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 פינוי פסולת חומרים מסוכניםלמתן שירותי  201821/למכרז מס' הס.  מכתב הבהרותהנדון: 

 

התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות,   להלן מפורטותבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 שבנדון: מכרזב

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

נספח א' מפרט  16  .1

 -השירותים 

חומרים 

 רדיואקטיביים/

 גזים כללי

פסולת החומרים המסוכנים "

במעבדות האוניברסיטה 

קבוצות סיכון  7 -מופרדת ל 

ראשיות ולקבוצות משנה 

 כמפורט להלן:

)המספרים בראש השורות 

כמספרי הקבוצות  הינם

 בהגדרת האו"מ(:......"

במידה ויפונה או יתבקש המציע 

לפנות חומרים שלא ניתן לפנותם 

במסגרת ההיתרים הקיימים 

ברשותו כגון: חומרים 

יביים וגזים, יוחזר החומר רדיואקט

 .ללקוח

 

( 2)2כאמור בסעיף 

במפרט השירותים, 

גזים ופינוי גלילי פינוי 

גזים אינם נכללים 

במסגרת השירותים 

 הנדרשים במכרז זה.

 

הבקשה מתקבלת לגבי 

חומרים 

 רדיואקטיביים. 

נספח א' מפרט  17-18  .2

 -השירותים 

 )י(5סעיף 

 לאתרפינוי החומרים הנ"ל "

הפסולת הרעילה ברמת חובב 

 מורשהלאתר אחר  או

בהתאם להוראות הדין 

והרשויות המוסמכות, ובכלל 

 באישור המחזיקאתר זאת 

 לסוג תקף רוחבי מנהל

 לכל, הרלבנטית הפסולת

  ימים 7 תוך המאוחר

מהמועד הקבוע על ידי 

 ";המזמינה

מבוקש להאריך מועד פינוי לאתר 

ההיתרים  –מורשה במסגרת החוק 

 .חודשים ( 3עד )המציע של 

. הפינוי ליעד כמבוקש

 3הסופי ייעשה תוך 

חודשים ממועד הפינוי 

 באוניברסיטה. 

 

נספח א' מפרט  19-20  .3

 -השירותים 

 10סעיף 

המציע הזוכה  צוות המציע:"

יקצה לאוניברסיטה לשם 

אספקת השירותים צוות קבוע 

הכולל את הכימאי. צוות זה 

יבצע את כל המיונים, 

הסיווגים והפינויים 

באוניברסיטה במשך תקופת 

ההתקשרות ותקופת 

ההתקשרות המוארכת )ככל 

, כי צוות יודגששתהיה(. 

 בזמניםהמציע יתייצב 

שיקבעו ע"י מנהל יחידת 

 והובלת לאיסוף הבטיחות

 המסוכנים החומרים פסולת

   -מועד להמבוקש לשנות 
  .ימים 10עד  

 נוסח הסעיף יתוקן כך:

 , "7" במקום:

 ."10" יכתב:



 

 

 
 פסולת חומרים מסוכנים למתן שירותי פינוי 21/2018מכרז מס' הס.         

 14מתוך  2עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

ימים  7 -מ  יאוחר ולא

מהמועד שנקבע וכי על 

הכימאי להיות נוכח בעת 

הפינוי ולאורך כל הפינוי 

  "עצמו.

נספח א' מפרט  19  .4

 -השירותים 

 19.3סעיף 

יד לאחר התרחשות אירוע מ"

חומרים מסוכנים על המציע 

הזוכה לפעול, בכל הנוגע 

לטיפול בנזקים סביבתיים 

האירוע, בהנחיית  בזירת

המשרד להגנת הסביבה, 

ולדאוג לסלק כנדרש את 

פסולת החומרים המסוכנים 

  לאתר הפסולת הרעילה

ברמת חובב או לאתר אחר 

מורשה, הכל בהתאם 

יות להוראות הדין והרשו

המוסמכות, ולהשיב את אזור 

פעילות  האירוע לשגרת

 ."במהירות ובהקדם האפשרי

 להוסיף: מבוקש להבהיר ו

 

"במידה והאחריות לקרות האירוע 

אינה של המציע/נותן השירותים, 

האירוע יטופל לאחר בקשה 

מהגורם האמון מטעמה ממזמין 

השירותים ולאחר שחתם על הצעת 

מחיר המוסכמת על הצדדים 

 "בהתאם לסוג /טיב /גודל האירוע.

 

הטיפול של מובהר כי 

הינו המציע הזוכה 

לאירועים שאירעו ע"י 

בזמן שלו צוות הפינוי 

הפינוי וכתוצאה 

 מהפינוי.

 

במקביל להגשת החשבונית, " 25 20  .5

יוגש אחת לחודש קובץ 

חשבוניות ממוחשב )מסוג 

CSV/ Excel על גבי )

תקליטור, הכולל את כל 

החשבוניות לאותו חודש 

לקיצור הליך הטיפול 

בהקלדת החשבוניות 

 "למערכות.

האם ניתן יהיה להעביר המבוקש 

בסעיף זה באמצעים אחרים 

 ?  שאינם תקליטור

 

 

 

 

 

 

באמצעות ניתן להגיש 

את הדואר האלקטרוני, 

קובץ החשבוניות 

הממוחשב הנזכר 

בסעיף, לכתובת 

שתימסר  ייעודית

 למציע הזוכה.

 
 

צורכי דיווח ופיקוח המציע ל" 27 20  .6

הזוכה יעביר אחת לרבעון 

לאוניברסיטה דיווח חודשי 

הכולל את הנתונים הבאים 

 לגבי הפסולת

שפונתה על ידו: תאריך, 

מקום הפינוי באוניברסיטה 

ושם המעבדה, סוג, כמות 

אישורי קליטה מאתר  בק"ג,

המעבר לרבות תעודות 

שקילה וחשבוניות הכוללים 

של החומרים וכמותם, פירוט 

אישורי קליטה מהיעד הסופי 

לרבות תעודות שקילה 

וחשבוניות הכוללים פירוט 

של החומרים וכמותם 

  "וכיו"ב.

"שם מבוקש לשנות הדרישה לגבי 
נה י. דרישה זו ההמעבדה"

לגיטימית אך מקשה מאוד על 

הפינוי בפועל  לאור ריבוי 

המעבדות מהם יפנה המציע 

זאת ניתן  הפסולת הנדרשת. עם

כמובן בהתאם לבקשה מטעמכם 

לפרט המעבדות שפונו בהתאם 

 ליום ביצוע הפינוי.  

במסמכי אין שינוי 

 המכרז.

הסכם  32  .7

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 4הואיל מס' 

ונותן השירותים  אילווה"

הוא עומד בכל מצהיר, כי 

את  ויש בידתנאי ההזמנה, כי 

כל האמצעים ליתן את 

מבוקש להוסיף בסיפא  של הסעיף:   
 "ועל פי דין"

 מקובל.



 

 

 
 פסולת חומרים מסוכנים למתן שירותי פינוי 21/2018מכרז מס' הס.         

 14מתוך  3עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

כי ו ההסכם,השירותים לפי 

רקע ה יבעל הוא ומי מטעמו,

כוח  ,ניסיוןהידע, המקצועי, ה

כישורים האדם, ההיתרים, ה

על מנת  מומחיות הדרושיםהו

לבצע את השירותים ואת כל 

 זה לפי הסכם והתחייבויותי

 ";גבוההברמה מקצועית 

הסכם  34  .8

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 2סעיף 

האוניברסיטה מזמינה בזה "

את מתן השירותים מאת נותן 

השירותים, ונותן השירותים 

מקבל על עצמו לתת את 

השירותים, מפעם לפעם, 

בהתאם להזמנות העבודה 

שיקבל מהאוניברסיטה, 

באופן יעיל ומקצועי 

ולשביעות רצונה של 

האוניברסיטה, ובהתאם לכל 

 ההוראות המופיעות במפרט

 כנספח א'השירותים המצורף 

להסכם זה, וזאת בתמורה 

לתשלומים אשר 

האוניברסיטה מתחייבת 

לשלם לנותן השירותים, 

והכל בהתאם ובכפוף לאמור 

 .."בהסכם.

בכפוף לאמור לאחר המילים  "

"ועל פי  מבוקש להוסיף: ,"בהסכם
 דין".

 מקובל.

הסכם  34  .9

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 3.1 סעיף

איסור, הגבלה או כי אין כל "

מניעה כלשהי, לרבות מכוח 

דין, הסכם או מסמכי היסוד 

שלו, להתקשר עם 

האוניברסיטה בהסכם ולבצע 

את התחייבויותיו על פיו, כי 

אין כל התחייבות שלו 

המנוגדת להתחייבויות שנתן 

על פי ההסכם וכי אין 

בחתימתו על ההסכם או 

בביצוע התחייבויותיו על פיו 

הסכם או משום הפרה של 

התחייבות אחרים כלשהם 

שלו וכל דין, וידוע לו שיחויב 

לפצות ולשפות את 

האוניברסיטה בגין כל תביעה 

ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו 

בקשר עם הפרת הצהרתו 

 "זו;

  :בהמשך למילים

כלשהם שלו וכל דין, וידוע לו "...

שיחויב לפצות ולשפות את 

האוניברסיטה בגין כל תביעה ו/או 

כנגדו בקשר  תוגשאשר דרישה 

 ";עם הפרת הצהרתו זו

 

 מבוקש להוסיף את המילים :
בהתאם לכל דין ובהתאם "

 לא עוכב ביצועו".אשר לפס"ד 

 מקובל.

הסכם  34  .10

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 3.4 סעיף

כי הוא ומי מטעמו שיעסקו "

במתן השירותים הנם אנשי 

מקצוע מעולים, בעלי הרקע 

המקצועי, הידע, הניסיון, 

הכישורים, המיומנות 

  :לאחר המילים

  ,"ביעילות מירבית"
  :מבוקש להוסיף

 ."ועל פי דין"
 

במסמכי אין שינוי 

 המכרז.
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והמומחיות הדרושים על מנת 

לבצע את השירותים ואת כל 

התחייבויות נותן השירותים 

על פי מסמכי המכרז ובכלל 

זה ההסכם, בהרכב ובמספר 

הנדרש לביצוע כל 

בויותיו כאמור באופן התחיי

המיטבי, ברמה מקצועית 

גבוהה וביעילות מירבית, 

לשביעות רצונה של 

האוניברסיטה, וכן כי הוא ומי 

מטעמו ימלאו את תפקידם 

בנאמנות ובמסירות, 

וישתמשו בכישוריהם, 

ידיעותיהם וניסיונם לתועלת 

 "האוניברסיטה;

הסכם  34  .11

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 3.7 סעיף

כי יעשה את כל ההכנות "

הדרושות והסידורים שיהיו 

נחוצים לשם מתן השירותים 

באופן יעיל, מעולה 

ולשביעות רצון 

 "האוניברסיטה;

  :מבוקש להוסיף
"בהתאם להוראות הסכם זה 

 ועל פי כל דין".

הסעיף יתווספו בסוף 

 המילים: 

"בהתאם להוראות 

 "הסכם זה.

הסכם  35  .12

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 3.9 סעיף

כי הוא בדק את כל הטעון "

בדיקה מוקדמת ביחס למתן 

השירותים, כי הוא מכיר 

היטב את הדרישות במסגרת 

מתן השירותים, והוא מוותר 

מראש, בויתור בלתי חוזר, 

על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

תביעה ו/או השגה אחרת 

כלשהי כלפי האוניברסיטה 

 "בקשר עם האמור לעיל;

 של הסעיף: יפא מבוקש להוסיף בס

וזאת במידה כי  נותן השירותים  "

קיבל כל המידע הדרוש לו לביצוע 

השירותים וכי  נותן השירותים, 

או יודע כל מה ראה ו/ /אובדק ו

שניתן היה לראות ולדעת במסגרת 

והמידע שנמסר לו  בדיקה סבירה 

 "או שהיה ברשותו.ו/

במסמכי אין שינוי 

 המכרז.

הסכם  35  .13

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 3.18 סעיף

כי הוא לא יוכל בשום מקרה "

לבקש ו/או לקבל בבית 

משפט ו/או בבית הדין ו/או 

בפני כל גורם שהוא צווי 

ביצוע, ו/או צווי עשה ו/או 

צווי מניעה ו/או צווים זמניים 

קבועים בקשר לכל עבודת או 

נותן השירותים נשוא 

 "ההסכם;

 של הסעיף:מבוקש להוסיף בסיפא 

ובתנאי שפעולות אלה אינן " 

מבוקשות /נדרשות על ידי הגופים 

ם על חוקים ותקנות איכות האמוני

או כל תקנה  או חוק אחר סביבה ו/

ם אשר אליהם כפוף  נותן השירותי

במסגרת השירותים נשוא הסכם 

 ".זה

 מחק.י 3.18סעיף 

14.  35 ,

36, 

  32    

הסכם 

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 ,3.13סעיפים: 

והואיל  6.3

 חמישי

כי ידוע לו " 3.13

שהאוניברסיטה אינה מחויבת 

להזמין ממנו את השירותים 

או חלק מהם והיא רשאית 

ו/או  לפרסם פניות נוספות

מכרזים נוספים ו/או 

להתקשר עם גורמים אחרים, 

השירותים, או חלק מהם  בין

שהגישו הצעות במסגרת 

סעיף זה מייתר את הצורך במכרז 

והן את העקרונות עליהן מושתתת 

תורת המכרזים. התקשרות בין 

מציע לנותן שירותים נשענת בין 

היתר על ייזום פעולות שעושה 

המציע על מנת לתמחר באופן 

יבי ביותר את שירותיו האטרקט

ומנגד לפעול לטובת מתן שירותים 

ברמה הגבוהה ביותר על כל הכרוך 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז. 
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ההזמנה ובין שלא, לשם 

קבלת, ונותן השירותים 

 מתחייב לשתף פעולה עם

 "הגורמים האחרים;

 

נותן השירותים מצהיר " 6.3

כי ידוע לו שבהתאם 

להוראות המכרז, אין 

האוניברסיטה מחויבת להזמין 

את השירותים מנותן 

השירותים בלבד, והיא 

לחלק את מתן רשאית 

השירותים בין מספר נותני 

שירותים ולהזמין את 

השירותים מצדדי ג' כלשהם, 

והכל לפי שיקול דעתה 

המוחלט. בחתימת נותן 

השירותים על ההסכם הוא 

מוותר, ומתחייב שלא 

להעלות כל טענה כנגד 

האוניברסיטה בקשר עם 

חלוקת השירותים בין מספר 

נותני שירותים ו/או חלוקת 

העבודה בין מספר  הזמנות

נותני שירותים, ככל 

שהאוניברסיטה תבחר לעשות 

 " כן.

והאוניברסיטה  והואיל"

נותן להתקשר עם  ינתמעוני

הסכם על בסיס השירותים 

ושלא  םשירותי למתן

מעביד, -יחסי עובדבמסגרת 

מבלי לגרוע מזכות  זאת

להפסיק את  האוניברסיטה

נותן השימוש בשירותי 

הסכם בכל העל פי  השירותים

 םשירותיה קבל אתו/או ל עת

בעזרת נותני שירותים 

ה לפי שיקול דעת אחרים,

 ";הבלעדי

בכך, אם בתכנון כוח אדם ועד 

למתן מחיר שנקבע בהתבסס על 

היקף פעילות משוערת שנתית 

 זמן/אורך ההתקשרות וכד'. 

 

אנו מוצאים כי מחיקתו של סעיף 

זה או לכל הפחות הגבלתו 

חיצוניים בהתקשרות עם גורמים 

שלא ניגשו למכרז לפעילות שאין 

לבצע,  יהיה הוגן  המציעביכולת 

כלפי הצדדים להתקשרות תוך 

כיבוד הרעיון לשמו מתקשרים 

 בהסכם תחת מכרז.  

 

הסכם  37  .15

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 9.2סעיף 

למען הסר ספק, מובהר כי "

נותן השירותים לא יהיה זכאי 

לכל תשלום נוסף ללא יוצא 

מן הכלל בגין/או בקשר עם 

מתן השירותים נשוא ההסכם 

מעבר לתמורה. למען הסר 

ספק מובהר, כי התמורה 

האמורה תהווה תמורה סופית 

וכוללת למתן השירותים 

נשוא המכרז בכללותם, 

זה , מבוקש  יףבהמשך לסע

לעליית מחירים באתר להתייחס 
המטפל החל מתקופת האופציה 

במידה וישנה עליית  -.  השלישית

מבוקש כי  באתר המטפלמחירים 

יידונו הצדדים על המחיר בגין 

תוספת מחיר זו ובעניינה בלבד.  

כמובן שהתוספת המבוקשת בגין 

עליית מחיר זו תתבסס על 

ת המוכיחות שינוי אסמכתאו

השינויים בעליית המחיר. )

 מקובל.
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ובכלל זה: עלויות הובלה, 

ינוי, טעינה ופריקה, אריזה, פ

אריזה מחודשת )לפי הצורך( 

וקליטה בתחנת המעבר וביעד 

הסופי, עבודה, ביטוח, 

התקנה, הוצאות תקורה, 

התייקרויות, הוצאות 

משרדיות ו/או כלליות, עלות 

אספקת ציוד, עלות תוכנות 

ו/או רישיונות שימוש 

בתוכנות, עלויות שכר עובדי 

תים ו/או מועסקי נותן השירו

)לרבות מלוא ההוצאות 

הסוציאליות בגינם(, וכן כל 

הוצאה נוספת ו/או אחרת, 

ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג 

 "שהוא.

הרגולטורים ושוק  מחירים בתחום 

איכות הסביבה הוא דינמי  אך רק 

לכוון מעלה. אנו מניחים כי 

 -שרות לטווח רחוק ומעל לבהתק

שנים, נכון יהיה להתייחס  3

לעלויות שאינן קשורות ו או בידי 

 נותן השירותים(.

 

הסכם  38  .16

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 9.9סעיף 

למען הסר ספק, מודגש בזה, "

כי האוניברסיטה תהא רשאית 

לקזז כנגד כל סכום המגיע 

לנותן השירותים ממנה, כל 

לה מאת נותן סכום המגיע 

השירותים על פי הסכם זה 

ו/או על פי כל דין, לרבות 

מקדמות ו/או מפרעות, וכן כל 

סכום שהועבר לנותן 

השירותים או שולם לו 

בטעות, או כל סכום שנותן 

השירותים חייב בהם את 

האוניברסיטה בניגוד לאמור 

בהסכם, וחתימת נותן 

השירותים על הסכם מהווה 

א הסכמה מטעמו ללא שיה

צורך בהודעה נוספת כלשהי 

לניכוי או לעיכוב או לקיזוז 

 "כלשהו מטעם האוניברסיטה.

של סעיף  4מבוקש למחוק בשורה 

 את המילים: זה

 ."ללא שיהא צורך בהודעה נוספת"

 

 מקובל.

 

 

הסכם  38  .17

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 9.10סעיף 

האוניברסיטה תהא רשאית "

להפחית או לקזז מתשלום 

כאמור בהסכם זה, התמורה 

אם יסתבר כי ביצוע 

השירותים היה לקוי. זכותה 

של האוניברסיטה אינה 

מוגבלת רק לתמורה בגין 

ההסכם, אלא לכל תמורה 

שמגיעה ו/או עשויה להגיע 

לנותן השירותים 

 "מהאוניברסיטה.

 

 מבוקש להוסיף:

תנה הודעה מראש יובתנאי שנ"

לנותן השירותים  ומתן הזדמנות 

 ."במידת האפשר לתקן הנדרש

 

  מקובל.
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הסכם  38  .18

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 10.3סעיף 

נותן השירותים מתחייב כי "

לא יתבע את האוניברסיטה 

בעילה כלשהי שעניינה יחסי 

מעביד בינו לבין -עובד

האוניברסיטה ו/או המדינה, 

וכי אם למרות התחייבותו 

יעשה כן, או אם תחולנה על 

נוספות האוניברסיטה הוצאות 

מעבר לאמור בהסכם, 

הנובעות מקביעה כי שררו 

מעביד בין -יחסי עובד

האוניברסיטה לבין נותן 

השירותים ו/או עובדיו ו/או 

המועסקים על ידו במהלך 

תקופת ההסכם על פי הסכם 

אזי, יחויב נותן השירותים  –

לשפות את האוניברסיטה לפי 

דרישתה הראשונה לכך, על 

ין או כל הוצאה שתגרם לה בג

שר עם התביעה כאמור, בק

 "לרבות שכ"ט.

 מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף:

"וזאת בהתאם לפס"ד שלא עוכב  

ביצועו. מזמין השירותים יודיע  

לנותן השירותים על התביעה ו/או 

על הדרישה עם היוודע לו על כך 

וייתן לנותן השירותים הזדמנות 

 להתגונן  ו/או לקחת חלק בהגנה."

לפי דרישתה " המילים

, "לכך הראשונה

המופיעות בסעיף 

 בשורה החמישית,
 ימחקו. 

 

בסוף הסעיף כמו כן 

 : פו המיליםיתווס

"וזאת בהתאם לפס"ד 

שלא עוכב ביצועו. 

מזמין השירותים יודיע  

לנותן השירותים על 

התביעה ו/או על 

הדרישה עם היוודע לו 

על כך וייתן לנותן 

השירותים הזדמנות 

ו/או לקחת להתגונן  

 חלק בהגנה."

הסכם  39  .19

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.1סעיף 

השירותים מתחייב  נותן"

לבצע את העבודות הכרוכות 

במתן שירותיו בנאמנות 

וברמה מקצועית גבוהה והוא 

יהיה האחראי הבלעדי לטיב 

השירותים המסופקים על 

 "ידו.

מבוקש למחוק את המילה 

 "הבלעדי" 

 ובמקום זאת ייכתב: 

 ."על פי דין"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  39  .20

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.2 סעיף

האוניברסיטה  אישור"

לשירותים, בכללותם או 

בחלקם, אין בו כדי לשחרר 

את נותן השירותים מאחריותו 

המקצועית המלאה, ואין 

באישור האמור כדי להטיל 

על האוניברסיטה אחריות 

כלשהי בקשר עם טיב 

השירותים ו/או עמידתו של 

נותן השירותים  בהוראות 

הדין והוראות מפרט 

 כנספח א'השירותים המצורף 

 "להסכם זה.

 במקום: "המלאה" 

 מבוקש לכתוב: 

 ."על פי דין"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  39  .21

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.3 סעיף

לגרוע מכל הוראה  מבלי"

אחרת בהסכם זה ו/או מכל 

דין, נותן השירותים יהיה 

האחראי הבלעדי לכל אבדן, 

פגיעה, נזק או הפסד ככל 

שיגרמו לגופו או לרכושו של 

אדם או לאוניברסיטה 

)לרבות למי מעובדיה( או 

לצד ג' כלשהו תוך כדי ו/או 

 במקום: "הבלעדי" ייכתב: 

 ."על פי דין"

 

במקום המילה: "הדרושים" ייכתב: 

 ."הסבירים"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.
 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.
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בקשר עם ביצוע השירותים 

על ידו ו/או כתוצאה ממעשה 

מחדל כלשהם של נותן  ו/או

השירותים ו/או מי מטעמו. 

נותן השירותים מתחייב 

לנקוט בכל האמצעים 

הדרושים למניעת אבדן, 

 "פגיעה, נזק או הפסד כאמור.

הסכם  39  .22

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.4 סעיף

לגרוע מכל הוראה  מבלי"

אחרת בהסכם ו/או מכל דין, 

נותן השירותים מתחייב 

לשפות את האוניברסיטה, 

מיד עם דרישתה הראשונה, 

בגין כל דרישה ו/או טענה 

ו/או תביעה שתוגש נגד 

האוניברסיטה בשל אובדן, 

פגיעה או נזק או הפסד 

לעיל,  12.3בסעיף כאמור 

וכן בגין כל ההוצאות 

שהאוניברסיטה נשאה בהן או 

עלולה לשאת בהן בקשר לכך 

כאמור )לרבות הוצאות 

משפט ושכ"ט עו"ד(, והכל 

מבלי לגרוע מזכויות 

האוניברסיטה על פי הסכם זה 

ו/או על פי כל דין לכל תרופה 

או סעד אחרים ובלבד 

שהאוניברסיטה הודיעה לנותן 

בהקדם על קבלת השירותים 

תביעה ואפשרה לו ליטול 

 "חלק בהגנה מפניה.

במקום המילים: "מיד עם דרישתה 

על פי פסק הראשונה" ייכתב: "
 .דין שלא עוכב ביצועו"

 

 

 

לאחר המילים: "עו"ד" ייכתב: 

 ."סביר"

 מקובל.

 

 

 

 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  39  .23

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.5 סעיף

לגרוע מהאמור בסעיף מבלי "

זה, מוסכם בזאת כי ככל 

שיתקבל אישור 

האוניברסיטה להעסקת קבלני 

משנה, יחולו כל הוראות 

הסכם זה, בנוסף לנותן 

 "השירותים, גם עליהם.

במקום המילים: "יחולו כל...גם 

 עליהם" 

 ייכתב: 

נותן השירותים יוודא כי הם "
אוחזים בביטוחים בהתאם 

 ."ההתקשרות עמםלאופי והיקף 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  39  .24

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 12.7 סעיף

בסעיף זה, על כל  האמור"

סעיפי המשנה שבו, הנו 

מעיקרי ההסכם, והפרתו 

תיחשב כהפרה יסודית של 

 "ההסכם.

מבוקשת מחיקת המילה: 

 ."יסודית"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  40  .25

 -ההתקשרות 

 -ח' נספח 

  13.1 סעיף

מבלי לגרוע מאחריות נותן "

השירותים על פי הסכם זה 

ועל פי כל דין, מתחייב נותן 

ירותים כי לפני תחילת הש

תו ומתן ביצוע עבוד

השירותים ובמשך כל תקופת 

ההסכם יהיו בידיו פוליסות 

 מבוקש למחוק: 

 .האוניברסיטה""על שמו ועל שם 

 

 .מקובל
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ביטוח תקפות שהוצאו על 

חשבונו, על שמו ועל שם 

האוניברסיטה, הכל כמפורט 

באישור עריכת הביטוח 

המצורף להסכם זה ומהווה 

חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

)להלן: "אישור  'הכנספח  

 "עריכת הביטוח"(.

הסכם  40  .26

 -ההתקשרות 

 -ח' נספח 

 13.3 סעיף

בנוסף, על נותן השירותים "

לערוך את הביטוחים הבאים: 

פי -ביטוח חובה כנדרש על

דין בגין פגיעה גופנית עקב 

השימוש בכלי רכב וביטוח 

מקיף לכלי הרכב הכולל 

ביטוח אחריות בגין רכוש של 

צד שלישי עקב השימוש 

 500,000בכלי רכב עד לסך 

 "בגין נזק אחד;₪ 

: "הביטוחים לאחר המילים

 הבאים" 

 ייכתב: 
"הן בעצמו והן באמצעות מי 

 .מטעמו"

 

 .מקובל

הסכם  40  .27

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.7 סעיף

נותן השירותים מצהיר כי "

ידוע לו שהמצאת אישור 

עריכת הביטוח כאמור הינה 

תנאי מתלה ומקדמי לתחילת 

ביצוע עבודתו ומתן 

השירותים והאוניברסיטה 

למנוע ממנו תהיה זכאית 

להתחיל בביצוע ההסכם כל 

עוד האישור האמור לא 

הומצא לה לפני מועד תחילת 

 "ביצוע העבודה.

 מבוקש למחוק: "מתלה ו" 

 

וכן למחוק את המילים: 

 ."והאוניברסיטה...העבודה"

 .מקובל
 

 מקובל.

הסכם  40  .28

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.8 סעיף

אי המצאת אישור עריכת "

כאמור הביטוח במועד, 

לעיל, לא תפגע  13.5בסעיף 

בהתחייבויות נותן השירותים 

על פי הסכם זה, לרבות בכל 

הנוגע לתשלום פיצויים בגין 

 "אי עמידה בתנאי ההסכם.

 מבוקש למחוק: 

 .הנוגע...ההסכם""לרבות בכל 

 .מקובל

הסכם  40  .29

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.10 סעיף

נותן השירותים פוטר, בשמו "

ובשם הבאים מטעמו, את 

האוניברסיטה והבאים 

מטעמה מאחריות לכל אובדן 

או נזק לרכוש או ציוד כלשהו 

המובא על ידי הנותן 

השירותים או מי מטעמו 

לחצרי האוניברסיטה או 

המשמש את הנותן השירותים 

לצורך מתן השירותים, ולא 

תהיה לנותן השירותים כל 

ישה או תביעה כלפי טענה, דר

הנזכרים לעיל בגין אובדן 

ו/או נזק כאמור. פטור כאמור 

מבוקש למחוק: "בשמו ובשם 

 .הבאים מטעמו"

 

 

לאחר המילים: "והבאים מטעמה" 

 יתווסף:
 –"ולעניין קבלנים וספקים 

בכפוף לפטור הדדי בהסכמיהם 
 כלפי נותן השירותים".

שינוי במסמכי אין 

 המכרז.
 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.
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א יחול כלפי מי שגרם לנזק ל

 "בזדון.

הסכם  40  .30

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.11 סעיף

נותן השירותים מתחייב "

למלא אחר תנאי פוליסות 

הביטוח הנערכות על ידו, 

לשלם את דמי הביטוח 

במלואם ובמועדם, ולוודא כי 

ביטוחיו יחודשו מעת לעת 

לפי הצורך ויהיו בתוקף 

 תקופת ההסכם.במשך כל 

 

למרות האמור לעיל, נותן 

השירותים מתחייב 

שהפוליסה לביטוח אחריות 

בטופס  1מקצועית )סעיף 

אישור עריכת הביטוח( 

תחודש ברצף לתקופה שלא 

שנים מיום סיום  7-תפחת מ

 "ההסכם.

" 7" :במקם הספרה ".3" ייכתב "7במקם הספרה "

 ".5" :ייכתב

הסכם  40  .31

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.12 סעיף

יום לפני  15-לא יאוחר מ"

מועד תום כל תקופת ביטוח 

מתחייב נותן השירותים 

להפקיד בידי האוניברסיטה 

אישור עריכת ביטוח חדש 

לעיל  13.5 כאמור בסעיף

בגין הארכת תוקפו לתקופה 

 נוספת.

 

נותן השירותים מתחייב 

לחזור ולהפקיד את אישור 

עריכת הביטוח במועדים 

מדי כל תקופת הנקובים, 

ביטוח כל עוד הסכם זה תקף 

וזאת אף אם תוקפו הפורמלי 

פג אולם הוא ממשיך 

 להתקיים בפועל.

 

בוטלו הביטוחים בטרם פג 

תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי 

ונותן השירותים לא המציא 

אישור עריכת ביטוח אחר, או 

לא חידש ביטוחים 

שהסתיימו, תהיה 

האוניברסיטה רשאית לבצע 

וחים תחתיו ולשלם את הביט

את דמי הביטוח אם לא 

 "ישלמם לדרישתה.

האוניברסיטה תהיה רשאית 

לנכות תשלומים אלו מכל 

סכום שיגיע ממנה לנותן 

 יימחקו המילים: 

 .יום לפני" 15"

 

 

 

 כן, ימחק: 

 ."וזאת...בפועל"

 

 

פסקה שלישית, החל מהמילים: 

"בוטלו הביטוחים...בכל דרך 

 מבוקשת מחיקת הפסקה. –אחרת" 

 הבקשה נדחית.

 "15במקום: "

 ".7ייכתב: "

 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 

 

  מקובל.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

השירותים בכל זמן שהוא או 

לגבותם מנותן השירותים 

 בכל דרך אחרת.

הסכם  41  .32

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.13 סעיף

למען הסר נותן השירותים, "

מוסכם בזאת כי קביעת גבול 

האחריות כמפורט בסעיפי 

אישור עריכת הביטוח 

להסכם,  'הכנספח המצורף 

הינה בבחינת דרישה מזערית 

המוטלת על נותן השירותים 

שאינה פוטרת אותו ממלוא 

חבותו לפי הסכם זה. על נותן 

השירותים לבחון את 

החשיפה לחבות ולקבוע את 

לות האחריות בהתאם. גבו

נותן השירותים מצהיר 

ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

מלהעלות כל טענה ו/או 

דרישה כלפי האוניברסיטה 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

לגבולות האחריות המזעריים 

 "כאמור.

 מבוקש למחוק את המילים: 

 "על נותן השירותים...בהתאם"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  41  .33

 - ההתקשרות

 -נספח ח' 

 13.14 סעיף

אם לדעת נותן השירותים "

יש צורך בעריכת ביטוח נוסף 

ו/או משלים לביטוחי נותן 

השירותים המפורטים 

באישור עריכת הביטוח, 

מתחייב נותן השירותים 

לערוך ולקיים את הביטוח 

הנוסף ו/או המשלים כאמור. 

בכל ביטוח נוסף או משלים 

לביטוחי נותן השירותים 

, ייכלל סעיף בדבר כאמור

ויתור על זכות תחלוף כלפי 

האוניברסיטה )לעניין ביטוחי 

רכוש( ושם המבוטח יורחב 

לכלול את האוניברסיטה 

)לעניין ביטוחי חבויות(, 

בכפוף להרחבת "חבות 

 "צולבת".

 מבוקש כי:

 מתחייב" "במקום המילה: 

 ."רשאיייכתב: "

 

 

לאחר המילים: "כלפי 

 האוניברסיטה" 

 ייכתב: 
"ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 

 כוונת זדון."מתוך 
 
 

יימחק: "ושם המבוטח 

 יורחב...צולבת"."

 
 מקובל.

 

 

 

 מקובל.

 

 

 

 

 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 

הסכם  41  .34

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.15 סעיף

מבלי לגרוע מכל הוראה "

מהוראות הסכם זה לעניין 

הסבת ההסכם, ובמקרה בו 

השירותים נשוא הסכם זה או 

חלק מהם יינתנו על ידי 

קבלני משנה מטעם הנותן 

השירותים, על הנותן 

השירותים לדאוג כי בידי 

קבלני המשנה פוליסות ביטוח 

בהתאם לתנאים ולסכומים 

 מבוקש כי:

במקום המילים: "בהתאם לתנאים 

ולסכומים הנדרשים על פי הסכם 

 זה" 

 ייכתב: 
"בהתאם לאופי והיקף 

 .ההתקשרות עמם"

 

ייכתב: לאחר המילה: "האחריות", 

 ."על פי דין"

 
 מקובל.

 

 

 

 

 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

הנדרשים על פי הסכם זה. 

לנותן השירותים  לחלופין,

נתונה הרשות לכלול את 

קבלני המשנה בשם המבוטח 

במסגרת הביטוחים הנערכים 

על ידי הנותן השירותים 

כמפורט באישור עריכת 

ביטוחי הנותן השירותים. 

למען הסר נותן השירותים 

מובהר בזאת כי על הנותן 

השירותים מוטלת האחריות 

כלפי האוניברסיטה ביחס 

לרבות  לשירותים במלואם,

שירותים שניתנו או אמורים 

היו להינתן על ידי קבלני 

משנה, ועל הנותן השירותים 

תחול האחריות לשפות את 

האוניברסיטה בגין כל אובדן 

או נזק שייגרם, במישרין או 

בעקיפין, עקב שירותים 

שניתנו או אמורים היו 

להינתן על ידי קבלני המשנה, 

אם ייגרם, בין אם אובדן או 

מור מכוסה במי נזק כא

מהפוליסות דלעיל ובין אם 

 "לאו.

 

מבוקש להחליף המילים: 

 במישרין או בעקיפין" במילים: "

פי פסק דין שלא עוכב  על"
 ."ביצועו

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

הסכם  41  .35

 -ההתקשרות 

 -נספח ח' 

 13.16 סעיף

האמור בסעיף זה, על כל "

סעיפי המשנה שבו, הנו 

מעיקרי ההסכם, והפרתו 

תיחשב כהפרה יסודית של 

 "ההסכם.

מבוקשת מחיקת המילה: 

 "יסודית"

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 -נספח ט'  47  .36

ערבות ביצוע 

  -ההסכם 

 2סעיף 

ימים  7 אנו נשלם לכם תוך "

מתאריך דרישתכם הראשונה 

בכתב כל סכום הנקוב 

בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה 

עליכם לנמק את דרישתכם 

או לבססה, מבלי שתידרשו 

תחילה להסדיר את סילוק 

הסכום כאמור מאת החייב 

ומבלי שנטען כלפיכם כל 

טענת הגנה שתעמוד או 

שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי 

סכום הכולל שנשלם לכם שה

עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על 

 ".הסכום הנקוב לעיל

 

 :מבוקש לשנות המלל  ל

ימים  7..אנו נשלם לכם תוך "

 דרישתכם הראשונה."מקבלת 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 -נספח י"ב  51  .37

אישור עריכת 

 ביטוח

במקום המילה: "ביטוחי", מבוקש  הנדון

 להוסיף:

 "ביטוח ע"שאישור עריכת "

 מקובל.



 

 

 
 פסולת חומרים מסוכנים למתן שירותי פינוי 21/2018מכרז מס' הס.         

 14מתוך  13עמוד 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 -נספח י"ב  51  .38

אישור עריכת 

 -ביטוח 

 סעיף ג 

 

ביטוח אחריות כלפי צד "

המבטח את חבות  שלישי

הספק על פי דין, בגין אובדן 

ו/או נזק שייגרמו לאדם ו/או 

גוף, לרבות האוניברסיטה, 

עובדי האוניברסיטה או מי 

מטעמה בקשר עם או 

במסגרת מתן השירותים 

בגבול אחריות של 

לאירוע ₪   4,000,000

ובסה"כ לתקופת ביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה 

לרכוש בדבר חבות בגין נזק 

צד שלישי עקב שימוש ברכב 

מנועי, וזאת מעבר לגבולות 

האחריות הנקובים בפוליסה 

של כלי הרכב ועד לסך של 

חבות ₪,  1,000,000

הנובעת מאש, התפוצצות, 

זיהום תאונתי, דבר מזיק 

במזון או במשקה, בהלה, 

מכשירי הרמה, פריקה 

וטעינה, חבות בגין קבלנים, 

קבלני משנה ועובדיהם, 

נים סניטריים פגומים, מתק

הרעלה, ותביעות תחלוף מצד 

 המוסד לביטוח לאומי. 

הביטוח יכלול כיסוי להוצאות 

ניקיון לרבות הוצאות ניקיון 

 על פי צו של רשות מוסמכת. 

הביטוח מורחב לשפות את 

האוניברסיטה בגין אחריות 

שעלולה להיות מוטלת עליה 

למעשי ו/או מחדלי הספק 

וזאת  ו/או מי מטעם הספק

בכפוף לסעיף אחריות 

צולבת, לפיו ייחשב הביטוח 

כאילו נערך בנפרד עבור כל 

אחד מיחידי המבוטח. לעניין 

רכוש האוניברסיטה לא תחול 

הגבלה בדבר רכוש שפועלים 

 1,000,000בו עד לסך של 

 למקרה.₪ 

הביטוח כולל כיסוי לחבות 

המוביל, בגבולות אחריות של 

למקרה ₪  1,000,000

 "ה.ולתקופ

לאחר המילה: "תאונתי" מבוקש 

 להוסיף:
 ."פתאומי ובלתי צפוי"

 
 

לאחר המילה: "בגין" מבוקש 

 ."וכלפי"להוסיף: 

 

 

מבוקשת מחיקת הסיפא: "הביטוח 

 .יכלול...רשות מוסמכת"

 מקובל.
 
 
 

 

 מקובל.
 
 

 

אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 

 . המכרז אין שינוי בשאר פרטי .2
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 .בדיוקבצהריים  12.00עד השעה  29.10.2018 הינונדחה והמועד האחרון להגשת ההצעות  .3

 

כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי , המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

 וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. המציע,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים  –משה איטח 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים
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