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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

 ה של מערכות סולאריות ליצור חשמללאספקה, התקנה ותחזוק 2//02/2מס' פומבי מכרז 

 לטאית במבני ציבור של עיריית בית שמשוו-בטכנולוגיה פוטו

 [2-22/-/2/2] 2מסמך הבהרות מס' 

במסגרת הליך  ות שנשאלות הבהרה נוספולשאל ותתשוב ופורטיבשם החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ, להלן 

השינויים כל , ו)לרבות האמור בהבהרה היזומה( ואל בות. תשווכן תפורט הבהרה יזומה של הוראות המכרז - ההבהרות

נפרד ממסמכי -מהווה חלק בלתי ןבמסמכי המכרז המקוריים והאמור בה ות את המציע כאילו נכתבו, מחייבהןהנובעים מ

 .המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה

 

 שינוי תנאי סף -הבהרה יזומה 

משנה בעל הסכם תקף עמו )ייתכן הסכם המותנה -ראשי, באמצעות קבלן-הצעה של מציע שיפעל כקבלןתותר הגשת  .1

 הראשי. -בזכיה במכרז( לביצוע חלק מהעבודות. העתק ההסכם יצורף להצעת הקבלן

 .1.1..1בתנאי הסף הקבוע בסעיף  ודהמשנה יעמ-המציע ו/או קבלןאפשר כי  ,במסגרת זאת .2

לפחות שהותקנו  .%3מתקנים פוטו וולטאיים, מתוכם  מגה ואט 4י הסף לביצוע של לפחות ישונה תנא 1.2..1בסעיף  .3

 משנה.-על גבי גגות בטון. גם ביחס לסעיף זה תתאפשר עמידה באמצעות קבלן

)שלושים מיליון שקלים חדשים( סה"כ, לא כולל מע"מ,  ₪ ...,...,.3ישונה תנאי הסף לסך של לפחות  2.1..1בסעיף  .4

של המציע מבוקרים הכספיים הדוחות הזאת על פי  -במצטבר, ביחס לשלוש השנים יחד  - 2.12-ו 2.12, 72.1בשנים 

 היה ולא יהיה בידי המציע דו"ח מבוקר במועד הגשת ההצעה למכרז - 2.12. באשר לנתוני שנת 2.17-2.12לשנים 

 בון.לתי מבוקר, חתום ע"י רואה חשהתבסס על דו"ח בביחס לשנה זו, ניתן יהיה ל

 

 תשובות לשאלות מציעים במכרז

 

 

מס' 

 סידורי

הזמנה0 

 מפרט0 חוזה
 מס' סעיף

מס' 

 עמוד
 הבהרה פירוט השאלה 0 בקשת הבהרה

1 
 - 'מסמך א

 הזמנה
 6 

 יהתחת ,נבקש להבהיר את האסדרה

 .תוקמנה המערכות
 ..2הסדרה תעריפית עד 

 קילו ואט ממירים

2 
- 'מסמך ב

 חוזה
6.3 47 

, נבקש להבהיר כי לעניין היתר הבניה

במערכות סולאריות עליהן חל  מדובר

 .פטור

לתקנות  24לפי תקנה 

  קו״א. ..7 הבניה כל גג עד

3 
– 'מסמך ב

 חוזה
6.466.2 47-42 

נבקש להבהיר כי על המזמין להמציא 

 עבור המבנים המיועדים. 4טופס 

 באחריות המזמין

עבור  4להמציא טופס 

 המבנים המיועדים.
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4 
- 'מסמך ב

 חוזה
7.2 42 

 נבקש כי תבוטל הדרישה למודד מוסמך.

 

יובהר כי לא נדרשת 

מדידה של מודד מוסמך 

נדרשת מדידה של הגג )

 (.לפני ביצוע ואחרי ביצוע

5 
- 'מסמך ב

 חוזה
22.1 52 

 "מנהל קשרי הלקוחות"נבקש כי זהות 

יהיה אותו מנהל פרויקט אשר יכול ויהיה 

 .הקבלן על ידיימונה 

מנהל "זהות אין מניעה כי 

יכול  "קשרי הלקוחות

יהיה אותו מנהל ויהיה 

 על ידיפרויקט אשר ימונה 

 .הקבלן

6 
- 'מסמך ב

 חוזה
42 52 

נבקש כי אחוז ההנחה ממחירון דקל יהיה 

12%. 
אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

7 

 - 'נספח א

שירותי 

תחזוקת 

 מערכות

סעיפים 

2,5,15,16 

155 - 

157 
 .הבדיקות תהינה שנתיותנבקש כי כל 

: שינוי בהוראות המכרז

כל הבדיקות בסעיפים 

 האמורים יהיו שנתיות.

2 

 - 'נספח א

שירותי 

תחזוקת 

 מערכות

בדיקות 

 הפעלה
152 

 IRאת בדיקת  %.1-נבקש להקטין ל

 .מדגמית

: שינוי בהוראות המכרז

מדגמית תבוצע  IRבדיקת 

 .%.1-ביחס ל

2 
 - 'מסמך א

 הזמנה
1..1.4 14 

נבקש כי המציע יוכל להיעזר בשני 

האחד לעניין  -מהנדסי חשמל שונים 

תנאי הסף )תכנון והפקת תוכניות עבודה( 

והשני לעניין "בדיקת המערכות וקבלת 

 אישור לחיבור המערכות מול חח"י".

אין מניעה כי המציע יוכל 

להיעזר בשני מהנדסי 

האחד  -חשמל שונים 

לעניין תנאי הסף )תכנון 

תוכניות עבודה( והפקת 

והשני לעניין "בדיקת 

המערכות וקבלת אישור 

לחיבור המערכות מול 

 חח"י".

1. 
 – 'מסמך א

 הזמנה
 נבקש להבהיר את קריטריון האיכות. 12 16.2

קריטריון האיכות הוא 

"תפוקה ממוצעת לקילו 

ואט מותקן" )כמצוין 

בטבלה שבהמשך סעיף 

16.) 

 27  נספח י' 11

יבוצע רק ביחס לאתר נבקש כי המדגם 

אחד )שייקבע מראש( או מספר מצומצם 

 של אתרים.

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 24 7.1 1טופס  12
 ,נבקש למחוק את המלל: ")עותק מקור("

 ולכתוב: "טיוטת אישור הביטוחים".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

 .נבקש למחוק את הסעיף 24 7.2 1טופס  13
בהוראות אין שינוי 

 המכרז.



 3 

 24 7.3 1טופס  14

נבקש למחוק את המלל:  - 1א. שורה 

, הנכללות במכרז ואת" ח"הוראות הביטו

 ולכתוב: "את תיאור".

נבקש למחוק את המילה:  - 2ב. שורה 

 "במלואן".

נבקש למחוק את המלל:  - 3ג. שורה 

 המכרז". "במקרה בו...

שינוי בהוראות א. 

 : יתוקן כמבוקש.המכרז

 

אין שינוי בהוראות ב. 

 המכרז.

אין שינוי בהוראות ג. 

 המכרז.

15 
- 'מסמך ב

 חוזה
43.1 52 

להוסיף נבקש  ,לאחר המילה: "אחראי"

 את המלל: "על פי דין".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

 

16 
- 'מסמך ב

 חוזה
43.2 52 

 א. נבקש למחוק את המילה: "ולפצות".

 

 ,"המילה: "מידב. נבקש למחוק את 

 ולכתוב: "תוך זמן סביר".

נבקש  ,שהו"לג. לאחר המלל: "נזק כ

להוסיף את המלל: "אשר הקבלן אחראי 

 על פי דין"

שינוי בהוראות א. 

 : יתוקן כמבוקש.המכרז

תוך לא  הסעיף יתוקן ״ב. 

עם  יום .3-יותר מ

 ״דרישתה הראשונה

: שינוי בהוראות המכרזג. 

 יתוקן כמבוקש.

17 
- 'במסמך 

 חוזה
  

 :הסעיף הבא-תתנבקש להוסיף את 

 הגבלת אחריות"

מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן 

ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן 

באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 

הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים 

 דלהלן: 

 ;חלוט כאמור ק דין( התקבל פס1)

( המזמינה הודיעה לקבלן על כל תביעה 2)

או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על 

ולא  ,כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה

בשמה ובמקומה ו/או ללא  ההתפשר

 ;אישורו של הקבלן מראש ובכתב

( בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים 3)

 עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים. 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל 

מוסכם בזאת הוראה אחרת בהסכם זה, 

אחריות הקבלן והשיעור  ,מפורשות כי

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 

ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא 

הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא 

יעלו בכל מקרה על סכום התמורה 

במסגרת הסכם זה, והמזמינה פוטרת את 

בזאת על כל תשלום  תהקבלן ומוותר

פיצוי המרבי המצוין העולה על סכום ה

: שינוי בהוראות המכרז

הסעיף המוצע יתקבל -תת

( 1אך ורק ביחס לסעיפים )

 (.2)-ו
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לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר 

 סיום ההסכם ו/או ביטולו.

12 
- 'מסמך ב

 חוזה
44.2 52 

נבקש למחוק את המלל: "חברת 

 הביטוח...בפרק זה, וכן".

: שינוי בהוראות המכרז

 כמבוקש.יתוקן 

 

12 
- 'מסמך ב

 חוזה
44.4 52 

נבקש למחוק את המלל: 

ב: וולכת ,"העתקי...בביטוחים אלה"

 "את אישורי הביטוח".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

 

2. 
- 'מסמך ב

 חוזה
44.5 52 

נבקש למחוק את המלל: "המכסה את 

אחריותו כאמור בהסכם זה". בסוף 

ידי הסעיף, לאחר המלל: "חתום על 

נבקש להוסיף , רת הביטוח של הקבלן"בח

ביטוח אישור את המלל: "למעט לעניין 

ומצא עם יאשר  ,העבודות הקבלניות

תחילת העבודות או העמדת רכוש הקבלן 

באתר העבודות, המוקדם מבין 

 המועדים".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

 

21 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
1 75 

נבקש למחוק את המלל:  - 2א. שורה 

 "מתן האישור ל".

נבקש למחוק את המלל:  - 4ב. שורה 

 "באופן סופי ומוחלט...מאתר העבודות".

"מקרה  לאחר המלל: - 11ג. שורה 

נבקש להוסיף את המלל:  ,הביטוח"

 "ובלבד שהאמורים קשורים לעבודות". 

מחוק את המלל: נבקש ל - 11ד. שורה 

ולכתוב:  ,"או כמוטב לתגמולי הביטוח"

 "כמבוטח נוסף".

א. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

ב. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

: שינוי בהוראות המכרזג. 

 יתוקן כמבוקש.

 

אין שינוי בהוראות . ד

 המכרז.

22 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
2 75 

נבקש למחוק את המלל:  - 2שורה 

 ולכתוב: "עם תחילת". ,"לפני"

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

23 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
4 75 

 ,לעיל" 2-ו 1לאחר המלל: " - 11א. שורה 

נבקש להוסיף את המלל: "וזאת לבקשת 

 מבקש האישור".

נבקש למחוק את המלל:  - 13ב. שורה 

 יום". .3"

 

 

למחוק נבקש  - 1-3ות שור - 76ג. עמוד 

 את המלל: "בנוסף מוסכם...במועד".

בהוראות  א. אין שינוי

 .המכרז

 

שינוי בהוראות ב. 

 .3: במקום "המכרז

 7ימים" יהיה כתוב "

 ימים".

ג. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 

24 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
5 76 

ר המלל: "להגישה חלא - 4א. שורה 

נבקש להוסיף את המלל:  ,למבטחים"

א. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.
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"ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס 

 הקבלן".

 נבקש למחוק את המלל: - 6-7ב. שורה 

 על פי הסכם זה". "סכומים אלה...

 

אין שינוי בהוראות ב. 

 המכרז.

25 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
7 76 

נבקש למחוק את המלל:  - 2א. שורה 

 ,"ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור"

 ולכתוב: "עובדיו ומנהליו".

למחוק את המלל: נבקש  - 11-.1ב. שורה 

 אחריות צולבת". "בכל ביטוח...

א. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 

ב. אין שינוי בהוראות 

 .המכרז

26 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
2 76 

נבקש למחוק את המלל:  - 1א. שורה 

 ,"ואת הבאים מטעם מבקש האישור"

 ולכתוב: "עובדיו ומנהליו".

נבקש למחוק את המלל:  - 5ב. שורה 

 "לסביבתם". :"ו/או" לאחר המילה

נבקש למחוק את המלל: "וכן  - 7ג. שורה 

 בדן או נזק".וריות לאחאמ

נבקש למחוק את המלל:  - 2. שורה ד

"ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי 

 הפוליסות(".

נבקש למחוק את כל  - 12-14. שורה ה

סקה, החל מהמלל: "היה יהפ

 ותעלה...לרבות הוצאות משפטיות".

אין שינוי בהוראות  א.

 המכרז.

 

אין שינוי בהוראות  ב.

 המכרז.

ג. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

ד. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 

ה. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

27 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
 .נבקש למחוק את הסעיף 76 2

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

22 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
 .למחוק את הסעיףנבקש  76 .1

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

22 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
11 77 

נבקש למחוק את המלל:  3-4א. שורה 

ולכתוב: , המחויבים" "את הביטוחים...

 "ביטוחים".

לאחר המלל: "נושא  - 6ב. שורה 

נבקש להוסיף את המלל: "על  ,באחריות"

 פי דין".

 יישאלאחר המלל: " - 7ג. שורה 

נבקש להוסיף את המלל: "על  ,באחריות"

 פי דין".

נבקש למחוק את המלל:  - 2ד. שורה 

 "ו/או לפצות".

נבקש למחוק את כל  13 -11ה. שורה 

 החל מהמלל: "מוסכם בזאת... ,סקהיהפ

 המשפטיות".

שינוי בהוראות א. 

 : יתוקן כמבוקש.המכרז

 

שינוי בהוראות ב. 

 : יתוקן כמבוקש.המכרז

 

: הוראות המכרזשינוי ב ג.

 יתוקן כמבוקש.

 

שינוי בהוראות  ד.

 : יתוקן כמבוקש.המכרז

אין שינוי בהוראות  ה.

 המכרז.

 

3. 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
אין שינוי בהוראות  .נבקש למחוק את הסעיף 77 12

 המכרז.
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31 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1 77 

נבקש למחוק את המלל:  - 1א. שורה 

מבוצעות  נוספים..."שוכרים ובעלים 

 העבודות".

נבקש למחוק את המלל:  - 2ב. שורה 

 "היה ואינם עובדי המבוטח".

למחוק את המלל: "או נבקש  - 4ג. שורה 

 ",כמוטב לקבלת תגמולי הביטוח

"כמבוטח נוסף ובלבד  :ולכתוב

 שהאמורים קשורים לביצוע העבודות".

אין שינוי בהוראות  א.

 המכרז.

 

בהוראות אין שינוי  ב.

 המכרז.

אין שינוי בהוראות  ג. 

 המכרז.

32 

 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.1.1 77 

 ,נבקש למחוק את המילה: "מינימום"

 ולכתוב: "מקסימום".

: שינוי בהוראות המכרז

המילה "מינימום" לא 

תימחק, אך המינימום 

 .₪ ...,..5 -יופחת ל

33 

 -נספח ג' 

 77 15.1.1.2 אישור ביטוח

מהנזק, "נבקש למחוק את המלל 

, ולכתוב: "מערך העבודות ,מינימום"

 מקסימום".

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

34 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.1.3 72 

ולכתוב:  ,נבקש למחוק "מינימום"

 "מקסימום".

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

35 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
 ,המילה: "מינימום"נבקש למחוק את  72 15.1.1.14

 ולכתוב: "מקסימום"

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

36 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.1.5 72 

, נבקש "לאחר המלל: "מסכום הביטוח

 ...,..2"מקסימום  להוסיף את המלל:

 ולכתוב: ,"₪ ...,.5". נבקש למחוק "₪

"3.,... ₪." 

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

37 
 -ג' נספח 

 אישור ביטוח
 .נבקש למחוק את הסעיף 72 15.1.1.6

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

32 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
 .נבקש למחוק את הסעיף 72 15.1.1.7

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

32 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל:  72 15.1.12

 ."₪ ...,...,2"מקסימום 

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

4. 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
ולכתוב:  ,נבקש למחוק: "מינימום"  72 15.1.1.2

 "מקסימום".

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

41 

 -נספח ג' 

 72 .15.1.1.1 אישור ביטוח
 ,מגובה הנזק"את המלל "נבקש למחוק 

ולכתוב: "מערך העבודות. מקסימום 

5..,... ₪". 

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

42 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל:  72 15.1.1.11

 ."₪ ...,..5"מקסימום 

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

43 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.2 72 

נבקש למחוק את המלל: "בין  - 7שורה 

 היתר".

בהוראות אין שינוי 

 המכרז.

44 

 -נספח ג' 

 72 15.1.2.2 אישור ביטוח

הוסיף את המלל: נבקש לבסוף הסעיף 

למקרה  ₪ ...,...,4"בגבול אחריות של 

 ולתקופת ביטוח".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.
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45 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.2.3 72 

נבקש למחוק את המלל: "שלא יפחת 

המלל: ולכתוב: "בסך". לאחר  ,מסך"

נבקש  ,"₪ ...,...,4גבול האחריות "

 הוסיף: "למקרה ולתקופת ביטוח".ל

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

46 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.2.4 72 

נבקש למחוק את המלל: "שלא יפחת 

המלל: ולכתוב: "בסך". לאחר  ,מסך"

הוסיף את נבקש ל ,"₪ ...,...,2"

 המלל: "למקרה ולתקופת ביטוח".

: שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

47 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.1.3 72 

, נבקש למחוק את המלל: 4-5שורה 

 העסקת נוער". "הפרק לא יהיה כפוף...

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

42 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.2 72 

נבקש למחוק את המלל:  - 2א. שורה 

ולכתוב:  ,"ו/או מי מהפועלים מטעמם"

 "עובדיו ומנהליו".

 

 

נבקש למחוק את המלל:  - 5ב. שורה 

 "ו/או את המפקח... הפרויקט".

 

נבקש למחוק את המלל:  - 6ג. שורה 

 ,"ו/או את הבאים מטעם המבוטח"

 ולכתוב: "עובדיו מנהליו".

ד. נבקש למחוק את המלל: "בכפוף 

 הפרויקט". לסעיף אחריות צולבת...מנהל

 

נבקש למחוק את  -( 72)עמוד  3ה. שורה 

ולכתוב:  ",המלל: "ומעילה באמון

למקרה  ₪ ...,..5"בגבול אחריות בסך 

 ולתקופת ביטוח".

לאחר המלל:  -( 72)עמוד  3ו. שורה 

בדן מסמכים", נבקש להוסיף את ו"א

 ₪ ...,..5המלל: "בגבול אחריות בסך 

 למקרה ולתקופת ביטוח".

נבקש למחוק את המלל:  - 4ז. שורה 

 בדן שימוש".ו"הוצאות דיבה... א

נבקש למחוק את המלל: "וכן  - 5ח. שורה 

 כולל הרחבה...פליליים".

שינוי בהוראות א. 

את  : ניתן להוסיףהמכרז

ילה : "בגין" לפני "מי המ

מהפועלים". כל שינוי 

 אחר אסור.

שינוי בהוראות ב. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 :וראות המכרזשינוי בהג. 

 יתוקן כמבוקש.

שינוי בהוראות ד. 

את  : ניתן להוסיףהמכרז

המילה : "בגין" לפני "מי 

מהפועלים". כל שינוי 

 אחר אסור.

שינוי בהוראות  ה.

: המלל "ומעילה המכרז

באמון" לא יימחק, אך 

גבול האחריות יקבע בסך 

5..,... ₪  

 :שינוי בהוראות המכרזו. 

 יתוקן כמבוקש.

 

 

שינוי בהוראות  איןז. 

 המכרז.

אין שינוי בהוראות  ח.

 המכרז.

42 
 -נספח ג' 

 אישור ביטוח
15.3 72 

נבקש למחוק את המלל:  - 3 א. שורה

 "ו/או הותאמו".

נבקש למחוק את המלל:  - 5ב. שורה 

 הפרויקט". "ו/או את הפקח...

שינוי בהוראות א. אין 

 המכרז.

אין שינוי בהוראות  ב.

 המכרז.
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נבקש למחוק את המלל:  - 7ג. שורה 

 "בכפוף...מיחידי המבוטח".

אין שינוי בהוראות  ג.

 המכרז.

5. 
 -נספח ג' 

 72 15.4 אישור ביטוח

נבקש  ,לאחר המלל: ""כל הסיכונים"

להוסיף את המלל: "או אש מורחב". 

נבקש להוסיף את  ,לאחר המילה: "פיזי"

 המלל: "פתאומי ובלתי צפוי מראש".

 :המכרזשינוי בהוראות 

 יתוקן כמבוקש.

51 
 -נספח ג' 

 72 15.5 אישור ביטוח

נבקש  ,"ביטוחי רכב" תרא. לאחר הכות

להוסיף את המלל: "הביטוחים שלהלן 

-יערכו על ידי הקבלן ו/או על ידי קבלני

 המשנה מטעמו".

  – 15.5.1ב. סעיף 

 נבקש למחוק את המלל: "שלא יפחת...( 1

 ". ₪ ...,..3" ולכתוב:, "₪ ...,.75

סקה יבהמשך נבקש למחוק את כל הפ( 2

המתחילה במלל: "ביטוח זה יורחב 

 לשפות... מיחידי המבוטח".

 - 15.5.3ג. סעיף 

נבקש למחוק את המלל:  - 1-2( שורה 1

 "מכל סיבה שהיא".

נבקש למחוק את המלל:  - 3( שורה 2

 "פגיעה גופנית או".

 את המילה נבקש למחוק - 4( שורה 3

 ".₪ ...,.35" ולכתוב: "₪ ...,.75"

נבקש למחוק את המלל:  - 4-6( שורה 4

בכפוף לסעיף  "הביטוח יורחב לשפות...

 אחריות צולבת".

נבקש למחוק את  - 15.5.4ד. סעיף 

 הסעיף. 

 ה. נבקש למחוק את המילה: "מנופים".

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 

 

 

שינוי בהוראות ( 1ב. )

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

( ככל שהמדובר 2ב. )

אין  -בביטוח צד ג' רכוש 

 שינוי בהוראות המכרז.

 

"מכל סיבה ( המלל 1ג. )

 אינו מופיע כלל. שהיא"

( אין שינוי בהוראות 2ג. )

 המכרז.

שינוי בהוראות ( 3ג. )

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

אין שינוי בהוראות  (4ג. )

 המכרז.

 

אין שינוי בהוראות  ד.

 .המכרז

ה. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

52 
 -נספח ג' 

 .2 15.6 אישור ביטוח

נבקש למחוק את המלל:  - 4א. שורה 

 נזקי גוף". "סייג אחריות...

נבקש  ,ב. לאחר המלל: "לצד שלישי"

הוסיף את המלל: "למעט פריט רכוש ל

 עליו פעלו במישרין".

נבקש למחוק את המלל:  - .1ג. שורה 

 ולכתוב: ,המבוטח" "ו/או הבאים מטעם

 "עובדיו ומנהליו".

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

שינוי בהוראות ב. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 

אין שינוי בהוראות  ג.

 המכרז.

 

53 
 -נספח ג' 

 .2 15.7 אישור ביטוח

א. נבקש למחוק את המלל: "ו/או" 

 ולכתוב: "ו".

נבקש  ,ב. לאחר המלל: "העסקת נוער"

 כחוק"." להוסיף את המלל:

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

שינוי בהוראות ב. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז
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54 
 -נספח ג' 

 .2 15.2 אישור ביטוח

 נבקש למחוק את המלל: - 2א. שורה 

ולכתוב: , "ו/או מי מהפועלים מטעמו"

 "עובדיו ומנהליו".

 

 

המלל: נבקש למחוק את  - 5ב. שורה 

 כנגד המבוטח". "ו/או הבאים...

נבקש למחוק את המלל: "או  - 2ג. שורה 

"בגבול אחריות  מעילה באמון" ולכתוב:

למקרה ולתקופת  ₪ ...,..5בסך 

 ביטוח".

בדן ולאחר המלל: "א - 2ד. שורה 

הוסיף את המלל: נבקש ל ",מסמכים

למקרה  ₪ ...,..5"בגבול אחריות בסך 

 ולתקופת ביטוח".

נבקש למחוק את המלל:  - 2ורה ה. ש

 מסמכות". "הוצאות דיבה...

 ולכתוב: ,"12" נבקש למחוק - 11ו. שורה 

"6." 

שינוי בהוראות א. 

את  : ניתן להוסיףהמכרז

המילה : "בגין" לפני "מי 

מהפועלים". כל שינוי 

 אחר אסור.

ציטוט לא נכון לאמור ב. 

במסמכי המכרז. לא ניתן 

 לענות לשאלה.

 

: בהוראות המכרז שינויג. 

המלל המצוטט לא 

יימחק, אך גבול האחריות 

 .₪ ...,..5 -יוגבל ל

שינוי בהוראות ד. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 

 

ה. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 

 :שינוי בהוראות המכרזו. 

 יתוקן כמבוקש.

 

55 
 -נספח ג' 

 .2 15.2 אישור ביטוח

נבקש למחוק את המלל:  - 3א. שורה 

 הותאמו"."ו/או 

 מחוק את המלל:נבקש ל - 6ב. שורה 

 "עקב שירותים...מיחידי המבוטח".

א. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

ב. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

56 
 -נספח ג' 

 .2 .15.1 אישור ביטוח
 ,"המקובלים" נבקש למחוק את המילה:

 ולכתוב: "המבוטחים".

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

57 
 -נספח ג' 

 21 15.11 אישור ביטוח

 ","ביטוחי כלי רכב א. לאחר המלל:

נבקש להוסיף את המלל: "הביטוחים 

די הקבלן ו/או על ידי יהנ"ל יערכו על 

 המשנה מטעמו".-קבלני

ב. נבקש למחוק את המלל: "לרבות נזק 

 תוצאתי".

 ...,...,1: "ילהג. נבקש למחוק את המ

 ".₪ ...,.35ולכתוב: " "₪

בקש למחוק את המלל: "ובכן כל ד. נ

 לפי כל דין". ביטוח...

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 

 

ב. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 :שינוי בהוראות המכרזג. 

 יתוקן כמבוקש.

ד. אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

52 
 -נספח ג' 

 21 16 אישור ביטוח
נבקש  ,לאחר המלל: "ביטוחי המבוטח"

להוסיף את המלל: "למעט הביטוחים 

 ".15.11 -ו 15.5המפורטים בסעיפים 

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.



 1. 

52 
 -נספח ג' 

 21 16.1 אישור ביטוח

נבקש למחוק את המלל:  - 1-2א. שורה 

מנהל  "ולעניין ביטוחי ההקמה...

 הפרויקט".

נבקש למחוק את המלל:  - 3ב. שורה 

מנהל  ביטוחי ההקמה..."ולעניין 

 הפרויקט".

אין שינוי בהוראות  א.

 המכרז.

 

אין שינוי בהוראות  ב.

 המכרז.

6. 
 -נספח ג' 

 ,".6שורה אחרונה נבקש למחוק " 21 16.2 אישור ביטוח

 "..3ולכתוב: "

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

61 
 -נספח ג' 

 21 16.3 אישור ביטוח

את המלל:  נבקש למחוק - 2א. שורה 

 "ו/או מי מטעם המבוטח".

נבקש למחוק את המלל:  - 2-3ב. שורה 

 הפרויקט". "ולעניין ביטוחי ההקמה...

נבקש למחוק את המלל:  - 3ג. שורה 

 "פיצוי או".

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

שינוי בהוראות ב. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 :שינוי בהוראות המכרזג. 

 כמבוקש.יתוקן 

62 
 -נספח ג' 

 .נבקש למחוק את הסעיף 21 16.4 אישור ביטוח
אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

63 
 -נספח ג' 

 21 16.5 אישור ביטוח

 ,"213נבקש למחוק את המלל: "מהדורה 

ו/או נוסח הראל ביט ו/או כל : "ולכתוב

 נוסח אחר מקביל להם".

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

64 
 -ג'  נספח

 21 16.6 אישור ביטוח

 ,לאחר המלל "לביטוח חובה" - 1א. שורה 

נבקש להוסיף את המלל: "וכן בהתייחס 

-ו 15.5לביטוחים המפורטים בסעיף 

 וכן בביטוחי החבויות". 15.11

 נבקש למחוק את המלל: - 4 - 1ב. שורה 

התחלוף  וכלפי הבאים מטעם..."

 לטובתו".

שינוי בהוראות א. 

 יתוקן כמבוקש. :המכרז

 

 

אין שינוי בהוראות  ב.

 המכרז.

 

65 
 -נספח ג' 

 21 16.7 אישור ביטוח
בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל: 

 "בכפוף להסכמת מבטחת הקבלן".

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

66 
 -נספח ג' 

 21 16.2 אישור ביטוח
 בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל:

 לעיל". 16.7"ובלבד שלא יופעל סעיף 

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

67 
 -נספח ג' 

   אישור ביטוח

 :נבקש להוסיף את הסעיף הבא

 ביטוחי מבקש האישור"

לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי 

לתחילת ביצוע העבודות ו/או מתן שירותי 

תחזוקה ותפעול יערוך מבקש האישור 

ביטוח רכוש המבטח את רכושו ו/או 

 ,אתרי ביצוע עבודותרכוש העירייה בכל 

לרבות התחזוקה ובסביבתם )לרבות 

מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי 

"( כנגד רכושכינונם )להלן יקראו יחדיו: "

-הסיכונים המבוטחים בביטוח אש

: שינוי בהוראות המכרז

ניתן להוסיף התחייבות 

כללית כי המבנים 

בנוסח:  , כגוןמבוטחים

מבקש האישור מתחייב "

בזאת לערוך במהלך 

תקופת ההקמה ו/או 

התחזוקה ביטוח "אש 

מורחב" למבנים עליהם 

מותקנות המערכות 

 ,בפוליסות נוסח "ביט"
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מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק 

לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי לשאת 

חודשים. בביטוחים  24-תפחת מ

נכלל סעיף ויתור על זכות האמורים 

תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, 

אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

מבקש האישור פוטר את הקבלן ו/או מי 

בדן שבגינו וא מטעמו מאחריות לנזק ו/או

המזמין זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 

שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או שהיה 

אלמלא ההשתתפות  ,בגינם זכאי לשיפוי

העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור 

מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון.

בסיום ביצוע עבודות הקמה,  ,מובהר כי

מתחייב מבקש האישור לבטח גם את 

המתקנים, המערכות והעבודות נשוא 

"(, וכל המתקניםהסכם זה )להלן: "

ן המתקנים הוראות סעיף זה יחולו גם בגי

 כאמור.

בהתאם לשיקול דעתו 

כל שינוי אחר  ."הבלעדי

 אסור.

 

62 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

בעמודה "כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

חריגים" נבקש למחוק את הסעיפים 

 לרבות בצד ג': ,הבאים

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר  .1

(3.2). 

 .(317מבוטח נוסף אחר ) .2

מוטב לתגמולי ביטוח מבקש האישור  .3

(324). 

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'   .4

(322). 

 

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

 

62 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

 / סכום ביטוח / גבול אחריות"בעמודה 

: נבקש להחליף ", באישורשווי העבודה

 :במילה ",מינימום"את המילה 

 ם".מקסימו"

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

7. 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

נבקש למחוק את הסעיפים הבאים 

 מפרקי הפוליסה:

 ..מבני עזר זמניים1

 ..רכוש מחוץ לחצרים2

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

71 
 אישור ביטוח

 22  עבודות הקמה
מסכום הביטוח  15%במשפט: "עד 

 -" (₪ ...,.5)מקסימום לפריט בודד: 

ההתייחסות שניתנה ראו 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.
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 :נבקש לרשום", ₪ ...,.5"במקום 

"3.,... ₪". 

72 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

נבקש  ,מגובה הנזק" %.2במשפט: "עד 

", מגובה הנזק"למחוק את המילים 

את  "מסכום הביטוח: "ולרשום במקום

  ."₪ ...,..5"מקסימום  המילים:

ראו ההתייחסות שניתנה 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.

73 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

 ,מסכום הביטוח" %.1במשפט: "עד 

"מקסימום את המילים: נבקש להוסיף 

1,5..,... ₪". 

ראו ההתייחסות שניתנה 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.

74 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

בשורה: "הוצאות מיוחדות בגין שעות 

 :במשפט ,נוספות, עבודת לילה וחגים..."

מסכום הביטוח" נבקש להוסיף  15%"עד 

 ".₪ ...,..5מקסימום את המילים "

ראו ההתייחסות שניתנה 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.

75 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 22 

"נזקי גוף, הנובעים משימוש  בשורה:

"מלוא גבול  :במשפט ,בציוד..."

 את המילים: נבקש להוסיף ,האחריות"

"4,...,... ₪." 

ראו ההתייחסות שניתנה 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.

76 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 23 

 .3נבקש שירשם ", יום" .6במקום "

 יום".

ראו ההתייחסות שניתנה 

לנושא זה במענה לשאלות 

 אחרות.

77 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 24 

בעמודה "כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

נבקש למחוק את הסעיפים  ,חריגים"

 הבאים:

ויתור על תחלוף לטובת גורם  .1

 .(3.2אחר )

 .(3.2אחריות צולבת ) .2

מבוטח נוסף בגין מעשי או  .3

גורם אחר  -מחדלי המבוטח 

(32.). 

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .4

(3.3). 

 .(326פגיעה בפרטיות ) .5

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

72 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 24 

השורות ביחס נבקש למחוק את כל 

 ".ד מכני הנדסיל"אחר: ציו

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

72 
 אישור ביטוח

 עבודות הקמה
 

נבקש  "(3.1בסעיף "אובדן מסמכים ) 24

 ₪ ...,..5עד את המילים "להוסיף 

 ".למקרה ולתקופת ביטוח

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

2. 
 אישור ביטוח

 הקמהעבודות 
 

 ",(325יושר עובדים )-בסעיף "מרמה ואי 24

 ...,..5עד את המילים "נבקש להוסיף 

 ".למקרה ולתקופת ביטוח ₪

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.
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21 

 אישור ביטוח

עבודות 

 תחזוקה

 26 

בעמודה "כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

חריגים" נבקש למחוק את הסעיפים 

 הבאים:

אחריות  -( 3.2אחריות צולבת ) .1

מעבידים, אחריות מוצר, 

 .אחריות מקצועית

 

 

מוגדר כצד ג' כמבקש האישור  .2

(322). 

כצד  כנחשברכוש מבקש האישור  .3

 .(322ג' )

 .(3.4שיפוי ) תהרחב .4

 

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .5

(3.3). 

 .(315כיסוי לתביעות מל"ל ) .6

 

 .(326פגיעה בפרטיות ) .7

  :המכרזשינוי בהוראות 

 

 

שינוי בהוראות  .1

יימחק ביחס  :המכרז

לאחריות מקצועית, 

 בלבד.

 

. אין שינוי בהוראות 2

 המכרז.

. אין שינוי בהוראות 3

 המכרז.

. אין שינוי בהוראות 4

 המכרז.

. אין שינוי בהוראות 5

 המכרז.

שינוי בהוראות . 6

 יימחק כמבוקש. :המכרז

. אין שינוי בהוראות 7

 המכרז.

22 

 ביטוח אישור

עבודות 

 תחזוקה

 26 

נבקש  "(3.1בסעיף "אובדן מסמכים )

 ₪ ...,..5עד את המילים: "להוסיף 

 ".למקרה ולתקופת ביטוח

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

23 

 אישור ביטוח

עבודות 

 תחזוקה

 26 

נבקש למלא את הסכומים  "ערך כינון"ב

 הבאים:

 ".₪ ...,...,2" -צד ג'  .1

 ...,...,.2" -אחריות מעבידים  .2

₪." 

 ".₪ ...,...,4" -אחריות מוצר  .3

 ...,...,2" -אחריות מקצועית  .4

₪." 

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

24 

 אישור ביטוח

עבודות 

 תחזוקה

 26 

 (",332) תקופת גילויהעוסק ב" חלקב

 6" :נבקש לרשום "חודשים 12"במקום 

 ".חודשים

 :המכרזשינוי בהוראות 

 יתוקן כמבוקש.

25 
- 'מסמך ב

 חוזה
47.1.6 6. 

מהתמורה  5%בסך של תשלום הנבקש כי 

 יחול על כל הזמנת עבודה נפרדת לגגות

 לא מקובל

26 
  -נספח א' 

 ערבות ביצוע
61.1 62 

נבקש כי ערבות הביצוע תונפק לכל 

 הזמנת עבודה נפרדת של גגות

 לא מקובל

מסך  %.1הקבלן מקבל 

הכוללת התמורה 

כמקדמה ומוציא ערבות 

 1:1על תשלום המקדמה 
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27 
 - 1טופס 

 הצעת המציע
1 25 

המהווה  -את האומדן נבקש להעלות 

 וט"פלק ₪ ...4-ל -קסימום ממחיר ה

: שינוי בהוראות המכרז

 .3,25האומדן יעמוד על 

 לקוט"פ.  ₪

 - 'מסמך א 22

 הזמנה

נבקש כי תנאי הסף יתייחס גם לשנת  14 2.1..1

בין לסכום המצטבר הרשום כעת  - 2.12

( ובין אם ולסכום מצטבר ₪ ...,...,25)

 (.₪ ...,...,.3 -גובה יותר )כגון 

ראו נוסח מתוקן של 

למסמך  .1הוראות סעיף 

א', כאמור בהבהרה 

 היזומה לעיל.

22 
- 'מסמך ב

 חוזה

47.1.1 

6. 

ביצוע תימסר כנגד הערבות נבקש כי 

 .תשלום בפועל

 

הערבות הותשלום נעשים 

אחרי תום תכנון ומדידת 

הגגות. הערבות צמודה 

 לביצוע התשלום.

2. 
- 'מסמך ב

 חוזה

47.1 

6. 

 לשנות אחוז תשלום:

מבוקש כי התשלום, בסך  .א

הקבוע  -מהתמורה  %.4

ישולם  - 47.1.3בסעיף 

 -מועד הגעת הפאנלים ב

או, לחילופין, במועד הנקוב 

 %.5בסעיף אך בסך של 

 מהתמורה.

מבוקש לבטל את הצורך  .ב

להמתין למערכת 

האחרונה, ביחס לאמור 

 .47.1.6בסעיף 

 

 54%-שונה ל .א

מיד לאחר סיום 

 חיבור הפאנלים.

אבן דרך העוקבת עודכנה 

 15%-ל

 קרי:

 יהיה 47.1.3סעיף 

 45%תשלום בשיעור של 
מהתמורה בתוספת 

ימים  .3מע"מ,  בתוך  
מתום מועד חיבור כל 

ערכת על הפאנלים של המ
גבי המבנים הרלוונטים 

 מזמינה ע"פ הנחיית ה
ובלבד שהסתיימה 
התקנת הקונסטרוקציה 
של המערכת )להלן: 

. "(לישיהתשלום הש"
תשלום זה יהווה העברת 
בעלות של הפאנלים לידי 
המזמינה. אבן דרך זו 
 תשלום עבור כל גג בנפרד.

 יהיה 47.1.4סעיף 

 
 15%תשלום בשיעור של 

בתוספת מהתמורה, 
ימים מתום  .3מע"מ, 

מועד סיום התקנת כל 
מערכת על גגות המבנים 
הרלוונטיים והשלמת 
עבודות החשמל לצורך 
החיבור לרשת החשמל 
והמנייה, בכפוף להפעלת 

 Offמבחן "אוף גריד" )
grid תקינה לשביעות )

)להלן:   מזמינהרצון ה
. "(רביעיהתשלום ה"

תשלום זה יהווה העברת 
המערכת  בעלות של כלל

על כל חלקיה לידי 
המזמינה. אבן דרך זו 
 תשלום עבור כל גג בנפרד.
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ראה תשובה  .ב

 25לשאלה 

21 

 -נספח ט' 

טבלת פיצויים 

 מוסכמים

 

16. 

  מצורף בסוף המסמך מבוקש לבטל את טבלת הפיצויים.

22 

 - 'מסמך א

 הזמנה

  1.2..1סעיף 

13 

בקש להוסיף נ, "משנה"לאחר המילה 

 ."מטעמו"

נוסח מתוקן של ראו 

למסמך  .1הוראות סעיף 

א', כאמור בהבהרה 

 היזומה לעיל.

23 

 - 'מסמך א

 הזמנה

 2.1סעיף 

12 

מבוקש כי יבוטל תנאי הסף לפיו 

 .שתתפות בסיור קבלנים הינה חובההה

לא קיים תנאי סף כנטען 

בשאלה )וכלל לא התקיים 

 סיור קבלנים(.

24 

 - 'מסמך א

 הזמנה

טבלה 

מתחת 

 3.5לסעיף 
7 

מסר כל מידע רלוונטי )כגון ינבקש כי י

סקר גגות, תמונות וכדומה( שיש בו כדי 

וכיוצא יוצא  -להעיד על מצב הגגות 

 להשפיע על הצעת המחיר.

נשלח לרוכשים את 

 מסמכי המכרז

25 

 - 2-מסמך ג'

מפרט טכני 

 מיוחד

 

1.2 

נבקש כי המסמך האמור יצורף כחלק 

 ממסמכי המכרז

המסמך האמור צורף 

-1.2למסמכי המכרז )עמ' 

135) 

26 
- 'מסמך ב

 חוזה

 

41 

נבקש כי על מסמך ב' תוחל הגדרת "כח 

 חוזה תחזוקה. -לעיון" כקבוע במסמך ו' 

: שינוי בהוראות המכרז

הגדרת "כח עליון" 

חוזה  -הקבועה במסמך ו' 

תחול גם  -תחזוקה 

 במסמך ב'.

27 

 - 'מסמך א

 הזמנה

2.2 

13 

לבחינת מצב נבקש כי יתקיים סיור פרטני 

 וכיוצא בכך.הגגות ארובות 

נבקש כי, המזמינה תמסור  ,חילופיןל

פרטים על החיבור ללוח לקוח )בתוך 

ופרטי אותה  -מבנה או שנדרשת חפירה 

חפירה אליו( ותצהיר כי באחריותה 

 סילוק הפרעות מסוגים שונים.

המציעים מופנים לכלל 

ז, המידע במסמכי המכר

הכולל תיאור פרטני של 

כל יצוין כי  כל ההגות.

המערכות יחוברו במונה 

 קריאה מרחוק.

22 

 - 'מסמך א

 הזמנה

3.3 

7 

במידה נבקש כי תוסף החרגה לפיה "

והאיחור נובע מהתנהלות המזמין או מי 

אזי  ,של כח עליון אירועמטעמו ו/או עקב 

בתוצאות הפיגור בלוח  יישאהקבלן לא 

 ".המשתמע מכך כלעל הזמנים 

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

22 
- 'מסמך ב

 חוזה

5.2 

46 

לבחינת מצב נבקש כי יתקיים סיור פרטני 

 וכיוצא בכך.הגגות ארובות 

נבקש כי, המזמינה תמסור  ,חילופיןל

 פרטים על מצב האיטום ביחס לכל גג.

המזמינה יודגש כי, 

אחראית על נושא 

 ביחס לגגות. האיטום
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1.. 
- 'מסמך ב

 חוזה

2.3 

42 

שבמידה הוראה להחריג ולהוסיף  נבקש

למתחם בית הספר  להיכנסולא יתאפשר 

 (בעיקר בתי ספר של בנות)בשעות עבודה 

המזמין ישלם  ,עבודה בלילה ותידרש

על  -עבור עבודת לילה לפי תעריף לילה 

 מפקח.ה ל ידיבסיס דוח שיאושר ע

הזמן יוארך משך נבקש כי  לופין,ילח

 .הנדרש לביצוע בהתאם

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

1.1 
- 'מסמך ב

 חוזה

14 

42 

במידה נבקש כי תוסף החרגה לפיה "

והחריגה מלוח הזמנים שבהסכם נובעת 

של כח  אירועמהתנהלות המזמין או עקב 

על  םעליון, לא יוטלו קנסות כלשה

 ".הקבלן

 :שינוי בהוראות המכרז

 כמבוקש.יתוקן 

1.2 
- 'מסמך ב

 חוזה

16 

5. 

היה נבקש כי תוסף החרגה לפיה "

והחיבור לרשת לא בוצע בזמן הנדרש על 

י מ פי ההסכם עקב התנהלות המזמין או

לא  ,של כח עליון אירועמטעמו ו/או עקב 

 ."יחויב הקבלן לשלם פיצויים למזמין

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

1.3 
- 'מסמך ב

 חוזה

22 

55 

מידה נבקש כי תוסף הוראה לפיה ב

עבודת לילה עקב עיכובים מצד  ותידרש

ישולמו לקבלן  המזמין או מי מטעמו

על בסיס  -לפי תעריף לילה שעות הלילה 

 .המפקחדוח שיאושר על ידי 

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

1.4 
- 'מסמך ב

 חוזה

52.3.2 

64 

כמתואר נבקש כי עבור ביצוע עבודות 

בסעיף הנ"ל, יקבל הקבלן תמורה על פי 

 .%.1מחירון דקל בהפחתה של 

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

1.5 
- 'מסמך ב

 חוזה

62 
62 

, ולמצער את נבקש למחוק את הסעיף

 חלקו.

אין שינוי בהוראות 

 המכרז.

1.6 

 -מסמך ו' 

 חוזה תחזוקה

5.2.6.5 

146 

נבקש כי תוסף הוראה לפיה העמידה 

זו מותנית באישור האחראי על  בדרישה

 המבנה לכניסה לאתר.

 :שינוי בהוראות המכרז

 יתוקן כמבוקש.

1.7 

 - 'מסמך א

 הזמנה

1..2 

14 

נבקש להבהיר האם המדובר במחזור 

ביחס ( כספי מצטבר )בסך האמור בסעיף

 ?בסעיף המצוינות לשנים

כן. המדובר במחזור כספי 

מצטבר המתייחס לכלל 

 בסעיף.השנים המצוינות 



 17 
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