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 הבהרהלשאלות  מענה 2222-02-שמכרז מס' 
 הרפואי ברזילי מרכזה עבור פינוי פסולת וטיפול בפסולת רפואית, זיהומית ונוזלית


 :למכרז מענה לשאלות הבהרה להלן

 
שאלה
מס'

מענהלשאלותהשאלהתיאורסעיף/מפרט

עמ'1 ב' מסמך
4

.שירותיםבמכרזהמדוברכיהמכרזבשםמצוין
אפשרותקיימתהמחירבהצעתזאתלעומת
.טוביןבעבוררקמחירהצעתלהגשת

במכרזהמדוברכילהבהרהנודהלכךאי
פסולתפינוישירותיםאו/וטוביןלאספקת
רפואית הרפואיהמרכזעבורונוזליתזיהומית,
באשקלוןברזילי

מקובל

ב'2 מסמך
4עמוד

שללמציערלוונטיהסףתנאיכילהבהרהנודה
מססל לשירותיםהנוגע1' נוגעיםהסליםיתר.

ספקלגבירלוונטיאינוזהותנאיבלבדלטובין
.כאמורטובין

מקובל

ב'3 מסמך
5עמוד

שללמציערלוונטיהסףתנאיכילהבהרהנודה
נוגעיםהסליםיתר.לשירותיםהנוגע1'מססל

ספקלגבירלוונטיאינוזהותנאיבלבדלטובין
.כאמורטובין

מקובל

4.15בסעיףואילורפואייםמוסדות5-לכתוב4.1סעיף4
כמהלהבהרהנודה.רפואייםמוסדות3-לכתוב

.5או3נדרשיםירפואמוסדות

 יש סופר, בטעות להתייחסמדובר
שניםאספקה.3נדרש4.15לסעיףמס

7.1סעיף5
9.1סעיף

מציעשלבערבותהמדוברכימצוין7.1בסעיף
9.1בסעיףואילו(ביצועערבות)תיבחרשהצעתו

ערבות)להצעההערבותאתלצרףישכימצוין
בנושאלהבהרהנודה.(מכרז

שישלצרפהבעת מדובר בערבות הגשה
על חתימה בעת הזוכה הגשתהמכרז.
ערבות את להחליף יידרש ההסכם

 של בערך ביצוע לערבות 5%ההגשה
מסכוםהזכייה.

ד'6 מסמך
סעיף11עמוד

8

יםרפואימוסדות3למלאנדרשהמציעבניסיון
בסעיףואילופסולתפינוישירותיאספקתלגבי
הניסיוןכימצויןהמכרזלחוברת5עמוד4.15
נודה.שירותיםולאטוביןלאספקתביחסנדרש

.בענייןלהבהרה

שנים3נדרשניסיוןשל4.15לפיסעיף
רקלשירותיפינויפסולתוגםלאספקת

טובין.










7 עמודנספח ה'
1סעיף12

אולם-שירותלגביצויןכספימחירבגין70%
לגביהינהההצעהבומקוםרלוונטיאינוהניקוד
.(2-3-4מוצרים)סליטובין
אינוהפינויבתחוםותק-איכותרכיבבגין20%

לטוביןרלוונטי

וניסיון וותק ירשם הטובין לגבי
-אספקתהמוצרהנדרשבהתאםלסלב
10%

רצון שביעות ומידת המלצות כן כמן
)ע"גמסמךשביעותרצוןמתוקן(10%

יג'8 מסמך
23עמוד

אלא לטובין כלל מתייחס אינו ההסכם
(1לשירותיםבלבד)סלמוצריםמס'

ו/או בטובין מדובר סופר. טעות
שירותיםבהתאםלסל.

שביעות9 סקר
רצון

 מס' ולא1שאלה לשירותים מתייחסת בסדר
(2-3-4לטובין)סלים

מצ"בסקרשביעותרצוןמתוקן











   

      

 

שאלה
מס'

מענהלשאלותהשאלהתיאורסעיף/מפרט

הבאת10
דוגמאות

 האזארד ס"מהדוגמאהיאללא16/21שקיתביו
כיס,ואילובמפרטהמכרזמופיעעםכיס.מהנכון?

לספקעםכיס

מכרז11 מסמכי
4.6תנאיסף

מלאה בבעלות בת חברת כי להגדיר מבוקש
(שלהמציע,אשרתבצעבפועלאתהעבודה100%)

 המכרז, בתנאינשוא  עמידה לצורך מציע תחשב
) מלאה בבעלות בת )חברת  , זה של100%סף )

)בכפוף  המציע של ביצועית זרוע הנה המציע
בין הקשר על המעיד החברות, רשם נסח להגשת
החברות(.נסבירכילחברתנותחנתמעברבבעלות:
/העבודות מהחומרים חלק אשר "אקומדיקל",

ציעכללהאישוריםנשואהמכרזמתבצעותבה.למ
אישור הגשתהמכרז. הנדרשיםלצורך וההיתרים
של הבת )חברת המעבר תחנת שם על הנו זה

המציע(כאמורלעיל.

נסחמקובל להגשת בכפוף
 עלרשם המעיד החברות

 החברות בין והגשתהקשר
תצהירחתוםעלידימורשי

החתימהשלחברה
 

12 מסמכי8עמ'
סעיף מכרז

13.3

את למחוק רצוןמבוקש "לשביעות המילים:
 "בהתאםהמזמין", לכתוב: מבוקש זאת ובמקום

להוראותההסכםואומסמכי/מפרטהמכרז.

לאמקובל

13 5.2סעיף
+ בהסכם

17.1

כך  תשקול" " המילים: את למחוק מבוקש
שמתוםשנהתחלהצמדהכאמורבהמשךהסעיף.
פעילות הנה מהפעילות נכבד חלק כי נסביר
משופעים אלה )פלסטיק(, ואספקות לוגיסטית

באופןישירממחיריהדלק.

לאיזהמדדמבוקש?

עמוד14 הסכם
2סעיף24

קבעומבוקשלהוסיףאולמחוקאתהמילים"שיי
זאת ובמקום נוזלית", כפסולת המזמין ידי על
מבוקשלהוסיף:"ובלבדשהנםבהתאםלהגדרתם

בתקנותבריאותהעם.

מקובל

עמוד15 הסכם
2סעיף24

"פסולתנוזלית"מבוקשלהוסיף: לאחרהמילים:
"למעטחומריםלאשגרתיים".


מקובל








אוסוללותמובליםו/מבוקשלאשרכיפלורוסנטיםכללי16
ללאתשלוםעלידיהמציע.

מקובל

17 עמ' 28הסכם
3ביטוחסעיף

מילה"בלבד"לאחרהמילה"מבוקשלמחוקאתה
"."מבוקשלכתוב"עלפידין"אחריות

מקובל

18 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.1

מבוקשלמחוקלפצות,במקוםזאתמבוקשלכתוב
עוכבביצועו."דשלאסבכפוףלפשפות""ל

מקובל



   

      

 















___________________________________________
תאריךחברההחתימתחברהשםה




19 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.2

מקובלשנקבעהאחריותהקבלןעלפידיןובלבד

שאלה
מס'

מענהלשאלותתיאורהשאלהסעיף/מפרט

20 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.4


ברהשורהשלישיתמבוקשלמחוק"לשביעותרצוןהח

"ובמקוםזאתמבוקשלכתוב:"שלאבהתאם
להוראותהסכםזה"


" לכתוב: מבוקש אחריותבסייפא שנקבעה ובלבד

הקבלןעלפידין


לאמקובל




מקובל

21 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.5

אחרהמילה"אחראית"שורהראשונה,מבוקשל
עלפידין"מבוקשלהוסיףלהוסיףאתהמילים:"

:"ובלבדשנקבעהאחריותועלפידין.בסייפא


מקובל

22 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.7

,אתהמילים:לאחרהמילההוצאותשנגרמולביה"ח
שלא לפס"ד בכפוף הקבלן אחריות שנקבעה "ובלבד

עוכבביצועו".

מקובל

23 עמ' 28הסכם
סעיף ביטוח

3.7

מבוקשלמחוקאתהמילה"לפצות"במקוםזאת
לכתוב"לשפות.

ע'בכפוףלפס"דשלאעוכבביצועו"בסייפאהס


מקובל

מסמךיג'24
ערבותהגשה

הגשההאםנדרשתערבותהגשה,ועדאיזהתאריך? ערבות נדרשת
 סך עד35,000על

.1.12.22תאריך


