
 

 
 חתימה וחותמת: ________________________________

 2022 למאי 10

חברה הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי כוח אדם זמני ל 2022-14מכרז פומבי מס' 

  קובץ הבהרות  –לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

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

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

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

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

מס' 
 שאלה

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

מסמך א',  1
  3.4סעיף 

המציע לגופי תעשייה  האם פירוט אודות הניסיון של
לקוחות שהינם  3-הצבות כוח אדם ל 5בהיקף של 

 גופי תעשיה בכל אחת מהשנים המפורטות בסעיף זה,
הרלוונטי של המציע הממוקם  עד הינו רק של הסניף 

 ?ק"מ רדיוס 30-ל

 כן

מסמך א',  2
 7סעיף 

 נדרש עותק אחד. האם נדרש עותק אחד או יותר של הגשת ההצעה?

( 1)מסמך א 3
פרטים 

להוכחת 
עמידה 

 בתנאי סף

 לצרף , האם ניתןסעיף בו אין מספיק מקוםלגבי 
כנ"ל לגבי ? מסמך מודפס בהתאם לדרישות הסעיף

ניתן לצרף טבלה  האם – 2.2בסעיף  ןניסיוהטבלת 
מודפסת בהתאם לטבלה כפי שמפורטת במסמכי 

 המכרז?

 הבקשה מתקבלת.

( 1מסמך א) 4
 2.2סעיף 

ניסיון בשירותי העסקה וגם  האם ניתן להציג
 בשירותי השמה? 

 

המדובר על ניסיון בהצבה 
ולא  ,זמנית של כוח אדם

 בשירותי השמה.
( 1מסמך א) 5

 2.2סעיף 
האם הלקוחות צריכים להיות גם הם ברדיוס של עד 

ק"מ מרמת חובב, או שהם יכולים להיות לקוחות  30
 מכל רחבי הארץ?

חות יכולים להיות מכל הלקו
הארץ, ובלבד  רחבי

שהשירותים ניתנו באמצעות 
 30הסניף שהנו ברדיוס של 

 ק"מ מרמת חובב.
( 1מסמך א) 6

  2.3 ףסעי
האם בסעיף פירוט כתובות של סניפים נוספים, נדרש 
לפרט את כל סניפי המציע בפריסה ארצית או שרק 

 ק"מ מנאות חובב? 30ברדיוס של 

בפירוט הסניפים הנוספים 
סניפי את כל נדרש לפרט 

  המציע בפריסה ארצית.
 

 – מסמך ב' 7
הסכם 

ההתקשרות 

ההצעה הפרטנית תכלול את העמלה והעלויות 
 הסוציאליות?

התשובה חיובית. ראו סעיף 
 2.14למסמך א' וסעיף  7.6.2

 רבתי להסכם ההתקשרות.



 

 
 חתימה וחותמת: ________________________________

מס' 
 שאלה

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

  1.4ס' 
 – מסמך ב' 8 

הסכם 
 התקשרות ה

 2.9סעיף 

" את המילים "עבר פלילי נבקש להוסיף לאחר
 הידוע לספק".המילים "

 הבקשה נדחית. 

 –מסמך ב'  9
הסכם 

התקשרות  
 2.10סעיף 

נבקש שהחלפת העובד תתבצע בפרק הזמן כאורך 
ההודעה המוקדמת שיש ליתן לעובד בתוספת יומיים 

 לצורך עריכת שימוע.

 הבקשה מתקבלת.

 –מסמך ב'  10
הסכם 

התקשרות 
 2.11סעיף 

ת ועומדות" להוסיף לאחר המילים "הרשעות תלויו
 "הידועות לספק"

 הבקשה נדחית. 

 –מסמך ב'  11
 הסכם

ההתקשרות 
 2.14.9סעיף 

מבוקש לתקן כי הספק הזוכה אינו אחראי על טיב 
 רמת השירותים של העובדים .

 הבקשה נדחית. 

 –מסמך ב'  12
הסכם 

 ההתקשרות 
 2.21סעיף 

: נת"ע ולתקן לחברה לאיכות יש למחוק את המילה
 בההסבי

 הבקשה מתקבלת. 

 –מסמך ב'  13
הסכם 

 ההתקשרות 
 6.3.2סעיף 

לאילו  –מבוקש לפרט למה הכוונה בסעיף זה 
 שירותים מתכוון סעיף זה .

הכוונה לשירותי כוח אדם 
 2.2זמניים כמובהר בסעיף 

 למסמך א'. 

 –מסמך ב'  14
הסכם 

 ההתקשרות 
  7.1סעיף 

נבקש למחוק או לכל הפחות להוסיף בסופו "אלא אם 
נגרם כתוצאה מרשלנות או פעולה בניגוד לכל דין של 

 החברה או מי מטעמה".

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ב'  15
הסכם 

 ההתקשרות 
 7.2סעיף 

במקום "לבדו יהיה אחראי" לרשום "יהיה אחראי על 
 פי דין"

 הבקשה נדחית. 

 –מסמך ב'  16
הסכם 
 ת ההתקשרו

 7.3סעיף 

מבוקש לבטל סעיף זה, הספק אינו אחראי לרכוש 
 החברה.

 הבקשה נדחית. 

 –מסמך ב'  17
הסכם 

 ההתקשרות 
 8.9סעיף  -

נודה לקבלת נוסח אישור הביטוח עליו תידרש לחתום 
 החברה המבטחת של המציע הזוכה.

 
 
 

לא יסופק נוסח. באחריות 
 הספק לבטח את הפעילות.
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מס' 
 שאלה

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

 –מסמך ב'  18
הסכם 

 תקשרות הה
 9.3סעיף 

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהחברה 
תודיע לספק על כל תביעה כאמור, תאפשר לספק 

תפשר ללא אישור הספק לנהל את ההגנה ולא ת
 מראש ובכתב.

 מתקבלת.הבקשה 

מסמך ב'  19
 –נספח ב 
תנאי 

תשלום, 
 סעיף ב 

עובדים ריצת השכר והפקת החשבוניות ושכר ה
. לכן נתקשה לחודש 10-די חודש עד המתקיים מ

לחודש מבלי  10-לחודש ונבקש  עד ה 5-להגיש עד ה
 .שזה יחשב לאיחור

 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  20
 –נספח ב 
תנאי 

תשלום, 
 'סעיף ב

האם גם דרך  –לא ברור ענין הגשת החשבוניות 
, שתי כלומר –ת"א  51631 ת.דהפורטל וגם לכתובת 

 ?הגשות במקביל

דובר על חשבוניות ככל ומ
טלית ניתן ימאושרת דיג

להזינה בפורטל הספקים 
בלבד. עבור חשבוניות שאינן 

יש להעביר את  תדיגיטליו
 המקור גם בדואר. 

האם המציעים בשלב זה אינם נדרשים להצעת  כללי  21
המחיר, האם בכל גיוס המציעים ידרשו בהצעת מחיר 

 פרטנית? 
 
  

התשובה חיובית. החברה 
להבהיר כי מעת לעת  מבקשת

תפנה בהתאם לצרכיה לבקשת 
השמת עובדים זמניים בחברה. 
במסגרת מענה לבקשה זו, 
ידרשו הזוכות במכרז ליתן 
הצעת מחיר פרטנית והכל 
בהתאם לקבוע בבקשת הצעת 

 המחיר הפרטנית. 
במסגרת המכרז ייבחרו כספקי  מה יהיו המשקולות לבחירת הספק? כללי 22

ם שיעמדו מסגרת כל המציעי
 בכל תנאי הסף.

 -אשר לפנייה פרטנית ב
להסכם  3.5התאם לסעיף ב

ההתקשרות, החברה תפנה 
מעת לעת לספקים לקבלת 
הצעות מחיר פרטניות לאיוש 
משרה ספציפית. החברה תהא 
רשאית לקבוע במסגרת הפניות 
הפרטניות, ניקוד איכות, ניקוד 

 מחיר וכד'
דרשת החברה הזוכה באלו סוגי תפקידים/משרות נ כללי 23

 לספק?
 

נבקש להבין את סוגי התפקידים הרלוונטיים שיעלו 
 . לגיוס במסגרת מכרז זה

למסמך א'  2.2כמפורט בסעיף 
 למכרז. 

למסמך א'  2.5לסעיף בהתאם   מה היקף הפעילות המשוער לשנה ? כללי 23



 

 
 חתימה וחותמת: ________________________________

מס' 
 שאלה

מס' הסעיף 
במסמך 
 המכרז

 מענה השאלה פירוט

 
 נבקש להבין את היקף המכירות שנתי למכרז זה

 
 האם ניתן לקבל היקפים מבחינה כספית למכרז?

החברה מבקשת להבהיר כי 
היא אינה מתחייבת בנוגע 

 כלל. להיקף ההתקשרות ב

  אין רלוונטיות לשאלה. ?מי החברה/ות המספקת את השירותים כיום כללי 24
 ?כמה חברות זוכות תהיינה כללי 25

 
 

יובהר כי מדובר במכרז מסגרת 
והמציעות אשר יעמדו בתנאי 

אגר ספקי הסף יהיו חלק ממ
 המסגרת של החברה. 

החברה לא מתחייבת לכמות  מהי כמות העובדים שצפויים לגיוס בשנה? כללי 27
 עובדים.

 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 


