוק הסעיף במלואו. 6.7

 -מסמך ד'  .12

הסכם 

 התקשרות

נבקש למחוק את "לסרב ליתן הסכמתה  7.4

ללא צורך בנימוק כלשהו" ולהוסיף 

במקום "לסרב לבקשת הספק ממניעים 

 סבירים בלבד".

 מתוקן.ראו החלטה בנוסח ה

 -מסמך ד'  .13

הסכם 

 התקשרות

נבקש להוסיף "והכל לפי דין". בנוסף,  8.7-ו 8.5

נבקש להבהיר כי אין כוונת הסעיף לפטור 

מאחריותם על פי דין של המזמין ו/או צד 

 שלישי.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

 -מסמך ד'  .14

הסכם 

 התקשרות

 סח המתוקן.ראו החלטה בנו נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין 9.1

 -מסמך ד'  .15

הסכם 

 התקשרות

נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף כוללניות  9.5

מידי ועל כן נבקש כי יירשם במקומן סעיף 

פשוט לפיו אם ייקבע בפס"ד סופי כי 

המצב הינו אחרת הספק ישפה את החברה 

 בגין מה שנפסק.

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ד'  .16

הסכם 

 התקשרות

. תלושי שכר נבקש למחוק את הסעיף 9.6

ותנאי עבודה הינם עניין סודי שבן מעסיק 

לעובדו חשיפת עלולה לגרום לפגיעה 

 בפרטיות.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 -מסמך ד'  .17

הסכם 

 התקשרות

נבקש כי דרישות המזמין, בכל הנוגע  10

לאחריות שעל הספק לשאת, תהנה הוגנות, 

בתום לב וכן כאלה שספק סביר יוכל 

, כל גורם יישא בחבותו לעמוד בהן. כך

החוקית, ע"פ דין, ולא ייקח על עצמו את 

חבותם החוקית של גופים אחרים אשר לא 

ניתן לבטח. לאור האמור לעיל, נבקש 

 לשנות את הוראות הסעיפים, כדלקמן:

נבקש כי במקום אחריות מלאה  – 10.1

 ומוחלטת יירשם אחריות על פי דין.

ותו על נבקש כי כל צד יישא באחרי – 10.2

פי דין. כך השחרור יהא רק בקשר עם 

נזקים וכדומה שהינם באחריות הספק על 

פי דין. כל שכן יש להחריג לכל הפחות נזקי 

 גוף.

 נבקש למחוק את המילה "יפצה". - 10.3

נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס  •

למקרים בהם הספק אחראי על 

 פי דין.

נבקש כי חובת השיפוי תהא  •

סופי שלא עוכב כפופה: לפסק דין 

ביצועו המורה לספק לעשות כן, 

נמסרה לספק הודעה אודות 

דרישה או תביעה כאמור מיד עם 

קבלתה המזמין יאפשר לספק 

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

לנהל בעצמו את ההגנה מפני 

אותה תביעה או דרישה, ישתף 

פעולה עם הספק באופן סביר, 

לרבות במסירת מידע, וכי 

המזמין לא יתפשר עם התובע או 

ללא אישור מראש  מגיש הדרישה

 ובכתב של הספק.

נבקש כי השיפוי יהא בגין הוצאות  •

 משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים.

ככל שההוראה אינה כלולה בדין  – 10.6

 נבקש להתייחס לאמצעים סבירים.

נבקש למחוק הסעיף במקומו.  – 10.8

לחלופין, נבקש כי כל צד יישא באחריותו 

 על פי דין.

ף במקומו. לא נבקש למחוק הסעי – 10.10

הגיוני שנזק שהוא הכרחי וצפוי מראש 

לביצוע העבודה יזכה את החברה 

בקיזוז/עיכוב תשלומים ו/או כל סעד אחר. 

לחלופין, נבקש כי הסעיף יחול רק אם 

 הספק גרם לנזק כאמור בזדון.

כאמור, נבקש כי כל צד יישא  – -ו 10.11

 באחריותו על פי דין.

נזיקית נבקש  היות ומדובר באחריות – 9.6

 שוב כי כל צד יישא באחריותו על פי דין.

נבקש כי הסבה כאמור תהא בהודעה – 9.7

 מראש ואישור הספק.

 -מסמך ד'  .18

הסכם 

 התקשרות

רשום בסעיף "על פי  הבקשה נדחית. נבקש כי כל צד יישא באחריותו על פי דין. 11.1

 דין".

 -מסמך ד'  .19

הסכם 

 התקשרות

נבקש הודעה מראש והסכמת הספק אלא  10.1

 אם מדובר בחברה קשורה למזמין.

  .ההפניה אינה ברורה

 -מסמך ד'  .20

הסכם 

 התקשרות

וכן  14.1

 3סעיף 

לנספח ד' 

 להסכם.

נבקש להחריג מידע אשר הינו או הפך 

להיות נחלת הכלל ו/או מידע שהיה ידוע 

לספק עובר לגילויו  על ידי החברה. כמו כן, 

קש להחריג מידע שרשות מוסמכת נב

 ביקשה חשיפתו.

  ראו החלטה בנוסח המתוקן.



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

 -מסמך ד'  .21

הסכם 

 התקשרות

נבקש למחוק את הסעיף. דרישות אלה  15

 מופיעות בנספח ד' להסכם.

 ראו החלטה בנוסח המתוקן.

 -מסמך ד'  .22

הסכם 

 התקשרות

נבקש כי זכות הקיזוז תהא על פי דין, קרי  16.6

 ה זו.סכום קצוב מעסק

 הבקשה נדחית.

נספח ד'   .23

 להסכם

נבקש להתייחס לאמצעי זהירות סבירים  4

 בלבד.

 הבקשה נדחית.

נספח ד'   .24

 להסכם

נבקש להבהיר כי ההצהרה תחתם בשם  כללי

 החברה באמצעות מורשי החתימה.

  ראו החלטה בנוסח המתוקן.

נבקש להבהיר כי האחריות תהא בנזיקין  כללי   .25

 על פי דין.

טה בסעיפים השונים בנוסח ראו החל

 המתוקן.

נספח ו'   .26

 להסכם

נבקש כי אחריות הספק תהא על  - 8סעיף  

 פי דין.

נבקש כי כל צד ישא באחריותו  - 10סעיף 

על פי דין. כך השחרור יהא רק בקשר עם 

נזקים וכדומה שהינם באחריות הספק על 

פי דין. כל שכן יש להחריג לכל הפחות נזקי 

 גוף.

 – 11סעיף 

 נבקש למחוק את המילה "יפצה". .1.1

נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס  .1.2

למקרים בהם הספק אחראי על 

 פי דין.

נבקש כי חובת השיפוי תהא  .1.3

כפופה: לפסק דין סופי שלא עוכב 

ביצועו המורה לספק לעשות כן, 

נמסרה לספק הודעה אודות 

דרישה או תביעה כאמור מיד עם 

קבלתה המזמין יאפשר לספק 

את ההגנה מפני  לנהל בעצמו

אותה תביעה או דרישה, ישתף 

פעולה עם הספק באופן סביר, 

לרבות במסירת מידע, וכי 

המזמין לא יתפשר עם התובע או 

  נוסח מתוקן של נספח ו'.ראו 



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

מגיש הדרישה ללא אישור מראש 

 ובכתב של הספק.

נבקש כי השיפוי יהא בגין הוצאות 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים.

 אחריות  .27

עיפי ס

 (10אחריות )

נבקש להגביל את אחריותכם לאחריות 

ע"פ דין היות ופוליסות הביטוח מכסות 

חבות על פי דין בלבד וכן לקבוע חובת 

שיפוי ולא פיצוי בכפוף לפס"ד שביצועו לא 

 עוכב.

ראו החלטה בסעיפים השונים בנוסח 

 המתוקן.

28.   

 2.5סעיף 
נבקש להוסיף את המילים: "ולמעט 

 ות מקצועית וחבות המוצר"בביטוח אחרי

 .הבקשה נדחית

29.   

 2.5סעיף 

נבקש למחוק את המילים: "וכן ו/או 

חברות בנות ו/או קשורות או בעלי המניות 

 וכלפי הבאים מטעם החברה".

 הבקשה נדחית

30.   

 2.7סעיף 
נבקש למחוק את המילים: "ו/או חברות 

 בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות".

 .הבקשה נדחית

31.   

 4יף סע

נבקש למחוק את המילים: "ו/או חברות 

בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות ו/או 

 הבאים מטעם החברה".

 .הבקשה נדחית

32.   
 5סעיף 

 נבקש להעביר נוסח של אישור ביטוח

 מבוקש.

  צורף לנוסח המתוקן.

33.   

 6סעיף 

נבקש להוסיף: "אולם אי המצאת אישור 

חר ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא לא

ימים ממועד בקשת החברה  10שחלפו 

בכתב מאת הספק להמצאת אישור 

 ביטוח".

 .הבקשה מתקבלת

34.   

 

כיצד תרצו שנמלא את הטבלה )מסמך 

 3-במידה ויש לנו מעל ל '3( סעיף 1א)

 ציודים להציע? האם ניתן לשכפל את הדף?

( נוגע להוכחת תנאי סף. 1מסמך א)

    מסמך ג' נוגע לרשימת הציוד.

 –ך ד' מסמ  .35

הסכם 

 ההתקשרות

מה אחריות החברה  לנזק או פגיעה  10.2סעיף 

 שנגרמו בעקבות מחדל של החברה ?

ראו החלטה בסעיפים השונים בנוסח 

 המתוקן.

 –מסמך ד'   .36

הסכם 

 ההתקשרות

האם הכוונה שהחברה מבקשת לפטור  10.8סעיף 

אותה מאחריות לנזק שיגרם בעקבות 

 מה?מחדל או תקלה הנובעת בחברה עצ

ראו החלטה בסעיפים השונים בנוסח 

 המתוקן.



 

 חתימה וחותמת: ______________________________

באיזה סכום  ,עבור מה נדרש נספח זה נספח ז' נספח ז'  .37

 וכו'?

  הנספח נמחק.

 –מסמך א'   .38

הזמנה להציע 

 הצעות

 מה הקריטריונים לזכייה בהצעה?  11סעיף 

 האם הקריטריונים הללו מפורסמים ?

 למסמכי המכרז.  10.2ראו סעיף 

 –מסמך א'   .39

מנה להציע הז

 הצעות

 כן.  זכיה? -האם אתם מודיעים למציע על אי 11סעיף 

 –מסמך א'   .40

הזמנה להציע 

 הצעות

האם מפורסמים נתוני  –באותו האופן  11סעיף 

 הזכיה ? )מי זכה , באיזה מחיר(?

  אינם מפורסמים.

 -מסמך ג'  .41
רשימת ציוד 

 מעבדה

la000013 
מיקסר 
 פיילוט

Lab Mixer 

 במכרז,מעת לעת ובכפוף לאמור  מיגות החומראיזה נפח, מה צ

תעביר לספקי המסגרת פנייה החברה 

לאספקת פרטנית לקבלת הצעות 

ציוד מעבדה ושירותי אחריות 

בפנייה הפרטנית יסופקו  .ותחזוקה

פרטים לגבי ציוד המעבדה הנדרש 

 וההיקף הנדרש.

 
 -מסמך ג'  .42

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000019 
ספקטרופוטו

 מטר
Spectropho

tometer 

 .41ראו מענה בסעיף  UVטווח עבודה נדרש, עם/בלי 



 

 
 

 

43.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000028 
מאזניים 
 אנליטיות

Analytical 
Balance 

 משקל מקסימלי נדרש
 .41ראו מענה בסעיף 

44.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000029 
 תנור ייבוש

Drying Oven 

 נפח? עם/בלי סחרור אוויר
 .41מענה בסעיף ראו 

45.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000032 
 צנטריפוגה

Centrifuge 

איזו מהירות? עם/בלי קירור? לאיזה 
 .41ראו מענה בסעיף  מבחנות/כלים?

46.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000047 
שייקר 

 רוטנצינלי
Rotational 

Shaker 

לאיזה כלים? כמה מכל סוג? קוטר 
 .41סעיף ראו מענה ב סיבוב?

47.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000048 
 אינקובטור
Incubator 

 איזה נפח? עם/בלי קירור
 .41ראו מענה בסעיף 

48.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000052 
 מקרר

Fridge 

 איזה נפח? עם/בלי דלת זכוכית
 .41ראו מענה בסעיף 

49.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000053 
 מקפיא

Freezer 

 יזה נפח?עם/בלי מעמדים?א
 .41ראו מענה בסעיף 

50.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000055 
 אמבט מים

Water bath 

 נפח?
 .41ראו מענה בסעיף 

51.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000061 
 מערבל
Mixer 

 לאיזה נפח? מה הצמיגות? 
 .41ראו מענה בסעיף 

52.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000074 
 ייםמאזנ

Balance 

 לאיזה משקל? איזה רמת דיוק?
 .41ראו מענה בסעיף 

53.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000079 
 מנדף

Chemical 
Hood 

איזה גודל? לאיזה חומרים? כמה חומר 
 .41ראו מענה בסעיף  מדובר? עם/בלי יציאה יצונית

54.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000101 
אמבט אולטרה 

 סוני
Ultrasonic 

bath 

 גודל?
 .41ראו מענה בסעיף 



 

 
 

 

55.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

la000104 
מערכת 
משאבה 

פריסטלתית 
FH100 
FH100 

Peristaltic 
pump system 

 לאיזה נפח עבודה?
 .41ראו מענה בסעיף 

56.  
 -מסמך ג'

רשימת ציוד 
 מעבדה

Ni0001 
תא כפפות 
מבוקר טמפ' 
 ולחות יחסית

Glove 
compartment 
temperature 

and humidity 
controlled 

 גודל? כמה זוגות כפפות?
 .41ראו מענה בסעיף 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 


