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 A15/2018מכרז פומבי מס' 
עבור  IRBCAהזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי הכנת סקרי סיכונים 

 "(המכרז)" החברה לשירותי איכות הסביבה
 

 18.2070.01 מענה לשאלות הבהרה מתאריך
מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

סוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס ל .2

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי 

 המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 .23.07.2018מועד הגשת המכרז יידחה ליום  .3

 
מס'  מס"ד

 סעיף
 תשובה שאלה

במסמכי המכרז אין דרישה לערבות מציע,  1.2 .1
אלא רק לאחר זכיה, יש להגיש ערבות 

 ביצוע. 
האם נדרש להגיש ערבות הצעה? במידה 

 וכן נבקש לקבל נוסח ערבות.

)ערבות  לא נדרש להגיש ערבות הצעה
( 31.10.18)כמו כן, התאריך  .מכרז(

המכרז  למסמכי 1.2הנקוב בסעיף 
בקשר למועד תוקף ערבות המציע 

 בטל.
לאחר הודעה על זכייה והתקשרות,  

יעבירו הזוכים "ערבות ביצוע כללית" 
 .11.3.1כאמור בפרק 

נבקש להגיש תיאור מקוצר של  4.7 .2
( , במקום 1הפרויקטים שיוגשו במסמך א )

העתק דיגיטלי מלא של כל הסקרים 
ודוחות השיקום אשר הוכנו על ידי המציע, 

 וזאת על מנת לשמור על חיסיון לקוח. 

החברה הבקשה נדחית. מובהר כי 
תבחן את לשירותי איכות הסביבה 

הסקרים שיוגשו על ידי המציעים אך 
רק לצורך המכרז )בחינת ניסיון ו

 כן כמוהניסיון(.  המציע ואיכות
 תוכן סודיות על תשמור החברה

 .דין כל לפי הסקרים
נבקש להגיש מסמך חתום על ידי החברה  4.11 .3

הזרה, המאשר כי קיים מסמך הבנות/ 
הסכם בין המציע לחברה הזרה, שבו 

יפורט כי החברה הזרה מתחייבת לפעול 
בשיתוף פעולה עם המציע ככל שיוכרז 

כזוכה ויבצע הזמנת עבודה פרטנית לכל 
אורך תקופת ההתקשרות בין המציע 

 הזוכה לחברה. 

אין שינוי במסמכי הבקשה נדחית. 
יובהר כי המציעים רשאים . המכרז

, להשמיט/ להשחיר נתונים כלכליים
 במסמך הבנות/ הסכם. ככל וקיימים,



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

מס'  מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

ניקוד איכות: כחלק מניקוד האיכות ניתן  10.3 .4
נקודות לסקר סיכונים, האם ניתן  5

( טבלה הכוללת את 1להוסיף במסמך א)
פירוט הניסיון בסקרי סיכונים של  

 המציע?  

 טבלה להוסיף ניתןהבקשה מתקבלת. 
 המציע של הניסיון פירוט את הכוללת

 סקרי בביצוע ניסיון על המעיד
  .סיכונים

מסמך  .5

( 3א)

אישור 

רו"ח על 

 מחזור

נוסח דוח מיוחד של רו"ח  נבקש להגיש
במתכונת של אישור לנתונים כספיים 

כאשר הדוח הכספי לשנה המבוקשת  בלתי 
 מבוקר. 

 

מצורף  חלופימקובל. ראו נוסח מסמך 
יובהר, כי ניתן להגיש את למסמך זה. 

הנוסח החלופי אך ורק במידה והדו"ח 
מבוקר. אם בלתי  2017הכספי לשנת 

למציע יש דו"ח מבוקר הוא מחויב 
להגישו בהתאם לנוסח הקבוע במסמך 

 ( למסמכי המכרז.3א)

מסמך  .6

( 7א)

הצהרת 

משתתף 

 14סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה מאחר וזה לא 
 –מאפשר קבלת התראה והזדמנות לתקן 

אף אם אי מילוי התחייבות כלשהי נעשה 
 בשגגה ובתום לב. 

 

)א(  7למסמך  14מקובל. סעיף 
ראו נוסח  .מבוטל"הצהרת משתתף" 

 .למסמך זה מסמך מעודכן מצורף

מבוקש להבהיר כי גם מציע אשר ביצע  3.2.4 .7
התקנת בארות לצורך ביצוע סקר עומד 

 בתנאי זה.

אשר יובהר כי מציע הבקשה נדחית. 
 יםאת הפרויקט וניהל ביצעלא 

למסמכי  3.2המפורטים בסעיף 
 אינו עומד בתנאי הסף.המכרז 

מבוקש להבהיר כי לצורך עמידה בתנאי זה  3.2.5 .8
ניתן יהיה להציג פרויקט אחד של שיקום 
אתר מזיהום קרקע אשר מבוצע כיום 
ונמצא בשלבי סיום ופרויקט אחד אשר 

להגנת  הסתיים ואושר על ידי המשרד
להציג ניסיון  לחילופין, מבוקש הסביבה.

 עובדי המציע. אישי קודם של

הניסיון המצטבר הבקשה נדחית. 
 תקייםצריך לה 3.2כאמור בסעיף 

. הפרויקטים שיוצגו בלבד במציע
צריכים להיות מאושרים על ידי 

הרשות הרלוונטית, קרי, הגיעו לידי 
 גמר.

האם ניתן להגיש את הסקרים הנדרשים  4.8 .9
 לי?מהחברה הזרה בעותק דיגיט

סקרים . יובהר כי הבקשה מתקבלת
בדומה  ,הנדרשים מהחברה הזרה

יוגשו  ,סקרים הנדרשים מהמציעל
 .בלבדקים דיגיטליים בעות

במדינות מסוימות מידת התערבות  4.8 .10
הרגולטורים בסקרי סיכונים מאוד נמוכה 

או לא קיימת. האם ניתן להציג אישור 
מהלקוח לסיום סקר הסיכונים, במקום 

 אישור גורם סטטוטורי/ ממשלתי?

אין שינוי בתנאי הסף הבקשה נדחית. 
 ובמסמכי המכרז.

נדרש להבהיר כיצד מנורמל הניקוד כאשר  3.2.5 .11
המציע עומד בתנאי זה באמצעות הוכחת 

פרויקטים של שיקום אתרים  2 -ניסיון ב
מזיהום קרקע בלבד. זאת מכיוון שאם לא 
מגישים הוכחת ניסיון בשיקום אתר 
מזיהום מי תהום, כפי שדורש הסעיף, 

נקודות בניקוד האיכות לגבי  4"מאבדים" 
 הניסיון.

פרויקטים של  2מציע אשר יגיש 
יזכה שיקום אתרים מזיהום קרקע 

פרויקט נקודות. מציע אשר יגיש  8 עדב
אחד של שיקום אתר מזיהום קרקע 
ופרויקט אחד של שיקום אתר מזיהום 

 נקודות. 12מי תהום עשוי לזכות בעד 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

מס'  מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

 15רשום כי תוקף ערבות הביצוע הוא  11.3.1 12
רשום  13.1סעיף  39חודשים. בעמוד 

שתוקף הערבות הוא לשנתיים. נדרשת 
 תאימות בין הסעיפים.

 11.3.1הבקשה מתקבלת. סעיף 
 למסמכי המכרז יעודכן כדלקמן:

ערבות בנקאית מקורית,  .11.3.1"
אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה 

 24על ידי בנק בישראל, תקפה למשך 
מיום הוצאתה ואשר צמודה  חודשים

למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 
לפקודת החברה לשירותי איכות  2017

ש"ח  15,000הסביבה בע"מ בגובה 
בהתאם לנוסח הערבות שבנספח ה' 
להסכם ההתקשרות להבטחת כל 
התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז 
והסכם ההתקשרות, כשהיא חתומה 

אשר בידי מורשי החתימה של הבנק, 
תשמש כערבות ביצוע )הלן: "ערבות 

 "ביצוע כללית"(.

ראו  אין צורך בהגשת ערבות מכרז. האם נדרש להגיש "ערבות מכרז"?  .13
 .בטבלה זו 1מס'  מענה לשאלה

-https://soilבנוסח המפורסם בקישור  .1  .14

remediation.co.il/wp-

content/uploads/2018/06מכרז/-A15-

על גבי הטקסט  pdfסופי.-מים-סימן-2018
האם זהו  –מופיע סימן מים "טיוטה" 

 הנוסח הסופי?

הנוסח הסופי. מציע אשר יקנה  זהו
ת מסמכי המכרז יקבל עותק להגשה א

 ללא סימן מים.

דו"חות הסקרים ודו"חות השיקום אשר   .15
בוצעו ע"י המציע הינם רכוש המזמין. ניתן 
להציג שערים של דו"חות אלו ואת אישורי 
המשרד להגנת הסביבה לדו"חות אלו או 
לחליפין לחתום על הסכם סודיות טרם 

 עברתם.ה

 .2ראו מענה לשאלה 

סקרי הסיכונים שביצעה החברה הזרה   .16
הינם רכוש הלקוחות ששילמו עבורם 

ואינם ניתנים לפרסום פומבי. מבקשים על 
פי בקשת החברה הזרה, להעביר את 

כותרות המסמכים או לחליפין לחתום על 
 הסכם סודיות טרם העברתם.

 .2ראו מענה לשאלה 

להגיש יותר סקרים מהמבוקש האם ניתן   .17
כתנאי בתנאי הסף על מנת לזכות בניקוד 

 גבוה יותר?

הבקשה נדחית. הניקוד האיכותי 
מחולק בהתאם לאמות המידה, 

 ומספרם של הסקרים נשאר בעינו. 
האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז   .18

לשם מילוי הטבלאות  WORDבפורמט 
 באופן ממוחשב?

 .הבקשה נדחית

המשרד להגה"ס דורש כי מבצע סקר   .19
קרקע יהיה בעל הסמכה לדיגום קרקעות 

, נבקש ISO 17025מזוהמות בהתאם לתקן 
להוסיף קיום הסמכה זו לתנאי הסף של 

 .המציע

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף לתנאי הסף של המציע קיום   .20
או לחליפין  ISO 9000מערכת איכות 

תוספת ניקוד איכות בגין קיום מערכת 
 אבטחת איכות זו.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 

https://soil-remediation.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מכרז-A15-2018-סימן-מים-סופי.pdf
https://soil-remediation.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מכרז-A15-2018-סימן-מים-סופי.pdf
https://soil-remediation.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מכרז-A15-2018-סימן-מים-סופי.pdf
https://soil-remediation.co.il/wp-content/uploads/2018/06/מכרז-A15-2018-סימן-מים-סופי.pdf
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 אולג גרנד

 בטיחותו  אקולוגיהשיקום, סמנכ"ל 
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 לכבוד
 הסביבה בע"מ )להלן: "החברה"( החברה לשירותי איכות

 
 
 

 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון   ,__________________ פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים ועיינתי הסכם ההתקשרות, את  לרבות ,ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז

מגיש  מציעים,ולאחר שהשתתפתי ו/או מי מטעמי השתתף בכנס  למכרז,האחרים אשר צורפו 
את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי 

 המכרז:

בביצוע את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי הריני מאשר .1
ניסיון הדרושים בעלי הידע, המומחיות וה והנני מצהיר כי אנו ם,ו/או העלולים להשפיע עליההשירותים 

 א מכרז זה. שונ למתן השירותים

 הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם .2
, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן למסמכי המכרז 'במסמך המצורף כ ההתקשרות

 .השירותים ומתחייב לפעול על פיהם

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות והנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3
 שבמסמכי המכרז. 

הנני מקבל על עצמי ו ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמורים

לפעול לכל אורך תקופת ההתקשרות בשיתוף עם החברה הזרה אשר הוצגה על ידי בהצעתי הנני מתחייב  .5
 למכרז.

הנני מתחייב שלא לסיים את העסקתו של מנהל הסקר המוצע על ידי אלא מטעמים מיוחדים, ובלבד  .6
 הן לגבי עצם ההחלפה והם לגבי זהות המחליף. –שהחלפתו תאושר מראש ובכתב על ידי החברה 

 'במסמך מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ יתי זו, הננבהגשת הצע .7
למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם 
 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי מתי על מסמכי המכרזבחתי .8
 יישארו במהלך תקופת ההסכם.כך , ולחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים שנתתי

מכרז מסגרת 
 'מס

A15/2018 
 (7א)מסמך 

 הצהרת המשתתף



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .9
כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר לזכייתי במכרז ו

שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול 
את הצעתי ו/או לחלט את הערבות שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא 

 קשר לעניין זה.בתהא לי כל טענה 

סופיים וכוללים את מלוא סכומים הינם במסגרת ההצעות הפרטניות  שאנקובהסכומים ידוע לי כי  .10
עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה  יהתמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותי

  ם במחירי התשומות.שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויי

כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  מודע לכךהנני  .11
 ,למשתתף אחר הזכות למתן השירותיםהחברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 
ם מראש ללא וזאת כפיצוי קבוע ומוסכ ,ובנוסף תהא זכאית לחלט את הערבות אשר אפקיד בידיה

 הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  במסגרת המכרזהצעתי  .12
, והיא תמשיך יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז 120אותי במשך תקופה של 

 י תום אותה תקופה. לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפנ

או קשר עם אנשים או גופים אחרים  , תיאוםללא הסכם ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .13
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. במכרז,המגישים הצעות 

 
 

 מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש
_______________________ 

חתימה וחותמת המציע:  ___________________________ כתובת רשומה:
____________________ 

 תאריך: ___________

 

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי וכי אנו

 

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

טל' נייד:  מטעם המציע : ___________________  שם איש קשר
______________________ 

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 
 
 

 לכבוד

_____________________ 

 

 -ו 31.12.16 כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום ראישור על מחזו :הנדון

31.12.17  

 

 כרואי חשבון של חברתכם ולבקשתכם, הרינו לאשר, כדלקמן:

 

 .________הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת  .1

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  .2

כוללות כל ה ינא 31.12.2016חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  .3

הקבוע במסמך  הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד

עבור החברה לשרותי  IRBCA( למסמכי המכרז למתן שירותי הכנת סקרי סיכונים 3א)

 "(.המכרזאיכות הסביבה בע"מ )להלן: "

כספי של המחזור ה 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום  .4

 .)חמש מאות אלף שקלים חדשים( ₪ 500,000 -הינו גבוה מ 2016חברתכם לשנת 

בהתאם לדוח ממוחשב משירותי עיבוד נתונים של רשות המסים )שע״מ( מהיום לשנת  .5

. )חמש מאות ₪ 500,000 -, מחזור ההכנסות של חברתכם ללא מע״מ הינו גבוה מ2017

 אלף שקלים חדשים(.

ו דבר שמצביע על כך שתידרש הסתייגות, הפניית תשומת נבא לידיעת לא - 2017לגבי שנת  .6

 . לב או סטייה מהנוסח האחיד

 הגשת המכרז.האישור ניתן למטרת  .7

 

 בכבוד רב,

_____________________ 

 רואי חשבון
 


