
 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2019אפריל  18
 י"ג ניסן תשע"ט
  

 

 A19/2019מכרז פומבי מס' 
החברה  הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת פומבי לביצוע סקרים וליווי סביבתי עבור

 "(המכרז)" לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 91.2004.18 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.

לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס  .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.

 

 

 

 

 

 מתי כספי  

 החברה לשירותי איכות הסביבה



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 תשובה נוסח השאלה סעיף במכרז #

1 2.5 

האם איש הצוות הזוטר יופעל רק במקרים בהם איש 
הצוות הבכיר אינו זמין, או שלספק האפשרות לבחור מי 

 מאנשי הצוות יופעל בפרויקט המסוים?

לספק תהיה האפשרות לבחור מי 
מאנשי הצוות יופעל. מובהר כי 

לחברה הזכות לקבוע את זהות איש 
 יופעל בפרויקט מסוים. ר שאהצוות 

2 3.2 

בהם מבוצעים סקרי קרקע וסקרי גז  םמרבית האתרי
קרקע כוללים מספר נמוך יותר של קידוחים. לפיכך 

מבוקש לשנות את הקריטריונים עבור איש הצוות הבכיר 
 כך:

שנים לפחות בניהול סקרי קרקע וגז  5בעל ניסיון של 
 קרקע...

קידוחים  10אתרים בהם בוצע סקר קרקע שכלל לפחות  5
 בכל אתר

 5אתרים בהם בוצע סקר גז קרקע אקטיבי שכלל לפחות  4
 קידוחים בכל אתר

 אתרים בהם בוצע ליווי/ ניהול שיקום קרקע 2
ובהתאם לכך לשנות את הקריטריונים עבור איש הצוות 

 הזוטר כך:
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע סקרי קרקע וגזי 

 קרקע...
קידוחים  5ת אתרים בהם בוצע סקר קרקע שכלל לפחו 2

 בכל אתר
 5אתרים בהם בוצע סקר גז קרקע אקטיבי שכלל לפחות  3

 קידוחים בכל אתר

 אין שינוי במסמכי המכרז.

3 4.6 

בסעיף זה רשום "מובהר כי ככל והמציע מעוניין להציג 
לצורך תנאי סף זה קבלן משנה...". מבוקש להבהיר באיזה 

 תנאי סף מדובר.

 4.6טעות סופר. להלן נוסח סעיף 
 המעודכן:

"תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק 
–עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

, חתום על ידי מורשה חתימה 1976
מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

 (;"4מסמך א)

 (3מסמך א) 4

ברצוננו להבהיר כי גם בסמכותו המקצועית של רו"ח 
שמופיעים בתצהיר וזאת  במציע לאשר את הנתונים כפי

מהישענותו על אותם דו"חות סקורים ומבוקרים שנערכו 
בחברתנו על ידי משרד מבקר. לפיכך, מבוקש להבהיר כי 

ניתן יהיה שגם רואה חשבון במציע יחתום ויאשר את 
 התצהיר.

( רואה 3יש להחתים על מסמך א)
 חשבון מבקר שאינו במציע.

 (10מסמך א) 5
בנוסח הערבות אינו תואם את  מספר המכרז המופיע

 מצ"ב נוסח ערבות מכרז מתוקן. מספרו בכותרת. מבוקש לקבל נוסח ערבות מתוקן.

6 

במסמך  2.15
נוסח  -ב' 

 השירותים

למסמך ב' רשום כי על הזוכים להעביר הצעת  1.2בסעיף 
. עם זאת, בטבלה המוצגת בסעיף י"ע 3מחיר פרטנית תוך 

י"ע מיום  2, רשום כי על דיגום ערימה להתבצע תוך 2.15
קבלת הקריאה. מבוקש להבהיר האם המונח "קבלת 

קריאה" מתייחס למועד בו מתקבלים הפרטים אודות 
העבודה לצורך התמחור. אם כן, מבוקש לשנות לו"ז זה 

 .1.2ולהתאימו לסעיף 

רטניות יש להעביר הצעות מחיר פ
מפניית החברה בנושא  י"ע 3בתוך 
 . הנ"ל

הינו דרישה  "קבלת קריאה"המונח 
של החברה לספק הזוכה לבצע 

מוגדר, פעילות מסוימת בתוך זמן 
לאחר השלמת הליך הגשת הצעת 

מחיר פרטנית ובחירת הספק כזוכה 
 .לביצוע העבודה

7 3 

בסעיף תנאי סף נדרש: "המציע שימש .....הסקרים 
והפרוייקטים... ואשר כל אחד מהם אושר ע"י המשרד 

להגנ"ס..: לרוב אישור המשרד מגיע כ"התייחסות לדו"ח 
ממצאים" אשר כוללת לעיתים דרישות נוספות בהתאם 

לממצאי הסקר. נבקש לקבל את התייחסויות המשרד 
 לדו"ח כהוכחה לאישור הסקר המוצג כנסיון המציע.

ל מקובל. לחברה עדיין קיים שיקו
דעת בבחינת טיב המסמכים שהוצגו 

 סקרים.הכאישור לביצוע 
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 לכבוד
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 
"( ציעהמ)להלן: " ___________________________________________________בקשת _________ל

החברה לשירותי איכות  של A19/2019מס' במכרז המציע  כלפיכם בקשר עם השתתפות מתחייבים בזאתאנו 
ימי עסקים מיום  3וזאת בתוך  חדשים שקלים 10,000של לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך  הסביבה בע"מ

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או וזאת בלא כל תנאי שהוא, ודרישתכם,  קבלת
ע בקשר לחיוב כלשהו לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למצישנהיה רשאים באופן כלשהו, ומבלי 

 .או בכלל כלפיכם

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ובלבדמתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 בכלל. ועד 14.11.2019יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ת זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבו

 

 _________________בנק: __חתימת      _________תאריך: _______

 

מסגרת מכרז 
 A19/2019  מס' 

 (10א)מסמך 
 נוסח ערבות מכרז
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