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24/08/2020 

 ראש העין  15/2020תשובות מומלצות לשאלות הבהרה במכרז 

 

עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
 1שאלות מתעניין מספר 

מועד ההגשה יידחה עד  
בשעה   03.09.2020לתאריך 

12:00 

רשום כי הגשת   2.1בסעיף 
,   24/8המכרז היא עד 

נכתב    9בעמוד  9.7בסעיף 
 .20.8כי ההגשה היא עד 

מהו התאריך ושעת ההגשה 
 של המכרז? 

 1 2 2.1 מכרז  4

יש לחדד במסמכי המכרז   ההערה נדחית 
כי במידה והלקוח יבחר  

באופן חד  לחלק העבודה 
צדדי, למציע ההצעה  

הזוכה תהיה זכות לוותר  
על זכייתו ללא חילוט  

ערבות מכרז או כל  
סנקציה )שכן התמחור  

 מבוצע עבור כלל האתרים(
 

 2 1 1.4-1.5 מכרז  4

יש לחדד דרישות הקבלן   ההערה נדחית 
  -בתחזוקת אתרים אלה 

יכולת ניתור עצמית,  
 טכנאים של הקבלן. 

 

 3 4 4.4.2 מכרז  6

תוספת מקובלת לממירי   ההערה נדחית 
אדג לכל הפחות   סלואר 

200   ₪ 

 12.8.2.3 מכרז  13
12.B 

12 4 

מחיר שוק להזזת מזגן היא   ההערה נדחית 
800   ₪ 

 12.8.2.3 מכרז  13
12.D 

12 5 

מחירי תחזוקה ברשויות   ההערה נדחית 
בגגות קטנים לכל הפחות  

₪ בין היתר   90-להתחיל מ
לאור מורכבות ביצוע  

השטיפות על גגות קטנים  
באיזור זה ודרישות  

בדיקות שנתיות,   -המכרז
 טרמוגרפיות, שטיפות.

 12.8.2.3 מכרז  13
12.H 

12 6 

כוונת השואל היתה לגבי  
מקרה שהחכל מבצעת  

 בעצמה את העבודה.

נסיבות? באיזה   באילו 
שלב? יש לתת לקבלן  
התרעה מראש וזכות  
 להגיב לגובה הקיזוז 

 7 12 12.13 מכרז  14

 8  4 .ב4 נספח ג  24 לא התקיים סיור קבלנים נכון. 
 9 4 .כט4 נספח ג  25 להוסיף תוך פרק זמן סביר  ההערה נדחית 
להבהיר שצו תחילת   ההערה נדחית 

העבודה לאחר חתימת  
 הצדדים החוזה ע"י 

 10 4 .לב+לג 4 נספח ג  25

 
ניתן להגיש אישור על  
זכויות חתימה במציע  

באישור נפרד חתום על ידי  
 עורך דין 

נא אישורכם להגיש את  
סעיף א' מורשי חתימה  
במציע ללא חתימה. או  

  להגיש את סעיף א' מורשי 
חתימה במציע באישור  

 נפרד חתום ע"י עו"ד. 

נספח ד   28
הצהרת  

 רו"ח  

 11 נספח ד  א
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
ההערה נידחת, מופיע סקר  
גגות מפורט באתר החברה  

 הכלכלית 

לא בוצעו סיורים באתרים  
ולכן לא ניתן להתחייב.  

מציעים לשנות ולתת  
לקבלן הזוכה מספר ימים  

לבחינת האתר לפני צו  
תחילת העבודה לתת  

ים במידה ויש  ריג'קט 
)בעיות איטום, אי התאמת  

 ארונות חשמל וכיוב(
 

הסכם   47
התקשרו 

 ת

4.8 4 12 

יוסף בסיפא של הסעיף:   
הלקוח ישתף פעולה  

ויחתום על כל מסמך  
הדורש את חתימתו לצורך  

קבלת האישורים האמורים  
ובלבד שאין בכך להטיל  
 עלות כלשהי על הלקוח.  

הלקוח מתחייב להעמיד  
לרשות הקבלן את כל  
הדרוש לטובת קבלת  

האישורים ובפרק זמן  
סביר. איחור מטעם הלקוח  

בלוחות  לא ייחשב איחור 
 הזמנים של הקבלן 

הסכם   47
התקשרו 

 ת

4.11 4 13 

מבקשים להעלות את   ההערה נדחית 
התשלום עבור פירוק  

המערכת למחירים  
 ₪     1,600המקובלים בשוק 

הסכם   53
התקשרו 

 ת

8.1.1 8 14 

מבקשים להעלות את   ההערה נדחית 
התשלום עבור אחסון  

המערכת למחירים  
₪     2,350המקובלים בשוק 

 לחודש

הסכם   53
התקשרו 

 ת

8.1.2 8 15 

מה  -לגבי בדיקות מעבדה . ספציפיתאין בדיקה  
הכוונה? האם קיימת  

דרישה או כוונה ספציפית  
 לבדיקות? 

 16 12 12.2 חוזה  58

יש לשנות את הסעיף כך   ההערה נדחית 
שתקופת האחריות על  

חלקים היא "גב אל גב "  
לאחריות היצרן של אותו  

 החלק 

 17 21 21.1.2 חוזה  70

יש לשנות כי האחריות   ההערה מתקבלת  
לאיטום הגגות ביחס  

להתקנת המערכת  
 הסולארית בלבד 

 18 21 21.1.4.4 חוזה  71

מדובר באופציה. נדרשת  
 בחלק מהמתקנים.

נתוני מזג האוויר כגון:  
קרינה הוריזונטלית, טמפ'  

סביבה, מהירות וכיוון  
רוחות אינם רלוונטיים  

המערכת ומניסיוננו  לייצור 
נבקש להוריד   -מיותרים
 התקנתם

  –נספח א  90
מפרט  

 טכני 

6.3 6 19 

מדובר באופציה. נדרשת  
האשרו למערכת מניה  

 מקבילה 

בקשה להתקנת סייטק  
 Expertוחיבור למערכת 

Power-   מיותר למערכות
בסדר גודל זה, עלויות  

מאוד גבוהות. מבקשים  
 להוריד דרישה זו. 

  –נספח א  101
פרט  מ

 טכני  

13.7.9.6 13 20 

תוך    לתקלה משביתה תטופ
 שעות. 24

שעות   8  -תקלה משביתה
פרק זמן קצר מדי לטיפול  

שעות   24מציעים לתקן ל 
)לדוגמה תקלה בערב לא  

  –תטופל בשעות הלילה 
אין ייצור באתר(. יש  

להבהיר כי הטיפול ככל  

  –נספח ה  110
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

5.1.3.1 5 21 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
שהדבר נוגע במערכת  

הסולארית שביצע הקבלן  
)לא כולל לבעיות מצד  

 הלקוח או הרשת( 
כמו כן, קיימת סתירה  

סעיף    72בעמוד לנכתב  
שאומר כי על   21.2.5.1

הקבלן לאתר ונטר תקלה  
 שעות  24משביתה תוך 

זמני טיפול בתקלה   ההערה מתקבלת 
משמעותית נבקש לשנות  

 שעות 48-ל

נספח "ה"   110
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

5.1.3.2 5 22 

קלה    זמני טיפול בתקלה ההערה מתקבלת 
 שעות  96-נבקש לשנות ל

נספח "ה"   110
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

5.1.3.3 5 23 

שטיפה נוספת   –לא מקובל  ההערה נדחית 
בעלות. על אחת כמה וכמה  

בתמחור הנמוך של  
השירות במכרז. יש למחוק  

  11.2ולהתייחס לסעיף 
 בלבד

  –נספח ה  113
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

6.3.1 6 24 

מנהל  במקום המינוח 
 עבודה ייכתב "ראש צוות" 

יש לבטל    –"מנהל עבודה" 
דרישה שאינה רלוונטית  

ולא נדרשת בהתקנות  
סולאריות לפי חוק.  

במקרה של התעקשות  
המשמעות שניתן לרשום  

עבודה על גג אחד בלבד  
לכל מנהל עבודה המוסמך  

ומשך   –ע"י משרד העבודה 
 הפרויקט ועלותו בהתאם.  
  יש לדרוש תוכנית בטיחות

מאושרת ע"י ממונה  
בטיחות, לכל אתר, כולל  

 בקרה תקופתית.
 

115-
116 

  –נספח ה 
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

8.1.6 +
8.1.9  +

8.1.10 

8 25 

ההערה נדחית. הקבלן  
 אחראי על כל נזק שגרם.

אך ורק בגין נזקי נזילות  
שנגרמו בעקבות עבודת  

 הקבלן 

  –נספח ה  119
הסכם  

תחזוקה  
 ותפעול 

15.4 15 26 

אלא אם באתר התניות   ההערה מתקבלת 
שקשורות בסביבת  

המערכת ואשר פוגעות  
במקרה כזה יוצג    –בייצור 

 בפני היועץ לאישורו 

  –נספח ח  136
תפוקה  

ויחס  
 ביצועים

 27 נספח ח   1

  3ממירים ו  2הסעיף יתוקן: 
 DCקופסאות 

היקף החלפים הנדרשים  
להחזיק במחסן הקבלן  

  20 –אינם רלוונטיים 
?  DCקופסאות   5ממירים? 

מבקשים להוריד את  
 הסעיף והדרישה

  –נספח יז  148
רשימת  

חלקי  
 חילוף 

 28 נספח יז  1-7

       
מועד ההגשה יידחה עד  

בשעה   03.09.2020לתאריך 
14:00 

עקב חופשת קיץ מרוכזת  
במחיצת  של עובדי החברה 

השנייה של אוגוסט,  
מבקשים לדחות את  

 4/9/20-ההגשה ל

 1   כללי   



 

 48021, 11בע"מ רח' העבודה החברה הכלכלית לראש העין  

 03-9381261פקס:  03-9383278טל'

www.rosh-haayin.com 
 
 

עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
הבקשה נדחית. יש סקר  

   גגות מפורט
מבקשים שייערך סיור  

 קבלנים בגגות 
 2   כללי 

מה התפוקה הפוטנציאלית   מסמכי המכרז 
האם הטבלה   –הנכונה 

שבסקר גגות או זו  
אין    –שמסמכי המכרז 

 זהות ביניהן 

 א' 2   כללי 

מועד ההגשה יידחה עד  
בשעה   03.09.2020לתאריך 

14:00 

תאריך ההגשה המצויין  
אינו תואם לתרקיך  

 24/8 –ההגשה שפורסם 

 3  9.7 מכרז  10

נבקש להגדיל את   •
  -עלות התשתית ל

₪ למטר   500
ההערה    -אורך

 נדחית

נבקש להעלות   •
מחיר מערכת  

₪    7000 -ניטור ל
 ההערה נדחית 

נבקש להחריג   •
מהתמורה  את  

 ההוצאות להלן: 

- התקנת גומחות  •
 תומחר כחריגי

אבני שפה לפי   •
₪ לקיללואט   180

מותקן )בסקר  
גגות בתחשיב  
עלויות מופיע  

בטור ה   2בטבלה 
ההערה  מימין(. 5

 נדחית

שדרוג לוחות   •
חשמל המזמינה.  

   יתומחר כחריג

הנפות חריגות.   •
 ההערה נדחית 

חיזוקים   •
קונסטרוקטיביי 

יתומחר  ם. 
 כחריג

הזזת אלמנטים   •
כגון אנטנות  

צופרים צ'ילרים  
יתומחר   וכיו"ב. 
 כחריג

 -במות ממירים •
 יתומחר כחריג

  -כלובי ממירים •
 הערה נדחית ה

 

נבקש להגדיל   •
את עלות  

  500 -התשתית ל
 ₪ למטר אורך 

נבקש להעלות   •
מחיר מערכת  

 ₪    7000 -ניטור ל

נבקש להחריג   •
מהתמורה  את  

 ההוצאות להלן: 

 התקנת גומחות   •

אבני שפה לפי   •
180   ₪

לקיללואט  
מותקן )בסקר  
גגות בתחשיב  
עלויות מופיע  

בטור ה   2בטבלה 
 מימין(  5

שדרוג לוחות   •
 חשמל המזמינה  

 הנפות חריגות  •

חיזוקים   •
קונסטרוקטיביי 

 ם

אלמנטים  הזזת  •
כגון אנטנות  

צופרים צ'ילרים  
 וכיו"ב 

במות   •
ממירים/כלובי  

 ממירים
 

טבלת   נספח ו'  31
 מחיר 

 4 

לא בדקנו  -הואיל שלישי  באמצעות סקר הגגות 
את הגגות. איך ניתן  

 להתחייב על סעיף זה? 
 

 5  4.8סעיף  הסכם   47
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
יש לבטל ולהחיל כללי   ההערה נדחית 

 פרשנות מקובלים. 
  2.2סעיף   43

– 
 6 

יש להוסיף "למעט נזק   ההערה מתקבלת 
בזדון ו/או רשלנות חמורה  

של החכ"ל ו/או מי  
 מטעמה". 

  6.3סעיף   49
– 

 7 

במקום המילים "עקב   ההערה נדחית 
פעולה יזומה של החכ"ל"  

יש לרשום "מכל סביה  
שהיא שאינה תלויה  

 בקבלן". 

סעיף    50
6.6.1  – 

 8 

שעות  עבודות לאחר  ההערה נדחית 
הלימודים מייקרות  

משמעותית את עלות  
הפרויקט ואינן מאפשרות  

עמידה סחוחות הזמנים  
לביצוע העבודות. נבקש  
להחריג רק את ההנפות  

למחוץ לפעילות שעות  
 הלימודים

סעיף    52
7.1.4  – 

 9 

צו תחילת עבודה ינתן לכל   
 מקבץ אתרים.

בנוסף, על הקבלן לקחת  
בחשבון שעבודת הריום  

   יא באחריותו.  למכסה ה

יש להוסיף כי "צו תחילת  
העבודה יונפק לכל אתר  

לאחר קבלת אישור כניסה  
אותו אתר    למכסה בגין

ולאחר שהוסרו המגבלות  
המונעות את עבודת הקבלן  

אשר שאינן תלויות  
 בקבלן." 

סעיף    52
7.2.1  - 

 10 

אנו לא אמורים לאחסן   ההערה נדחית 
עבור המזמינה ציוד אין זה  

 מתפקידנו 
כמו כן מבקשים לתקן את  

  1800 -הפירוק וההרכבה ל
₪ לקילוואט מותקן וכן  

לציין כיי המחיר מתייחבס  
 רק להתקנת הציוד שפורק 

 11  8סעיף   53

אחרי המילה "יישא" יש   ההערה נדחית 
להוסיף "בהתאם להוראות  

 הדין" 

  9.13סעיף   54
– 

 12 

יש להוסיף כי החכ"ל לא   ההערה נדחית 
תתפשר עם התובע או  

הדורש ללא אישור הקבלן  
 מראש ובכתב.

  9.17סעיף   55
– 

 13 

יש להוסיף "למעט במקרה   ההערה מתקבלת 
של נזק בזדון ו/או  

ברשלנות של החכ"ל ו/או  
 מי מטעמה".

  10.5סעיף   55
– 

 14 

"מבצע  ימחקו המילים 
 הבניה", וכן "מנהל עבודה" 

למחוק " "קבלן ראשי",  יש 
"מבצע הבניה", וכן "מנהל  

הקבלן לא   –עבודה"" 
מבצע עבודות בניה  

 כהגדרתן בחוק.

  11.4סעיף   57
– 

 15 

ההערה תתוקן: חובת ראש  
 צוות באתר. 

יש להוריד חובת מנהל  
עבודה וממונה בטיחות  

 באתר בכל עת. 
מייקר משמעותית את  

העבודה ולא מאפשר  
הזמנים  עמידה בלוחות 

 לביצוע הפרויקט 

סעיף    57
11.15 ,

11.6 – 

 16 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
יש להבהיר שהוראות   ההערה נדחית 

לקבלן יינתנו בהתאם  
 לקבוע בהסכם. 

  12.3סעיף   57
– 

 17 

לא סביר וויתור כולל על   ההערה נדחית 
טענות או על זכות ערעור.  

 מבקש להוריד. 

  12.4סעיף   57
– 

 18 

לפגמים  תיקונים יהיו  ההערה מתקבלת 
שהקבלן אחראי להם ולא  

 "כל תיקון". 

  12.5סעיף   57
– 

 19 

 
 

 ההערה נדחית  

הטלת קנס רק לאחר  
ימים מראש   7התראה בת 

ובכתב לקבלן ובמידה  
שהקבלן לא תיקן את  

 ההפרה בתקופת ההתראה. 

  14.2סעיף   59
– 

 20 

הקבלן  לפיו  14.3יוסף סעיף 
לא יהיה אחראי לעיכובים  

, שאינם  החשמלמצד חברת 
 . בשליטתו הסבירה

הקבלן לא יהיה אחראי  
לעיכובים שאינם בשליטתו  

הסבירה, לרבות עיכובים  
מצד חברת החשמל,  

עיכובים מצד המזמין ו/או  
 מי מטעמו וכוח עליון. 

 

יש    
להוסיף  

  14.3סעיף 
- 

 21 

אחרי המילה "אחראי"   ההערה נדחית 
 להוסיף "על פי דין".

  19.6סעיף   61
– 

 22 

יש להוסיף  "ובלבד שהכ"ל   ההערה נדחית 
לא התפשרה עם התובע  
ו/או הדורש ללא אישור  

 הקבלן מראש ובכתב". 

סעיף    63
19.12 ,

32.5 – 

 23 

הציטוט של הסעיף לא  
נכון: הסעיף קובע כי  

הקבלן הזוכה פוטר את  "
החברה כלכלית ואת  
הבאים מטעמה מכל  
אחריות לגבי נזקים  

הפטור  " כלומר  כאמור
מתייחס לנזקים שהם  

באחריות הקבלן כמפורט  
 בסעיף הקודם.

להוריד " הקבלן הזוכה  
פוטר את ה חברה כלכלית  
ואת הבאים מטעמה מכל  
מכל אחריות לגבי נזקים  

כאמור". לא סביר לתת  
פטור אם יש לחכ"ל  

 אחריות על פי דין. 

סעיף    64
19.17  – 

 24 

לפיו:   19.20יוסף סעיף 
אמור לעיל  "מבלי לגרוע מה 

מובהר כי הקבלן לא יהיה  
אחראי לנזקים שנגרמו  

ממעשה או מחדל של  
החכ"ל בזדון ו/או ברשלנות  

 חמורה. 
 

  21.1.1ההערה לענין סעיף 
 נדחית 

"על אף האמור לעיל  
ולהלן, )א( בשום מקרה  

הקבלן לא יישא בנזקים  
עקיפים ו/או תוצאתיים  

לרבות כלכליים וכן נזקים  
כלשהם הנובעים ממעשה  

ו/או מחדל של החכ"ל ו/או  
מי מטעמה ו/או צד שלישי  
כלשהו ו/או כתוצאה מכוח  

עליון; )ב(  אחריותו של  
הקבלן והשיעור המרבי של  

שיפויים  הפיצויים ו/או ה
המצטברים )לרבות  

הוצאות ו/או דמי נזק(  
בהם יישא על פי הסכם זה  
או על פי דין, לא יעלו בכל  

מקרה על ערך התמורה  
הכספית ששולמה לקבלן  

בקשר עם הסכם זה, תהא  
העילה אשר תהא. הוראות  

סעיף זה יחולו אף לאחר  

יש    
להוסיף  

סעיף  
19.20  – 

 25 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
סיום ההסכם ו/או  

 ביטולו."
יש לתקן.   – 21.1.1סעיף 

באחריות  אין מדובר  
אלא אחריות לטיב    כוללת

העבודה והחומרים  
 שסופקו על ידי הקבלן. 

 
 

 ההערה נדחית 

כל נזק שאינו   יש להחריג
נובע מחומרים או עבודה  
לקויה של הקבלן )למשל  
 נזק שנגרם על ידי צד ג'(. 

סעיף    70
21.1.3  – 

 26 

האחריות אינה אחריות   נדחית ההערה 
 כוללת כאמור. 

סעיף    71
21.1.4  – 

 27 

יש להבהיר שהסיוע   ההערה נדחית 
בהפעלת האחריות לא  

כולל טיפול משפטי אם  
 יידרש. 

סעיף    71
21.1.6  - 

 28 

סעיף    71 לא סביר.  ההערה נדחית 
21.1.7  – 

 29 

 30  22.1  74 1620-מבקשים לתקן ל ההערה נדחית 
אחרי המילים "פגמים ו/או   ההערה נדחית 

תקלות" יש להוסיף "אשר  
באחריותו של הקבלן  

 כאמור".

סעיף    72
21.2.4  – 

 31 

 
 
 
 
 

 ההערה נדחית  

תקלות  התחייבות לתיקון 
מותנית בהימצאות מלאי  
חלפים זמין בישראל ו/או  
מלאי חלפים עפ"י הסכם  

 זה
  כמו כן, מבקשים להחריג
התחייבות לתיקון ציוד  
עיקרי בלוחות הזמנים  

שציינתם למקרה בו  
קיימת תקלה סדרתית  

  –בציוד העיקרי 
 פנלים/ממירים

סעיף    72
21.2.4 

 32 

אחרי המילים "מראש   ההערה נדחית 
ובכתב" יש להוסיף "ונתנה  

לו אפשרות סבירה לתקן  
 את ההפרה".

סעיף    73
21.2.7  ,

26.1 – 

 33 

י הטלת קנס יש להודיע  לפנ ההערה נדחית 
לקבל ולאפשר לתקן. כמו  

כן, יש להחריג כל עיכוב  
שאינו בשליטתו הסבירה  

של הקבלן )כמו פעולה של  
צד שלישי שאל מאפשרת  

לקבלן לגשת לאתר,  
 למשל(. 

סעיף    73
21.2.8  – 

 34 

אחריות לתפוקה על פי   ההערה נדחית 
הסכם זה תהא בהתאם  

לכמות הפנלים והממירים  
באתר )אחריות יצרן( ו/או  

מלאי החלפים המצוין  
 בנספח' יז' 

יש    
להוסיף  

 22.4סעיף 

 35 

מספרים של סעיפי המשנה   ההערה מתקבלת 
במקום   23שגויים )הם 

25 )... 

 36  25סעיף   74

הרצה  ימי   45למה מעבר ל ההערה נדחית 
יום    30צריך לחכות עוד 

 37  25סעיף   74
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
להגשת א.ד אחרונה?  
 לשנות לסיום ההרצה 

מחירון  -מבקשים לשנות ל ההערה נדחית 
   10%דקל מינוס 

סעיף    76
23.10  – 

 38 

אי עיגון פאנלים    –תרופות  ההערה נדחית 
לשנות לימי   –יום  60אחרי 

 עסקים 

 39  28סעיף   78

פיצויים מוסכמים גבוהים    ההערה נדחית 
 מאוד מעל המקובל 

 

  26.7סעיף   78
– 

 40 

 
 ההערה מתקבלת 

במקום המילים " לשביעות  
רצונה המלא של החברה  

כלכלית" יש לרשום  
"בהתאם להוראות הסכם  

 זה".

  29.2סעיף   79
– 

 41 

יש למחוק את המילים "   ההערה נדחית 
 לדעת החברה כלכלית" 

סעיף    79
29.3.2  – 

 42 

יש להוסיף: "המידע   ההערה מתקבלת 
הסודי לא יכלול מידע  

שהיה או שיהיה בנחלת  
הכלל / מידע שהיה בידי  

מקבל המידע עובר לקבלתו  
מהחכ"ל או שפותח על ידו  

ללא שימוש במידע הסודי /  
מידע הנדרש לגילוי על פי  

דרישתה של כל רשות  
מוסמכת או לצורך הגנה  
 על זכויותיו של הקבלן." 

למחוק. לא   – 33.4ף סעי
 רלוונטי "מאגר מידע". ש

  33.1סעיף   82
– 

 43 

 
 

 ההערה מתקבלת 

מערכת ניטור צד ג'  
מייקרת מאוד את עלות  

הפרויקט בעיקר למתקנים  
בהספק נמוך. מבקשים  

אישור להשתמש במערכת  
הניטור הסטנדרטית של  

 הממירים 

 44  6.2 נספח א'  91

הוסף במסגרת התשובות   
לשאלות ההבהרה סעיף  

 הקובע את ההחרגה.   14.3

מבקשים להחריג מלוחות  
הזמנים ומהקנסות  

הנלווים איחורים הנובעים  
מעיכוב הנגרם מצד ג'  

 לרבות חחי  

 45   נספח ד'  105

"מבצע  ימחקו המילים 
 הבניה", וכן "מנהל עבודה" 

יש למחוק " "קבלן ראשי",  
הבניה", וכן "מנהל  "מבצע 

הקבלן לא   –עבודה"" 
מבצע עבודות בניה  

 כהגדרתן בחוק 

סעיף   נספח ה'  115
8.1.6  – 

 46 

ההערה תתוקן: חובת ראש  
 צוות באתר. 

יש להוריד חובת מנהל   -
עבודה וממונה בטיחות  

 באתר בכל עת.

סעיף    117
8.1.9  ,

8.1.10 

 47 

 
 

 ההערה נדחית 

אחריות לתפוקה על פי  
הסכם זה תהא בהתאם  

לכמות הפנלים והממירים  
 באתר )אחריות יצרן(. 

יש    
להוסיף  

 -  9.5סעיף 

 48 

אחרי המילה "אחראי"   ההערה נדחית 
להוסיף "על פי דין". כמו  

כן במקום המילים "  
העלולים להיגרם" יש  

 לרשום "שיגרמו". 

  15.1סעיף   119
- 

 49 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
 

 
 

 ההערה נדחית 

אחרי המילה "אחראי"  
 להוסיף "על פי דין".  

 

סעיף    119
15.2 ,
15.4 ,15.3 

- 

 50 

 
  15.5ההערה לענין סעיף 

נדחית. מדובר בנזקים שהם  
 באחריות הקבלן.  

להוריד " הקבלן הזוכה  
פוטר את ה חברה כלכלית  
ואת הבאים מטעמה מכל  
מכל אחריות לגבי נזקים  

כאמור". לא סביר לתת  
פטור אם יש לחכ"ל  

אחריות על פי דין. כמו כן  
"ובלבד    להוסיף בסוף: 

שהכ"ל לא התפשרה עם  
התובע ו/או הדורש ללא  

אישור הקבלן מראש  
 ובכתב". 

 

  15.5סעיף   119
- 

 51 

 
לפיו:   19.20יוסף סעיף 

"מבלי לגרוע מהאמור לעיל  
מובהר כי הקבלן לא יהיה  

אחראי לנזקים שנגרמו  
ממעשה או מחדל של  

החכ"ל בזדון ו/או ברשלנות  
 חמורה. 

 

"על אף האמור לעיל  
ולהלן, )א( בשום מקרה  

הקבלן לא יישא בנזקים  
עקיפים ו/או תוצאתיים  

לרבות כלכליים וכן נזקים  
כלשהם הנובעים ממעשה  

ו/או מחדל של החכ"ל ו/או  
מי מטעמה ו/או צד שלישי  
כלשהו ו/או כתוצאה מכוח  

אחריותו של     עליון; )ב(
והשיעור המרבי של   הקבלן

שיפויים  הפיצויים ו/או ה
המצטברים )לרבות  

הוצאות ו/או דמי נזק(  
בהם יישא על פי הסכם זה  
או על פי דין, לא יעלו בכל  

מקרה על ערך התמורה  
הכספית ששולמה לקבלן  

בקשר עם הסכם זה, תהא  
העילה אשר תהא. הוראות  

סעיף זה יחולו אף לאחר  
סיום ההסכם ו/או  

 ביטולו."
 

יש    
להוסיף  

  15.8סעיף 
- 

 52 

יש להוסיף: "המידע   רה מתקבלת ההע
הסודי לא יכלול מידע  

שהיה או שיהיה בנחלת  
הכלל / מידע שהיה בידי  

מקבל המידע עובר לקבלתו  
מהחכ"ל או שפותח על ידו  

ללא שימוש במידע הסודי /  
מידע הנדרש לגילוי על פי  

דרישתה של כל רשות  
מוסמכת או לצורך הגנה  
 על זכויותיו של הקבלן." 

 

  20.1 סעיף  126
- 

 53 

למחוק. לא רלוונטי "מאגר   ההערה מתקבלת 
 מידע". 

 

  20.4סעיף   126
– 

 54 

יש לקרוא לעומק את  
 הנספח. אין בו שינוי 

התחייבות התפוקה תהייה  
, במידה   PRמבוססת 

 55   נספח ח'  



 

 48021, 11בע"מ רח' העבודה החברה הכלכלית לראש העין  

 03-9381261פקס:  03-9383278טל'

www.rosh-haayin.com 
 
 

עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
והמזמינה תבקש שתהייה   

עפ"י הסימולציה יש לתקן  
   5%ל

אין פיצוי עתידי בגין אי  
עמידה ביעדי תפוקה!  

מבקשים להוריד דרישה זו  
ולשנות את נוסחת  

ההתחייבות התפוקה  
 בהתאמה 

מבקשים להחריג  
מהתחייבות התפוקה  

תקלות סדרתיות בציוד  
העיקרי שאינן באחריות  

הקבלן ו/או תקלות  
ריכות החלפת ציוד  המצ

שאינו במסגרת המצויין  
 בנספח יז' 

ההערה מתקבלת בנושא  
הממירים. ראו הערה לעיל  

 DCבנושא קופסאות ה 

  20להחזיק מלאי של 
  –מוגזם לגמרי  –ממירים 
ממירים בכל   2לשנות ל 

 זמן 
 

 56   נספח יז'  148

"החברה הכלכלית    ההערה נדחית 
ייערך  מצהירה כי 

באמצעותה או באמצעות  
העירייה ו/או מי מטעמן,  

למשך כל תקופת ביצוע  
העבודות  ובתקופת  

התחזוקה  ביטוח מבנה  
למבנים עליהם מותקנות  
המערכות  וכן לכל רכוש  

נוסף בבעלותן  הנמצא  
במבנים ו/או בסביבתם   

)ולאחר סיום ביצוע  
עבודות ההקמה של  

גם את   -המערכות
י  המערכות עצמן( מפנ

הסיכונים המקובלים  
בביטוח מסוג "אש מורחב"  

וכן ביטוח אובדן תוצאתי  
מפני נזק לרכוש כאמור  

לתקופת שיפוי שלא תפחת  
חודשים . הביטוחים   12 -מ

יכללו סעיף ויתר על תחלוף  
כלפי הקבלן והבאים  

מטעמו  למעט כלפי מי  
שגרם לנזק בזדון . החברה  

הכלכלית פוטרת את  
הקבלן והבאים מטעמו  

מאחריות לנזק שהיא או  
העירייה זכאיות לשיפוי  

בגינו על פי הביטוחים  
הנ"ל  אולם ויתור כאמור  

לא יחול כלפי מי שגרם  
 לנזק בזדון" 

נספח   
  –ביטוח 

תוספת  
סעיף  

 מבוקשת  

   

האם ניתן להציג הון   ההערה נדחית 
 20,000,000מצטבר של 

במקום   2016-2019בשנים 
 מחזור שנתי המתבקש? 

הזמנה   4.7.1 במכרז  8
להגיש 
- הצעות

1 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
תנאי  

 המכרז 
מבקשים להנפיק   ההערה נדחית 

חשבוניות עסקה עבור  
 קבלת תשלומים.

התמור  23.6 במכרז   77
ה ותנאי  

התשלו 
 ם

2 

  –הפאנלים  –בסעיף ג'  ההערה נדחית 
בעת עיגון הפאנלים  

  45%מבקשים לשנות ל
מכלל התמורה. בסעיף ה'  

מבקשים לשנות את   –
במקום   10%התוספות ל

20%. 

התמור  23.5 במכרז  76
ה ותנאי  

התשלו 
 ם

3 

מבקשים לשנות   -סעיף ו'  ההערה נדחית 
  45ימי הרצה במקום  30ל

 יום

התמור  23.5 במכרז  77
ה ותנאי  

התשלו 
 ם

4 

       4מספר שאלות מתעניין 
תמחור עבודות תשתית   ההערה נדחית 

הנדסית אזרחית שאינן  
כלולות בחיר , תתומחרנה  

 23.10לפי סעיף 

51  6.5.5  1 

נבקש להדגיש כי מינוי   ההערה מתקבלת 
מנהל עבודה ייעשה על פי  

 דין 

57  11.4  2 

 
 ההערה נדחית 

נבקש כי עלות פעולות אלה  
יתומחרו  במידה ויידרשו,  
 23.10בנפרד לפי סעיף 

59  13.1  3 

 חלקית ההערה מתקבלת 
הניטור האוטומטי מתרחש  

בשבת. אין מנטר שעובד  
 בשבת ובטח לא טכנאי 

להוסיף בסיפא "למעט  
 שבתות וחגים" 

71  21.2.5  4 

נבקש לאשר הפקת ערבות   ההערה נדחית 
ביצוע וטיב על ידי חברות  

 ביטוח בנוסף לבנקים 

73  24  5 

נבקש לשנות שלבים   ההערה נדחית 
 לתשלום  

 70% –שלב ג' 
 10% –שלב ד' 
 10% –שלב ה' 

75  25  6 

נבקש כי יתקון לדקל פחות   ההערה נדחית 
15% 

76  23.10  7 

נבקש כי שלב ג' ישולם   ההערה נדחית 
 יום   30בתנאי 

75  23.2 

 

 8 

נבקש כי במקרה של ביטול   ההערה נדחית 
)ביטול  מכל סיבה שהיא 

מטעמי נוחות( אזי  
המועצה תשלם לקבלן  

עבור הציוד , החומר  
והעבודה שהותקנו  

 באתרים

78  29.2  9 

נבקש לבטל סעיף זה   ההערה נדחית 
 4בעניין טופס 

99  13.6.10.

9 

 10 

  .ההערה מתקבלת חלקית
הניטור האוטומטי מתרחש  

נבקש להחריג שבתות  
 וחגים

109  5  11 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
שעובד   בשבת. אין מנטר

 בשבת ובטח לא טכנאי 
חריגים לפי דקל פחות   ההערה נדחית 

15% 
114  7.11.1  12 

 
 ההערה נדחית.  

להוסיף  מבקשים 
להסכמים ע"פ  

סעיף כח עליון   המכרז,  
מגיפת הקורונה  עקב 

 כדלקמן: 

 כוח עליון  .1

 תוצאת התרחשות  1.1
 אירוע כוח עליון  

אף אחד מן  
הצדדים להסכם  

זה לא יהיה  
בהפרה של  

התחייבויותיו  
לפי הסכם זה  
בשל הפסקה  

ו/או עיכוב  
בביצוע  

  התחייבויותיו
במסגרת הסכם  

זה, עקב  
התרחשות של  

אירוע כוח עליון  
לאחר החתימה  

 על הסכם זה.  

כח עליון לצורך  
הסכם זה, הינו כל  

אירוע שאינו  
בשליטה סבירה  

של מי מהצדדים,  
המקים נסיבות  

חריגות ו/או בלתי  
צפויות, לרבות  

מלחמה ו/או  
פעולות טרור ו/או  
צווים ו/או תקנות  

של רשות מוסמכת,  
במקרה של  לרבות  

מגיפה ו/או מחלה  
המונית ו/או צעדי  
מנע ו/או כל עניין  
אחר אשר משפיע  

באופן חריג על  
ציבור ו/או עסקים  

ו/או פעילות  
סבירה שוטפת,  

אשר, למרות  
שננקטה שקידה  
ראויה, צד אינו  
יכול למנען ו/או  

להגבילן או  
להקטינן ויש בהן  

    13 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
כדי לפגוע בקיום  

 התחייבויותיו.

יע  כל צד יוד  1.2
למשנהו בכתב, ככל  

שהדבר ניתן  
על   בנסיבות העניין,

התרחשות אירוע  
הנחזה ככוח עליון.  

לא הודיע צד  
למשנהו על אירוע  

ימים   7כאמור בתוך 
ממועד התרחשותו,  
יהיה מנוע אותו צד  
מלטעון לאירוע כוח  

עליון בגין אותו  
 אירוע.  

צד אשר נותן הודעה   1.3
 כאמור בדבר כוח עליון, 

פטור מקיום  יהיה 
 החיובים אשר נמנע ממנו 

לקיים בשל קיומו של  
 אותו כוח עליון, למשך כל 

התקופה בה אותו  
כוח עליון מונע ו/או מעכב  
 את 

 עצם קיום החיובים. 

אירוע כוח עליון   1.4
לא ישחרר את הצד  
המושפע מהאירוע  
מביצוע  
התחייבויותיו על פי  
ההסכם שקדמו  
להתרחשותו של  
האירוע או מביצוע  
התחייבויות אשר  
אינן מושפעות  
 מהאירוע. 

 
 ההערה מתקבלת 

צד לחוזה אשר   1.5 
הודיע על קיומו של  

כוח         עליון    
כאמור, יודיע לצד  

 השני מיד כאשר  
הוא מפסיק להיות תחת  

השפעתו של אותו כוח  
 עליון. 

    14 

 ההערה מתקבלת 
 
 

על כל צד להסכם     1.6
 זה תחול חובה לנקוט  

בכל אמצעי סביר      
על מנת להקטין  

 ולצמצם  

    15 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י

כל עיכוב בביצועו      
 של הסכם זה הנובע  

כתוצאה מכוח       
 עליון. 

 
 ההערה מתקבלת 

 
 

בקרות אירוע כוח   1.7
עליון יעשה כל צד  

מאמץ סביר על  
מנת להמשיך  

ולבצע את  
התחייבויותיה  
לפי הסכם זה,  

ויציע לצד האחר  
אמצעים חלופיים  

לצורך המשך  
ביצוע העבודות  

ויתר  
התחייבויותיו לפי  
הסכם זה. מובהר  

כי אף צד לא  
ישתמש באמצעים  

חלופיים כאמור  
ללא הסכמת הצד  

 האחר.  

 

    16 

שורה   – 11.1סעיף  ההערה נדחית 
תמחקנה    –שניה 

המילים "את  
הפוליסות", כמו כן  

המילים   תמחקנה
"ללא כל שינוי  
בתוכנם אלא אם  
אושר בהליך שאלות  
הבהרה" או הליך  
אחר בטרם הגשת  
 המכרז". 

o  

 
 
 

10 

   17 

החברה   – 11.3סעיף  ההערה נדחית 
הכלכלית מתבקשת  
לצמצם סעיף זה  

הקבלנית  לפוליסה  
 בלבד.

 

10    18 

 הסעיף ימחק.  – 11.4סעיף  ההערה נדחית 
 

10    19 

הסעיף ימחק.   – 11.5סעיף  ההערה נדחית 
לא ניתן להתחייב, תוך  

סיכון הערבות שהועמדה  
שעשויים  למזמינה לתנאים 

 . להשתנות
 

10    20 

כידוע   –אחריות  . נדחית ההערה
סעיפי האחריות  

42    21 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
  ומתן  תביעה על הודעה  מתן 

  כלולים להתגונן אפשרות
 ההתקשרות  בהסכם כבר

מטופלים על ידי  
יועצים משפטיים של  
חברתכם, בשים לב  
להמלצתנו לצמצם  
את אחריותכם  
לאחריות על פי דין  
)שכן פוליסות מכסות  
חבות חוקית( וכן  
להוסיף סעיף מגבלת  
אחריות בנוסח  
 הקבוע שלהלן: 

- "הגבלת אחריות   

חבות   מובהר ומוסכם כי
ותו  הקבלן הזוכה ואחרי

בכל מקום בו נושא הקבלן  
הזוכה באחריות ו/או  

בפיצוי ו/או בשיפוי על פי  
הסכם זה לרבות נספחיו  

כפופה לתנאים  
(  1המצטברים דלהלן: )
התקבל פס"ד חלוט  

( החברה  2כאמור )
הכלכלית ו/או העירייה  

הודיעה לקבלן הזוכה על  
כל תביעה או דרישה  

כאמור מיד עם היוודע לה  
בלן  על כך ואפשרה לק

הזוכה לנהל את ההגנה  
ולא התפשרה בשמו  

ובמקומו ו/או ללא אישורו  
של הקבלן הזוכה מראש  

( בשום מקרה  3ובכתב )
הקבלן הזוכה לא יישא  

בנזקים עקיפים ו/או  
תוצאתיים לרבות  

 כלכליים טהורים. 
על אף האמור בסעיף זה,  
ועל אף כל הוראה אחרת  

בהסכם זה, מוסכם בזאת  
  מפורשות כי אחריות

הקבלן הזוכה והשיעור  
המרבי של הפיצויים ו/או  

השיפוי ו/או ההוצאות  
ו/או דמי הנזק בהם יישא  

הקבלן הזוכה על פי הסכם  
זה או על פי דין, לא יעלו  

גובה  בכל מקרה על סכום 
, והחברה  התמורה החוזית 

הכלכלית בשמה ובשם  
העירייה פוטרת את  

הקבלן הזוכה ומוותרת  
ה  בזאת על כל תשלום העול
על סכום הפיצוי המרבי  

המצוין לעיל. הוראות  
סעיף זה יחולו אף לאחר  
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
סיום ההסכם ו/או  

 .ביטולו"
שורה רביעית   – 20.2סעיף  ההערה נדחית 

תמחקנה המילים "לפני   –
 ההתקשרות בין הצדדים".

  –שורה שניה  – 20.3סעיף 
תמחקנה המילים "ובשם  

 מי מטעמו" 
שורה שלישית   – 20.3סעיף 

תמחקנה המילים   –
"שניתן היה לבטח אותם  

כאמור" ובמקומם  
תתווספנה המילים:  

"שבגינם התקבל שיפוי  
בפועל בביטוחי הקבלן  

 הזוכה,.
שורה   – 20.4סעיף 

תמחקנה   –רביעית 
המילים "לחברה  

הכלכלית ולצד  
 שלישי"

 
 
 

63-
65 

    
 
 
 
 
 

22 

החברה   – 20.5סעיף  ההערה נדחית 
הכלכלית מתבקשת  
למחוק את הסעיף.  
ככל וההפקעה נגרמה  
בשל סיבות שהחברה  
הכלכלית תרמה להן  
יש לשמר את זכות  
הקבלן הזוכה לטעון  
 טענות אלו.

ימחק.    – 20.6סעיף 
לא שייך לסעיף  
 ביטוח. 

שורה   – 20.8סעיף 
תמחקנה   –ראשונה 

ימי    14המילים "
עבודה לפני החתימה  
על הסכם זה"  

מן תתווספנה  ובמקו
"טרם   המילים: 

תחילת העבודות  
 בפועל".

שורה   – 20.10סעיף 
תמחקנה    -  ראשונה 

ימי עבודה".    14המילים "
  14לא ניתן להתחייב כי 

ימי עבודה לפני פקיעת  
פוליסות נוכחיות יופקו  
פוליסות חדשות לקבלן  

הזוכה, זוהי דרישה בלתי  
סבירה שאי אפשר לעמוד  

 בה בשוק הביטוח בישראל.

63-
65 

   23 

שורה   – 20.11סעיף  ההערה נדחית 
תמחקנה   –ראשונה 

 המילים "ו/או הפוליסות". 

 
 
 

   24 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
 

שורה שניה   – 20.12סעיף 
תמחקנה המילים "ו/או   –

 הפוליסות".
 

ימחק. מלבד    – 20.13סעיף 
התוספת לפוליסה  

הקבלנית לעניין העבודות  
הרלוונטיות למכרז, אין  

שום הצדקה לדרוש  
מהקבלן הזוכה לחשוף את  

תנאי הביטוח בביטוחיו  
השוטפים, המידע  

הרלוונטי כבר מופיע  
 באישור הביטוח האחיד. 

 
 ימחק.  – 20.15סעיף 
שורה   – 20.16סעיף 

תמחק המילה   –ראשונה 
 "לבדו".

 
שורה שניה   – 20.17סעיף 

תמחקנה המילים   –
"העתקי הפוליסות" וכן  

 תמחק המילה "המקורי". 
 

הסעיף   – 20.18סעיף 
 ימחק. 

 
שורה שישית   – 20.22סעיף 

לאחר המילה   –
"פתאומי" תתווספנה  

  המילים: "תאונתי ובלתי 

 צפוי". 
 

שורה שניה   – 20.23סעיף 
תמחקנה המילים   –

 "אבדן השימוש" 
 

תת    – 20.24סעיף 
 ימחק.  – סעיף ג 

63-
65 

שורה שניה   – 20.26סעיף  ההערה נדחית 
ברכוש שעליו עובדים   –

  20%הכיסוי ישונה מסך 
  10%משווי הפרויקט לסך 

 משווי הפרויקט. 
 

שורה   – 20.26סעיף 
ברכוש סמוך   –שלישית 

  20%הכיסוי ישונה מסך 
  10%משווי הפרויקט לסך 

 הפרויקט. משווי 
 

שורה   – 20.31סעיף 
תמחק המילה   –ראשונה 

"19 ." 
 

סעיף    – 20.32סעיף 
אחריות צולבת יחול בגין  

63-
65 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
ביטוח חבות המוצר  

 בלבד.
 

שורה שניה   – 20.45סעיף 
תמחק המילה "יערוך"   –

ובמקומה תתווספנה  
 המילים: "רשאי לערוך". 

  ההערה נדחית 
הסעיף   -   20.37סעיף 

סעיף קריטי  ימחק. ]
הקבלן   –[ להתקשרות

הזוכה לא יסכים להתחייב  
לתנאי ביטוח שאינו יודע  

מה הם. ככל שיידרשו  
הרחבות, יש לציין כי אלו  

יירכשו רק באם ניתן  
לרכוש אותם בתנאים  

מסחריים סבירים בשוק  
הביטוח בישראל וכי עלות  

זו תושת על החברה  
 הכלכלית. 

 
הסעיף   – 20.39סעיף 

ימחק. הקבלן הזוכה לא  
יכול להתחייב לסעיף  

כזה. אם כוונת החברה  
הכלכלית לפוליסה  

הקבלנית יש לציין זאת  
ולנסח את הסעיף  

 . בהתאם

63-
65 
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 . ההערה נדחית
מתן הודעה על תביעה ומתן  

אפשרות להתגונן כלולים  
 כבר בהסכם ההתקשרות 

כידוע סעיפי    – אחריות
האחריות מטופלים על ידי  

יועצים משפטיים של  
חברתכם, בשים לב  

להמלצתנו לצמצם את  
אחריותכם לאחריות על  

פי דין )שכן פוליסות  
מכסות חבות חוקית( וכן  

להוסיף סעיף מגבלת  
אחריות בנוסח הקבוע  

 שלהלן:
 "הגבלת אחריות  

חבות   מובהר ומוסכם כי
הקבלן הזוכה ואחריותו  

מקום בו נושא   בכל
הקבלן הזוכה באחריות  

ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי  
על פי הסכם זה לרבות  
נספחיו כפופה לתנאים 

(  1המצטברים דלהלן: )
התקבל פס"ד חלוט  

( החברה  2כאמור )
הכלכלית ו/או העירייה  

הודיעה לקבלן הזוכה על  
כל תביעה או דרישה  

כאמור מיד עם היוודע לה  
על כך ואפשרה לקבלן  

כה לנהל את ההגנה  הזו
ולא התפשרה בשמו  

119    27 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
ובמקומו ו/או ללא אישורו  

של הקבלן הזוכה מראש  
( בשום מקרה  3ובכתב )

הקבלן הזוכה לא יישא  
בנזקים עקיפים ו/או  

תוצאתיים לרבות  
 כלכליים טהורים. 

על אף האמור בסעיף זה,  
ועל אף כל הוראה אחרת  

בהסכם זה, מוסכם בזאת  
מפורשות כי אחריות  

הזוכה והשיעור  הקבלן  
המרבי של הפיצויים ו/או  

השיפוי ו/או ההוצאות  
ו/או דמי הנזק בהם יישא  

הקבלן הזוכה על פי  
הסכם זה או על פי דין,  
לא יעלו בכל מקרה על  

סכום לא יעלו בכל מקרה  
גובה התמורה  על סכום 

והחברה  החוזית 
הכלכלית בשמה ובשם  

העירייה פוטרת את  
הקבלן הזוכה ומוותרת  

על כל תשלום  בזאת 
העולה על סכום הפיצוי  

המרבי המצוין לעיל.  
הוראות סעיף זה יחולו  

אף לאחר סיום ההסכם  
 . ו/או ביטולו"

 
שורה רביעית   – 15.9סעיף  ההערה נדחית 

תמחקנה המילים "לפני   –
 .ההתקשרות בין הצדדים"

שורה שניה   – 15.10סעיף 
תמחקנה המילים "ובשם   –

 מטעמו".מי  
 

שורה שניה   – 15.12סעיף 
לאחר המילה "אחראי",   –

תווספנה המילים "על פי  
 דין". 

 
תמחקנה    – 15.12סעיף 

המילים "באופן מלא  
 ובלעדי" ועד לסוף הסעיף. 

 
תמחק    – 15.13סעיף 

 המילה "לבדו". 
 

שורה שניה   – 15.14סעיף 
תמחקנה המילים "ו/את   –

 הפוליסות".
 

תמחקנה    – 15.15סעיף 
 ימי עבודה,.  14המילים "

 
 ימחק.  – 15.18סעיף 

 

120-
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
הסעיף   -   15.19סעיף  ההערה נדחית 

סעיף קריטי  ימחק. ]
הקבלן   –[ להתקשרות

הזוכה לא יסכים להתחייב  
לתנאי ביטוח שאינו יודע  

מה הם. ככל שיידרשו  
הרחבות, יש לציין כי אלו  

יירכשו רק באם ניתן  
לרכוש אותם בתנאים  

מסחריים סבירים בשוק  
הביטוח בישראל וכי עלות  

זו תושת על החברה  
 הכלכלית. 

 
 ימחק.  – 15.20סעיף 

 
שורה   – 15.23סעיף 

קנה  תמח –שלישית 
המילים "ו/או ביטוח אחר  
שהסדיר". כמו כן ההפניה  

בסעיף אינה   ל"ספק"
 ברורה". 

 
ימחק תת    – 15.28סעיף 

 סעיף ג'. 
 

שורה   – 15.30סעיף 
ראשונה תמחק המילה  

"19 ." 
 

סעיף    – 15.31סעיף 
אחריות צולבת יחול על  

 חבות המוצר בלבד. 
 

שורה שניה   – 15.34סעיף 
"יערוך  תמחקנה המילים  –

ובמקומן   הקבלן הזוכה"
תתווספנה המילים:  

"רשאי הקבלן הזוכה  
 לערוך".

 

120-
122 
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 ההערה נדחית 

תמחקנה    – 15.35סעיף 
המילים "כל עוד יש לספק  

אחריות על פי דין"  
ובמקומן תתווספנה  

  3"לתקופה של  המילים: 
שנים לאחר סיום  

 ההסכם".
 

הסעיף   - 15.36סעיף 
סעיף קריטי  ימחק. ]

הקבלן   –[ להתקשרות
הזוכה לא יסכים  

להתחייב לתנאי ביטוח  
שאינו יודע מה הם. ככל  

שיידרשו הרחבות, יש  
לציין כי אלו יירכשו רק  
באם ניתן לרכוש אותם  

בתנאים מסחריים  

120-
122 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
סבירים בשוק הביטוח  

בישראל וכי עלות זו  
תושת על החברה  

 הכלכלית. 
 

תמחקנה    – 15.40סעיף 
ות כל  המילים "לעש

פעולה כדי לממש את  
פוליסות הביטוח בעת  

 הצורך". 
 

 
 
 
 

 ההערה נדחית 

לשימת לב מבקש האישור  
האישור כולל מלל )כמו   –

"רשלנות  -המילים "כנ"ל" ו
רבתי"( ופרקים שאינם  

מופיעים באישור האחיד  
והמבטחת לא תוכל לחתום  

עליו, אם אישור הביטוח  
המציעים לא  לא יתוקן, 

יוכלו לעמוד בדרישות  
 המוזכרות בו. 

  –פרק כל הסיכונים 
הרחבות גניבה ופריצה ,  

רכוש עליו עובדים, רכוש  
סמוך, רכוש בהעברה  

יש   -   -ופינוי הריסות 
להסיר את המילה "כלול"  
ולציין את גובה ההרחבה  

המבוקשת בהתאם  
 להערות לעיל. 

 
יש למחוק,    –פרק צמ"ה 

  אין באישור האחיד 
"לעבודות קבלניות" פרק  

 כזה.
 

  –פרק אחריות כלפי צד ג' 
יש להסיר מההרחבות  

"רשלנות רבתי" וכן את  
שכן המבקש הוא   322קוד 

מבוטח נוסף על פי קוד  
318 . 

 
יש   – פרק חבות המוצר 
הוא   –למחוק מהאישור 

אינו חלק מהאישור האחיד  
לעבודות קבלניות. כמו כן,  

יש להסיר את המילים  
 "רשלנות רבתי". 
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       5שאלות מתעניין מספר 

בתנאי הסף נדרש המציע   ההערה נדחית 
להיות קבלן רשום בסיווג  

מתאים, נבקש לאפשר  
בסעיף זה עי המציע או  

קבלן המשנה מטעמו  
 רשומים בסיווג המתאים.

תנאי   4.3 במכרז  6
 הסף 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
נבקש כי    הערה כללית: ההערה נדחית 

האחריות של מי מהצדדים  
לפי מכרז זה תהא אך ורק  

לנזקים ישירים ואחריות  
 על פי דין. 

    2 

נבקש כי    הערה כללית: הערה נדחית 
בכל מקום במכרז בו כתוב  
"בהתאם להוראות כל דין,  

הוראות, הנחיות, תקנות,  
תקן, חוק, צו, נוהל"  

תימחק המילה "כל",  
משום שהדין החל על  

המכרז הינו הדין שחל  
 במדינת ישראל. 

 

    3 

מימון עצמי והלוואה של  
 מפעל הפיס 

נבקש לדעת מי הם  
הגורמים הממנים את  

הפרוייקט והאם תקציב  
התקבל בגין מכרז /  

 פרוייקט זה.  

    4 

       6שאלות מתעניין מספר 

לוח הזמנים  יש לבחון את  לוח הזמנים נדחה 
היות ותשובות   להגשה 

ההבהרה הינם בסמכות  
להגשה אשר מחייבים זמן  

עיבוד החומר לאור  
תשובות ההבהרה , בקשה  

 לדחייה בשבוע. 

 2 2.1 מכרז  4

1 

קבלן רשום בסיווג   ההערה נדחית 
, תנאי קשוח  160,191

ומצמצם את יכולת  
ההשתתפות, בתחום  

הסולרי נהוג כי הקבלן  
הראשי יתקשר במכרז עם  

על הסיווג  קבלן משנה ב
המבוקש בכדי להשתתף,  
ויציג את ההסכם כתנאי  

 להשתתפות. 

 4 4.3 מכרז  6

2 

הקבלן נושא בעלויות.  
 ייתכן דרך קיזוז 

ברור כי ההתקשרות  
והמצאת האישורים  

והבדיקות הינם באחריות  
הזוכה, לא ברור מי נושא  
בתשלום האגרות לחברת  
חשמל, היות והחשבוניות  
הנם על שם הרשות, ואם  

כך הדבר נדרשת חשבונית  
שכנגד לשם זיכויי  

 התשלום

 מכרז  13
12.8.2.4  

 12 רבתי 

3 

יש לבחון ולהקטין את   ההערה נדחית 
גובהה ערבות הביצוע היות  

והינה מהווה מרכיב  
בעליות ככל שתקטן יהי  

 ניתן להוזיל עלויות ביצוע. 

 24 24.1.1 נספחים  24

4 

יש להקין את משך תנאי   ההערה נדחית 
 45התשלום משוטף +

היות   15שוטף +  -ל
והמרכיב העקרי של  

המערכת פנלים וממרים  

 25 23.2 נספחים  74

5 
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
בד"כ משולמים במזומן  

 טרם משיכתם.
סוג הפנל המבוקש הינו   ההערה נדחית 

WP440   שאינו במידות
הסטנדרטיות הגודל  

מרווחי ההתקנה, מקטינים  
  WP410את התפוקה, פנל  

מידות סטנדרטיות  
מצם מרוחים ויוצר  מצ

תפוקה גדולה יותר בשטח  
נתון. רצוי לבחון אפשרות  

שינויי, או לחילופין  
התאמה של פנל לתפוקה  

 המתבקשת בכל אתר, 

 10 10.1 נספחים  93

6 

ההערה   ההערה לא נכונה.
 נדחית.  

הגשת תיק לוועדה  
לאישור סטטוטורי  
  -לקבלת פטור מהתר

אין חובה סטטוטורית  
מערכות  להיתר עבור  

 לא רלוונטי  -סולריות
פטור מהתר באמצעות  

 משרד הפנים בלבד. 

שלב  86
 רישוי 

3.1 
 
3 
 
 

7 

ההערה לא נכונה. ההערה  
 נדחית. 

  –היתר ממכבי אש 
אין דרישה בחוק  

לאישור מכבי אש  
במערכות בסדר גודל  
 זה ושאינן מסחריות. 

 13 13.8.5 נספח א'  100

8 

ההערה לא נכונה. ההערה  
 נדחית. 

יחסי ביצוע של  
מערכת נקבעים ע"י  

פיויסיסט והוא  
מהווה המדד הקובע  

לבחינת התפוקה  
השנתית ביחס  

לאובדן לינארי שנתי  
 של פנלים . 

 ד 3 נספחים  101

9 

ההערה לא נכונה. ההערה  
 נדחית. 

לוחות הזמנים  
המוקצים ע"י חברת  

 270-365חשמל הינם 
ימים לחיבור דרישת  
החכ"ל לסיום מקבץ  

רגע מתן צו עבודה  מ
ימים   143ועד לחיבור

 לא סביר בעליל.

 10 ד  נספחים  104

ההערה לא נכונה. ההערה  
 נדחית. 

  -עבודות בבתי ספר
מרבית העבודות שאין  

בהן הפרעה ורעש  
בלתי סביר מחויבות  

להתבצע בשעות  
העבודה המקובלות,  

עבודות שיש בהם  
הפרעה כגון קידוחים  

,חציבות יתואמו  
לשעות  בהתאם 

עבודה ופעילות  
במתחם הסבירות  

)שעות אור, חופשות  
 חגים(. 

 11 7 7.1.4 נספחים  51

ההערה לא נכונה. ההערה  
 נדחית. 

יש להתמקד  
בתוכניות רלוונטיות  

86-
 4  רבתי  נספחים  88
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עמו  פירוט השאלה  תשובה 
 ד

במכרז/  
במפרט/   

 בנספח 

מס'   פרק  מס' סעיף 
סידור 

 י
ומקצועיות, שכן  

העבודה על התוכניות  
גדולה מהעבודה על  

 הפרויקט. 

 


