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  2017נובמבר  26
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

יעוץ וליווי בתחום קיימות וחסכון למתן שירותי להתקשרות בחוזה  002732017/070/0/מכרז פומבי מס' : הנדון
  רשות שדות התעופה במשאבים עבור

   1הבהרה מספר 

  "), מבקשת להביא לתשומת לב המשתתפים במכרז, את העניינים הבאים: הרשותרשות שדות התעופה ("

 2017- חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז –עדכון בהוראות החוזה  .1

מהמועד שבו  45הרשות תשלם לספק את התמורה בתנאי שוטף + לחוזה, יעודכן באופן הבא: " 9.5סעיף 
(ט) לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 3על פי הוראות סעיף המציע הספק לרשות את הדוח החודשי 

יחולו על תשלומי  והקבועות בחוק הרשותעל (להלן, בסעיף זה: "החוק"). יתר ההוראות החלות  2017 -
  ". וי בחוק, ככל שיחול על התקשרויות מסוגן של אלה המוסדרות בחוזה זההתמורה, והכל בכפוף לכל שינ

       תיקון טעות סופר –מפ"ל איכות  .2

במסגרת מפ"ל האיכות אשר צורף למסמכי המכרז נפלה טעות סופר בנוגע לייחוס/מספור נותני השירותים 
גם תכולת הניסיון  במסגרת מפ"ל האיכות תוקנהביחס לאלה שמופיעים בתנאים המקדמיים למכרז. 

(ליועץ התייעלות  4וכן עבור נותן השירות מס'  (יועץ פליטות גזי חממה) 3הקבועה עבור נותן שירות מס' 
  מפ"ל האיכות בנוסח מתוקן, מצורף להלן: . אנרגטית)

ניקוד   פרמטרים עיקריים לניקוד  
  לפרמטר

  ניקוד

  1נותן שירות מס' 

  נק'] 25[ניקוד מקסימלי ליועץ פסולת הינו 

1.  
הכנת תכניות אב לפסולתו/או התייעלות ו/או העלאת אחוזי 

  בגופים ציבורים מחזור

 תכניות 5-10 4

  תכניות ומעלה 11  9

2.  
  ניסיון בכתיבת מכרזים בתחום הפסולת לרשויות מקומיות

 מכרזים 5-10  4

  מכרזים ומעלה 11  8

3.  
הפסולת ברשויות ניסיון בליווי יישום תכניות תפעוליות במשק 

    מקומיות

  פרוייקטים  5-10  4

  פרוייקטים ומעלה 11  8

  2נותן שירות מס' 

  נק'] 20[ניקוד מקסימלי ליועץ בניה ירוקה הינו 

1.  
(לא כולל  מבניםו/או ליווי הליך הסמכה של בהסמכת ניסיון

או תקן בינלאומי מוכר  LEED או 5281 י"ת לפי  מבני מגורים)
  אחר

  מבנים כולל 3עד   5

  מבנים ומעלה 4  10

  כתיבת מסמכים מקצועיים בתחום הבניה הירוקה.  .2

  מסמכים מקצועיים משמע כל אחד מאלה:

  *הכנת מסמכי מכרז 

  * הכנת חוו"ד

  מסמכים כולל 3עד   5

  ומעלה  מסמכים 4 10
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  * הכנת אוגדן הנחיות לבניה ירוקה 

  *כתיבת נהלים בתחום הבניה הירוקה

  3נותן שירות מס' 

  ]נק' 10[ניקוד מקסימלי ליועץ פליטות גזי חממה הינו 

מס' דוחות ו/או חוו"ד לשיפוט נותן השירות על פי מנגנון   
הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה לדיווח והפחתה של גזי 

חממה ו/או התכנית הלאומית להפחתת פליטת גזי החממה  
ו/או   ACAלהפחתת פליטי גזי חממה  ACIו/או תכנית ארגון 

  .בקשה להיתר פליטה למרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס)

 דוחות 3-4 3

 דוחות 5-6 6

 דוחות ומעלה 7 10

  4נותן שירות מס' 

  נק'] 15[ניקוד מקסימלי ליועץ התייעלות אנרגטית הינו 

1.  

מס' סקרי אנרגיה שביצע נותן השירות כולל הכנת מודלים 
  כלכליים-טכנו

  סקרים  3-5  2

  סקרים 6-10  4

  סקרים ומעלה 11  6

2.  

מס' בקשות שהכין נותן השרות לסיבסודים ממשלתיים ו/או 
 הכנת מכרזים ו/או ניהול הליכי מכרז

 בקשות/מכרזים 5עד  3

  בקשות/מכרזים 6-10  6

  בקשות/מכרזים ומעלה11  9

 מפגש + ריאיון אישי

, הריאיון יכלול בדיקת קו"ח יםהשירות המוצע נינותארבעת ראיון עם 
   .והתרשמות אישית יםשל המועמד

במידה ואותו נותן שירות הוצע על ידי המציע למספר תחומי 
  שירותים, הבדיקה תיערך עבור אותו נותן שירות לכל תחום בנפרד.

הריאיון יערך במועד שיקבע ע"י הרשות בפני וועדה מקצועית שתמונה 
  דת המכרזים.ע"י ווע

  . ונותני השירות המוצעים מטעם המציע המציעלראיון חייבים להגיע 

  נק' לכל היותר.  7.5 -כל יועץ ינוקד ב

  הניקוד יינתן, בין היתר, ע"פ הפרמטרים הבאים: 

  נותן השירות המוצעהתרשמות כללית מניסיון 

  .כושר ביטוי ויכולת הצגת נתונים

  השירות המוצע.התרשמות מהצגת ניסיונו של נותן 

כמו כן, כחלק מהריאיון תשאלנה שאלות מקצועיות אחידות, על 
  בסיס שאלון אחיד, עליהם יצטרכו לענות נותני השירות.

  נק' עבור כל יועץ. 7.5

 נקודות עבור פרמטר זה. 30סה"כ 

 נקודות 100סה"כ 
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  לשאלות הבהרהמענה  .3

רשות המבקשת  ,")הטופסהמכרז שבנדון (להלן: "לטופס הזמנת ההצעות נשוא  25בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:הבהרה שנשאלו באמצעות מי מהמשתתפים במכרז, שאלות על להשיב 

  תשובה  השאלה  סעיף   

  טופס הזמנת ההצעות

נבקש לסייג את האמור בסעיף   6.10.2 .1
במקרים בהם הרשות פעלה בזדון 
ו/או מסרה ביודעין מידע חסר ו/או 

  לקוי ו/או שקרי.

לא יחול שינוי בהוראות הסעיף. הרשות כפופה 
להוראות הדין וכגוף ציבורי גם לנורמות מן המשפט 

  המנהלי.  

לצורך הוכחת מבוקש להבהיר האם   7.1.2 .2
התנאי המקדמי יוכל מציע להסתמך 

קבלני על ניסיון שנצבר באמצעות 
  משנה/נותני שירות מטעמו.

מציע  יוכל לאלצורך הוכחת התנאי המקדמי 
קבלני להסתמך על ניסיון שנצבר באמצעות 

מציע יוכל להסתמך על  .משנה/נותני שירות מטעמו
ניסיון שנצבר אצל הישות המשפטית אשר הגישה 
את ההצעה למכרז, וזאת גם אם לצורך מתן 
השירותים מושא הניסיון הנדרש, העסיק המציע 

  קבלני משנה/נותני שירותים.  מטעמו

להבהיר האם נותן השירות מבוקש   7.1.3 .3
יכול להופיע בהצעות של יותר 

  ממציע אחד.

נותן תשומת לב המציעים הינה להגדרת " חיובי.
  " אשר בסעיף זה.השירות מטעמו

מבוקש לשנות תנאי הסף ולהוסיף   7.1.3.1.1 .4
 20גם הנדסאי בעל ניסיון של מעל 

  שנה

  הבקשה נדחית.

האם לצורך הוכחת מבוקש להבהיר   7.3.1 .5
 7.1.2התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

לטופס הזמנת ההצעות, יוכל מציע 
עוסק מורשה להסתמך על ניסיון של 
, ללא מיזוג אשר מועסק אצל המציע

  או רכישה.

 7.1.2לצורך הוכחת התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
מציע להסתמך על  יוכל לאלטופס הזמנת ההצעות, 

, אשר מועסק אצל המציעעוסק מורשה ניסיון של 
  . ללא מיזוג או רכישה

נבקש להוסיף לסעיף כי הארכת   10 -  ו 9.2 .6
תוקף הערבות לתקופה נוספת, לא 

  יום. 90תעלה על 

  הבקשה נדחית.

מבוקש לשנות את תעריף החשכ"ל   11.2.3.2 .7
לרמה  3המהווה בסיס להנחה מרמה 

. לאור הניסיון המבוקש במפ"ל 1
בעלי תפקידים האיכות, נדרשים 

בכירים, אשר אינם עונים להגדרה 
  .3של יועץ 

  הבקשה נדחית.

- נספח ב'  .8
 3.1.2סעיף 

  (ב).

מבוקש להבהיר האם התוכניות 
צריכות להיות ברשויות שונות, או 
יכולות להיות תוכניות שונות באותה 

  רשות.

  תוכניות שונות מאותה רשות. ציגניתן לה

נותן  - נספח ד' .9
שירות ליועץ 

  .2מס' 

מבוקש לשנות את מפ"ל האיכות, כך 
שייחשבו מבנים אשר נבנו בהתאם 
לתקנים שצוינו והוגשו עבורם 
אוגדני בנייה ירוקה לאישור רשויות 

  מקומיות ו/או ועדות תכנון ובניה.

  הבקשה נדחית.
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נותן  - נספח ד' .10
שירות ליועץ 

  .3מס' 

מבוקש להוסיף ניקוד עבור חוות 
במסגרת דעת לשיפוט בקשה 

התכנית הלאומית להפחתת פליטות 
כמו כן מבוקש לשנות את  גזי חממה.

המפ"ל כך שייחשבו דוחות שהוגשו 
פליטה  והתירי  ACAלתכנית 
 הפליטות לסביבה (מפל"ס).  ולמרשם

. לצד האמור, נוסח הפסקה ניקודב לא יחול שינוי
מס' דוחות במפ"ל האיכות יעודכן באופן הבא: "

לשיפוט נותן השירות על פי מנגנון ו/או חוו"ד 
של המשרד להגנת הסביבה לדיווח  יהוולונטר

והפחתה של גזי חממה ו/או התכנית הלאומית 
להפחתת פליטת גזי החממה  ו/או תכנית ארגון 

ACI  להפחתת פליטי גזי חממהACA   ו/או בקשה
להיתר פליטה למרשם הפליטות לסביבה 

  ."(מפל"ס)

  חוזה

לסייג את האמור בסעיף נבקש   3.3 .11
במקרים בהם הרשות פעלה בזדון 
ו/או מסרה ביודעין מידע חסר ו/או 

  לקוי ו/או שקרי.

לא יחול שינוי בהוראות הסעיף. הרשות כפופה 
להוראות הדין וכגוף ציבורי גם לנורמות מן המשפט 

  המנהלי.  

אין הגדרה בחוזה למונח "היועץ".   3.5.5 -  ו 3.4 .12
  הבהרתכם.נבקש את 

  " ימחק מהוראות סעיפים אלה. היועץהמונח: "

נבקש להוסיף את המילים: "בקשר   3.5 .13
עם המכרז" לאחר המילה "כלשהו" 

  בשורה השנייה לרישא של הסעיף. 

הספק לא יכול להימצא במצב של . הבקשה נדחית
  ניגוד עניינים, בין בקשר עם המכרז ובין אם לאו. 

בסוף הסעיף את נבקש להוסיף א.   3.5.1 .14
המילים: "בקשר עם השירותים 

  נשוא המכרז".

נבקש למחוק את המילים: "בין ב. 
במישרין ובין בעקיפין" שבשורה 

  השנייה לסעיף.

  א. הבקשה נדחית. 

  ב. הבקשה נדחית. 

לחילופין,  נבקש למחוק סעיף זה.  3.5.3 .15
נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את 

  המילים: "למיטב ידיעת הספק".

  כמבוקש. 

נבקש למחוק את המילים: א.   3.6 .16
  "המלאה והבלעדית".

נבקש לסייג את האמור בסעיף זה ב. 
על ידי הוספת המשפט הבא בסוף 

אינה  לכך "ובלבד שהסיבה הסעיף:
 הרשות של מחדל או ממעשה נובעת

מטעמה ו/או כתוצאה  מי של או/ו
מהפרת התחייבויותיה של הרשות 

להוראות כלפי הספק בניגוד 
  החוזה".

  הבקשה נדחית. א. 

לא יחול שינוי בסעיף. הרשות כפופה לאחריות ב. 
  בהתאם להוראות הדין. 

 -  ו 5.5, 5.1 .17
7.2 ,7.3  

נבקש להבהיר כי האמור בסעיפים 
  הללו הינו בכפוף להוראות חוזה זה.

  כמבוקש. סעיפים אלה יתוקנו בהתאם. 

נבקש למחוק את המילים: א.   5.4 .18
והבלעדית" שבשורה "המלאה 

  השנייה לסעיף.

נבקש למחוק את המשפט ב. 
שמתחיל בשורה השישית לסעיף: 
"גם אם הביצוע ו/או השירותים 
האמורים אינם נדרשים במפורש 

  בחוזה".

  א. הבקשה נדחית. 

  ב. לא יחול שינוי בסעיף. 
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נבקש למחוק את המשפט: א.   6.1.2 .19
"ומבלי שתידרש לנמק את 

הראשונה החלטתה" שבשורה 
לסעיף, ולכתוב במקומן את המילים 
הבאות: "ובלבד ומסרה לספק 

  נימוקים סבירים".

נבקש להוסיף לאחר המילה ב. 
"יאוחר" שבשורה השלישית לסעיף 

ימים לאחר  30 -  את המילים: "מ
דרישת הרשות", ולמחוק את 
המילים: "מהמועד אותו נקבה 

  הרשות לכך".

, את החלטתה""ומבלי שתידרש לנמק א. המשפט: 
  ימחק. מעבר לאמור לא יחול שינוי בסעיף. 

  ב. הבקשה נדחית. 

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את   6.2.3 .20
המילים: "בכפוף להוראות חוזה זה 

  ולכל דין".

  הבקשה נדחית. 

  הבקשה נדחית.   נבקש למחוק סעיף זה.  6.2.5.4 .21

נבקש למחוק את המשפט א.   10.2 -  ו 8 .22
"על אף האמור בתחילת הסעיפים: 

בכל דין", ולהחליפו במשפט: 
"בכפוף להוראות חוזה זה ולכל 

  דין".

נבקש למחוק את המילים: ב. 
"הבלעדית, המוחלטת והמלאה" 

  שבשורה הראשונה לסעיף.

בשורה הראשונה והרביעית, נבקש ג. 
להוסיף את המילה "ישיר" לאחר 

  המילה "נזק".

נבקש למחוק את המילים: "בין ד. 
היה מודע להם ובין אם שהספק 

לאו" אשר בשורה האחרונה 
  לסעיפים.

הספק באופן הבא: " נויעודכ 10.2וסעיף  8סעיף 
על פי דין באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה  ישא

לכל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, שנגרמו 
לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, 
בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי 

 שלא השירותים ביצועבשל  ו/אומטעמו על פי החוזה 
/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם
/או ו בקשה/או ו קורתבי/או ו הבהרה/או ו הנחיה
 היה שהספק בין, האמור עם בקשר הוראה/או ו פיקוח
   ."לאו אם ובין להם מודע

  

נבקש למחוק את המילים: "ו/או   9.7 .23
 בעקיפין" שבשורה החמישית לסעיף.

במישרין ו/או בעקיפין עם במקום המילים: "
  ". בביצוע", יבוא: "ביצוע

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את   10.3 .24
  המילים: "בכפוף לכל דין".

נבקש למחוק את המילים: "מיד עם 
דרישתה הראשונה" שבשורה 

  הראשונה לסעיף.

נבקש להוסיף את המילה "ישיר" 
לאחר המילה "נזק" שבשורה 

  הראשונה לסעיף.

נבקש לסייג את חובת השיפוי בסעיף 
זה, על ידי הוספת הפסקה הבאה 

  להלן:

"זכותה של הרשות לשיפוי לפי 
ם זה מותנית בכך שכל התנאים הסכ

המפורטים להלן התקיימו: (א) 
בסמוך למועד בו נתקבלה בידי 
הרשות תביעה ו/או דרישה כאמור 
מידי צד שלישי כלשהו היא הודיעה 

  יעודכן באופן הבא:  10.3סעיף 

הספק יפצה ו/או ישפה את הרשות, בגין כל נזק ו/או "
המצויים באחריות אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, 

שיגרמו לרשות ו/או לכל  לעיל 10.2הספק על פי סעיף 
מי מטעמה (לרבות צדדים שלישיים) ו/או שאותו 
תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, והספק מוותר 

היה מנוע ומושתק בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן י
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא 

  . בקשר לכך

חובת השיפוי המוטלת על הספק תהיה כפופה 
החלטת רשות מוסמכת שאינה ניתנת לעיכוב ל

י ביצוע או בכפוף להסכם פשרה שאושר על יד
על להתגונן לספק הספק, לאחר שהרשות תאפשר 

  ". כאמור רישהתביעה ו/או בדבפני כל חשבונו 
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על כך מידית לספק; (ב) הרשות 
אפשרה לספק ליטול בעצמו ו/או 
באמצעות מי מטעמו ועל חשבונו את 
ההגנה ו/או הטיפול המלאים 

לעדיים בתביעה ו/או בדרישה והב
(ג) תשלום השיפוי על ידי - כאמור; ו

הספק, יעשה רק לאחר החלטת 
רשות מוסמכת שאינה ניתנת לעיכוב 
ביצוע או בכפוף להסכם פשרה 

  שאושר על ידו."

נבקש כי הערבות תחולט לאחר   11.6 -  ו 11.5 .25
התראה ומתן אפשרות לתקן את 

  ההפרה.

  הבקשה נדחית.

נבקש לסייג את הסעיף באופן   14.2.1 .26
שהרשות תהא מחויבת להודיע 

יום מראש ובכתב  14לספק לפחות 
בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, 

יום מראש ובכתב בכל מקרה  7 - ו
הפרה יסודית, והכל כדי לתת של 

לספק את האפשרות לתקן את 
  ההפרה בתקופות כאמור.

  כמבוקש. 

בנוסח  15.3נבקש להוסיף ס"ק   15 .27
  כדלקמן:

מובהר בזאת כי על מרכיבי המידע 
הבאים לא תחול חובת סודיות, קרי, 

נחלת הכלל ו/או (א)  אם המידע הינו
אשר הפך לנחלת הכלל לאחר 

זה שלא כתוצאה  הסכםחתימת 
 ו על ידי הספק; (ב) מידעמהפרת

; (ג) כדין מצד שלישישהספק קיבל 
ו של הספק טרם ברשות השהיידע מ

מסירתו על ידי הרשות; (ד) גילוי 
פרטים אשר גילויים נדרש לצורך 
הגנה על זכויות במסגרת הליכים 
משפטיים ו/או מידע אשר נדרש 
לפרסמו על פי הוראת דין ו/או צו 

ל רשות שיפוטית ו/או מאת כ
ממשלתית, בכפוף לכך שהספק יידע 
בהקדם את הרשות בדבר 

  הצו/הדרישה כאמור.

חובת הסודיות לא "בנוסח הבא:  15.3יתווסף סעיף 
 תחול על מרכיבי המידע הבאים: (א) המידע שהינו

נחלת הכלל ו/או אשר הפך לנחלת הכלל לאחר 
ו על ידי זה שלא כתוצאה מהפרת הסכםחתימת 

; כדין מצד שלישישהספק קיבל  הספק; (ב) מידע
ו של הספק טרם מסירתו על ברשות השהיידע מ(ג) 

ידי הרשות; (ד) מידע אשר נדרש לפרסמו על פי 
הוראת דין ו/או צו מאת כל רשות שיפוטית ו/או 
ממשלתית, בכפוף לכך שהספק יידע בהקדם את 
הרשות בדבר הצו/הדרישה כאמור ויאפשר לה 

   ".להתגונן

נבקש למחוק התייחסות לפיצוי   18.2 .28
ונבהיר שהספק  10%מוסכם של 

ישלם רק בגין הוצאות עודפות 
  שנגרמו לרשות.

  הבקשה נדחית. 

  

  

  הבקשה נדחית.   נבקש למחוק סעיף זה  18.5 .29

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את   )א( –נספח ה'   .31
המילים: "בכפוף לכל דין" ולמחוק 

במילים "בין את המשפט המתחיל 
אם נזק ו/או אובדן כאמור 
ייגרמו....." עד למילים: "למעט בגין 

כמו כן נבקש להוסיף את  נזק..".
המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק 

  שבשורה הראשונה.

  .נדחותהבקשות 
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  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -הבהרה זו כשהיא חתומה על 

  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  

  

  

  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה    -  מר אלדד סומר
  רפרנט רכש בכיר    - גב' לייני שפיגל

  רמ"ח איכות הסביבה    - איריס רזגב' 
 הועדות מזכירת  - קעטבי אריאלהגב' 

נבקש למחוק את המילה "וכן"   (ב) –נספח ה'   .32
נבקש כמו כן,  שבשורה הראשונה.

"והוא פוטר למחוק את המילים: 
את הרשות מכל אחריות לנזק 

  כאמור" שבשורה האחרונה.

 בזאת מתחייב הספקסעיף ב יעודכן באופן הבא: "
 את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות
 פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד וכל הרשות
כל  בקשר עם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו
 והוא  שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, עאירו
  ."לנזק כאמור אחריות מכל הרשות את פוטר

מתבקש להוסיף את הפסקה הבאה:   )ג( –נספח ה'   .33
לא יישא  הספקכי  ,מובהר בזאת"

 באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי
. בכל מקרה, אחריותו כלפי הרשות

בגין  לשיפוי הספקהמצטברת של 
נזק לא תעלה על סך כל התמורה 

  ."בגין חוזה זה לספקהמגיעה 

כי  ,מובהר בזאתיתווסף המשפט הבא בלבד: "
 לא יישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי הספק

  ". כלפי הרשות
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