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  2018 פברואר 11
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

היבטי איכות יעוץ וליווי בתחום למתן שירותי להתקשרות בחוזה  007422017/070/0/מכרז פומבי מס' : הנדון
  רשות שדות התעופה עבור סביבה בתשתיות

   1הבהרה מספר  

שדות  , להלן התייחסות רשות")ההזמנה טופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות 21בהתאם להוראות סעיף 
  :על ידי המשתתפים בקשר עם המכרז שבנדון נשאלואשר הבהרה שאלות ל ")הרשותהתעופה (להלן: "

  תשובה  השאלה  סעיף   

  טופס ההזמנה

הצעה למכרז, כך  להגיש נבקשכם כי יתאפשר  2.1 .1
שההצעה תכלול רק את חלק מהיועצים 

  הנדרשים במסגרת המכרז.

   .הבקשה  נדחית

האם העבודה תבוצע להבהיר נבקשכם   2.2 .2
  או במשרדי הרשות? ,בעיקרה במשרדי היועץ

מרבית העבודה הינה במשרדי המציע ככלל, 
למעט פגישות וסיורים  , זאתו/או היועץ

   וליווי סקרים.

כחת וה צורךלהאם נבקשכם להבהיר,   7.1.3.1.3 .3
 10נדרש להציג   ,בתנאי מקדמי זה העמידה

העניק   מהם אחד שבכלפרויקטים שונים 
יעוץ ישירותי ה כלאת  1נותן שירות מס' 

ון, הובלה, שינוע והערכת סשלהלן: אח
סיכונים מחומרים מסוכנים, או שנדרש 

שבהם יחדיו  פרויקטים שונים 10להציג 
כל השירותים  1ידי נותן שירות - עלהוענקו 
(קרי, אין צורך שבכל אחד מעשרת   האמורים

  הפרויקטים יוענקו כל שירותי הייעוץ)

  

מתכבדת להבהיר כי לצורך הוכחת  הרשות
העמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

 השנים 3 במהלךכי  להוכיח, נדרש 7.1.3.1.3
 להגשת ןהאחרו למועד שקדמו האחרונות
 לעשרה ייעוץ שירותי העניק, ההצעות

כללו שירותי ייעוץ יחדיו  כולם אשר, פרויקטים
 סיכונים והערכת שינוע, הובלה, לאחסון

  .מסוכנים מחומרים

 המקדמי בתנאי העמידה הוכחת לצורך, קרי
 פרויקט כל כי להוכיח צורך אין, האמור
 התחומים לכל ייעוץ שירותי כלל ופרויקט
  .האמורים

נבקשכם לעדכן את התנאי המקדמי האמור,   7.1.3.2 .4
כך שניתן יהיה להוכיח את התקיימותו גם 

תואר אקדמי במדעי הטבע  או באמצעות 
סביבתית או  מיקרוביולוגיה  מיקרוביולוגיה

  יישומית

  הבקשה נדחית.

נבקשכם לעדכן את התנאי המקדמי האמור,   7.1.3.2.1 .5
כך שניתן יהיה להוכיח את התקיימותו גם 

מדעים מדויקים (כגון בתואר באמצעות 
   .כימיה)

   הבקשה נדחית.

נבקשכם לעדכן את התנאי המקדמי האמור,   7.1.3.2.2 .6
כך תקופת הניסיון האמורה בסעיף תתקצר 

  ) שנים.5חמש (- ) שנים ל10מעשר (

  נדחית.הבקשה 

הדרישות המנויות בסעיף הינם  האם  7.1.3.2.3 .7
הכנת מצטברות, כל שנדרש  להראות ניסיון ב

או  הכנת פתרונות,וליווי סקרים  ,סקרים
  שמדובר בדרישות חלופיות.

לצורך הוכחת תנאי דרישות מצטברות. 
מקדמי זה, נותן השירות יסתמך על כל 

  הדרישות בתנאי מקדמי זה.
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נבקשכם לעדכן את התנאי המקדמי, כך   7.1.3.2.3 .8
שלצורך הוכחת העמידה בתנאי המקדמי 

ניסיון כרגולטור האמור, ניתן יהיה להציג גם 
במשרד להגנת הסביבה, שהיה אחראי על 

אך לא  ,הרגולציה בתחומים הרלבנטיים
  .ביצע סקרים וכיוצ"ב בעצמו

  הבקשה נדחית.

שירות אחד א. האם ניתן להציג יותר מנותן   11.2.2.1 .9
  לכל תחום?

כאשר המציע  האיכות ציון ב. כיצד יינתן
נותן שירות שונה לכל תחום, וכיצד מספק 

יינתן כאשר מציע במסגרת הצעתו נותן 
  שירות זהה לחלק מהתחומים?

 לא.  .א
  

 ההצעות הזמנת לטופס' דנספח לבהתאם   .ב
, כל נותן שירות בכל אחד האיכות ל"מפ

בהתאם מארבעת התחומים ייבחן בנפרד, 
לאמות המידה שבמפ"ל. היה והוצג נותן 
זהה ביחס לחלק מהתחומים ייבחן אותו 
נותן שירות בהתאם לאמות המידה 

   שהוגדרו במפ"ל.

מובהר, כי נותני השירותים המוצעים 
מטעם  יםהשירות נילהיות נות יםמחויב

  המציע בתקופת ההתקשרות.

  כולל מע"מ. לאהתעריף   האם התעריף המצוין כולל מע"מ?  11.2.3.2 .10

–נספח ב'  .11
  26עמוד 

האם ניתן לציין גם עבודות של המשרד שאיש 
המקצוע לא הוביל אותן אלא היה שותף 

  זוטר בהן?

  הבקשה נדחית.לא. 

נספח ד'   .12
לטופס 
הזמנת 
  הצעות

כיצד יבוצע ניקוד לנותן שירות שעבד 
כרגולטור  (הכנת הנחיות, תקנות וחוקים; 

ביצוע פרויקטים)) בנושאים פיקוח עליון על 
הרלבנטיים במשרד להגנת הסביבה, אך לא 

  ביצע סקרים וכיוצ"ב בעצמו?

לעיל, שלפיה  ניסיון  8ראה תשובת הבהרה 
כרגולטור במשרד להגנת הסביבה אינו 

  מספק. 

בהתאם לפרמטרים יבוצע ניקוד האיכות 
   איכות.  המנויים במפ"ל

טופס  .13
המענה 

למתן ציון 
 - איכות
 סעיף

2.1+.2.5.  

לסייג את דרישתכם שלפיה אנו  נבקשכם
לקוחות נדרשים לציין את פרטי הלקוח, שכן 

רבים אינם מעוניינים בפרסום העובדה כי 
, למעשהבצעו סקרים באתרים מסוימים. 

קיימת בעיה בפירוט מספר הסקרים שבוצעו 
  על ידי המציע.

 שםהמציעים לפרט את  הבקשה נדחית. על
עם תיאור כללי של  יחדהקשר  ופרטיהלקוח 

  ).הסקר ומטרתהדו"ח המסכם (כותרת 

יחד עם זאת, במטרה למנוע חשיפה של  
 , מבקשתסודיים- מסחריים - פרטים עסקיים

 שארוייהלקוח  פרטילהבהיר, כי  הרשות
כל שהמציע נימק בהצעתו מדוע אין כחסויים 

 הרשותבכפוף לכך  שו, לחשוף את שם הלקוח
 לפגוע כדי ישפרטים אלו  בחשיפתסברה כי 

 , והכלהאמורים בלקוחותממשית  פגיעה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולאחר 

 השונים השיקולים מכלולשביצעה איזון בין 
  .לעניין הרלוונטיים

 שינוי כל יעשה לאלעיל,  האמור מלבד 
  בהוראות המכרז.

טופס  .14
המענה 

למתן ציון 
 - איכות
 סעיף

2.1+.2.5.  

המידה האמורות,  אמות את לעדכן נבקש
שכן קיים חשש לכאורי שמציעים "גדולים" 

 שאינם עובדות יציגו למכרז ניגשים אשר
 מםאחר מטע עובד של ניסיון וייחסו, אמת
 השירות נותן כאשר, המוצע השירות לנותן
 השירותים את ביצע לא הניסיון הוצג שלגביו

  .האמורים

מציע כלשהו  כי שימצא ככל. נדחית הבקשה
ייחס ניסיון של עובד אחר מטעמו לנותן 
השירות המוצע, כאשר בפועל נותן השירות 
שלגביו הוצג לא ביצוע את השירותים 

 וכי, לו שבויח לא זה שניסיון הריהאמורים, 
רשאית לפסול את הצעתו ככל  יהיתה הרשות

   שימצא כי הציג עובדות כזב. 
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טופס  .15
המענה 

למתן ציון 
 - איכות

. 2.1סעיף 
+2.2 +.2.5.  

נותן מה דינם של סקרים שבוצעו על ידי 
ר, וכיצד ניתן להוכיח בהיותו שכי השירות

  האמור? את הניסיון

  

היה יניתן להציג את הסקרים הללו ובלבד ש
  .האיש העיקרי במתן השירות

לצורך הוכחת הניסיון האמור  יש למלא אחר 
הוראות נספח ב', ולכלול את פרטי איש 

  לצורך אימות הניסיון. הקשר

טופס  .16
המענה 

למתן ציון 
 - איכות

  .2.3סעיף 

גם אם לקוח מסכים לחשוף את הקשר בינו 
ובין המציע, חשיפת העובדה כי הכין תוכנית 
חפירה ו/או שיקום קרקע בדרך כלל אינה 
 נחלת הכלל ולא יחפוץ לפרסמה ברבים.

  שם הלקוח. אתנבקש לא לפרט 

הנדרשים  הנתונים פירוט אי. נדחית הבקשה
. על שהוצגבמכרז יביא לאי הכרה בניסיון 

המציעים לפרט את שם הלקוח ופרטי הקשר 
יחד עם תיאור כללי של הדו"ח המסכם 

  (כותרת ומטרת הסקר). 

מבקשת להבהיר, כי  הרשותעם זאת,  יחד
הלקוח יישארו חסויים ככל והמציע  פרטי

 ובכפוף לכך ציין זאת במפורש בהצעתו, 
ת סברה כי בחשיפת פרטים אלו יש הרשוש

כדי לפגוע פגיעה ממשית בלקוחות האמורים 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולאחר 

השיקולים השונים  מכלולשביצעה איזון בין 
  הרלוונטיים לעניין. 

טופס  .17
המענה 

למתן ציון 
 - איכות

  .2.5סעיף 

כמעט בכל תחום בין המציע  –חיסיון 
וניגוד עניינים  והלקוחות קיים הסכם סודיות

שלא מאשר פירוט של הסקרים, תוכניות 
חפירה ושיקום. אין אפשרות לפרוס זאת 

  בפני צד ג.

נדחית. אי פירוט הנתונים הנדרשים  הבקשה
במכרז יביא לאי הכרה בניסיון שהוצג. על 
המציעים לפרט את שם הלקוח ופרטי הקשר 
יחד עם תיאור כללי של הדו"ח המסכם 

 להכיר ניתן לאקר). (כותרת ומטרת הס
 בטופס שנדרש האלמנטרי פירוט ללא בניסיון

  ההצעה.

עם זאת, הרשות מבקשת להבהיר, כי  יחד
פרטי הלקוח יישארו חסויים ככל והמציע 

הרשות ובתנאי שציין זאת במפורש בהצעתו, 
סברה כי בחשיפת פרטים אלו יש כדי לפגוע 
פגיעה ממשית בלקוחות האמורים בהתאם 

דעתה הבלעדי ולאחר שביצעה איזון לשיקול 
בין מכלול השיקולים השונים הרלוונטיים 

  לעניין.

  חוזה

בהתייחס להגדרת "מדד המחירים" שבסעיף   1.5 .18
האם מדובר בטעות סופר בדבר הצמדת 
התמורה בחוזה למדד הפירות והירקות? 
מדובר בשירות שבו העלויות הן שכר עבודה 

המחירים ומכאן מתבקשת הצמדה למדד 
  לצרכן או מדד רלבנטי אחר.

לחוזה התמורה  9.2בהתאם להוראות סעיף 
צמודה רק לשינויים שיחולו בתעריף  תהיה

  חשכ"ל.

ההגדרה האמורה מתייחסת אך ורק להצמדת 
כתב  - ערבות החוזה, כאמור בנספח ד'

  הערבות.

נבקש לסייג את הסעיף באופן שהרשות תהא   14.2.1 .19
יום מראש  14לפחות מחויבת להודיע לספק 

ובכתב בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, 
יום מראש ובכתב בכל מקרה של הפרה  7 - ו

יסודית, והכל כדי לתת לספק את האפשרות 
  לתקן את ההפרה בתקופות כאמור.

הבקשה נדחית. הפרה יסודית תזכה את 
  הרשות בביטול מיידי של החוזה. 

  בנוסח כדלקמן: 15.3 נבקש להוסיף ס"ק  15 .20

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

נחלת הכלל ו/או אשר הפך לנחלת הכלל (א) 

כך שמידע שהינו  הבקשה מתקבלת בחלקה,
נחלת הכלל או מידע שהיה ברשותו של הספק  

ידי הרשות לא תחול חובת - טרם מסירתו על
  הסודיות האמורה בסעיף.
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זה שלא כתוצאה  הסכםלאחר חתימת 
שהספק  ו על ידי הספק; (ב) מידעמהפרת
 השהיידע מ; (ג) כדין מצד שלישיקיבל 
רתו על ידי ו של הספק טרם מסיברשות

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 מאת כל רשות 
שיפוטית ו/או ממשלתית, בכפוף לכך שהספק 
יידע בהקדם את הרשות בדבר הצו/הדרישה 

  כאמור.

נבקש למחוק התייחסות לפיצוי מוסכם של   18.2 .21
ונבהיר שהספק ישלם רק בגין הוצאות  10%

  עודפות שנגרמו לרשות.

  הבקשה נדחית.

  הבקשה נדחית.  נבקש למחוק סעיף זה  18.5 .22

 –נספח ה'  .23
  (א)

, מבקשים למחוק את המלים "על ידי 3שורה 
  קבלנים"

מוסכם בכפוף לכך שהספק יצהיר כי אינו 
מעסיק קבלנים מטעמו במסגרת מתן 

  .השירותים

  

 –נספח ה'  .24
  (ב)

  מוסכם  , מבקשים למחוק את המלה "וכן"3שורה 

 –נספח ה'  .25
  (ב)

  

  מבוקש כי:

לאחר המילים: "לרכוש באחריותו   .א
ו/או בשימושו" יירשם: "המבוא 

 לחצרי הרשות". 
לאור המקבל בשוק הביטוח מבוקש כי   .ב

לאחר המילים: "וכן בגין כל נזק" 
  יבוא: "לרכוש".

  

 
. לא מוסכם )6השינוי בסעיף ב(  .א

הרשות לא לוקחת אחריות על כל 
רכוש של הספק בין אם מובא 

 לחצריה ובין אם לא.
  ם.מוסכ  .ב

 –נספח ה'  .26
  )ג(

מבקשים למחוק את המשפט "מיד  2בשורה 
עם דרישתה הראשונה של הרשות לעשות כן" 
ולכתוב במקומות את המשפט "וזאת על פי 
פסק דין חלוט או הסכם פשרה שיאושר ע"י 

  הספק.

כמו כן מבקשים למחוק את המשפטים "או 
"וכן בכל הוצאה והפסד  - שנדרשה לשלם" ו

בהם או שנדרשה לשאת בהם שהרשות נשאה 
או מחדל המצוי \בקשר לנזק עקב כל מעשה ו

באחריות הספק על פי המפורט בסעיף א' 
  לעיל".

מוסכם חלקית. ניתן כי בסעיף (ג) בחלק  
וזאת על פי פסק דין חלוט  ""אחריות" ירשם
  "או הסכם פשרה

  

  

  לא מוסכם.

  

 –נספח ה'  .27
  )ג(

מבקשים להחליף את המשפט "הוצאות 
משפטיות שיהיו לרשות" במשפט "הוצאות 

  משפטיות סבירות שיהיו לרשות".

  מוסכם.

 –' ונספח  .28
)1(  

שורה  - מבקשים למחוק את המלה "כל"
  שניה, מלה שמינית.

  .מוסכם

 –' ונספח  .29
)1(  

לסעיף, מבקשים להוסיף את המלה  12שורה 
 - או" ל\"בגין" בסוף השורה בין המילים "ו

  "פועלים מטעמו".

  .מוסכם
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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' 

 –' ונספח  .30
)2(  

לסעיף, מבקשים להוסיף את המלה  5שורה 
 - או" ל\"בגין" בסוף השורה בין המילים "ו

  "פועלים מטעמו".

  .מוסכם

   –נספח ו'  .31

חבות 
  מעבידים

  מבוקש כי: 

המילים: "תוך כדי או עקב" תוחלפנה 
  במילים: "תוך כדי ועקב".

  .מוסכם

   –נספח ו'  .32

 5כללי 

המילים: "ו/או לביטול" מבוקש כי לאחר 
  יבוא: "במשך תקופת הביטוח".

  .מוסכם

  

  כללי

ניסיונו הכללי של המשרד בנושאי  האם   .33
וזאת בנפרד  ייזכה את המציע בניקוד, הייעוץ

  נותני השירותים? ובנוסף לניסיון

לא. הניקוד יינתן רק ביחס לניסיון נותני 
  השירותים.

היות שהמכרז הינו לתקופה לא קצרה    .34
האם  –ותיתכן עבודה אינטנסיבית לפרקים 

אפשר להציע איש צוות נוסף בכל תחום 
  העומד בתנאי הסף 

  לא.

האם יש לחתום על החוזה בעת הגשת מסמכי    .35
  .המכרז

  .כן

האם הזוכה במכרז יהיה מנוע מלגשת    .36
הקשורים  הצעות מחיר ם / הליכילמכרזי

  לשירותים שבהם העניק/מעניק לרשות ייעוץ.

  .כן

 במסגרת כי, להבהיר הרשות מבקשתכן  כמו
 של ממצב להימנע הספק מתחייב החוזה

ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים כלשהם, 
  במישרין ו/או בעקיפין.

בין  עניינים ניגודמתקיים  האם החלטה
השירותים נשוא החוזה לבין מכרזים 

, בלבד רשותשתפרסם הרשות, תהיה של ה
  .לכך בקשר טענה בכל ישמע לא והספק
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