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

 2' 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 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.ואין 

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

 המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

וככל שישנן ה החברה שיש להבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סבר

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

לעניין הגדרת "קרקע  - 1.4מסמך ג' סעיף  1
מוגדר כי קרקע זו  –מזוהמת" בסעיף זה 

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

להגנת הסביבה המפורסמות כיום, כמו אלו 
במסמך התשובות, לא  םהפניתשאליהם 

כוללות הגדרה לקרקע המתאימה לטיפול 
ק הצעת ביולוגי. כך, שהקבלן נדרש לספ

מחיר פרטנית לקרקע ללא וודאות האם 
 ביכולתו לטפל בה.

נבקש שתיכללו בנוסח המכרז הגדרה 
לקרקע המתאימה לטיפול ביולוגי,  מדויקת

או לאפשר לקבלן לא להגיש הצעת מחיר \ו
פרטנית במידה ויעריך כי הקרקע אינה 
מתאימה באופן וודאי לטיפול ביולוגי. 
באופן שבו כתוב המכרז, הקבלן צריך 

להתחייב לטפל ביולוגית בכל קרקע 
מזוהמת גם אם היא אינה מתאימה לטיפול 

הווה בעיה גדולה ביולוגי, התחייבות המ
 מאוד.  

לספקי  החברה לשירותי איכות הסביבה תפנה
הצעות מחיר קבלת בקשה לעם  מסגרת
 םם הראשימישהמזהת עבור קרקע ופרטני

)בליווי תוצאות  הינם חומרים אורגנים
טיפול מתאימה לאשר לדעת החברה  אנליטיות(

 .ביולוגי
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 מענה החברה שאלה מס"ד

נבקש לתקן בסעיף  - 4.13סעיף  מסמך ג' 2
", בהתאם 300"-" ל500המספר "זה את 

, ובסעיף 1במסמך א' 2.2לרשום בסעיפים 
 במסמך ג'. 3.10

 .אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להחריג נזק  - 10.4מסמך ג' סעיף  3
שנגרם בזדון או ברשלנות רבתי על ידי 

 החברה ו/או צד ג' מטעמה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

להקטין את נבקש  - 13.4סעיף  מסמך ג' .א 4
הפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית, להוציא 

לא  –. למעשה ₪ 10,000 -. ל13.3.2סעיף 
מדובר על פיצוי בגין אי ביצוע פרויקט 

אלא פיצוי בגין גריעת קבלן  –כלשהו 
המסגרת מרשימת הקבלנים הרשאים 

בעתיד לתת הצעות מחיר לטיפול בקרקע 
וסכום הפיצוי צריך לשקף את  –מזוהם 

 בדה שלא נגרם נזק רב למזמין.העו

 להלן הנוסח העדכני:
שלילת אחד או יותר  - 13.3.1סעיף 

מההיתרים או הרישיונות הנדרשים לצורך 
בזמן מתן שירותים  ביצוע השירותים
במסגרת התקשרות  למזמין העבודה

 .פרטנית
בזמן מתן  במקרה בו - 13.3.3סעיף 

במסגרת  שירותים למזמין העבודה
הוגשה נגד הקבלן  (א) התקשרות פרטנית

בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, 
נכסים זמני או קבוע  או שמונה כונס

מונה מפרק או מפרק זמני  (ב)לרכושו, 
 לקבלן או שהתקבלה החלטה על

אם הקבלן הגיש הצעה  (ג)פירוקו, או  
להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן לגביו 

 ת הליכים;צו להקפא
הוטל עיקול על שבמקרה  - 13.3.4סעיף 

רכוש הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי 
לפועל לגבי רכוש  מטעם משרד ההוצאה

הקבלן, והעיקול או הפעולה האמורה לא 
בזמן מתן ו ימים; במקרה 30הוסרו בתוך 

במסגרת  שירותים למזמין העבודה
הקבלן הפסיק את מתן  התקשרות פרטנית

 או הסתלק מביצוע הסכם זה;השירותים 

מבוקש להבהיר כי  - 4סעיף  מסמך ב' 5
"לפי המחירים  -הרשום בסעיף זה 

שהצעתי", מתייחסים רק לספק שהגיש 
 הצעת מחיר להובלה.

אני מתחייב לתת את  - 4סעיף  מסמך ב'
השירותים בהתאם לתנאים המפורטים 
 במסמכי המכרז לפי המחירים שהצעתי

לשירותי הובלה ואציע במסגרת מתן 
 , והנניתות מחיר פרטניוהצע

מקבל על עצמי לבצע את השירותים 
האמורים לשביעות רצונה המלא של 

 .החברה

נוסח כותרת הטבלה שונה  –הבהרה  13.4סעיף  מסמך ג' 6
 ולהלן הנוסח העדכני:

 הפרה

 


