
 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2018מרץ  01
 י"ד אדר תשע"ח
  

 

 A14/2017מכרז פומבי מס' 
 )"המכרז"( מתן שירותים לקליטת קרקע מזוהמת לטיפול ביולוגי

 1' מס הבהרות מסמך

רותי איכות של החברהבזאת  השבנדון, מודיע למכרזבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים 

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

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.

מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת  הבהרות זהמסמך 

 המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

וככל שישנן ן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אות

בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו 

 מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 מענה החברה שאלה מס"ד

1 

את המילה  להחליף –במכרז  3.2סעיף 
 "המציע" למילה "אתר".

 ישונה ל:הנוסח 
שיון תקף לניהול יבעל רו/או האתר  המציע

עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 
ו' טיפול בפסולת  10.10סעיף  ,1995 -התשנ"ה

 – 5.1מים ופסולת, סעיף  – 5,  קבוצה "סחומ
לפי צו רישוי עסקים )עסקים  אואשפה ופסולת 

ו' טיפול  10.10 סעיף, 2013-טעוני רישוי( תשע"ג
מים ופסולת, סעיף  – 5"ס קבוצה חומבפסולת 

 אשפה ופסולת. – 5.1

2 

מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת 
 הצעות. 

נדחה מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 06.03.2018לתאריך 

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 
13.03.2018. 

3 

שנים לפי  5 -ל 3תקופת המכרז הינה בין 
בחירת המזמין. ייתכן שינוים לאורך 

 השנים. 
לתקן את מסמכי המכרז כך  מבוקש, 

שספק מסגרת יהיה רשאי להודיעכם זמן 
סביר מראש על כל שינוי בעמידתו בתנאי 

הסף, כך שספק המסגרת יוצא ממאגר 

 מקובל.
 להלן הנוסח המעודכן:

עם כל אחד מספקי תקופת ההתקשרות 
חודשים, שתחילתה  36הינה בת המסגרת 

יה החברה תה. במועד שייקבע ע"י החברה
 2 -רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 מענה החברה שאלה מס"ד
ספקי המסגרת עד לעמידתו מחדש בכל 

ר כי אין באמור לפגוע בכל תנאי הסף. מובה
הצעת מחיר פרטנית שהוגש על ידי ספק 

מסגרת, או עמידה בכל התחייבויותיו על פי 
 הצעה פרטנית, שקדמו להודעת הספק. 

 

 חודשים 12נוספות, כל אחת בת  ( תקופותשתי)
 -עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי  –

לספק וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה 
 יום לפני תום תקופת 30 המסגרת הזוכה 

ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי 
על ידי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות 

כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי  החברה, יחולו
 המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

 90עד  להודיע לחברהיהיה רשאי ספק מסגרת 
על כל שינוי בעמידתו בתנאי הסף, כך  ימים

שספק המסגרת יוצא ממאגר ספקי המסגרת עד 
לעמידתו מחדש בכל תנאי הסף. מובהר כי אין 

צעת מחיר פרטנית שהוגש באמור לפגוע בכל ה
על ידי ספק מסגרת, או עמידה בכל 

התחייבויותיו על פי הצעה פרטנית, שקדמו 
 להודעת הספק.

 

4 

נבקש להוסיף את  -למכרז  2.12סעיף  .א
המילים "ובהסכמת הספק" לצורך הארכת 

 תקופת ההתקשרות.

  .מקובל
למכרז יתווסף "ובהסכמת  2.12בסעיף 
 הספק"

 

5 

נבקש להחליף את  -למכרז  2.12סעיף 
המילים "שתחילתה במועד שייקבע ע"י 

"שתחילתה מיום חתימת  -החברה" ב
 (12.1ההסכם" )כרשום במסמך ג סעיף 

 מקובל.

6 

נבקש כי ירשם שספק  -למכרז  2.15סעיף 
המסגרת יקבל גישה לבצע בדיקות בקרקע 
עליה ידובר בבקשת ההצעה הפרטנית. אם 

כלשהי לגבי  החברה אינה נותנת מצג
הקרקע, נדרש הזדמנות נאותה לספק לדגום 

את הקרקע נשוא הבקשה הפרטנית לוודא 
 את רמת הזיהום והתאמתו לטיפול ביולוגי.

 מקובל.

7 

נבקש להקטין את הקנס  -למכרז  12.5סעיף 
בהתחשב בכך שכל עוד אין החברה  –היומי 

מוציאה דרישה להגשת הצעה לעבודה 
נזק בגין האיחור פרטנית, לא נגרם לה 

 בהשלמת פרטים.

 להלן הסעיף המעודכן:
שספק מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה 

לא קיים איזו  המסגרת הזוכה
ה ימהתחייבויותיו בעקבות הזכי

והחברה, לפי שיקול בהתקשרות הפרטנית 
דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את 

 עד יה, תהא החברה זכאית לסך שליהזכ
מוסכמים וקבועים  כפיצויים ₪ 1,000

מראש בגין כל יום איחור מתום המועד 
ועד למועד קיום  בהודעת הזכייההנקוב 

 .ספק המסגרת הזוכההתחייבויות 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 מענה החברה שאלה מס"ד

8 

נבקש למחוק את  -למכרז  12.7סעיף 
 ערבות את "לחלט שאחריהמילים 

 הביצוע".
 –מאחר ומדובר במכרז לייצר מאגר ספקים 

"זוכה" אין נזק למזמין כתוצאה מגריעת 
 20,000ממאגר הזוכים וחילוט הערבות בסך 

 מהווה תרופה יותר ממספקת. ₪

 אין שינוי במסמכי המכרז.

9 

נבקש להבהיר כי נספח  -לנספח ב'  4סעיף 
זה יידרש רק בעת קבלת הודעת זכיה עבור 

 הצעה פרטנית שתוגש בעתיד.
 אין שינוי במסמכי המכרז.

10 

לעניין הגדרת "קרקע  -למסמך ג'  1.4סעיף 
מוגדר כי קרקע זו  –מזוהמת" בסעיף זה 

היא קרקע המתאימה לטיפול ביולוגי לפי 
הנחיות המשרד להגנ"ס. נבקש שתיכללו 

בנוסח המכרז הפנייה להנחיות המדוברות 
 .המוזכרות בהגדרה

 אין שינוי במסמכי המכרז.
יש לעיין בהנחיות ונהלים של המשרד להגנת 

שמתפרסמים מעת לעת באתר הסביבה כפי 
 המשרד להגנת הסביבה.

11 

נבקש כי ירשם שספק  -למסמך ג'  3.1סעיף  
המסגרת יקבל גישה לבצע בדיקות בקרקע 

עליה ידובר בבקשת ההצעה הפרטנית 
 לעיל. 6-מהסיבות המפורטות ב

ספק המסגרת יקבל גישה לבצע דיגום של 
הקרקע המיועדת. אין באישור זה היתר לחרוג 

מני קבלת השירות כפי שמוגדר במסמכי מז
 המכרז ובמסמך הבהרות זה.

12 

נבקש להחליף את  -למסמך ג'  3.11סעיף 
 -)שני( ימי עבודה" ב 2המילים "בתוך 

)עשרה( ימי עבודה". נדרשת  10"בתוך 
 תקופת התארגנות סבירה.

למסמך ג'  3.11מניין הימים הקבועים בסעיף 
 ימי עבודה.)הסכם מסגרת( ישונה לחמישה 

13 

מבוקש שבמידה  –למסמך ג'  4.1סעיף 
ושעת הפעילות יהיו מעבר לשעות הפעילות 

 יהיה צורך בהודעה מראש.
 מקובל.

14 

נבקש להבהיר כי סעיף  -למסמך ג'  5.5סעיף 
זה מתייחס רק לקבלן הנותן גם את שירותי 

 ההובלה.

למסמך ג' מתייחס רק לקבלן המציע  5.5סעיף 
 הובלה.גם שירותי 

15 

נבקש להבהיר כי סעיף  -למסמך ג'  5.6סעיף 
זה מתייחס רק לקבלן הנותן גם את שירותי 

 .ההובלה

למסמך ג' מתייחס רק לקבלן המציע  5.6סעיף 
 גם שירותי הובלה.

16 

נבקש למחוק סעיף  -למסמך ג'  8.4.2סעיף 
שקילה שאינם ערוכים לרשום -זה. יש מכוני

 פריט זה.
 מקובל.

17 

נבקש להוסיף סעיף  -למסמך ג'  12סעיף 
על פיו תינתן הזכות לספק לצאת  12.9

מהסכם המסגרת תוך מתן הודעה מוקדמת 
 ימים. 90של 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

18 

נבקש למחוק את  -למסמך ג'  12.7סעיף 
הערת הסוגריים "מסיבות שאינן תלויות 

 ."בקבלן
 .מקובל



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 מענה החברה שאלה מס"ד

19 
נבקש לרשום במקום  -למסמך ג'  13.1סעיף 

 ימים "תוך זמן סביר בנסיבות העניין". 7
 אין שינוי במסמכי המכרז.

20 
נבקש לרשום במקום  -למסמך ג'  13.2סעיף 

 ימים. 30 –ימים  14
 אין שינוי במסמכי המכרז.

21 

לציין כי מדובר רק  -למסמך ג'  13.17סעיף 
במקרה שהוגשה ע"י הקבלן הצעה פרטנית 

 שזכתה.
 מקובל.

22 
נבקש למחוק את  -למסמך ג'  13.18סעיף 

 המשפט האחרון בסעיף.
 אין שינוי במסמכי המכרז.

23 
להבהיר כי קבלן המשנה לא יידרש מבוקש 

 לספק ערבות מכרז.
 מקובל.

24 

נבקש להבהיר כי  -למסמך ג'  17.3סעיף 
 הינתן שהות סבירתלספק  –בנסיבות אילו 

לאתר ולהעסיק קבלן משנה חילופי למתן 
 שירותי ההובלה בהתאם לדרישות החברה.

ימי עבודה על מנת להתקשר  10לספק יינתנו 
מתן שירותי הובלה בהתאם עם קבלן חלופי ל

 חברה.לדרישות ה

25 

מהו הדין במקרים בהם המציע אינו יכול 
 להגיש הצעה פרטנית?

 

במקרים בהם המציע לא יוכל להגיש הצעה 
פרטנית, החברה תפעיל שיקול דעת ותבחן כל 

 נושא באופן פרטני ובהתאם לנסיבותיו. 

26 

לא ברור היחס בין  -להסכם  2.7סעיף 
ן הצעת מחיר יהאמור בסעיף זה לעני

להובלה לכל קילומטר, לבין המתואר 
, שם יש אפשרות לתמחר בצורה 1במסמך ב
 51-150 ואז מ 0-50קילומטרים מ שונה כל 

 מבקשים הבהרה.. ק"מ 151 -ומ
 

קביעת ספק זוכה לביצוע השירות יקבע על ידי 
ועלות  קרקע טון 1 -בשקלול עלות טיפול 

)במידה וספק המסגרת טון קרקע  1 -בובלה הה
יגיש הצעת מחיר עבור הובלה, הצעתו תבחן אל 

ותבחר  מול הובלת קבלן העפר באתר השיקום
 (החלופה הזולה בינהן

27 
 3.10האם ההבהרה שאחרי סעיף  -מכרז 

 ?3.5 -ל 3.4מבטלת את ההבהרה בין סעיף 
 לא.

28 
בקשה להבהרה האם  -למכרז  4.1סעיף 

 הכוונה להיתר מנהל לקרקעות מזוהמות?
 כל אישור על פי דין

29 

לא ברור האם  – 10.2-10.4 -סעיפים  -מכרז 
ניסיון חברת ההובלה או  נדרש פירוט לגבי

פירוט ניסיון לביצוע עבודת טיהור ושיקום 
  קרקעות.

 

 רק עבור שירותי הובלה.

30 

אם הצעת המחיר  -למכרז  11.7סעיף 
יום איך יתנהל  120להובלה תקפה למשך 

 נבקש הבהרה.שנים.  3החוזה 
 

כל תקופת הצעת המחיר תהיה תקפה ל
 .ההתקשרות

31 
נבקש לקבל  –למכרז  22(, עמוד 6מסמך א )

 דוגמת טופס מלאה.
 .( מופיע  במסמכי המכרז6דוגמה למסמך א)

32 
להבהיר  נבקש – 3סעיף  - 1מסמך ב -מכרז 

 .שמדובר בדוגמה בלבד
 .בלבד מדובר בדוגמהאכן, 



 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 מענה החברה שאלה מס"ד

33 

מבוקש להוסיף בסוף  -להסכם  8.6סעיף 
הסעיף "ובלבד שניתנה על מקרה כזה 

דמנות נאותה זלקבלן וניתנה לו ההודעה 
 .לתקן את המעוות"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

34 

האם טיפול שווה ערך לטיפול ביולוגי 
)שטיפה / תרמי וכו'( שמטרתו הפחתת ערכי 

הזיהום לרמה המקובלת ייחשב כטיפול 
 מקובל במכרז המסגרת?

 

טיפולים לביצוע לטובת התקשרות  לא.
, כגון, תרמי, שטיפה וכו', יפורסמו נוספים

 מכרזים יעודיים.

35 

 במשפט הראשון לאחר המילים "באחריות
לחבות    "ומוחלטת"  נבקש להוסיף מלאה

 המוטלת על פי דין"
כמו כן נבקש למחוק את המילים "ישיר או 

 עקיף"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

36 

 לתקן את הסעיף כדלהלן: מבוקש
 

 מיד ,החברה את לשפות מתחייב "הקבלן
לאחר קבלת פסק דין שביצועו  ,דרישתה עם

כתוצאה  לה שייגרם נזק כל בגין לא עוכב
 או במקרה/ו הקבלן של מחדל או ממעשה
 מנהלי חובה תשלום או קנס עליה שיושת

 או במעשה שמקורו ,אחר שיפוטי או
 מתחייב הקבלן .כאמור של הקבלן במחדל
 או החברה במקום ,כאמור סכום כל לשלם

 בכל ההוצאות הסבירות לשאת ,וכן ,לחברה
 ושכר הוצאות לרבות ,לחברה שנגרמו
 די, ובתנאי כי ניתן לקבלן עורך טרחת

וכי   כאמור תביעה בכל אפשרות להתגונן
החברה לא תעשה פעולה, במעשה או מחדל, 
 המשפיעה לרעה על ההתגוננות של הקבלן" 

פוי או ניסוח חילופי המבהיר כי חובת השי
)ולא הפיצוי( יחול בגין פסק דין חלוט 

שביצועו לא עוכב לאחר שניתן לחברה 
אפשרות להתגונן בפני התביעה או הגורם 

 המנהלי.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

37 

נבקש  –נבקש למחוק את הסעיף. לחלופין 
למחוק את המילים " ללא צורך במשלוח 

החליפן ב"לאחר מתן להודעה לקבלן" ו
 מפורטת מוקדמת בכתב לקבלן"הודעה 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

38 

האם בעתיד החברה תהיה רשאית להתיר 
גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים 

שרות דומה חרף אי הגשת הצעה במועד 
 האחרון להגשת הצעות המכרז?

 למסמכי המכרז. 2.14ראו סעיף 

 


