המרכז הרפואי לגליל
מכרז  22/2022לפינוי פסולת זיהומית במרכז הרפואי לגיל
מענה לשאלות הבהרה 3.3.2022
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שאלה
נבקשכם להוסיף לאחר
המילים" או חברת בת
בבעלות  100%של המציע
ואשר מהווה זרוע תפעולית
של המציע ( נציין כי היא
אשר תבצע בפועל את הטיפול
נשוא העבודה המבוקשת. -
מדובר בתחנת מעבר מורשית
על פי דין "אקומדיקל"
לטיפול פסולת נושא מכרז זה
והמחזיקה בכל הרישיונות
וההיתרים ותקני איכות
הנדרשים ומעבר לנדרש"
תצורף אסמכתא להוכחת
בעלות מלאה של המציע(רשם
חברות).
מבוקש למחוק "הקשורים"
ובמקום זאת ייכתב  ":כפי
שהם מוצגים "
מבוקש להוסיף בסייפא .על
אף האמור לעיל ,במידה ויהא
שינוי רגולטורי או עלייה
במחירי הטיפול ,אשר אין
למציע כל יכולת להשפיע
עליהם ואינן קשורות בו,
תשתנה התמורה בהתאמה
וביחס ישיר לעליית המחיר
ותוספת התשלום תהא בכפוף
לאסמכתאות המעידות על כך
השנייה
מהשנה
החל
להתקשרות.
נבקש כי "מקרים חריגים"
יהיו בתוספת תשלום ו או
שיתחם במינימום להזמנה.
כמו כן ,האם יש תוספת
תשלום עבור עבודה בימים
שאינן ימי עסקים כמוגדר
בחוק? למשל ,חגים שבתות .
במידה והתשובה לכך הנה
חיובית ,נבקש להוסיף שורת
תמחור עבור עבודה בימים
אלה ובשעות שאינן שעות
עבודות המקובלות  .חברתנו
מחויבת לתשלום לעובדיה
בהתאם לחוק ולכן ישנו פער
בין תשלום לעובד בימי חג
שישי/שבת כנדרש.
בשורה
להוריד
מבוקש
ראשונה את המילה "כל" .
לאחר המילה "אחריות
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תשובת המרכז הרפואי
הבקשה נדחית – מציע
המגיש הצעה חלה עליו
החובה לעמוד במצטבר בכל
תנאי המכרז.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



בהתאם למסמכי המכרז
השירות המבוקש הינו פינוי 2
פעמיים בשבוע ,בימים ב' ו-ה'
או לחלופין ג' ו-ו' ,כפי
שידרוש המרכז הרפואי
מהספק.
במקרים חריגים הספק
יידרש לבצע פינוי בהתראה
של  24שעות מראש ,ללא כל
תוספת עלות.



הבקשה נדחית.
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נספח ה' – הסכם –
סעיף 9.2
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נספח ה' – הסכם –
סעיף 9.3
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נספח ה' – הסכם –
סעיף 9.4
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נספח ה' – הסכם –
סעיף 10.1

.10

נספח ד' – הצעת
מחיר.

מבוקש להוסיף את המילה
"על פי דין" .
 מבוקש להוסיף :ובלבד
שנקבעה אחריות הקבלן
לנזק.
בשורה
להוריד
 מבוקש
הראשונה " באופן בלעדי"
(מה לגבי נזקים שנגרמו על ידי
הספק בשל גורם הקשור
ובמקום זאת
במזמין?)
מבוקש כי ייכתב" :על פי דין"
 מבוקש למחוק את המילים :
"בין מתוך זדון"  .בסייפא:
"ובלבד שנקבעה אחריותו על
פי דין ".
 מבוקש למחוק את המילה
"כל "  .מבוקש למחוק את
השורה המתחילה במילים "
הקבלן מתחייב בזאת "....ועד
סוף הסעיף.
 מבוקש להוסיף :בסייפא :
"הפטור לא יחול לטובת אדם
אשר גרם לנזק בזדון " .
בשורה
להוריד
 מבוקש
השלישית" :ביטוח עבודות
קבלניות" – לא רלבנטי
לעבודות נשוא הסכם זה.
 בשורה לפני אחרונה מבוקש
למחוק " :את המילה "כנ"ל"
ובמקום זאת מבוקש לכתוב:
" הולמים בהתאם לאופי
ומהות ההתקשרות עמם".
נספח ד' – נבקש לתמחר את
הפסולת הזיהומית לפי דולבים של
 240ליטר או לפי  1ליטר (במסמכי
המכרז התמחור הוא לפי 360
ליטר ).



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית.



מקובל – המילים עבודות
קבלניות ימחקו.



הבקשה נדחית.



הבקשה נדחית – יש להגיש
הצעת מחיר בהתאם לאמור
בנספח ד'  -טופס הצעת
מחיר.

יש לצרף מסמך זה להצעה ,כשהוא כולל חתימה +
חותמת של המציע
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