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להקמת מוקד אזורי   -  11/2021מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכרז פומבי מס' 

 ניטור טכנולוגיים לשליטה והצבת אמצעי  

 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  -מסמך א'

 

 

מנת   .1 על  למועד ההגשה  דחייה  נבקשכם לאשר  נמצאים  אנו  בה  לאור התקופה המורכבת 

 שנוכל לבחון בצורה מיטבית את דרישות המכרז 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 . 12:00 שעה , 06/05/2021מועד אחרון לשאלות הבהרה נוספות ניתן לשלוח עד ליום 

 . 11/05/2021שלישי   מועד אחרון לתשובת לשאלות הבהרה עד ליום

 .10:30 , שעה17/06/2021 חמישי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום

 . 11:00 שעה,  17/06/2021  חמישיפתיחת תיבת ההצעות נדחה ליום 

לצר יש  ההגשה  במועד  הדחייה  לתאריך    עדכני  ההצעה  לקיום  ערבות  נוסחף  לאור 

30/08/2021  . 

. המציעים 6תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח של מקבל השירות כנספח    למסמך

 למסמכי המכרז. 24"ל במקום נוסח מקבל השירות שבעמוד הנ 6יעשו שימוש בנספח 

 

 

 

. האם יש המלצה לנוסח לנספח  16- צורפו נספחים עד נספח א  –סעיף כללי, למסמכי המכרז   .2

 ? 18-וא 17-א

 הבהרה:

 אין נוסח מומלץ.

 

– , למסמכי המכרז  38, עמוד  14-)תוצרת הארץ( / מסמך א   -סעיף כללי, למסמכי המכרז  .3

נבקש לוודא כי העדפת תוצרת הארץ תינתן ברמת פריט בכתב הכמויות שעומד בתקנות,  

 ולא ברמת ההצעה כולה. 

 הבהרה:

 האשכול ייחשב את ההעדפה לתוצרת הארץ בהתאם לדין החל עליו. 
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 –  למסמכי המכרז, 4, בעמוד  3.2סעיף  .4

 ה. נבקש אישור של הגורם המממן כי התקבל ו/או אושר מימון לפני הוצאת הזמנ  .4.1

 הבהרה:

 לא תוצא הזמנה לפני קבלת אישור חשבות. 

 

יעכב .4.2 המממן  והגורם  במידה  כי  זה   העברת נבקש  במקרה  נוכל  ללקוח  כספים 

דחייה  מהתמורה, ואין אפשרות של    90%ימים על    10לאפשר רק איחור תשלום של  

 . ימי תשלום שאינם סבירים ולא מקובלים בשוק  150-ב

 הבהרה:

 . 2017-הוראה זו הינה לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 

ישנה סתירה בין    -מהי תקופת האחריות הנדרשת    –, למסמכי המכרז  4, בעמוד  4.4סעיף   .5

 חודשים(?  24) תהכמויו חודשים( ובין כתב  36מסמכי המכרז ) 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

א לנספח  מופנים  מסמך 2-המציעים  עם  יחד  פורסם  אשר  המעודכן  הכמויות  כתב  א 

 תשובות לשאלות הבהרה זה באתר האשכול. 

 

סעיף   .6  , סף  בתנאי  עמידה  הוכחת  יצרף     5.5לטובת  המשתתף  אלו,  סף  תנאי  "להוכחת 

  11-להצעתו אישור, מכל לקוח בנפרד, להוכחת הניסיון כאמור בנוסח האישור שבנספח א

יופיעו גם    11- ,ובלבד שכל הנתונים המופיעים בנספח א  11-,או מסמך אחר שאינו נספח א

קש להחתים מנב"ט או מנהל פרויקט מטעם הלקוח  " נב  .במסמך שיצרף המציע להצעתו

מנכ"ל  להחתים  במקום  .  תפקידים עם סמכות ואחריותובעלי    מכירים את הפעילותאשר  

 . או גזבר

 הבקשה נדחית.

 

  2017  משנתללקוח החל    שנמסרה  נרשם ביצוע של לפחות פרויקט אחד  – 6, עמוד  5.7  סעיף .7

נרשם רשימת פרויקטים הכוללים מערכת   17-א  נספח   –  8עמוד    –   6.1.1.17  סעיף   ואילך...

 .  17-א  נספח אין המצורפים  בנספחים ואילך.  2010 משנתשו"ב... החל 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

רשימת    –  17- נספח אלמסמכי המכרז, יבוא: "   8, בעמוד  6.1.1.17במקום האמור בסעיף  

ללקוח החל משנת   שנמסרה   ובקרה(  )שליטה  הכוללים מערכת שו"ב    2017פרויקטים 

 ." ואילך

 הבהרה:

יצורף ע"י המציע להצעתו במלל חופשי כנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף   17-נספח א

א סעיף  בנוסח  להשתמש  ניתן  להוכחת    16-האמור.  הרלוונטיים  הפרטים  ובתוספת 

 למערכת השו"ב.העמידה בתנאי הסף בנוגע 
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נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי לצד שיקולי מחיר, למזמין יהא שיקול   – 13עמוד   12.5סעיף  .8

 דעת להפעיל שיקולי איכות ויעילות פתרון ספציפי בבחינת רכיבי ההצעות עבור הפרויקט.

 בחירת ההצעות הזוכה תהיה בתאם לאמור במסמכי המכרז.

 

 

 הצהרת הקבלן –  1-נספח א

 

הזמן המקובל לחתימה על החוזה ועל יתר המסמכים   –למסמכי המכרז  19, בעמוד 8סעיף  .9

ימים מיום ההודעה על הזכייה. נבקש לשנות את   14הנדרשים להמצאה לאחר זכייה הינו  

  13.1ימים או לחלופין להתאים את נוסח הסעיף לאמור בסעיף    2במקום    14- מספר הימים ל

 .14בעמוד 

 הבקשה נדחית.

 

נא להוסיף בסוף הסעיף את המלל :"וזאת בהתאם להוראות המכרז   –  19עמוד  ,  13סעיף   .10

 וההסכם" 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש למחוק את הסעיף המשית על הקבלן לשאת בהוצאות הפיקוח    –  20עמוד  ,  16סעיף   .11

 .  0.5%מצד המזמין. ככל שלא יעשה כן נבקש לקבוע כי גובה שיעור האחוז יעמוד על  

 הבקשה נדחית.

 

 הצהרת הקבלן –  1-נספח א

 

. המציעים 3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח של מקבל השירות כנספח   .12

 למסמכי המכרז. 33הנ"ל במקום נוסח מקבל השירות שבעמוד  3יעשו שימוש בנספח 

 

 

 הצהרת הקבלן בדבר אי תיאום הצעות  – 12-נספח א

 

בעמוד   .13 פתיח,  המכרז    34סעיף  לנוסח    –למסמכי  הראשונה  הפסקה  את  להתאים  נבקש 

המקובל לפיו מצוין שמו של המצהיר ולא יום מתן ההחלטה שהוא המוסמך להצהיר, נתון  

שאינו רלוונטי בעניין זה. לפיכך נבקש כי הנוסח יהיה כדלקמן: "אני הח"מ __________,  

להוראות המכרז   בהתאם  בשם המציע  להצהיר  הנני המוסמך  שבנדון  ת.ז__________, 

 והריני להצהיר כדלקמן..." 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות 

  אי   רוסח הצהרת המציע בדב הנ"ל במקום נ  4. המציעים יעשו שימוש בנספח  4כנספח  

 למסמכי המכרז.   34יאום הצעות שבעמוד ת

 

 

 כמויות כתב  –א 2-נספח א

 

 מופיעים פעמיים. יש לתקן למספר רץ. 77-ו  76שורות מס"ד  .14

א נספח  מעודכןא  2-ראו  כמויות  המעודכן כתב  הכמויות  כתב  בנוסח  יעשו  המציעים   .

 כתב הכמויות שפורסם עם מסמכי המכרז.  במקום

 

 

 נוסח עברות להצעה –  3-נספח א

 

 להגיש כתב ערבות חתום דיגיטלי ? האם ניתן  :  24עמוד  המכרז .15

 הבהרה:

 ניתן להגיש כתב ערבות חתום דיגיטאלית. 

 

 

 להצעה )אישור רו"ח על מחזור כספי(   9-נספח א

 

ב', עמוד   .16 ו  א  דוחות כספיים של שנת    –, למסמכי המכרז  31סעיפים  טרם   2020ביקורת 

, ואם בכל זאת ההתבססות    2019  - 2017הסתיימה, לכן נבקש שהנתונים יתבססו על השנים  

 טרם בוקרו.  2020יצוין כי הדוחות הכספיים לשנת  2020 -2018תתבצע על השנים  

 הבקשה נדחית.

 . 9-המציעים מופנים לחלופות שבנספח א

 

עמוד   .17 ד,  למסמכ32סעיף  המכרז  ,  מחזור    –י  את  נפרד  בסעיף  משקף  אינו  הכספי  הדוח 

ללמוד   וניתן  טכנולוגיים"  ניטור  אמצעי  והצבת  אזורי  מוקד  מ"הקמת  הנובע  ההכנסות 

עליהם מספרי החשבונות המרכיבים את הדוח המבוקר. לכן ההצהרה האמורה בסעיף זה 

תאם לדוחות הכספיים  נסח את המשפט הראשון " בהלעשויה לא להיות נכונה. על כן נבקש  

 או לספרי החשבונות המבוקרים המרכיבים את הדוחות הכספיים..."  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמך תשובות לשאלות ההבהרה זה מצורף נוסח אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

בנספח  1כנספח   שימוש  יעשו  המציעים  א  1.  נספח  במקום    32-31בעמודים    9-הנ"ל 

 המכרז. למסמכי 

https://wegalil.org/wp-content/uploads/2021/04/43אשכול-גליל-מערבי-הצבת-מצלמות-והקמת-מוקד-תשובות-לשאלות-הבהרה.pdf
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נבקש לשנות את המשפט : בהתאם להצהרת   –, למסמכי המכרז  32משפט אחרון, עמוד   .18

היועץ המשפטי( מצ"ב,   )או  ו/או   הנהלת החברה  הליכים  נמצאת בהקפאת  לא  חברתכם 

  בהליכי כינוס נכסים /או פירוק ו/או פשיטת רגל.  

 . לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 17המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 חוזה  –מסמך ב' 

 

נבקש להתאים את תיאור ביצוע העבודה לסוג השירותים המבוקש במכרז. לפיכך,    –כללי   .19

 נבקש כי בכל מקום בו צוין "ביצוע מבנה" בחוזה, הכוונה היא ל"ביצוע העבודות". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מי שנתמנה    -"מנהל הפרויקט של הקבלן"  ", יבוא:  45, בעמוד  1.3.6במקום האמור בסעיף  

ובלבד  הםאו כל חלק מ עבודותמזמן לזמן על ידי הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע הבכתב 

שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי המנהל או מי שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר  

כוחו המוסמך של הקבלן ייקרא כאילו נכתב בו "מנהל הפרויקט של הקבלן" אלא אם  -בא

 ."מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת

ביצוע העבודות, לרבות   –"״ביצוע העבודות״  , יבוא:  46, בעמוד  1.3.8במקום האמור בסעיף  

 השלמתן ובדקתן, וביצוע של כל עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה."

 .מבוטל  – 46, בעמוד 1.3.9סעיף 

בסעיף   האמור  בעמוד  3.2במקום  יבוא:  49,   , : )להלן  חברה  הנו  הקבלן  בו  מקרה  "בכל 

כל    ,בלן"( מתחייב בזאת הקבלן שלא יהיה כל שינוי בשליטה בחברת הקבלן"חברת הק

כי  למרות האמור לעיל    עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת המזמין את ביצוע העבודות.

 ".לא תחשב שינוי בעלות של הקבלן שינויים בבעלות חברת האם 

ן של אחר את ביצועאין הקבלן רשאי למסור ל"  , יבוא:50, בעמוד  3.6במקום האמור בסעיף  

כולהעבודות מקצת  ן,  בין ןאו  עובדים,  העסקת  ואולם  בכתב.  המזמין  בהסכמת  אלא   ,

בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם 

, לאחר. הודיע הקבלן למזמין הןאו חלק מ  עבודותכשלעצמה, משום מסירת ביצוע של ה

לקבלן משנה שיצוין בהודעה,   עבודותביצועו של חלק כלשהו מהבכתב על רצונו למסור את  

המזמין  של  אישורו  קבלת  לאחר  אלא  המשנה,  לקבלן  העבודה  את  הקבלן  ימסור  לא 

 "בכתב.

 .מבוטל –  57, בעמוד 14.2סעיף 

בסעיף   האמור  בעמוד  35.4במקום  יבוא:75,  לעיל  "  ,  האמור  כי  במפורש,  בזאת  מוסכם 

 עבודותבי תשלום פיצויים חל גם לגבי השלמת כל חלק וחלק של הלג  35.2-ו  35.1בסעיפים  

 "להנחת דעת המפקח במועדים המפורטים בחוזה זה.
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להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום "  , יבוא:93, בעמוד  6.3.2במקום האמור בסעיף  

 "ולמנות עובד אחראי, ששמו יימסר למפקח, על ארגז זה. עבודותביצוע ה

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל  "  , יבוא:94, בעמוד  6.4.1עיף  במקום האמור בס

טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר 

כאמור לעיל, הוא מוותר,    עבודותאליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע ה

או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך /ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו

שתכליתה אכיפת  תרופה אחרת  כל  או  מניעה  צו  עיכוב,  צו  אל תעשה,  צו  צו עשה,  של 

 "החוזה.

בסעיף   האמור  בעמוד  6.4.2במקום  יבוא:95,  כתוצאה "  ,  הקבלן  יד  סילוק  של  במקרה 

הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע , לא יהיה  עבודותמהפרות הנחיות בטיחות  מביצוע ה

 " .לאחר עבודותה

 

בעמוד  2.10סעיף   .20 המכרז  49,  למסמכי  התאורה    –,  מערכת  להפעלת  קשר  אין  להבנתנו 

 לשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"העבודה תימסר לאשכול בשלמות. מסירת   , יבוא:49, בעמוד  2.10במקום האמור בסעיף  

ידרשו, העבודה   תיקונים אם  לרבות  כל שלבי העבודה,  מושלם של  ביצוע  תבוצע לאחר 

והכנת תכניות "לאחר ביצוע" וכן הפעלה מלאה של כל המערכות שבוצעו במסגרת חוזה 

 זה."

 

)השם שמור באשכול  –, למסמכי המכרז  49, בעמוד  3.2סעיף   .21 הינה חברה בת של    (\___ 

אינם בשליטת החברה. נבקש למחוק את הסעיף    חברה ציבורית, אשר על כן שינויי בעלות 

מיזוגים   לרבות  ארגוניים  שינויים  האם,  חברת  בבעלות  שינויים  כי  לקבוע  לחילופין  או 

 . ופיצולים לא תחשב שינוי בעלות

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  19המציעים מופנים לתשובה  

 

להבנתנו, רישום המציע כקבלן לעבודות הנדסאיות    –, למסמכי המכרז  50, בעמוד  3.9סעיף   .22

אינו רלוונטי לסוג השירותים המבוקש במסגרת מכרז זה. על כן נבקש לבטל את הסעיף  

האישורים   בעל  משנה  לקבלן  מתחייב  המציע  כאלה,  עבודות  שיידרשו  ככל  כי  ולציין 

 המתאימים.  

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

 . מבוטל –, למסמכי המכרז 50, בעמוד  3.9סעיף 

 

הוראות המפקח    -צריך להיות מוגבל    5.1.1סעיף  ה   –, למסמכי המכרז  50, בעמוד  5.1.1סעיף   .23

 . יכולות לסתור את הוראות החוזה רק אם נחתמו כדין ומהוות שינוי של החוזה

 הבקשה נדחית.
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בעמוד  5.3.8סעיף   .24 נבקש   –, למסמכי המכרז  51,  ויכוח.  בכל  קובע  כי הלקוח  לא מקובל 

 .למחוק את הסעיף ו/או לחלופין שיהיה כפוף לסעיף פתרון הסכסוכים

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי הערבות תהיה מוצמדת למדד המחירים    –, למסמכי המכרז  52, בעמוד  8.1סעיף   .25

 לצרכן.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  8.1במקום   ,52" יבוא:  המכרז,  למסמכי  מילוי  ל,  הבטחת 

"ערבות ההודעה על הזכייה במכרז  עם    אשכול ל   קבלןהתחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא ה

. הערבות ₪  150,000למסמכי המכרז בגובה של    1-ב  נספחביצוע" ערבות בנקאית בנוסח  

יהיה החודש   המחירים לצרכןתהיה צמודה למדד   כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה 

 ".31.12.2021עד ליום (. הערבות תהיה בתוקף 1)62הבסיסי כאמור בסעיף 

 

 .31/12/2021אנא הבהירו כי התוקף הוא  –, למסמכי המכרז 52, בעמוד  8.1סעיף  .26

 הבהרה:

 . 31.12.2021תוקף הערבות יהיה עד ליום 

. המציעים יעשו 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח עברות הביצוע כנספח  

 למסמכי המכרז  89הנ"ל במקום נוסח ערבות הביצוע בעמוד  2שימוש בנספח 

 

 אנא תיקון תחילת הסעיף.   –, למסמכי המכרז 53, בעמוד  10.1-10.2סעיפים  .27

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא:  53עמוד   ,10במקום האמור בסעיף 

כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע   הקבלןאת    רואים 10.1"

העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את  הקרקע,  טיב  את  וסביבותיו,  העבודות 

והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה לאתר העבודות, וכן כאילו  

 חר העשוי להשפיע על הצעתו.השיג את כל המידע הא

החוזה    הקבלןאת    רואים 10.2 שכר  כי  המוקדמות,  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כאילו 

 " שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

נבקש במקום המילה "כלשהיא" כי יצוין "עקב    –, למסמכי המכרז  57, בעמוד  15.1סעיף   .28

 ותוך כדי העבודות". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בכל ", למסמכי המכרז, יבוא:  57, בעמוד  15.1( בסעיף  2במקום האמור בפסקה השנייה )

פרט לסיכון מוסכם   –  תוך כדי ביצוע העבודותמקרה של נזק לתשתיות ו/או למבנים הנובע  

לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי    הקבלןיהיה על    –  15.4בהתאם לסעיף קטן  
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במצב תקין ומתאים בכל פרטיהם ו/או המבנים  ולהביא לכך שעם השלמתן יהיו התשתיות  

 "להוראות החוזה.

 

נבקש כי אחרי המילים "תוך כדי" תבוא המילה    –, למסמכי המכרז  57, בעמוד  15.2סעיף   .29

 "ועקב". 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי במקום המילים "מיד לדרישתו הראשונה    – , למסמכי המכרז  57, בעמוד  16.1סעיף   .30

 בכתב" יבואו המילים "עם קבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את ", יבוא:  57, בעמוד  16.1.1במקום האמור בסעיף  

, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל  ב ביצועועם מתן פס"ד חלוט של עוכמיד  המזמין  

חייב לשאת בהם, אף שטרם ה  היהמזמין י ו/או שהמזמין  תשלום ו/או הוצאה שיחולו על  

נשא בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו 

ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע   מאת  מזמין  כאמור לעיל לו/או במי מטעמו 

מהקבלן המזמין  הקבלן, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי  

 "ועד תאריך התשלום בפועל. 

 

בעמוד  16.2.2סעיף   .31 למסמכי המכרז  58,  אשר   –,  נזקים  הקבלן  להוציא מאחריות  נבקש 

נגרמו כתוצאה ממעשה זדון ו/או רשלנות ו/או שימוש שלא על פי הוראות יצרן של המזמין  

 או מי מטעמו.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מכלליות "  , למסמכי המכרז, יבוא:58, בעמוד  16.2.2במקום האמור בסעיף  

כתוצאה ממעשה זדון נזק שייגרם  למעט  נו, באופן מידי,  האמור, הקבלן יתקן, על חשבו

 ו/או רשלנות ו/או שימוש שלא על פי הוראות יצרן."

 

   –, למסמכי המכרז 58, בעמוד 16.3.1סעיף  .32

נבקש כי בשורה הרביעית אחרי המילים "בביצוע ההסכם" יבואו המילים "ואשר   .32.1

 נגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות".  

במקום המילים "מיד עם דרישה ראשונה " יבואו המילים "עם    14נבקש כי בשורה   .32.2

 קבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הקבלן יהא אחראי לכל  ", למסמכי המכרז, יבוא:  58, בעמוד  16.3.1במקום האמור בסעיף  

ו/או הוצאה שייגרמו   ו/או הפסד  ו/או אובדן  ו/או לאדם, לרבות   למזמיןנזק  ו/או לרכוש 

לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות 

ל גורם אחר הקשור בביצוע בעלי חיים( מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כ
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ו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם   אשר נגרם תוך כדי ביצוע העבודותההסכם  

קבלני   שכירי  ו/או  שכיריו  מצד  ו/או  שיעסיק  משנה  קבלני  ו/או  הקבלן  מצד  בשלמות 

, וומחלקותי  המזמיןהמשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  

ן אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים בי

קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות -קרקעיות ועל -או ביוב, כבלי חשמל וטלפון, למערכות תת

וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או 

ודות המבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל הקבלן הוצאה שייגרמו לעב

יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, 

מתן פס"ד חלוט או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם  

בקשר   הנו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגדמאת ולפצות את על חשבו  שלא עוכב ביצועו

עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או 

 "אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות בהסכם.

 

 – , למסמכי המכרז 60, בעמוד 16.6סעיף  .33

רכוש שה  –   16.6.2.1 .33.1 יכלול  א'  פרק  ביטוח  כי  להבהיר  חלק מהעבודות  מבוקש  נו 

 בלבד ובכפוף לתנאיי וחריגי הפוליסה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוח עבודות  "למסמכי המכרז, יבוא:    61, עמוד  16.6.2.1במקום האמור בסעיף  

לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל  במלוא שווי הפרויקט,    קבלניות הקמה

העבודות, במלוא ערכו מזמן לזמן, דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך ביצוע  

העבודות ביצוע  תקופת  כל  למשך  אובדן  ו/או  נזק  כל  ציוד   נגד  היתר  בין  הכולל 

המסופק ללא עלות על ידי המזמין לצורך קיום הפרויקט וכולל תקופת תחזוקה  

בת   ספק,חודשים  24מורחבת  הסר  למען  חלק  זה  פרק    .  שהנו  רכוש  יכלול 

 ;"יי וחריגי הפוליסהמהעבודות בלבד ובכפוף לתנא

 

"וכל עוד קיימת לקבלן    –שלישית מבוקש להסיר המילים  -בשורה שנייה  –  16.6.2.4 .33.2

 אחריות לפי דין". 

 הבקשה נדחית.

 

"מקור". בשורה חמישית, אחרי    -בשורה ראשונה מבוקש למחוק המילה    –  16.6.4 .33.3

 המילה "להתאימם", מבוקש להוסיף "באופן סביר". 

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש להסיר.  – 16.6.6 .33.4

 הבקשה נדחית.
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רביעית  –  16.6.8.2 .33.5 "- בשורה  המילים  במקום  למקרה"    1,000,000חמישית,   ₪

 ₪ למקרה ולתקופה".   400,000מבוקש לכתוב "

 הבקשה נדחית.

 

 בשורה שנייה, אחרי המילה "אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה".   – 16.6.8.3 .33.6

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוח נזקי גוף, "למסמכי המכרז, יבוא:    62, עמוד  16.6.8.3בסעיף    במקום האמור

בסעיף   כאמור  חובה,  בביטוח  מכוסים  אינם  אחריות    17.6.7.1אשר  בגבול  זה, 

)מיליון( שקלים חדשים    1,000,000שלא יפחת מסך של     ולתקופה  למקרה אחד 

 " לכל כלי רכב.

 

 בשורה ראשונה, מבוקש להסיר המילים "וכל הפועלים מטעמו".  – 16.6.9 .33.7

 הבקשה נדחית.

 

 בשורה שישית, מבוקש להסיר המילים "וכלפי כל הבאים מטעמו".   –  16.6.10 .33.8

 הבקשה נדחית.

 

 שהדבר לא נוגד את אינטרס הקבלן". מבוקש להוסיף "ככל  -  16.6.11 .33.9

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש להסיר.   –  16.6.14 .33.10

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להוסיף "בכפוף לאופי והיקף השירותים הניתנים על ידי קבלני    –   16.6.15 .33.11

 המשנה".  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הקבלן מתחייב  "למסמכי המכרז, יבוא:    62, עמוד  16.6.15במקום האמור בסעיף  

או   העבודות  בביצוע  ידו  על  יועסקו  אשר  המשנה,  קבלני  כל  כי  לכך  לגרום  בזה 

לעיל,   הנדרשים  הביטוחים  כל  את  הם  אף  ויקיימו  יערכו  יבצעו,  עמן,  בקשר 

לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים,  

פוף  בכ  והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל  ההרחבות

 ."לאופי והיקף השירותים הניתנים על ידי קבלני המשנה

 

   -, למסמכי המכרז 63, בעמוד 16.7סעיף  .34

"הקבלן מתחייב להשתמש    –מבוקש להסיר הסעיף. ניתן לכתוב במקום    –  16.7.1.1 .34.1

 בתגמולי הביטוח לפי פרק א' לקימום הנזק".  
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 הבקשה נדחית.

 

₪ לפרויקט    1,000,000 בסכום של "  –מבוקש לאשר כיסוי לרכיב זה    –  16.7.1.2.3 .34.2

 למקרה ולתקופה".  

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש להסיר.   –  16.7.1.2.4 .34.3

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש להסיר.   –  16.7.1.2.4 .34.4

 הבקשה נדחית.

 

 בסכום של "   –מבוקש להסיר. כאמור, מבוקש לאשר כיסוי לרכיב זה    –  16.7.1.2.6 .34.5

 ₪ לפרויקט למקרה ולתקופה".  1,000,000

 הבקשה נדחית.

 

וחבות    –   16.7.1.3 .34.6 אחריות מקצועית  של  נפרדות  פוליסות  לאשר החזקת  מבוקש 

"כמו כן כולל הביטוח הרחבה בגין חריגה מסמכות    –המוצר. מבוקש להסיר המלל  

 בתום לב".  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חבות  ביטוח  "בלמסמכי המכרז, יבוא:    64, עמוד  16.7.1.3במקום האמור בסעיף  

משולב   מקצועית  המוצר  אחריותו אחריות  בגין  המבוטח  בשם  האשכול  נכלל 

הרחבה בגין חריגה מסמכות בתום  הביטוח  כולל  למעשי ו/או מחדלי הקבלן. כמו כן  

מובהר, כי הקבלן רשאי להחזיק פוליסות נפרדות של אחריות מקצועית וחבות   .לב

 " מוצר.

 

אמור בעניין הסרת החריג בעניין רשלנות  "אין ב  – מבוקש להוסיף המלל    –  16.7.1.9 .34.7

 רבתי כדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח עלפי דין ו/או הפוליסות". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"סייג רשלנות  למסמכי המכרז, יבוא:    65, עמוד  16.7.1.9במקום האמור בסעיף  

מבוטל, אולם אין בביטול בכדי לגרוע מזכויות המבטח והמבוטח    – רבתי ככל קיים  

אין באמור בעניין הסרת החריג בעניין רשלנות רבתי כדי לפגוע בזכויות    .על פי דין

 ." המבטח ו/או חובות המבוטח עלפי דין ו/או הפוליסות

 

 מבוקש להסיר. – 16.7.1.11 .34.8

 הבקשה נדחית.
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 :  67,  57-59עמודים   ,  19-ו   16.5.1-16.5.2, 16,4,  16.3.1,  16.1סעיפים  .35

נבקש להוסיף את המילים "על פי דין", לאחר המילים: "מתחייב הקבלן לפצות   .35.1

 ולשפות ".  

 הבקשה נדחית.

לאחר   .35.2 ביצוע",  עוכב  שלא  חלוט  דין  בפסק  "שנפסקו  המילים  את  להוסיף  נבקש 

 המילים: "....בגין כל תביעה".

 לאחר המילים :"בגין כל נזק"  נבקש להוסיף את המילה "ישיר" .35.3

נבקש להוסיף סעיף לפיו הפטור האמור לא יחול נזקים שנגרמו ברשלנות או בזדון   .35.4

 ע"י המזמין.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הקבלן יהא אחראי לכל "למסמכי המכרז, יבוא:    58, עמוד  16.3.1במקום האמור בסעיף  

ו/או הוצאה שייגרמו   ו/או הפסד  ו/או אובדן  ו/או לאדם, לרבות   למזמיןנזק  ו/או לרכוש 

לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות 

בעלי חיים( מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע 

הסכם ו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד הקבלן ו/או קבלני  ה

משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל 

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם  וומחלקותי  המזמיןדין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  

ם, כבישים, צינורות מים או ביוב, כבלי חשמל וטלפון, למערכות לאו, לרבות כל נזק לבנייני

קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן -קרקעיות ועל -תת

המבוצעות  לעבודות  שייגרמו  הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהיה 

בלן יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק  מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל הק

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן 

ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת ולפצות את על חשבונו הוא בגין כל  

בקשר עם כל נזק ו/או   האשר תוגש נגד  ,שנפסקו בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצוע,  תביעה

ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  אי  ו/או  מביצוע  כתוצאה  שייגרמו  הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן 

בהסכם הכלולות  העבודות  של  למעט  בשלמות  שנגר,  ע"י    םנזק  בזדון  או  ברשלנות 

 ".המזמין

 

לאחר  נבקש להוסיף את המלל :"הנוסע ממעשה או מחדל של הקבלן"    –  67עמוד  ,  22.1סעיף   .36

 . המילים "הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול"

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי בשורה הרביעית אחרי המילים "על ידי    –, למסמכי המכרז  70, בעמוד  26.7.9סעיף   .37

 המזמין"  יבואו המילים "ועם קבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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"הקבלן מתחייב לשפות , למסמכי המכרז, יבוא:  70, בעמוד  26.7.9במקום האמור בסעיף  

הפועלים כנגד המזמין  את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או

ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה 

ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הקבלן על ידי המזמין ועם מתן פס"ד   14זה, וזאת תוך  

מן  מהתגוננותו  הנובעות  המזמין  של  הוצאותיו  בגין  זה  ובכלל  ביצועו  עוכב  שלא  חלוט 

האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל תביעה התביעה  

 של עובד כאמור."

 

   - 70עמוד   ,26.7.9סעיף  .38

נבקש להוסיף את המילים "על פי דין", לאחר המילים: "מתחייב הקבלן לפצות   .38.1

 ולשפות ".  

לאח .38.2 ביצוע",  עוכב  שלא  חלוט  דין  בפסק  "שנפסקו  המילים  את  להוסיף  ר  נבקש 

 המילים: "....בגין כל תביעה".

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  37המציעים מופנים לתשובה  

 

בעמוד  26.7.11סעיף   .39 המכרז  70,  למסמכי  קבלת    –,  עם  "מיד  המילים  במקום  כי  נבקש 

 דרישה ראשונית על כך " יבואו המילים "עם קבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"נדרש המזמין לשפות , למסמכי המכרז, יבוא:  70, בעמוד  26.7.11במקום האמור בסעיף  

ד להצהרות הקבלן בחוזה מעסיק בניגו-ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד

זה, ישפה הקבלן את המזמין מיד עם מתן פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו, בשל כל סכום 

ששילם המזמין ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי להיות מחוייב בו, וכן בגין כל  

מעסיק, לרבות -הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בדרישה ו/או בתביעה שעילה יחסי עובד

לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על   אך

 כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה."

 

"כל שינוי בהתחייבויות המזמין    –   73עמוד    ,33.1-33.2סעיף   .40 נבקש להוסיף את המילים 

 כנגד תשלום התמורה לקבלן. לרבות בלוחות הזמנים יהיה בהתאם ובכפוף למפרט הטכני  ו

 הבקשה נדחית.

 כל תשלום יהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 

 

נבקש למחוק מהסעיף את המילים "מעשה או מחדל של האשכול".    –  74עמוד    ,33.5סעיף   .41

אין זה מקובל לשלול תמורה מהקבלן בגין ביצוע עבודות נוספות שביצע לאור מעשה או  

 מחדל של האשכול. 

 נדחית.הבקשה 
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נבקש לתקן את סכום הפיצוי המוסכם היומי לסכום סביר המקובל    –  75בעמוד    ,35.3סעיף   .42

 ₪. 1,000במכרזים כגון אלה לסך 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להוסיף לרשימת המקרים החוסים תחת כח עליון גם החלטה    –  76בעמוד    ,37.5סעיף   .43

 שיפוטית או החלטה של רשות מוסמכת.  

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להוסיף את המילים "כל שינוי בהתחייבויות יהיה בהתאם   –  76בעמוד    ,39.1עיף  ס .44

 ובכפוף למפרט הטכני המיוחד וכתב הכמויות", בסוף הסעיף. 

 הבקשה נדחית.

 כל תשלום יהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 

 

לתקופה    –  80בעמוד    ,44.8סעיף   .45 ועדכונים  גרסאות  לאספקת  לקבוע את התקופה  נבקש 

 שנים. 5-קצובה  המקובלת בתעשייה ל

 .נדחית הבקשה

 

 : נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים :"ועל פי דין"   81לחוזה בעמוד   47.1סעיף  .46

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  50.8סעיף   .47 המכרז  82,  למסמכי  של    – ,  תשלום  בסוף  מהת  10%השארת  מורה 

עבורינו,  עיכבון  דמי  מהווה  נוצר   הפרויקט  תקופה  לאותה  בתוקף  ביצוע  ערבות  ובהינתן 

מהתמורה לתום    10%של כפל בטוחות שאיננו מקובל. נבקש לא להותיר תשלום של   מצב

ימים, ולא   45הפרויקט, אלא לשלמו במהלך הפרויקט לפי תנאי התשלום שהוגדרו שוטף+ 

 .ימים שאינם סבירים 195+בתנאי האשראי של שוטף

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל –למסמכי המכרז  82בעמוד  50.7סעיף 

בסעיף   האמור  יבוא:    82בעמוד    50.8במקום  המכרז,  הסופי  למסמכי  שולם "התשלום 

בנוסח  תביעותיו  כל  חיסול  על  הצהרה  למזמין  הקבלן  לכשימציא  לעיל,  כאמור  לקבלן 

 של חוזה זה. 2- שנקבע במסמך ב

 ת.סופי ינהעל ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה ה השנקבעהתמורה 

ש ו   90%-מכיוון  הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י  ממומנת  הזוכה  לקבלן    10%-מהתמורה 

מהתמורה עבור אמצעי הניטור ממומנים ע"י רשויות האשכול, רשאי האשכול לדחות כל 

עד   הסופי,  התשלום  לרבות  לקבלן,  הממומן   ימי  10תשלום  החלק  קבלת  מיום  עסקים 

עד   התמורה  מלוא  את  שישלם  ובלבד  הסביבה,  להגנת  קבלת    150מהמשרד  מיום  יום 

 ".החשבון מהקבלן
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סעיף    50.3סעיף   .48 בעמודים  54+  המכרז  85-ו  82,  למסמכי   , - 

 על סכומים מכוח הסכם זה בלבד.  םתתקיי  הקיזוז זכות כי נבקש

 הבקשה נדחית.

 

: נבקש לתקן את גובה אחוז הוצאות המשרדיות    85,  84,  81בעמודים    ,55.4,  53.3.1,  48סעיף   .49

 . 7.5%לאחוז סביר ומקובל בשיעור של 

 הבקשה נדחית.

 

 . יום  30  -נבקש לאריך את המועדים שצויינו למקובל בתעשייה ל – 83בעמוד  ,53.1.6סעיף  .50

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או ", יבוא:  83בעמוד    ,53.1.6סעיף  במקום האמור ב

כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או לטובתם ו/או כשהקבלן בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או 

ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז    30הוגשה בקשה שלא בוטלה תוך  

ל על נכס מנכסי הקבלן והעיקול על הקבלן כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקו

 "ימים ממועד הטלתו. 10לא הוסר תוך 

 

ימים מראש   30נא להוסיף שזכות קיזוז כפופה לקבלת הודעה של    –  85בעמוד     ,54.1סעיף   .51

 ובכתב אצל הקבלן ובלבד שניתנה לקבלן אפשרות סבירה לתיקון בטרם נעשה קיזוז. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"זכות של האשכול המוקנית לו לפי חוזה א חדש, כדלקמן:  57יבוא סעיף    57אחרי סעיף  

 ימים." 7זה מותנית בהודעה לקבלן בכתב מראש של 

 

   -, למסמכי המכרז 85, בעמוד 56סעיף  .52

 .משווי העסקה  10%- נבקש להגביל את גובה הפיצויים הכולל ל .52.1

 . הסכם זה בלבדעל סכומים מכוח  םתתקיי  הקיזוז זכות כי נבקש .52.2

 ה נדחית.שהבק

 -  85בעמוד   ,56.1סעיף  .53

נבקש להבהיר כי איחורים  מכל סוג שהוא אשר לא נגרמו בשל מעשה או מחדל של   .53.1

הספק  או שלא היו בשליטת הקבלן, לא ייחשבו במניין לוחות הזמנים ולא יוטל  

 קנס בגינם. 

בקנסו  .53.2 יחויב  ולא  לאיחור  אחראי  יהיה  לא  שהקבלן  להוסיף  במקרה  נבקש  ת 

שהאיחור נגרם ע"י  המזמין או מי מטעמו, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטת   

 הספק הוא לא יכול היה למנוע אותו. 

 המציעים מופנים להוראות החוזה.
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הסעיף צריך להיות הדדי. נא לשנות את נוסח הסעיף שהתחייבויות    –   86בעמוד   ,  57.1סעיף   .54

 ירת סודיות. הצדדים הינה האחד כלפי משנהו לשמ 

 הבקשה נדחית.

 

 . משווי העסקה 10%-גובה הפיצויים הכולל לסך  נבקש להגביל את   – כללי למסמכי המכרז   .55

 הבקשה נדחית.

 

 

 נוסח ערבות  1-נספח ב

 

 :89עמוד   קובץ המכרזל .56

 האם ניתן להגיש כתב ערבות חתום דיגיטלי?  .56.1

תוקף הערבות יהיה  נרשם כי  8סעיף   - 52בעמ'  נבקש הבהרה לגבי תוקף הערבות : .56.2

  חודשים מיום הפקתה  28ואילו בנוסח הערבות רשום   31.12.21עד 

 הבהרה:

 ניתן להגיש ערבות חתומה דיגיטלית. 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח  

 

 

 3-מסמך ב

 

   -, למסמכי המכרז180, בעמוד 4ג', פרק  4.41.4סעיף  .57

 שעות    4ב 90%מבקשים לאשר טעינה ל   -/2KVA/3KVA  UPS 1KVAלגבי   .57.1

 שעות   6-8ב 90%מבקשים לאשר טעינה ל  -UPS 6KVAלגבי     .57.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ישמש    -מטען/ ספק  "למסמכי המכרז, יבוא:    180ג, בעמוד  4.41.4במקום האמור בסעיף  

מתאים   מיתוג.  ללא  יהיה  המצבים  שני  בין  המעבר  מצברים.  טעינת  או  הממיר  להזנת 

 : של עומס הממיר ויאפשר 125%לאספקת 

 שעות 4- ב  90%-טעינה ל -/2KVA/3KVA UPS 1KVAלגבי  .1

 " שעות. 8-6-ב 90%-טעינה ל -UPS 6KVAלגבי   .2

 

מתגי הליבה אשר מותקנים בחדר התקשורת נדרשים במפרט הטכני    –  4.37.6   -  4.37.7סעיף   .58

דרישה זאת  .  POE( , כמו כן המתגים אמורים לספק  -10אמורים לתמוך בטמפרטורה של )

 מכפילה את העלויות ומורידה את כמות היצרנים לבחור מהם, האם מדובר בטעות במפרט? 

 הבקשה נדחית.
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 לחוזה  7-מסמך ב

   אישור ביטוחי קבע: .59

ביטוח   .59.1 ולא  נפרדים עבור חבות המוצר ואחריות מקצועית  ביטוחים  נבקש לערוך 

 משולב. 

מביטוחי מוצר ומקצועית,   מבקש האישור(  –)מבוטח נוסף    318נבקש להסיר קוד   .59.2

)מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח    321לחילופין נבקש לאשר במקום קוד  

 מבקש האישור(  -

תשובות   כנספח  לשאלות  למסמך  המבטח  אישורי  נוסח  מצורף  זה  יעשו 5הבהרה  המציעים   .

 במסמכי המכרז. 100-97הנ"ל במקום נוסח אישורי המבטח שבעמודים  5שימוש בנספח 

 

   אישור עבודות קבלניות: .60

 רכוש:   –פרק א'  .60.1

קוד   .60.1.1 להסיר  ג'    307נבקש  צד  משנה(    – )הרחבת  וקבלני  הקוד    –קבלנים 

 רלוונטי לפרק צד שלישי. 

 מערך העבודה.   20%-נבקש לעדכן גובה ההרחבה ל  –עליו עובדים  רכוש .60.1.2

 מערך העבודה.  20%- נבקש לעדכן גובה ההרחבה ל - רכוש סמוך  .60.1.3

 מערך העבודה.  20%-נבקש לעדכן גובה ההרחבה ל -רכוש בהעברה  .60.1.4

 מערך העבודה.  20%-בקש לעדכן גובה ההרחבה ל -פינוי הריסות  .60.1.5

קבלנים וקבלני    –)הרחבת צד ג'    307להסיר קוד  חבות מעבידים: נבקש    –פרק ג'   .60.2

 הקוד רלוונטי לפרק צד שלישי.  –משנה( 

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  5המציעים מופנים לנספח  

 

- קיום תקשורת רציפה להעברת נתונים דו  , אתרי שטח מרוחקים :    109עמוד   1.2.41סעיף   .61

מלאה כ והב  יוונית  הצפייה  מוקדי  לבין  האתרים  תקשורת    4.42וסעיף     קרה.בין  עורקי 

 :  181אלחוטיים עמוד 

כחברת תקשורת בעלת אתרי קצה רבים הפזורים בשטח, ניתן להפחית באופן ניכר   .61.1

מעבר   ע"י  הבקרה   למרכז  הקצה  אתרי  בין  )גמ"מ(  התקשורת  עורקי  כמות  את 

הפתרון   את  להוזיל  כך  ידי  ועל  בשטח  הנמצאים  הסלולר  אתרי  דרך  התקשורת 

ב הכמויות  המוצא  כתב  שמבחינת  למרות  בהמשך,  שיתוכנן  קצה  אתר  לכל  שטח 

 הנוכחי לא ניתן לתת ציון נוסף על כך.  

 מבקש להוסיף ציון/ משקל בתמחור כתב הכמויות, לפתרון תקשורת המוצא .  .61.2

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  5המציעים מופנים לנספח  
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 29.04.2021 הבהרה מיוםלמסמך תשובות לשאלות  1נספח 

 9-נספח א

 11/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ 

 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים  הנדון: 

   31.12.2020וביום  31.12.2019וביום   31.12.2018שנסתיימו ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 

וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום   .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.  31.12.2020

 

 לחילופין:

 

  31.12.2019וליום    31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים ליום  

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.   31.12.2020וליום 

 

לימים   .ג )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  חוות 

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית     31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

 (. 2הנוסח האחיד )תשומת הלב או כל סטייה אחרת מ

 

 לחילופין:

 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין    31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

 לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 
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 לחילופין:

 

עת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  חוות הד

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש    31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

 לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  

  המבוקרים המרכיבים את הדוחות הכספיים בהתאם לדוחות הכספיים או לספרי החשבונות   .ד

המחזור הכספי של חברתכם     31.12.2020ליום  בהתאם לו  31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

)או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור    10,000,000-הינו גבוה מ / שווה ל   2020-2018לשנים  

והצבת  במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(   הנובע מהקמת מוקד אזורי 

 . אמצעי ניטור טכנולוגיים

 

 

חברתכם לא נמצאת בהקפאת הליכים   בהתאם להצהרת הנהלת החברה )או היועץ המשפטי( מצ"ב,  

 . רגל ו/או בהליכי כינוס נכסים /או פירוק ו/או פשיטת

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח          

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 04.202129.למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 

   11-נספח א

 11/2021נפרד ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי 

 נוסח אישור על הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים 

 )יש לצרף אישור נפרד מכל מקבל שירות(  

 ביצוע עבודות - אישור על  קבלת שירותים   :הנדון

של   רשום  מס'  המשתתף(  )שם   ____________________________ כי  בזה  מאשר  מטה  החתום  אני 

" )להלן:   ____________ וכיוב'(  ח.פ  )ת.ז.,  עבור המשתתףהמשתתף  ביצע   )"

___________________________ )שם מקבל השירות( הקמת מוקד ו/או אספקה ו/או הצבה של אמצעי 

 ניטור טכנולוגיים. 

 

 המשתתף הקים עבור מקבל השירות מוקד בשנת _______ 

 המשתתף סיפק _____ )כמות( אמצעי ניטור טכנולוגיים בשנת _____ 

 המשתתף הציב _____ )כמות( אמצעי ניטור טכנולוגיים בשנת _____ 

 פרטי מקבל השירות ופרטי המאשר: 

 

   מקבל השירות העבודה

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

    תאריך: 

 ו/או מנכ"ל ו/או גזבר  ביטחוןתחום המנהל   -  מטעם מקבל השירות חתימה וחותמת

 __________________________________________ 
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 29.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 1-נספח ב

 11/2021מכרז פומבי 

 נוסח ערבות בנקאית 
 

 ___________________ תאריך: 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

סניף _____ ערבים בזה כלפיכם  ______________לבקשת ________________ אנו הח"מ בנק  

מאת   שתדרשו  ש"ח(    _______ )במילים:  ש"ח   ________ לסך  עד  סכום  כל  לסילוק 

 _______________________ )הקבלן(. 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  לצרכן    םמחיריהמדד    סכום הערבות יהא צמוד ל

 )להלן: "המדד"( באופן הבא:

" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון  המדד הבסיסי"

 הידוע במועד הגשת ההצעות(. 

 " יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.המדד החדש "

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

ייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף  אנו מתח

להטיל עליכם   ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי  הפרשי הצמדה בתוך עשרה 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף    -לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

 לא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. כתב ערבות זה כשהוא במקור ו

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  

 שלא חולט. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . 31.12.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 בכבוד רב, 

 ____________________ 

 )בנק(     
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 29.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 12-נספח א

 11/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות
 

 לכבוד 

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 א.ג.נ.

להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021הצעה במכרז פומבי  הנדון: 

 לאשכול גליל מערבי בע"מ  

 

 תצהיר

אני הח"מ __________, ת.ז__________, הנני המוסמך להצהיר בשם המציע בהתאם להוראות  

   : שבנדון והריני להצהיר כדלקמןהמכרז 

 ן ו/או מציע פוטנציאלי. המציע לא תיאם את הצעתו במכרז עם כל קבל  .1

המציע לא מנע מנותן שירותים ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא   .2

 פנה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

המציע מתחייב שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות    .3

 המכרז.

 . י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםאני מצהיר/ה כי זהו שמ .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

  ___________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  אני 

.ז שמספרה __________  התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת

לא   אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה  

 עליו בפניי. 

ל  מוסמך   _______________ מר'/גב'  המציע  להחלטות  בהתאם  כי  לאשר  בשם  הריני  הצהיר 

 המציע את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 29.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  5נספח 

 

 נוסח אישורי המבטח 

 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYYהאישור)

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  אישור ביטוח זה מהווה 
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  
 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  למעט במקרה

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

 שם:

איגוד ערים אשכול גליל מערבי ו/או 
 רשויות האשכול 

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

אספקת  ☐
 מוצרים 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען : 

 קיבוץ כברי 

 

 מען 

 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

 נוסח הפוליסה  המבוטח  ממבקש האישור 

פרקי  
 הפוליסה 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
סכומי  
 ביטוח 

מספ 
ר 

הפול 
 יסה 

תאריך  
 תחילה 

האחריות /  גבול  תאריך סיום 
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

 כיסויים נוספים בתוקף 

מט סכום
 בע

מט
 בע

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

כל 
הסיכונים  

עבודות  
 קבלניות 

שווי    
 הפרויקט

 

ויתור על תחלוף   309  ₪
 מבקש האישור 
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                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות.   ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

הרחבות  
 לדוגמה: 

קבלנים וקבלני   307
 משנה 

 נזקי טבע    313

 פריצה  314

 רעידת אדמה  316

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור 

מוטב לתגמולי   324
 ביטוח 

 ראשוניות  328

גניבה  
 ופריצה 

   כלול    

רכוש עליו  
 עובדים 

   20%   

   20%    רכוש סמוך 

רכוש 
 בהעברה 

   20%כלול   

פינוי  
 הריסות 

   20%כלול   

 אחריות צולבת   302  ₪ 4,000,000    צד ג'

 הרחב שיפוי   304

קבלנים וקבלני   307
 משנה 

כיסוי בגין נזק   312
 צמ"ה 

 תביעות מל"ל  315

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי ומחדלי  

 המבוטח 

מבקש האישור    322
 מוגדר כצד ג' 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש    329
 האישור ייחשב צד ג' 

 

אחריות  
 מעבידים 

   6,000,000  
  -לתובע ו

20,000,000  
לאירוע  

 ולתקופה 

קבלנים וקבלני   307  ₪
 משנה 

מבוטח נוסף היה   319
וייחשב כמעבידם של  

 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328
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 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

        אחר

 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  
 (:ג'השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 עבודות קבלניות  009

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר   יום  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYYהאישור)

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  
 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה שבו תנאי ב 

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

 שם:

איגוד ערים אשכול גליל מערבי ו/או 
 רשויות האשכול 

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

אספקת  ☒
 מוצרים 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

☐ 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען : 

 קיבוץ כברי 

 מען 

 

סוג  
 הביטוח 

 

חלוקה  
לפי  

גבולות  
אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

מט סכום
 בע

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש

 

     ₪  
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 אחריות צולבת   302 ₪ 4,000,000     צד ג'

 הרחב שיפוי  304

כיסוי לתביעות   315
 מל"ל

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי  

 המבטח

 ראשוניות   328

רכוש מבקש   329
 האישור ייחשב צד ג' 

אחריות  
 מעבידים 

    6,000,000  
  -לתובע ו

20,000,000 

לאירוע  
ולתקופת  

 הביטוח 

מבוטח נוסף היה   319 ₪
וייחשב כי מעבידם  

של מי מעובדי  
 המבוטח

 ראשוניות 328

אחריות  
המוצר  
משולב  

אחריות  
 מקצועית 

 

או 
 לחלופין:

פוליסות 
 נפרדות:

ביטוח 
אחריות  

 מקצועית

ביטוח 
אחריות  

 המוצר

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000    

נוסף  מבוטח  318
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   321
 מעשי ומחדלי המבוט

ויתור על זכות   309
 השיבוב

 ראשוניות 328

  6תקופת גילוי   332
 חודשים

 

 

 

       

        אחר
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 ________________ חתימה + חותמת המציע: 
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  
 (:ג'השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

042 

044 

 

 ד'( פירוט הנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח 

סוג הנכס  
)לדוגמא:  

 רכב/נדל"ן( 

 תיאור הנכס )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( 

  

  

  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר   יום  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי 
 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021מכרז מס' 

 
 

 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות.   ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 29.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  6נספח 

 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 מ"בע מערבי גליל אשכול

 

 א.ג.נ., 

         ערבות מס'  הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   לבקשת ___________ אנו הח"מ בנק _________סניף _____

חדשים שתדרשו מאת _______________ )המציע(   שקלים)במילים: שבעים וחמישה אלף(    75,000לסך  

 .11/2021בקשר עם מכרז פומבי 

 

 יתווספו הפרשי הצמדה כלשהם.  לאלסכום הערבות 

סכום הערבות בתוך עשרה ימים   אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את

ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או   -ספק  

 בהעתק צילומי. 

מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא    מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . .20210830.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב, 

                                                                                ____________________ 

    )בנק(        


