 14יוני 2020
כ"ב סיון תש"פ

מכרז מסגרת פומבי מס' A24/2020
הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קליטת קרקע מזוהמת ,פסולת בנין ,אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה וטיפול
בהן עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.
מסמך הבהרות מספר  - 1מענה לשאלות ובקשות
 .1מסמך מענה לשאלות ובקשות מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע ,לחוברת המכרז המוגשת
לחברה בהצעת המציע.
 .2למען הסר ספק ,מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד .אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן,
הרי שבקשות אלה נדחו ,ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
.3

תשומת לב המציעים מופנית לכך שמועד הגשת המכרז נדחה בזאת לתאריך  ,05.07.20בין השעות  08:30ועד  .13:00מועד נוסף
להגשת שאלות הבהרה נקבע ליום .16/06/2020

החברה לשירותי איכות הסביבה

#

סעיף
במכרז

נוסח השאלה

תשובה
הבקשה מאושרת ,נוסח תנאי הסף  3.1ו 3.2-ישונה
בהתאם לבקשות המציעים ,לנוסח כדלקמן:

1

2

3

4

נודה לעדכון סעיפים  3.2+ 3.1במכרז כפי שעודכנו במכרז
3.1
 .A14שינוי המילה "המציע הינו אתר מורשה" לחלופה
+3.2
המציע הינו המפעיל המאושר באתר המורשה לקליטת
למסמכי
המכרז קרקעות מזוהמות וטיפול ביולוגי .ואת המילה " המציע
הנו בעל רישיון" לחלופה שהמציע פועל תחת רישיון העסק.

נבקש שההצעות שיוגשו ע"י המתמודדים במכרז  ,יוגשו
7.2
למסמכי לתיבה סגורה .
המכרז
באתרי טיפול ביולוגי מופעלים כלים הנדסיים .ע"פ חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט, 1969-
חובה על הקבלן או מי מטעמו שמפעיל את הכלים להיות
כללי
בעל סיווג קבלני .נודה להכנסת תנאי זה כתנאי סף.
+ 3.1
3.2
למסמכי
המכרז

 .1נבקש להגיש את אישור המשרד להגנת הסביבה ורישיון
עסק תקף בשעת חתימת ההסכם.
 .2נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים

 .3.1המציע הינו אתר מורשה או המפעיל המאושר
באתר מורשה ,המורשה בקליטת קרקעות
מזוהמות /פסולת יבשה /מעורבת מורשה וכיו"ב,
מוסדר ובעל אישור של המשרד להגנת הסביבה.
 3.2המציע ,או האתר בו פועל המציע ,הנו בעל
רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה ,1995 -סעיף
 10.10ו' טיפול בפסולת
חומ"ס או קבוצה  – 5מים ופסולת ,סעיף – 1.5
אשפה ופסולת או לפי צו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) תשע"ג ,2013-סעיף  10.10ו' טיפול
בפסולת חומ"ס או קבוצה  – 5מים ופסולת ,סעיף
 – 1.5אשפה ופסולת ו/או אישור מנהל רוחבי
לטיפול בקרקע מזוהמת.
ראו מענה בסעיף  ,7.2מעטפת המכרז של המציע
תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של
החברה.
הבקשה נדחית .למען הסר ספק ,המציע הזוכה
יחויב בביצוע השירותים תוך שמירה על הוראות
כל דין.
 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת  .מועד הגשת המכרז ידחה
לתאריך .05.07.20

#

סעיף
במכרז

נוסח השאלה

תשובה

5

9.1
להסכם

נבקש להבהיר כי האחריות של הספק בנזיקין הינו אחריות
על פי דין (הביטוח מכסה רק אחריות על פי דין) ולפיכך
לתקן כדלהלן:
"מוסכם כי הספק ישא באחריות מלאה על פי דין לכל
הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק
שהוא ,לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לחברה ו/או לעובדיה
ו/או למי מטעמה) לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו (ו/או
לצד ג 'כלשהו ,ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה
ולכל מי שהספק אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי
שבא בשמו או מטעמו ,כתוצאה ממעשה או מחדל של
הספק ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך מתן השירותים או
בקשר אליהם ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים
למרותו"

הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו אחרי המילים
"על פי דין" יתווסף "ו/או על פי הוראות הסכם
זה".

#

סעיף
במכרז

6

9.2
להסכם

7

9.3
להסכם

נוסח השאלה
הספק רשאי לשחרר מאחריות כלפיו רק מי שגורם לספק נזק .אם
נזק נגרם לצד ג' – הספק לא הצד שיכול לשחרר את החברה
מאחריותה בגין כך.
לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כדלהלן:
"הספק משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,
מכל אחריות או חובה שהיא על פי דין בקשר לכל הוצאה ,הפסד ,
תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא , ,לגוף ,רכוש או אחר ,
לספק ו/או לעובדי הספק ו/או לציוד הספק ולכל מי שהספק אחראי
לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,בקשר לכל
תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או
מחדל של הספק ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך מתן השירותים או
בקשר אליהם ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים למרותו ,
בין אם נגרמו באקראי ,היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או
צפויים מראש ,ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת ולמעט נזק
שנגרם בזדון".
מקובל שהשיפוי המבוקש על ידיכם יהיה בכפוף למתן הזדמנות
להתגונן מהתביעה של צד ג' ולמנוע בכל תביעות סרק.
נבקשכם לתקן את הסעיף כדלקמן:
"הספק מתחייב לשפות את החברה בהתאם לפסק-דין חלוט
שביצועו לא עוכב או בהתאם להסכם פשרה אשר הספק הסכים עליו
בכתב  ,בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק
ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ו/או
במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר ,
שמקורו במעשה או במחדל של הספק כאמור .הספק מתחייב לשלם
כל סכום כאמור ,במקום החברה או לחברה ,וכן ,לשאת בכל
ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה ,לרבות הוצאות ושכר טרחת
עורך דין .החברה מצידה מסכימה לאפשר לספק להתגונן בכל
תביעה כאמור ,ביחד איתה או במקומה ,כפי שתחליט החברה
ולשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור והחברה לא תודה בעובדות ולא
תתפשר ללא הסכמת הספק בכתב".

תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.
מובהר כי בסעיף מצוין
במפורש כי מדובר על
אירועים "שאירעו כתוצאה
ממעשה או מחדל של
הספק"...

הבקשה אינה מתקבלת.
הנושא מוסדר בסיפא של
הסעיף בהסכם.

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה

תשובה

8

10.1
להסכם

נבקש למחוק את המילים " וכל עוד אחריותו של הספק קיימת על
פי הסכם זה או על פי כל דין"

הבקשה מתקבלת חלקית :יוחלפו
המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת
על פי הסכם זה או על פי דין"
במילים "ולתקופה נוספות של שבע
שנים".

9

10.2
להסכם

נבקש להוסיף לאחר המילים "ייחשב כצד ג' לפוליסה" יירשם " :
למעט החלק עליו פעלו במישרין".

הבקשה מתקבלת

10

10.8
להסכם

11

10.12
להסכם

12

10.13
להסכם

13

כללי

14

כללי

15

כללי

האם הקרקעות עוברות טיפול כימי או ביולוגי ,לפני העברתן
למתקני הטיפול?

16

כללי

אשמח להתעדכן בשאלות שהפנו גופים נוספים ובמענה שהן קיבלו -
מיתוך כוונה ללמידה מבורכת.

בשורות רביעית  ,שמינית ותשיעית נבקש למחוק את המילים " ו/או
הבאים מטעמה" .כמו כן בשורה השישית נבקש למחוק את המשפט
" ו/או בשל כל סיבה אחרת ......ו/או מטעה" .
בשורה השלישית אחרי המילים  " :בכל ביטוח " נבקש לרשום " :
רכוש".
נבקש לרשום במקום המילה "התחייבויותיו"
השירותים"

יירשם" :

האם ספק אשר עומד בדרישת המכרז בנושאים – קליטת קרקע
מזוהמת וקליטת פסולת בניין אך אין הוא קולט אסבסט ,יכול
להשתתף במכרז?

מהי דרגות זיהום הקרקעות המדוברות?

הבקשה מתקבלת
הבקשה נדחית
הבקשה מתקבלת

התשובה חיובית.
בכל עת בו יעלה הצורך ,החברה תבחן את
הרכב הקרקע ,סוג הזיהום וריכוזו על פי
דיגום קרקע ואנליזות מעבדה .החברה
תשלח בקשה לקבלת הצעת מחיר פרטנית
רק לספקים המורשים לקלוט את
הקרקע .בפניה זו תספק החברה את כלל
המידע שיש בידה אודות הקרקע
המיועדת לפינוי.
התשובה שלילית.
כל שאלות ההבהרה שנשלחו על ידי כל
הפונים מרוכזות במסמך זה.

סעיף
 #במכרז

17

3.2
למסמכי
המכרז

18

8.2
להסכם

נוסח השאלה
א .נבקשכם לתקן את תנאי סעיף  3.2לתנאי הסף כך שמציע יוכל להציג רק
רישיון בקבוצה  10סעיף 10.10ו' טיפול בפסולת ,בתת כותר חומרים מסוכנים,
כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 1993-וללא צורך ברישוי לפי
קבוצה  5סעיף  )5.1על מנת שהחברה תוכל לעמוד בתנאי הסף של המכרז.
ב .בסעיף  3.1לתנאי הסף שבמכרז נדרש כי על המציע להיות "אתר מורשה
בקליטת קרקעות מזוהמות /פסולת יבשה/מעורבת מורשה וכיו"ב ,מוסדר ובעל
אישור של המשרד להגנת הסביבה" .נבקש את הבהרתכם כי השכרת המתקן
(ולא בעלות) עונה על תנאי סף זה.

בסעיף  8.2להסכם המסגרת שצורף למכרז צוין "כי התמורה שתשולם
לספק המסגרת בפועל תהא בהתאם לביצוע בפועל על פי שקילת הספק
כמפורט לעיל ."...בנוסף בסעיף  4.1להסכם המסגרת צוין כי "תעביר
החברה לזוכים במכרז פניה להתקשרות פרטנית ובה כתוב כמויות נדרש
לרבות ממצאי אנליזות מעבדה (במקרה של קרקע מזוהמות)".
מניסיון העבר של חברתנו ,קיימת אפשרות לחוסר התאמה בין סקר
הקרקע (אנליזות המעבדה) שמסופק עבור אותו פרויקט בתהליך הגשת
הצעות המחיר לבין ריכוז המזהמים בקליטה של הקרקע באתר הקצה.
בנוסף קיימת אפשרות לקליטה בפועל של קרקע מזוהמת במתקן הקצה
המעורבת עם פסולת אחרת שאינה קרקע המוגדרת חומ"ס ואשר תדרוש
טיפול נוסף הכרוך בעלות נוספת מעבר לעלות של הטיפול בקרקע.
לאור זאת ,נבקשכם להבהיר בסעיף  8.2כאמור כי התמורה שתשולם
לספק המסגרת בנוסף לכך שתיגזר מהכמות ,התמורה תיגזר גם מרמת
הזיהום בפועל וגם מהרכב הקרקע והפסולת שנקלטה.

תשובה

א .ראו מענה לשאלה  1לעיל.
ב .ההבהרה מקובלת.

במסגרת הפניה הפרטנית תעביר
החברה למציעים הזוכים את כל
המידע הקיים ברשותה אודות
הקרקע ,ואשר יכול לסייע
לספקים להעריך את הצעתם.
מניסיונה הקודם של החברה
המידע המופץ תואם את הקרקע
המועברת בפועל.

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה
האם כתנאי להשתתפות במכרז יש להיות בעל אישור לטיפול
בקרקע מזוהמת או שדי בכך שחברתנו תטפל בפסולת
היבשה?

תשובה
המציעים מופנים לתנאי
הסף שבסעיף  3למסמכי
המכרז

19

 3למסמכי
המכרז

20

 3למסמכי
המכרז

21

3.2
למסמכי
המכרז

22

12.4
להסכם

התשובה שלילית ,אין
נבקשכם להבהיר כי המציע ,יכול להיות גם גוף המחזיק בהחזקה בהיתר פליטה כדי
בהיתר פליטה המאפשר קליטת קרקעות מזוהמות.
להחליף את דרישות תנאי
הסף .3.2
נבקש להבהיר את הטבלה עם סכום הפיצויים ,מה לגבי כל עיכוב  /סירוב שאינו תלוי
המקרים בהם חלה הפרה בשל עיכוב/סירוב קבלת חומר אך בספק על פי החלטת החברה
לא יוטל בגינו פיצוי.
שלא באשמת הספק? אין התייחסות לצד זה.

23

9.1
להסכם

נבקש לתקן את הנוסח "מלאה ומוחלטת לכל הוצאה ,הפסד,
תאונה ,חבלה" ולהוסיף במקומן את המילים "על פי דין".

ראו מענה לסעיף  5לעיל.

24

9.1
להסכם
9.2
להסכם

נבקש למחוק את המילים "ישיר ו/או עקיף".

ראו מענה לסעיף  5לעיל.

נבקש למחוק את הסעיף.

ראו מענה לסעיף  6לעיל.

25

נבקשכם להבהיר כי חברה בת (לפחות  )50%של תאגידים
המקיימים את תנאי הסף הקבועים בסעיפים  3.1ו,3.2.-
תיחשב גם היא כמקיימת את תנאי הסף האלה ,אם תבצע את
התחייבויותיה לפי המכרז באמצעות אתרים כאמור בסעיף
 3.1של חברות האם ואם חברות האם מחזיקות ברישיונות
כאמור בסעיף .3.2

הבקשה נדחית.

סעיף
 #במכרז
9.3
 26להסכם
9.3
 27להסכם
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9.3
להסכם

29

9.4
להסכם

נוסח השאלה
נבקש לתקן את המילים "לפצות ו/או" ,וכן להחליף את המילים
"מיד עם דרישתה" במילים "על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו".
לאחר המילה "ההוצאות" נבקש להוסיף את המילה
"הסבירות".
נבקש לתקן את המשפט המתחיל במילים "החברה מצידה
מסכימה לאפשר לספק" ובמקומן לכתוב את המילים "שיפוי
כאמור יהיה מותנה בכך שהחברה תודיע לספק על כל תביעה
ו/או דרישה כאמור ,מיד עם היוודע לה עליה ,וכי תינתן לספק
הזדמנות נאותה להתגונן מפניה.
מוצהר ומוסכם בזאת ,כי למרות האמור לעיל ,החברה פוטרת
בזאת את הספק מכל אחריות לנזק עקיף (תוצאתי ,אובדן
רווחים וכיוצ"ב) ,מכל סוג שהוא ,שייגרם לחברה .כמו כן,
החברה מסכימה בזאת כי תקרת אחריותו של הספק לנזק על פי
סעיף  9זה על כל תתי סעיפיו ,תעמוד על ______ ( ₪להשלמה
ע"י הספק) ,והחברה פוטרת את הספק מכל אחריות לנזק
שייגרם בסכומים עודפים מעבר לסכום זה.

תשובה
ראו מענה לסעיף  7לעיל.
הבקשה מתקבלת.

ראו מענה לסעיף  7לעיל.

הבקשה נדחית.

30

10.1
להסכם

נבקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת על
פי הסכם זה או על פי דין" במילים "ולתקופה נוספות של שלוש
שנים".

הבקשה מתקבלת חלקית,
במקום המילים "וכל עוד
אחריות הספק קיימת על פי
הסכם זה או על פי דין"
יופיעו המילים "ולתקופה
נוספות של שבע שנים".
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10.2
להסכם

נבקש להחליף את המילים "המקובל בישראל" ובמקומן לכתוב
"של ."₪ 20,000,000

הבקשה מתקבלת
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10.3
להסכם

נבקש למחוק את המילים "חריג אחריות מקצועית לא יחול
לעניין נזקי גוף".

הבקשה נדחית .ניתן להחליף
בביטוח אחריות מקצועית
נפרד.
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10.3
להסכם

נבקש להוסיף את המילים "כצד ג' לפוליסה" לאחר המילים
"למעט רכוש עליו פועלים במישרין".

הבקשה מתקבלת

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה

תשובה

34

10.5
להסכם

נבקש למחוק את המילים "וכל הבאים מטעמה וכן כלפי כל מי
שהחברה התחייבה בהסכם לוויתור כלפיו טרם קרות מקרה
ביטוח".

הבקשה נדחית

35

10.6
להסכם

נבקש למחוק את המילים "הרלוונטיים לאותה שנת ביטוח".

הבקשה נדחית

36

10.7
להסכם

נבקש להחליף את המילים "על ידי מי מטעם הספק" במילים "מי
מיחידי המבוטח".
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10.8
להסכם

38

10.11
להסכם

39

10.11
להסכם
10.11
להסכם
10.12
להסכם

40
41

נבקש למחוק את המילים "ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות
תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או
מידע חיתומי שגוי או מטעמה".
נבקש להחליף את המילים "והבאים מטעמו פוטרים" במילה
"פוטר" ,וכן למחוק את המילים "ו/או את הבאים מטעמה פטור
סופי ומוחלט".

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמו של הספק".

הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמה".

הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעם החברה".

הבקשה נדחית

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה

תשובה

מבוקש להבהיר כי ההזמנה להציע הצעות מופנית גם למטמנות
בהן הקרקע המזוהמת תשמש כאדמת כיסוי בלבד (בהתאם
לערכי הזיהום של הקרקע) ,ללא שיתבצע בה טיפול כלשהו על ידי
המטמנה.
מבוקש לקבל את המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו (א' (-)1
( ))8בפורמט וורד.

ההבהרה מקובלת .פניה
כאמור תיעשה בהתאם
למפורט במסמכי המכרז
ובמענה לשאלה  14לעיל .
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כללי

43

כללי

44

4.4
להסכם
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4.13
להסכם

מבוקש לשנות את מסגרת הפעילות ביום ו' כך שהיא תסתיים
בשעה .12:00
מבוקש להבהיר כי הסיפא (לפיה מניעה ,השבתה או הגבלה
כאמור בסעיף לא יהוו עילה לסטייה מלוח הזמנים) לא תחול
במקרה בו המניעה ,ההשבתה או ההגבלה כאמור נגרמו עקב
נסיבות שאינן בשליטת הספק.
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5.3
להסכם

אחרי המילים "האחראי הבלעדי" מבוקש להוסיף "על פי דין".
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7.3
להסכם

48

8.5
להסכם

49

8.6
להסכם

מבוקש להוסיף ,אחרי המילים "יקבע אחרת" ,את המילים
"בפסק דין שביצועו לא עוכב" .כמו כן ,מבוקש להוסיף ,כמקובל
בסעיפי שיפוי ,התחייבות של החברה להודיע לספק על כל תביעה
שתוגש כנגדה מיד עם הגשתה ולאפשר לו להתגונן בתביעה על
חשבונו ,וכן כי החברה לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת הספק.
מבוקש למחוק סעיף זה לחלוטין או לחלופין להגבילו לקיזוז
קנסות ונזקים מוכחים בלבד .אין זה סביר כי החברה תהיה
רשאית להפחית מהחשבון סכומים על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא שתחול עליה חובה להוכיח את הנזקים בגינם מבוצעת
ההפחתה.
מבוקש למחוק את המילים "ממועד קבלת מלוא התשלום מאת
המשרד להגנת הסביבה ובכפוף להעברת התשלום כאמור"
ולכתוב במקומם "ממועד אישור חשבון הספק" .כמו כן ,מבוקש
למחוק את הסיפא המתחילה במילים "יובהר כי בהתאם להסכם
המסגרת."...

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.

הבקשה מתקבלת.
הבקשה מתקבלת חלקית.
יתווסף המשפט "על פי דין
ועל פי הוראות הסכם זה".
הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית .אופן הבירור
לגבי כל אחד מן הרכיבים
מוסדר בהוראות ההסכם
הספציפיות לגביו.
הבקשה נדחית .כפי שהובהר
בסעיף  1.1למסמכי המכרז,
החברה הינה זרוע ביצוע של
מדינת ישראל ,ותמורה בגין
ביצוע העבודות תשולם "גב
אל גב" לקבלת התשלום
בחברה.

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה
מבוקש להחליף את המילים "מלאה ובלעדית" במילים "על פי
דין".
כמו כן ,מבוקש למחוק את המילים "או עקיף" ,ולהוסיף סעיף
המגביל את אחריותו של הספק לנזקים ישירים בלבד והשולל
אחריות לנזק עקיף או תוצאתי ,כגון הפסד הכנסות ,הפסד חוזה,
הפסד מוניטין וכו'.
כמו כן ,מבוקש להוסיף סעיף הגבלת אחריות בסכום ,על פיו
היקף האחריות הכולל של הספק כלפי החברה לא יעלה על סכום
התמורה השנתית שתשלם החברה לספק על פי ההסכם (או כל
סכום אחר שיוגדר).
מבוקש להחריג מסעיף זה נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל
מצד החברה או מי מטעמה .לא ניתן לשחרר צד מאחריותו לנזקי
גוף.
כמו כן ,מבוקש למחוק את המילים "או עקיף".

50

9.1
להסכם

51

9.2
להסכם

52

9.3
להסכם

בשורה השלישית ,אחרי המילים "ו/או פסק דין שיינתן כנגדה"
מבוקש להוסיף "כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק".
כמו כן ,אחרי המילה "תחויב" מבוקש להוסיף "בפסק דין
שביצועו לא עוכב" ,ואחרי המילים "כל סכום כאמור" מבוקש
להוסיף "עקב מעשה או מחדל של הספק".
כמו כן ,מבוקש להוסיף ,כמקובל בסעיפי שיפוי ,התחייבות של
החברה להודיע לספק על כל תביעה שתוגש כנגדה מיד עם
הגשתה ,וכן כי החברה לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת הספק.
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10.1
להסכם

מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת על פי
הסכם זה או על פי כל דין".
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10.3
להסכם

55

10.5
להסכם

מבוקש למחוק את המילים "חריג אחריות מקצועית לא יחול
לענין נזקי גוף" .לספק יש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
נפרדת.
מבוקש למחוק את המילים " וכן כלפי כל מי שהחברה התחייבה
בהסכם לוויתור כלפיו טרם קרות מקרה ביטוח".

תשובה

ראו מענה לסעיף  5לעיל.

ראו מענה לסעיף  6לעיל.

ראו מענה לסעיף  7לעיל.

הבקשה מתקבלת חלקית.
המילים "וכל עוד אחריות
הספק קיימת על פי הסכם
זה או על פי דין" תוחלף
במילים" :ולתקופה נוספות
של שבע שנים".
לא ימחק .יתקבל בכפוף
לאישור שיכלול אחריות
מקצועית נפרדת.
הבקשה נדחית.

סעיף
 #במכרז
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12.4
להסכם
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14.4
להסכם
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16.2
להסכם
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9-10
למסמכ
י
המכרז

60

מסמך
א(,)6
סעיף
11

נוסח השאלה

תשובה

הבקשה נדחית .מובהר
בזאת ,בהתאם למתואר
מבוקש להוסיף אחרי המילה "סירוב" את המילים "בלתי במענה לשאלה  14לעיל ,כי
מוצדק" ,או להבהיר בכל דרך אחרת כי לא יחול פיצוי מקום פניה למציעים תיעשה רק
שהספק מסרב לקבל קרקע מזוהמת שהוא אינו רשאי לקבל לספקים המורשים לקלוט
את הקרקע ,והתקשרות עם
(למשל עקב ערכי זיהום גבוהים מהמותר).
מציע זוכה לקבלת עבודות
פרטניות תהיה בהתאם.
מבוקש להוסיף ,אחרי המילה "יחויב" ,את המילים "בפסק דין
חלוט" .כמו כן ,מבוקש להוסיף ,כמקובל בסעיפי שיפוי,
הבקשה מתקבלת
התחייבות של המזמין להודיע לספק על כל תביעה שתוגש כנגדו
מיד עם הגשתה ולאפשר לו להתגונן בתביעה על חשבונו ,וכן כי
המזמין לא יתפשר בתביעה ללא הסכמת הספק.
מבוקש למחוק את המילים "אשר החברה תהיה סבורה לפי
שיקול דעת המוחלט" ,וכן את המילים "שהחברה תהיה סבורה".
החברה הינה צד להסכם ואין זה סביר כי תינתן לה זכות לקזז
סכומים על פי שיקול דעתה המוחלט.
כמו כן מבוקש למחוק את הסיפא לסעיף ולהתנות ביצוע קיזוז
במתן הודעה מוקדמת לספק.
יש סתירה מסוימת :לכאורה כתוב בסע  9שכל מי שיעמדו בתנאי
הסף יוגדרו כספקי מסגרת זוכים; מצד שני בסע'  10.3כתוב
שבמקרים המנויים בסעיף תהיה רשאית החברה לבטל זכיה
ו"להכריז על המציע הבא בתור (אחרי הזוכה הבא בתור) כספק
מסגרת זוכה" .הוראה זו לכאורה אינה במקומה כיוון שכל
הספקים העומדים בתנאי הסף אמורים להיכנס למאגר (לפי סע
 .)9מבוקש להבהיר :כמה ספקים יזכו במכרז ,ואם יהיו
קטגוריות לעריכת פניות פרטניות ,מה הן יהיו.
מבוקש לבטל את הסעיף ,שמשמעותו אינה ברורה כל צרכה:
"הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו" ,או לחילופין להסביר
למה הכוונה.

הבקשה מתקבלת חלקית,
באופן בו הקיזוז יתבצע
לאחר מתן התראה בכתב
לספק

ההבהרה מקובלת .מציעים
אשר יעמדו בכל תנאי הסף
יוכרזו כספקי מסגרת זוכים

הכוונה להפרה של כל
התחייבות שנטל על עצמו
המציע במסגרת הגשת
ההצעה – למשל להציג מצגי
אמת ,להציג מידע מלא וכו'

סעיף
 #במכרז
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1.4

למסמכי

המכרז

3.4

נוסח השאלה
במונחים וההגדרות של מסמכי המכרז מופיע הפירוש ל"קרקע
מזוהמת" ואילו בכותרת המכרז מעבר לקליטת קרקע מזוהמת
לטיפול מדובר על פסולת בניין ,אסבסט וכיוצ"ב.
א .האם ייכנסו למאגר נותני שירותים בכל התחומים?
ב .מה קורה עם חומרים שאינם קרקע מזוהמת כדון :סלעים,
צנרת בטון? מי נושא בעלות הפינוי?

מבוקש להבהיר כי עלות הובלת קרקע מזוהמת על ידי קבלן
ההובלות מטעם החברה הינה אחידה לטון/קילומטר ללא תלות
ביעד הנסיעה.
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למסמכי
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4.11
להסכם

מבוקש להוסיף בסוף הפיסקה :והכל למעט אם הדברים אינם
מצויים בשליטתו של הספק

64

4.16
להסכם

מה דינה של לפסולת שאינה קרקע מוזהמת?

65

8.5
להסכם
8.6
להסכם

מובהר כי לא יופחתו סכומים בגין חלק העבודה אשר בוצע

66

המכרז

מבוקש להוסיף בסוף הפיסקה :ובלבד שהעיכוב אינו מצוי
בשליטתה של החברה ואין ביכולתה לצמצם אותו.

תשובה
א .התשובה חיובית .למאגר
המכרז ייכנסו כל המציעים
העומדים בתנאי הסף,
לרבות ספקים היכולים
לקלוט חומרים שאינם
קרקע מזוהמת לדוגמה
פסולת בניין ,פסולת מעורבת
וכו'.
ב .ראה תשובה א' לעיל.
מובהר כי עלות הובלה לפי
טון\ק"מ תהיה קבועה לצורך
שקלול כל ההצעות ותוכפל
במס' הקילומטרים אל יעד
הקצה.
הבקשה מתקבלת.
פינוי פסולת שאינה קרקע
מזוהמת יבוצע לאתרי קצה
מורשים על פי תנאי המכרז.
הבקשה נדחית .ראו תשובה
לשאלה  48לעיל
הבקשה נדחית .ראו תשובה
לשאלה  49לעיל

סעיף
 #במכרז
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9.1
להסכם

68

9.2
להסכם
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9.3
להסכם

נוסח השאלה

תשובה

מבוקש לתקן את התיקונים הבאים ,כולם או חלקם (מחיקות
בקו חוצה ,תוספות בצהוב):
מוסכם כי הספק ישא באחריות מלאה ומוחלטת על-פי דין לכל
הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר
או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או
למי מטעמה )לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג'
כלשהו ,ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהספק
אחראי על-פי דין לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או
מטעמו ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,תוך כדי ,או עקב,
או במהלך מתן שירותים או ובקשר אליהם ,מצדו ,עובדיו,
שלוחיו ,וכל אלה הנתונים למרותו

ראו מענה לסעיף  5לעיל.

מבוקש לתקן את התיקונים הבאים ,כולם או חלקם (מחיקות בקו
חוצה ,תוספות בצהוב):
הספק משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל
אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה,
אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם
לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או
לספק ו/או לעובדי הספק ו/או לציוד הספק ולכל מי שהספק אחראי על-
פי דין לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,בקשר לכל
תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל
של הספק ומצויים באחריותו ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך מתן
השירותים או ובקשר אליהם ,מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים
למרותו ,בין אם נגרמו באקראי ,היו תוצאה של פעולה או מחדל
הכרחיים או צפויים מראש ,ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת
מבוקש לתקן את התיקונים הבאים ,כולם או חלקם (מחיקות בקו
חוצה ,תוספות בצהוב):
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ,מיד עם דרישתה ,בגין
כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,או כל הפסד
ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או
פסק דין חלוט שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום
כל סכום כאמור ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מנהלי
או שיפוטי אחר ,שמקורו במעשה או במחדל של הספק כאמור .הספק
מתחייב לשלם כל סכום כאמור ,במקום החברה או לחברה ,וכן ,לשאת
בכל ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה ,לרבות הוצאות ושכר טרחת
עורך דין .החברה מצידה מסכימה לאפשר לספק להתגונן בכל תביעה
כאמור ,ביחד איתה או במקומה ,כפי שתחליט החבר ,ומצהירה שלא
תתפשר ללא הסכמת הספק.

ראו מענה לסעיף  6לעיל.

ראו מענה לסעיף  7לעיל.

סעיף
 #במכרז

נוסח השאלה

תשובה
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12.9
להסכם

מבוקש למחוק את ההפניה לסעיף  ,12.4נראה כי לא היתה כוונה
שבגין איחור של למעלה משעה בכניסה לאתר ,יוכל המזמין לבצע
בעצמו את השירותים.

הבקשה מתקבלת.

71

12.10
להסכם

בסעיף הפניה שגויה ל"סעיף  12.10לעיל" .מבוקש לתקן

72

14.4
להסכם

73

16.2
להסכם

מבוקש לתקן את התיקונים הבאים ,כולם או חלקם (מחיקות
בקו חוצה ,תוספות בצהוב):
על אף האמור לעיל ,אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים,
יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי שררו יחסי עובד ומעביד בין
המזמין לבין הספק /ואו עובדיו ו/או מי מטעמו ,או במקרה בו
יתבע המזמין בתביעה כלשהי ו/או אם יושת עליו המזמין קנס
ו/או תשלום כלשהם הקשורים באי קיום דיני העבודה על ידי
הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ,מתחייב הספק לשפות את
המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או כל סכום בו יחויב בפסק
דין חלוט כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור ,וכן
בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד וזאת מיד עם דרישה ראשונה.
חובת שיפוי כאמור בסעיף זה מותנית בכך שתינתן לספק
הזדמנות נאותה להתגונן מפני התביעה ובכך שלא תוסכם פשרה
ללא הסכמתו.
מבוקש לנסח את זכות הקיזוז באופן הדדי כך שתוקנה לשני
הצדדים.

הבקשה מתקבלת .ההפניה
תתוקן לסעיף  12.9לעיל

הבקשה נדחית .המציעים
מופנים למענה לסעיף 57
לעיל.

הבקשה נדחית.

סעיף
 #במכרז
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כללי

75

כללי
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כללי

77

כללי

78

כללי

נוסח השאלה

תשובה

מקור הקרקעות המזוהמות/
פסולות אחרות בפרויקטים של
האם תוכלו לפרט על סוגי הפסולת בהם ספקי המסגרת יטפלו שיקום באתרים שונים ברחבי
הארץ .ניתן להתרשם מהפעילות
במסגרת המכרז ומה מקורם?
באתר האינטרנט של פרויקט
שיקום קרקעות המדינה.
אתרי קצה – מתקנים המסוגלים
מהם אותם "אתרי קצה"? האם מדובר באתרים שיוקמו בנאות לקלוט קרקעות מזוהמות ו /או
לדוגמה:
אחרות.
פסולות
חובב לדוגמא? או באתרים זמניים בהם תבצעו שיקום?
מטמנות ,מתקנים לטיפול ביולוגי
וכו'.
החברה לא יכולה להעריך מראש
האם תוכלו לתת הערכה של כמויות בהתאם לסוגי הפסולת?
כמויות אשר יפונו במסגרת
המכרז.
החברה לא יכולה להעריך מראש
נא הערכתכם באשר למועדים בהם יפורסמו הפניות הפרטניות .זמני פרסום של פניות פרטניות
לקבלת הצעות מחיר.
האם הפניות הפרטניות יתבססו על אומדנים? הנחה באחוזים המציעים מופנים לסעיף 2.5
למסמכי המכרז וכן סעיף 3
ממחיר קבוע? מה תהיה המתודה לחישוב הניקוד?
להסכם.

