מתן הבהרות למכרז אספקת שירותי פינוי פסולת זיהומית וציטוטוקסית 206-20-

 12נובמבר2020 ,
 .1כללי
בתאריך  22.10.2020פורסם מכרז לאספקת "שירותי פינוי פסולת זיהומית וציטוטוקסית" ונתנה האפשרות לספקים לפנות
בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות
מס"ד

מס' פרק וסעיף
בקובץ המכרז
ביטוח 21

פירוט השאלה
בשורה שלישית -נבקש למחוק את המילים
"ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות".
בשורה רביעית ,נבקש למחוק את המילים "
משולב"/" ,מוצר"" ,ביטוחי צמ"ה"" ,ביטוח
סחורה בהעברה" ו" -ביטוח נאמנות".

1

תשובות/הערות
תשומת לב השואל ,כי הביטוחים מפורטים
כדוגמא ,ולא כביטוחים שעל הספק הנבחר לבצע
אם הביטוח אינו רלוונטי

אין רלוונטיות לביטוחים הללו.
ביטוח 21

שורה  - 8במקום המילה "ביטוחיו" נבקש
שיירשם "ביטוחי החבויות שיערוך הספק בקשר
עם הסכם זה".

ביטוח 21

שורה  - 9לאחר המילה "שיפוי" נבקש שיירשם
"בגין מעשה ו/או מחדל של הספק".

ביטוח 21

שורות  11-10נבקש לבטל .אין רלוונטיות לביטוח
עבודות קבלניות.

ביטוח 21

שורה  – 14נבקש למחוק את המילים "ו/או
העתקי הפוליסות".

כללי – מסמכי
מכרז תנאי סף
סעיף 4.2.2

מבוקש כי לאחר המילה "מציע" ירשם" ו או
חברות בת בבעלות המציע ( )100%אשר הנן זרוע
ביצועית של המציע ואשר יצרף המציע תצהיר כי
ביצוע העבודה נשוא מכרז זה תבוצע על ידן .אלו
יהיו בעלי כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים
נשוא המכרז כפורט במסמכיו.

2

3
4

5

6

מקובל

הנוסח נשאר בעינו
מקובל

לא מקובל

מקובל ,ובלבד שהשינוי לא יביא לגריעה מזכויות
המזמין.

לצורך הוכחת הקשר בין החברות יוגש נסח רשם
החברות(.סוגיה זו עלתה לדיון במכרז הקודם
ולאחר שנבדקה היטב אושרה ).
כתב כמויות –
טבלת מחירים
7

עמ'  31סע' 5
שורה שלישית-
בטבלה -פסולת
מעבדה

נבקש להוסיף כי בכל פינוי תשלחנה רשימת
חומרים של פסולת המעבדה .
זיהוי החומרים ומיונם לפי קבוצות סיכון על
בסיס תכונותיהם מבוצע ע"י כימאי מטעם
החברה המפנה.

8

9

10

11

טבלת מחירים

פסולת ציטוטוקסיקה- ,דומה כי אופן התמחור
כפי שהוצג בטבלה ,כלומר ,מחיר לחבית ,אינו
נכון במקרה זה שכן הפינוי מתבצע בעגלה.

טבלת מחירים

פסולת תרופתית  :דומה כי אופן תמחור בטבלה,
כלומר מחיר לחבית ,אינו נכון במקרה זה מן
הטעם שהפינוי מתבצע בעגלה.

טבלת  -מחירים

פסולת מעבדה  :דומה כי אופן תמחור כלומר,
מחיר לחבית ,אינו נכון במקרה זה מן הטעם
שהפינוי מתבצע בעגלה.

סעיף 5שורה
ראשונה

סעיף  5שורה
שניה

סעיף  5שורה
שלישית
טבלת  -מחירים
סעיף  5שורה 5

12

13

14

הסכם

מבוקש למחוק את המילה " :לכל"

סעי'  – 9אחריות
לנזיקין

בשורה השנייה לאחר המילים" :במהלכו"
מבוקש להוסיף ובתנאי שנקבעה אחריותו של
הקבלן על פי דין"

הסכם סע' 9

מבוקש כי לכלל סעיפים אלו יודיע נותן
השירותים על קיומה של תביעה ואפשרות
להתגונן .

סעיפים קטנים
הסכם

מבוקש להוסיף לאחר המילים " :הוצאות משפט
וכל הוצאה אחרת קשורה " אשר תהיינה
"סבירות"( .כלומר :שכ"ט עו"ד – סבירים "
וכיו"ב)

הסכם

מבוקש למחוק את המילה "לפצות " ובמקומה
ירשם" :לשפות.

9.5

15
 13.3עמ' 37
הסכם
16

פסולת אורגנית :לא מובן אופן התמחור .האם
המחיר הוא לפי ליטר /מארז  /עגלה /חבית/
ביובית ? האם נדרש לרשום רק מחיר לליטר אשר
יכלול בתוכו את כלל העלויות הכרוכות בטיפול
בו ובהובלה שלו ?

16.1

מבוקש להוסיף בסייפא הסעיף  ":ובלבד שנתן
הודעה לנותן השירותים בטרם בוצע הקיזוז
פירוט הסיבה וההזדמנות לתקן אם ניתן לתקן.

מקובל.
התמחור יהיה ע"פי עגלה בנפח  240ליטר
ראו תשובה מס"ד 8

ראו תשובה מס"ד 8

המחיר הוא לליטר והוא יכלול את כלל העלויות
הכרוכות בטיפול הפסולת האורגנית.
המחיר להובלה יינתן בנפרד בעמודה המתאימה.
לא מקובל

מקובל

מקובל

מקובל

מקובל ,אך יובהר שמדובר בהודעה בלבד,
והמזמין לא יצטרך לקבל אישורו של הספק
לביצוע הקיזוז.

 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף (ובמיוחד לגבי הערבות הבנקאית) ולעמוד בהם באופן מצטבר  ,אחרת ,הוא עלול
להיפסל .יש להמציא את כל המסמכים המעידים על כך.
 .4הספקים מתבקשים לשים לב לסעיף ( 5.6עמ'  )5ולחתום על כל דף ממסמכי המכרז
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 .6אנו מאחלים לכם בהצלחה.
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