
                    ____________________________________________________________________ 

 08-9433337פקס:  08-9433444/335טל':    Email:TOVA@YAVNE.MUNI.IL 81101יבנה   3ת.ד.  1יריית יבנה, שד' דואני ע  

 יבנה –עיריית 

 ל ש כ ה  מ ש פ ט י ת

 ' אלול, תשפ"אד

 2021אוגוסט,  9

  לכבוד

 31/2021 רוכשי מכרז

   תיק מכרז

  מייל /בפקס

 נ.,ג..א

 

 לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערכת המחשוב במוסדות עיריית יבנה מכרז לביצוע עבודות  31/2021 מכרז הנדון: 

  1הודעת הבהרה מס' -יבנה

 עניינים להודעה זאת: תוכן

 .1עמ'  .........................שינוי מועד הגשת ההצעות למכרז

 . 1-38עמ' ..........טבלה עם שאלות ותשובות ושינויים במכרז

 

 כאמור במסמכי המכרז.  12:00עד השעה  25.8.2021' דמועד הגשת ההצעות למכרז זה ידחה ויהא יום  .1

 

ינאי מנהל למר יהודה  במייל בל את טבלת המפרט והמחירון הכללי בפורמט אקסל רשאי לפנותשיבקש לקמציע  .2

רז עם טבלת המחירים/ מפרט כפי שהופיעה במסמכי להגיש את המכיש המחשוב לפי פרטיו המופיעים במכרז. 

 את תדפיס דוח האקסל.  ולא לצרףהמכרז 

 
  : ושינויים במכרז לו למכרז זההלן מענה לשאלות הבהרה שנשאל .3
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3 
מסמך   .1

 א'

7.17 ,

7.18 

+ 

 ,26.5 ,

26.4 

למסמך 

 ג'

מאחר והתיקון לחוק המרשם הפלילי ותקנת 

אוסר על מעסיק לדרוש  1981-השבים, תשמ"א

מעובדים/ מועמדים העתק המרשם הפלילי, 

תחייב להציג אישור על המציע אינו יכול לה

העדר רישום פלילי של מנהלו/ עובדיו/ מועמדיו, 

ואינו יכול להתחייב להעסיק רק עובדים שניתן 

לגביהם אישור על העדר הרשעה. ככל שהעירייה 

מוסמכת על פי התוספת לחוק, באפשרותה 

 להוציא בעצמה אישורים כאמור לגבי העובדים.

העירייה תסייע בכל שיהא נדחה. 

 26.5. אחרי ס' ולתה לסייע בעניין זהביכ

 : 26.6 -יתווסף הס' הבא

 ,הקבלן לא יעסיק עובדים זרים .1.1

אלא אם קיים היתר/רשיון בר 

תוקף לעבודתם בישראל, ובכפוף 

לעמידתו בהוראות חוק עסקאות 

 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן  .1.2

נכללים עובדים תושבי השטחים 

קים שאינם אזרחי ישראל המוחז

עובדי השטחים(, יחולו  - )להלן

 ההוראות המפורטות להלן:

הקבלן מתחייב כי עובדי השטחים  .1.2.1

ידו בביצוע העבודות -שיועסקו על

לשהיה תקף יהיו בעלי היתר 

ועבודה בישראל בהתאם להוראות 

כל דין ודרישות הרשויות 

 המוסמכות.

עביר לקצין הבטחון של יהקבלן  .1.2.2

רשימת עובדי  המזמין את

השטחים שיועסקו בביצוע 

, לרבות זהותם, מספרם העבודות

 ותקופת עבודתם.

הקבלן יבצע פיקוח צמוד על עובדי  .1.2.3

השטחים בכל מהלך ביצוע 

ידי -על ,וזאת בין השאר ,העבודות

מאבטח חמוש )בנוסף למאבטח 

הקבוע במקום(, שיתודרך לכך 

ידי הקבלן. מימון -באופן מיוחד על

יהיה  כאמורטח הוצאות המאב

 .בלבד הקבלןחשבון -על

אין באמור בס' זה בכדי לייתר  .1.2.4

קבלת אישור קב"ט העירייה/ 

משטרה לעניין העסקת עובדי 

קבלן במוסדות עירוניים לרבות 

 חינוך. 
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2.   8.5 

+ 

15 

למסמך 

 ב'

+ 

30.2(2 )

 ,32 

למסמך 

 ג'

 נבקש כי:

חילוט ערבות ההצעה יבוצע אך ורק  .1

ית בנסיבות שבשליטת במקרה של הפרה יסוד

הספק, ולאחר מתן הודעה מראש ובכתב לספק 

וארכה סבירה לתיקון ההפרה, בטרם חילוט 

 הערבות. 

הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם  .2

 בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

. חילוט הערבות יעשה לאחר התראה 1

סבירה בכתב לספק ודרישה לתיקון 

 . ההפרה בטרם החילוט

 . נדחה 2

3.   8.6 

+ 

11 

במסמך 

 ב'

נבקש לקבוע מגבלת זמן לאפשרות המזמין 

לדרוש הארכת הערבות. לא סביר כי המציע יהא 

מחויב להאריך את ערבות ההצעה ללא הגבלת 

 זמן לפי דרישת המזמין.

לעירייה תהא  -הארכת ערבות מכרז

הזכות לדרוש את הארכת הערבות 

מתום  לתקופה נוספת של עד תשעים יום

 ערבות המכרז.  וקףת

4.   11.11 

+ 

7 

במסמך 

 ב'

נבקש להבהיר למה הכוונה כי ההסכם ייחתם 

 לפי אחוז ההנחה שהציעו "מציעים אחרים". 

כמו כן נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול 

ההצעה, תינתן לספק אפשרות לביטול או 

לתמחור מחדש של הצעתו. בנוסף, במקרה כזה 

ביחס לחלק אשר יסופק ישא הספק באחריות רק 

 על ידו.

חתם לפי אחוז הנחה יההסכם י" :השורה

 תמחק.  -"שהציעו מציעים אחרים

במכרז נדחה.  -לגבי הסיפא הנדרשת

ורשאית ועדת  יוכרז על זוכה אחד

כשיר שני באם המכרזים להכריז גם על 

הזוכה הראשון לא יעמוד בתנאי המכרז 

חודשים  6ו/או יבוטל עימו ההסכם בתוך 

 ממועד החלטת ועדת המכרזים. 

מסמך   .5

 ג'

1.2 

+ 

35 

אין זה סביר כי העירייה  תחליט באופן חד צדדי 

במקרה של סתירה בין מסמכים. נבקש לקבוע 

מראש עדיפות קבועה בין מסמכים. נבקש 

להבהיר כי בכל מקרה, במקרה של סתירה בין 

הצעת הקבלן לבין המפרט/מסמך אחר, יגברו 

הרי ההצעה מפרטת את ש –הוראות ההצעה 

אופן המענה למפרט, ובכך שההצעה זכתה היא 

למעשה קיבלה את אישור העירייה לתוכנה. כמו 

כן נבקש לקבוע, כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או 

מקצועי נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו 

 ונספח ספציפי יגבר על כללי.

נ

ד

ח

 ה

עם  נבקש כי ישיבות יתקיימו בתיאום מראש 5.2   .6

 הקבלן.

 מתקבל. 
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.  נבקש להבהיר כי כל צד ישא באחריות על פי 1 8, 7   .7

דין לנזק גוף ולנזק לרכוש מוחשי. דהיינו, כי 

הקבלן לא יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם על 

ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של 

העירייה או מי מטעמה או צד ג' כלשהו. על פי 

י למעשה, הקבלן אחראי הסעיף בנוסחו הנוכח

בנזיקין לנזקים שיגרמו לעובדיו למרות שעל פי 

דין יתכן והעירייה אחראית להם, למשל בקרות 

נזק באתר העירייה עקב רשלנות העירייה. זו 

אחריות שאינה מוצדקת והיא מטילה על הקבלן 

נטל כלכלי מיותר, שאינו בר ביטוח, שעה 

 אלה. שביטוחי העירייה אמורים לכסות נזקים

 

.  נבקש לבטל את ההוראה הבלתי סבירה לגבי 2

קביעה חד צדדית של המפקח ולקבוע מנגנון       

 אוביקטיבי ליישוב מחלוקות.

 הבקשה נדחית. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נדחה  2

. נבקש להבהיר כי לוח הזמנים יקבע בהסכמה 1 9      .8

מראש עם הקבלן. אין זה סביר לחייב את הקבלן 

וח זמנים שיקבע באופן חד צדדי לעמוד בכל ל

 ושרירותי ע"י העירייה בלבד.

.  נבקש כי דרישה לתגבור צוותים תחויב 2

 בתשלום בהתאם.

.  נבקש להבהיר כי אי עמידה בלוחות הזמנים 3

מסיבות שאינן בשליטת הקבלן, לרבות מסיבות 

התלויות בעירייה לא תחשב כהפרת ההסכם, 

 והמועדים יידחו בהתאם.

. תשומת לב המציע כי הקבלן . נדחה1

לכל הזמנה וכי זמינות הקבלן  SOWיגיש 

לביצוע מיידי או בטווח סביר לביצוע 

העבודות הינה דרישה מחייבת מטעם 

 העירייה. 

 . נדחה.2

לעניין נסיבות שאינן תלויות  . מתקבל.3

  כח עליון. הכוונה ל -בקבלן

נבקש לבטל את הוראה הבלתי סבירה לגבי  10.2   .9

יעה חד צדדית של המפקח ולקבוע מנגנון    קב

 אוביקטיבי ליישוב מחלוקות.

 נדחה 

נבקש לבטל את ההוראה ולקבוע כי הקבלן יהא  10.5   .10

 .10.2זכאי לתוספת בכפוף לנוהל שבסעיף 

 נדחה 

נבקש להבהיר כי הקבלן לא יהיה אחראי  10.6   .11

לפעולות ו/או להשלכות ו/או לתוצאות של 

עיריה או יבצע צד ג' )כולל עבודות שתבצע ה

(. לפני הביצוע העצמי תינתן SLA –פגיעה ב 

לקבלן הודעה בכתב ושהות סבירה לתקן את 

 ההפרה.

עוד נבקש לבטל את זכות העירייה להשתמש 

 בציוד הקבלן.

 מתקבל -רישא

 

 

 

 

 

  מתקבל–סיפא 
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נבקש להבהיר כי הפריטים והמוצרים שיסופקו  12   .12

 AS ISוייקט יסופקו ע"י הקבלן במסגרת הפר

בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש הסטנדרטיים 

ואחריות יצרן המוצר, או הפריט לפי העניין. 

הקבלן לא יהיה אחראי לכל תקלה או פגם 

בפריט כאמור אלא לביצוע השירותים הנדרשים 

בהסכם זה במסגרת הפרוייקט לרבות שירותי 

אחריות, ושירותי תחזוקה אם וככל שיירכשו על 

 העירייה. ידי

 נדחה 

13.   13.4 ,

13.6 ,

13.7 

נבקש כי תידרש הסכמת הקבלן ואישורו 

לשימוש בציוד העירייה, שאם לא ניתן אישורו 

 לא יהא אחראי הקבלן לתקינות פעולת ציוד זה.

)למעט  . בציוד שיסופק ע"י העירייהנדחה

 ציוד לגובה שלא יסופק ע"י העירייה( 

 יודיה תהא אחראית לתקינות הצהעיר

ט אם כתוצאה משימוש או התקנה למע

לקויה ע"י  הקבלן נגרם נזק/ הציוד אינו 

 . פגום/תקין
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14.   14 

+ 

ת שירו

ואחריו

ת נספח 

1 

"שירותי  -כנהוג בענף כי  –. נבקש להוסיף 1

האחריות והאחזקה לרבות בתקופת האחריות, 

אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו 

( שימוש או 1) בשל המקרים המפורטים להלן:

הפעלה לא נכונים של התוצרים/המערכת או של 

( ביצוע עבודה או שינויים 2כל חלק מהם.   )

במערכת או בתוצרים או בכל חלק מהם, ובכלל 

זה ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לבד 

( שימוש 3מעובדי הקבלן או קבלני משנה שלו. )

בתוכנה, חומרה, מדיה, מוצרים מתכלים או 

( 4ים אחרים שלא סופקו ע"י הקבלן. )מוצר

מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 

למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות 

חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של 

( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי 5הקבלן. )

( תנאי אתר שאינם הולמים או אי 6נאותים. )

( 7סביבת עבודה נאותה. )עמידה בדרישה לקיום 

( הפסקות ו/או 8הובלה שלא על ידי הקבלן. )

הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או 

תקלות שיגרמו בשל מערכות העירייה ו/או רשת 

הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת 

אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב 

( תקלות בתוכנה שאיננה 9תקשורת אחר )

(/תקלות end of supportת ע"י היצרן )נתמכ

 End ofבחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן )

life.) 

. נבקש להבהיר, כי העירייה היא האחראית 2

לקיים וליישם נוהל חיצוני לשם שיחזור קבצים, 

 נתונים או תוכניות שאבדו או שונו. 

נבקש  –. לגבי מוצר חומרה/שרת/תוכנה 3

פי האחריות להבהיר כי האחריות הינה כ

הסטנדרטית הניתנת על ידי היצרן למוצר. 

אחריות הקבלן לתקינות המוצר היא במסגרת 

אחריות היצרן בהתאם לתנאי הרשיון. הקבלן 

והוא אינו יכול להיות   AS ISמספק את המוצר 

אחראי לכל פגם שיתגלה בו אלא בהתאם 

 ובמגבלות אחריותו של היצרן. 

 . נדחה. נוסח המכרז מחייב. 1

. נדחה. נוסח המכרז הינו לביצוע 2

 תשתיות. 

. נדחה. נוסח המכרז הינו לביצוע 3

 תשתיות. 
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15.   17.1 

+ 

19.4 

+ 

22.1 

נבקש להבהיר כי אישור על קבלת העבדות ע"י 

( 1העירייה יתבצע בקרות מוקדם מבין הבאים: )

התאריך שבו יוכיח הקבלן לעירייה של ביצוע 

אחרת, כי מוצלח של מבחני הקבלה או בדרך 

התוצרים תואמים באופן מהותי את עקרונות 

( 2הקבלה המפורטים בתכולת העבודה; או )

התאריך שבו מתחילה העירייה להשתמש 

בתוצרים/מערכת או בחלקם/ה לכל מטרה 

( ביום 3שהיא מלבד ביצוע מבחני הקבלה; או )

העשירי לאחר הודעת הקבלן שהתוצרים/מערכת 

בחני הקבלה נדחו מוכנים למבחני קבלה כאשר מ

( ביום העשירי 4מסיבות התלויות בעירייה; או )

לאחר תחילת מבחני הקבלה אם העירייה אם לא 

אישרה עד אז את מבחני הקבלה או לא מסרה 

לספק רשימה בכתב של כל אי ההתאמות 

המהותיות של התוצרים/מערכת לקריטריונים 

 לקבלה.

 נדחה. נוסח המכרז מחייב. 
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דרון" אינה מתאימה במקרה של "תניית ג 25.2   .16

התקשרות עם קבלן שהינו חברה המעסיקה 

עובדים מטעמה. במקום האמור בסעיף נבקש 

לקבוע הקבלן ישפה את העירייה בגין כל תשלום 

שתחוב בו על פי פסק דין חלוט של רשות 

שיפוטית מוסמכת עקב קביעת קיום יחסי עובד 

בכפוף  מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין העירייה,

לכך שהעירייה תודיע מיידית לקבלן אודות 

התביעה/דרישת התשלום, תשתף פעולה עם 

הקבלן ותעניק לו את השליטה הבלעדית על 

 ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה.

לנוסח המכרז יוחלפו  25.2+  25.1ס' 

 בסעיפים הבאים: 

או  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן .1.1

בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין 

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל הקבלן 

או המזמין )אדם אחר מטעמו לבין 

יחסי עובד ומעביד או  ו(מי מטעמ

יחסי שותפות, וכי כל העובדים 

לצורך  י הקבלןיד-שיועסקו על

יהיו הוראות החוזה ביצוע 

ואין בלבד הקבלן וייחשבו כעובדי 

 וו/או מי מטעמהמזמין בינם לבין 

ין וסוג יחסי עובד ומעביד, מכל מ

 שהוא. 

ו/או למזמין מצהיר כי אין הקבלן .1.2

כל חבות או אחריות  ולמי מטעמ

ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה 

 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

וכל הקבלן כל התשלומים לעובדי .1.3

המסים וההיטלים החלים על 

המעביד בתור שכזה כל יתר 

הסיכונים והאחריות  ,ההוצאות

בקשר עם ביצוע התחייבויות 

וישולמו הקבלן יחולו על  -הקבלן 

ידו במלואם ובמועדם -על

לכך,  תהא אחראיתלא והעירייה 

 בכל אופן וצורה. 

כי עסקו אינו עסק  ,מצהירהקבלן .1.4

למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא 

 ,כהגדרתו בחוק ,אינו קבלן כ"א

ידי -וכי חוק העסקת עובדים על

קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על 

 . החוזהפי -השירות על

מתחייב לשפות את הקבלן .1.5

שתופנה תובענה בגין כל העירייה 

פי חוק העסקת -עלהעירייה כנגד 

עובדים באמצעות קבלני כ"א 
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ה ייעירובגין כל נזק או הוצאה שה

תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם 

פי החוק -עלמתובענה כתוצאה 

העירייה הנ"ל, בין אם תופנה כלפי 

 הקבלןידי -על מהו/או מי מטע

או הקבלן ידי עובד של -ו/או על

זבונם או יורשם יידי צד ג' או ע-על

 הקשור איתם.כל גורם או 

ידוע לו מצהיר כי הקבלן  .1.6

ההתקשרות עמו ש

והתמורה המוסכמת 

ת, ומתבסס ,במסגרתה

נכונות בין השאר, על 

הצהרותיו 

. אלה התחייבויותיוו

  

  

נבקש לסייג את חובת שמירת הסודיות כך  27   .17

ן יהא רשאי לגלות, לפרסם, להפיץ שהקבל

ולהשתמש במידע אשר: היה מצוי בחזקתו קודם 

לגילוי ללא  חובת שמירת סודיות; פותח באופן 

עצמאי; נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; 

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת 

חובת סודיות של הקבלן; מידע אשר יווצר על ידי 

ן השירותים על פי המכרז הקבלן במסגרת מת

ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או 

מידע אשר הועברו על ידי העירייה ו/או מידע 

 אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

כמו כן, נבקש להגביל את חובת שמירת הסודיות 

 שנים. 3לתקופה של ביצוע הפרוייקט ובצירוף 

חובת הסודיות נשוא הסכם זה נדחה. 

  פ הדין. תהא ע"
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18.   28.1  - 

28.12  

 נבקש כי:

כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על פי  .1

דין, במיוחד בכל הנוגע לנזק גוף ו/או לרכוש, שכן 

הרחבת אחריותו של הקבלן מעבר לאחריות 

הקבועה בדין, מטילה נטל כלכלי מיותר על 

הקבלן שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי העירייה 

 מכסים נזקים אלה.

למעט בכל הנוגע לנזק גוף או נזק לרכוש  .2

מוחשי כאמור לעיל, אחריותו של הקבלן תהא 

 מוגבלת כדלקמן:

א. לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם עקב מעשה 

או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בנסיבות 

שבשליטת הקבלן, כך שהספק לא יישא 

באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או 

רם לעירייה ו/או למי מטעמה ו/או עונשי שייג

לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, נזק 

 כספי טהור, הפסד כספי, אובדן רווח וכיו"ב. 

ב. גבול אחריות הקבלן בגין נזקים כלשהם, לא 

יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה 

החודשים  12ששולמה לקבלן בפועל במהלך 

 שקדמו לקרות אירוע הנזק. 

כמו כן נבקש למחוק את המילה "לפצות"  .3

ולקבוע כי התחייבות הקבלן הינה לשיפוי בלבד 

והתחייבות זו תהא כפופה לקבלת פס"ד חלוט 

של ערכאה שיפוטית מוסמכת וכן בכפוף למתן 

הודעה מראש, בכפוף לכך שהעיריה תודיע לקבלן 

בכתב עם היוודע לה על תביעה/דרישה, תשתף 

עניק לו את השליטה פעולה עם הקבלן ות

הבלעדית בניהול ההגנה או בהסדר פשרה ולא 

תתפשר בכל תביעה/דרישה כאמור ללא קבלת 

הסכמת הקבלן מראש ובכתב ובכל מקרה כי 

העירייה לא תתחייב ולא תקבל בשם הקבלן כל 

התחייבות אשר עשויה להטיל על הקבלן אחריות 

 או חבות כלשהי.

 הבקשות נדחות.

הגבלות האחריות המבוקשות לעיל, בכפוף ל 28.13   .19

נבקש להבהיר כי קיזוז יבוצע רק בכפוף למתן 

יום מראש, ורק לגבי  14הודעה בכתב לקבלן של 

 סכומים קצובים הנובעים מהתקשרות זו.

  נדחה. 



 

 

12 
נבקש לבטל את העילה של פתיחת חקירה  (2)30.1   .20

פלילית או הגשת כתב אישום, שכן חזקת החפות 

ה, ואין זו עילה להפסקת עומדת עד להרשע

 ההסכם.

העירייה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי 

ביטול הסכם בעילה זאת בין היתר לאור 

 חומרת העבירה ו/או נושאה. 

נבקש לבטל את העילה של "נחשד", שכן חזקת  (3) 30.1   .21

החפות עומדת עד להרשעה, ואין זו עילה 

 להפסקת ההסכם.

 לעיל, המענה 20ראו המענה לשאלה 

 לעניין זה זהה. 

22.   30.1 

(5( ,)6) 

נבקש כי במקרים אלה תנתן לקבלן הודעה בכתב 

יום  14לתיקון ההפרה, ורק אם לא תיקן תוך 

 תקום זכות הביטול.

   - 6, 5לעניין ס 

מתקבל בכפוף לדרישה לתיקון בכתב של 

זכות  לעירייה ימים בטרם תקום 7

 הביטול. 

יהיה אחראי  נבקש להבהיר, כי הקבלן לא 30.5   .23

לפעולות ו/או להשלכות ו/או לתוצאות של 

עבודות שתבצע העיריה או צד ג'. העיריה לא 

תבצע ביצוע עצמי אלא אם ביטלה את החוזה. 

לפני הביצוע העצמי תינתן לקבלן הודעה בכתב 

 ושהות סבירה לתקן את ההפרה.

נדחה למעט כי לפני ביצוע עצמי תינתן 

ירה לקבלן הודעה בכתב ושהות סב

בנסיבות העניין, לפי שק"ד וצרכי 

העירייה, לתקן את ההפרה, למעט בענייני 

בהם לדעת  סכנת חיים ו/או בטיחות

, לא ניתן ליתן לקבלן התראה העירייה 

 לפי שק"ד העירייה.  והכל

מאחר שהסעיפים המפורטים בס"ק זה מהווים  31   .24

את מירב סעיפי החוזה נבקש לקבוע כי הפרה 

רק לאחר שניתנו לקבלן התראה  יסודית תארע

 וארכה סבירה לתיקון.

מתקבל כאשר אורכה סבירה תהא 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 העירייה וצרכיה. 

ככל שהעירייה הסכימה להמחאת הזכויות אין  33.3   .25

 סיבה שהקבלן יישאר אחראי להסכם.

 נדחה 

26.   33.5(5 ,)

33.6 

לני הסעיף מקנה זכות לעירייה לפנות אל קב

משנה כראות עיניה. הניסיון מלמד, כי הפעלת 

"זכות" מעין זו הנה מתכון כמעט בטוח 

להכשלת פרויקט וליצירת "תוהו ובוהו" ניהולי. 

לפיכך נבקש לקבוע, כי במקרה והעירייה פונה 

אל קבלני המשנה ישירות ולא דרך או בתיאום 

אין הקבלן אחראי לפעולותיהם או  –עם הקבלן 

אין הקבלן יכול להיות אחראי  מחדליהם שכן

 למה שאינו בשליטתו.

הסעיף/ים אינם עוסקים בסיטואציה בה 

העירייה מבקשת להעסיק קבלני משנה 

להעסקת קבלן  אלא לבקשת הקבלן

. נדחה. פניית העירייה לקבלן משנה

משנה מאושר מטעם הקבלן תהא תוך 

יידוע הקבלן או לחילופין קבלת הסכמתו 

, והכל ככל המשנה לפניה ישירה לקבלן

שניתן לעשות כן בהתאם לשיקול דעת 

 . של העירייה וצרכיה

נספח   .27

1 

נבקש להבהיר כי יחולו תנאי השיפוי המבוקשים  3

 לטבלה לעיל. 22בסעיף 

העירייה תיידע את הקבלן בדבר תביעה 

של צד ג' ותיתן לו שהות להתגונן ולנהל 

 את ההגנה בעניין.  

האחריות המבוקשת  נבקש להכפיף להגבלת 6   .28

 לעיל.

 הבקשה להגבלת האחריות נדחית.

נספח   .29

5 

אחריות 

מקצועי

 ת

נבקש שביטוח אחריות מקצועית תהיה  משולבת  

 חבות מוצר.

 הנוסח הקיים מאפשר זאת.מקובל, 

 ללא שינוי בנוסח המכרז.
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מהדור   .30

ת 

הפוליס

 ה 

נבקש שמהדורת פוליסות צד לשישי ואחריות 

 .2016מעבידים יהיה ביט 

מקובל כחלופה נוספת, הנוסח הקיים 

 מאפשר זאת.

 ללא שינוי בנוסח המכרז.

גבול    .31

 אחריות

נבקש שגבול ביטוח אחריות מקצועית משולבת 

 ש"ח. 2,000,000חבות מוצר תהיה עד 

 מקובל כחלופה נוספת.

קוד    .32

 ביטוח

נבקש להוסיף ל אחריות מקצועית משולבת 

 .321חבות מוצר קוד ביטוח מספר 

 הבקשה נדחית.

הודעה  2  .33

על 

המכרז 

)פסקה 

4) 

לאור צפיפות המועדים שבין מועד הגשת שאלות 

ההבהרה למכרז לבין המועד האחרון להגשת 

ימי עבודה בסה"כ( נבקש כבר  6שאלות הבהרה )

עתה דחיית המועד להגשת ההצעות למועד כך 

ימי עבודה  14שתיהיה למציעים לכל הפחות 

קבלת המענה של  להתארגנות להגשה לאחר

 העירייה לשאלות ההבהרה.

מועד הגשת ההצעות נדחה ראו הרישא 

 להודעת הבהרה זאת. 
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34.  3-4 1.2 ,

1.10 ,

1.13 

נבקש כי חרף האמור בסעיפים אלה  .1

ובסעיפים אחרים במסמכי המכרז ובהסכם 

ההתקשרות אודות יכולתה של העירייה 

להחליט אודות היקף הפרויקט )הרחבתו או 

רבות מהפן הכלכלי והאמצעים צמצומו(, ל

שייושמו והכמויות שיוזמנו על ידה בפועל 

מתוך הכמויות המפורטות בכתב הכמויות 

שתומחר על ידי הקבלן  במסגרת הצעתו 

ככל שנגרמו למכרז, הסעיפים יעודכנו כך ש

לקבלן  הוצאות עקב ביצוע של כמויות 

העבודה על ידי  פחותות לאור צמצום היקף

יהיה זכאי לתשלום מלוא   העירייה, הקבלן

עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות העירייה 

לשנות את היקף העבודה )בסעיף זה 

ובהסכם בכללותו(, לרבות שינוי הכמויות 

בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי 

היחידה בכתב כמויות ו/או שכר ההסכם 

 )ללא שינויים( יהיה בהתאם למפורט להלן:

ה לרכיב/מוצר השינוי בכמות הנקוב 1.1

ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה 

( מהכמות המקורית 10%אחוזים )

המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו 

 רכיב/מוצר, וכן;

השינוי הכולל בסך שכר ההסכם )ללא  1.2

שינויים( לא יעלה או יפחת, לפי העניין, 

( משכר ההסכם 5%על חמישה אחוזים )

 המקורי.

 באופןה נקובה כן יובהר כי כל דרישה שאינ .2

מפורש במסגרת מסמכי המכרז, תזכה את 

לרבות  שינוייםבהנפקת הוראת  הקבלן

 התאמת התמורה ולוחות הזמנים.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת. נדחה. . 1

למעט תקציב הידוע לעירייה לגבי צורך 

ובסמוך למועד אישור  2021בניצולו בשנת 

הזכיה במכרז זה, טרם ידוע לעירייה 

הזמנות עבודה יצאו ונים. צרכיה הש

לקבלן הזוכה בהתאם לצרכים ספציפיים 

של העירייה, אם וככל שיהיו, כאמור לעיל 

 ובנוסח המכרז. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל דרישה שאינה נקובה באופן מפורש   2

מחיר במכרז תזכה את הקבלן בתמחור 

( בניכוי הנחת הקבלן GPLיצרן לפריט )

 קבעו ע"י המנהל. לוחות הזמנים י למכרז.
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35.  4-14 1.14 ,

11.15 ,

11.17 

הסעיף אינו מקובל לחלוטין בנסיבות הפרויקט 

מושא המכרז ולאור עקרונות דיני המכרזים, ולא 

מאפשר הגשת הצעות על ידי המציעים לאור 

הסיכון הטמון בו שכן הקבלן מתחייב לקבלן את 

העבודות, הציוד והמערכת על כל הסיכונים 

בעוד העירייה שומרת לעצמה את הכרוכים בכך 

הזכות אפריורי ו/או בכל עת להעביר ו'או לבצע 

לכתחילה את ביצוע העבודות לגורם אחר. יובהר 

כי בכל הקשור לעבודות מושא המכרז, העירייה 

אינה רשאית לבצען באמצעות גורם אחר שאינו 

הקבלן למעט עקב הפרה מהותית ויסודית של 

 ניתנת לריפוי. ההסכם על ידי הקבלן שאינה

נדחה למעט לעניין ביצוע  ,1.14לעניין ס' 

. 2021העבודות הנדרשות לעירייה בשנת 

לא קיימים  11.17וס  11.15סעיפים 

 במכרז. 

" 10" בספרה "7נבקש להחליף את הספרה " 8.4 10  .36

במסמך   9במסמך א' וסעיף   12.2בהתאם לסעיף 

 ב' הצעת המציע.

 מתקבל

האם נדרש אישור נוטריוני  נבקש שיובהר 4.8 7  .37

 לתרגום המסמך בשפה שאיננה עברית. אנגלית 

הדרישה לתרגום מסמך באנגלית 

 מבוטלת. 

38.  7,12  6.2 ,

11.5 

נבקש שהסעיף יעודכן כך שאי השלמת הנתונים 

"עלולים" להביא לפסילת הצעה, במקום הנוסח 

הנוכחי וכן כי טרם קבלת החלטה בעניין ועדת 

מוע למציע כנדרש, תוך המכרזים תערוך שי

שהיא מעניקה למציע את זכות הטיעון 

 והפאשרות להתגונן ולנסות ולשכנע אחרת.

אי השלמת הנתונים עלול להביא לפסילת 

ההצעה. הדרישה להוספת חובת זכות 

טיעון למציע נדחית. העירייה תפעל 

 בהתאם להוראות הדין.

39.  8,10 6.6 ,

7.19 

עמוד של  נבקש הבהרה כי החתימה בתחתית כל

ההצעה גם תהיה בראשי תיבות ובצירוף חותמת 

 החברה.

ניתן בראשי תיבות וניתן  -מתקבל

בחתימה מלאה בצירוף חותמת לחברה/ 

 שותפות רשומה. 
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40.  10,57

-58 

8 ,

30.2(2 )

 32ו

 לחוזה

נבקש לעדכן את הוראות הסעיפים בכתב  .1

ההזמנה וכן במסגרת הסכם ההתקשרות 

ת הביצוע בקשר עם ערבות ההצעה, ערבו

 וערבות הטיב, כדלקמן:

כי מימוש הערבות על ידי העירייה  .1.1

)בסעיף זה ובהסכם בכללותו( כפופה 

להתראה מראש מטעם העירייה וכן 

לכך שלקבלן ניתנה הזדמנות לתקן את 

ההפרה )הלכאורית( וכן להשמיע 

טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת 

ההפרה האמורה, וכי ככל העירייה 

הערבות חרף  החליטה לחלט את

טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב 

כסעד הבלעדי לו זכאית העירייה בקשר 

להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה 

ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות 

העירייה ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן 

 לפי כל דין. 

כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה  .1.2

בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב 

לן ניתנה הזדמנות ביצועו ושלקב

להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את 

טענותיו ו/או כי משא ומתן לא 

יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו 

 המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.

כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק  .1.3

ממנה ייעשו לאחר שניתנה לקבלן 

ימים  14הודעה, מראש ובכתב, לפחות 

טרם ההחלטה על מימוש/חילוט 

הערבות ולאחר שניתנה לקבלן 

הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש 

 הערבות.

כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך  .1.4

ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק 

 מטעמים של פקיעת תוקף.

כי כל מקרה בו יממש העירייה את  .1.5

ערבות הקבלן, או כל חלק ממנה, 

ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא 

נה מומשה וסופי בגין ההפרה בגי

התראה חילוט ערבות יהא לאחר  1.1

לתיקון  מראש ומתן אפשרות לקבלן

 ימים מראש.  7ההפרה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יך משפטי יהא בכפוף חילוט עקב הל 1.2

לפסד חלוט שלא עוכב ביצועו ולאחר 

 שלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך. 

 

 

 

 

 

חילוט ערבות עקב הליך משפטי יעשה  1.3

 ימים.  7לאחר התראה בכתב לקבלן של 

 

 

 

 

 

 

תהא בהתאם ביצוע הארכת הערבות  1.4

 להוראות ההסכם. 

 

 נדחה  1.5
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הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הקבלן 

 לפי דין.

כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב  .1.6

מעשה ו/או מחדל של הקבלן, הקבלן 

לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש 

הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה 

ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של 

כך הקבלן, הוא יידרש לחדש אותה, 

הערבות לאחר  שתקבע תקרה לחידושי

חילוטה, כך שסכום הערבות המקורית 

בתוספת סך החידושים לא יעלה על פי 

 .( מסכום הערבות המקורית2שניים )

נבקש לעדכן את הגדרת המונח "מדד בסיס"  .2

לנוסח ערבות ההצעה המצורפת  1בסעיף 

כמסמך ד' למסמכי המכרז, כך שמדד זה 

יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון 

 ההצעות ולא כפי שמנוסח כעת " להגשת

המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד "

 15 -שהתפרסם ב 2020חודש אוקטובר שנת 

 לחודש שלאחריו)או בסמוך למועד זה(." 

 

 

 

 

 נדחה  1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 של ערבות המכרז קבל. מדד הבסיסמת 2

יהא המדד הידוע במועד הגשת ההצעות 

 למכרז או בסמוך לו. 

 

41.  11 9.4 ,

 2סעיף 

למסמך 

 ב'

חרף האמור בסעיף נבקש שיובהר כי המצג שניתן 

בסעיף הוא בהתבסס על האמור במסמכי המכרז  

ועל בדיקות של קבלן סביר. יחד עם זאת, ככל 

מתוך מסמכי  שנפלו פגמים ו/או השמטות

המכרז, הקבלן לא יישא באחריות ביחס לכך, 

 והוראות סעיף זה לא ישמשו מצג לחובתו.

חרף האמור בסעיף נבקש שיובהר כי 

המצג שניתן בסעיף הוא בהתבסס על 

האמור במסמכי המכרז  ועל בדיקות של 

 רישא זאת מתקבלת.  -קבלן סביר.

 לא מתקבלת. המבוקשת הסיפא 

יתבצע סקר לאפיון  בטרם התחלת עבודה

והגדרת הדרישות. לא יהיו תוספות מחיר 

לקבלן בגין בדיקות ו/או תשלום בגין 

שעות עבודה מעבר לביצוע כאמור 

 במסמכי המכרז. 

על מנת לאפשר למציעים לכלכל את הצעתם  11.7 13  .42

יינויות מיותרות, דמושכל וכדי למנוע הת ןבאופ

ופן נבקש הבהרה באשר למהי הצעה שחורגת בא

בלתי סביר. המידע דרוש כאמור לעיל וגם כדי 

להלום את עקרונות דיני המכרזים של מתן מלוא 

המידע למציע אודות האופן והפרמטרים 

 שלפיהם תיבדקנה ההצעות במסגרת ההליך.

נדחה. העיריה תפעל בהתאם להוראות 

 הדין. 
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ף יחולו רק מקום בו ינבקש כי הוראות הסע 12.3 15  .43

התעכב/לא הגיש את המסמכים המציע הזוכה 

הדרושים עקב מעשה ו/או מחדל של המציע 

שבליטתו ובאחריותו, ורק לאחר משלוח התראה 

מראש ובכתב תוך מתן אפשרות טיעון למציע 

 להתגונן ולנסות ולשכנע אחרת.

 נדחה

נבקש שהסעיף יעודכן כך שהפעלת הסמכות  12.4.1 15  .44

עוכב כפופה לקבלת פסק דין חלוט שביצועו לא 

 הקובע את הנסיבות המפורטות בסעיף.

 נדחה

45.  
ימים וכן כי  60-נבקש לעדכן את מניין הימים ל .12.4.3 16

חוק חדלות פירעון  הסעיף יהיה כפוף להוראות 

 .2018-ושיקום כלכלי, התשע"ח

הבקשה לעדכון הסעיף לשישים יום 

 מתקבלת. 

ל נבקש שהסעיף יועדכן כך שמדובר בעיקול ע 12.4.4 16  .46

מירב הנכסים של המציע אשר יש בהם כדי 

להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש 

במסמכי המכרז וכן כי הפעלת הסעיף כפופה 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  להוראות 

 .2018-התשע"ח

 נדחה. ראו נוסח הסעיף במכרז. 

למעט  במקרה של המחאת זכויות בתוך קבוצת  12.4.5 16  .47

-ות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורההחבר

ארגון )כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה 

לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת 

 מניות בקבלן(.

 

נדחה. יחד עם זאת העירייה לא תתנגד 

 אלא מנימוקים עניינים. 
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48.  18 11 

מסמך 

 ב'

הוראות הסעיף מגדירות בפועל תקופה בלתי 

רש בהתאם להחלטת העירייה מוגבלת שמציע נד

להותיר את הצעתו בתוקף, כאשר עלות 

התשומות שנדרשות בשל כך, מוטלת כל כולה על 

כתפיו של המציע מבלי שזו לוקחת בחשבון את 

התמורות בשווקים שעלולות להשפיע הן על 

הצעתו של המציע והן על יכולתו לעמוד בהצעה 

 זו, שעה שאין למציע כל יכולת להשפיע לא על

משך התקופה שהצעתו צריכה להיוותר בתוקף 

ולא על התמורות שמשפיעות על הצעה זו. מצב 

דברים זה אינו מידתי. לאור האמור לעיל, נבקש 

כי הוראות הסעיף יעודכנו כך שתיקצב תקופה 

ימים ממועד  120מוגדרת מראש שלא תעלה על 

הגשת ההצעות להליך שבמסגרתה ההצעות 

ים חריגים לוועדת תיוותרנה בתוקף ושבמקר

המכרזים תהיה אפשרות להאריך את התוקף 

 180 כלעד לא יותר מחודשיים ימי נוספים ובסה"

 ממועד הגשת ההצעות.

 לעיל.  3 נדחה ראו האמור בשאלה

49.  39 1.2 ,19 ,

35 

חרף האמור בסעיף נבקש שיעודכן כך בכל  .1

מקרה של סתירה בין המסמכים של ההסכם 

הכספית של  בעניינים כספיים, להצעתו

 הקבלן תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים. 

כן נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות  .2

העירייה בקשר לסתירות בין הוראות 

ההסכם ו/או המסמכים השונים, כך 

שמחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת 

גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה 

ה רשאי לערער על הכרעתה באמצעות פני

 לבית המשפט המוסמך. 

לחילופין, נבקש כי סעיף זה וכל מקום אחר  .3

בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז, 

העוסק בהכרעה של העירייה ו/או המפקח 

מטעמה, יעודכן כך שכל הכרעה של העירייה 

ו/או מי מטעמה יהיה רק ביחס למישור 

הנדסי, כאשר הקבלן שומר על -הטכני

ת ו/או ההשלכות זכויותיו בגין כך. כל הטענו

במישור הכלכלי והמשפטי של הסוגיה, ידונו 

 בפני בית מפשט אשר יכריע בסוגיה.

 נדחה. .1

עניין מחלוקות מתחת ל נדחה  .2

בסכסוכים ₪.  300,000לסכומים של 

מעבר לכך ימונה בורר מקצועי 

על שני הצדדים. מחלוקת שימונה 

ות לא תהווה עילה לקבלן ו/או בורר

 בודות. להפסיק את ביצוע הע

   . נדחה.3
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נבקש לתקן את הוראות הסעיף וכן כל  .1 4.2 41  .50

הוראה אחרת בהסכם ההתקשרות ו/או את 

מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו 

נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצונה של 

העירייה" ו/או "בהתאם להוראות הערייה 

ו/או מי מטעמה" בכל אופן שהוא יובהר, כי 

ו כפופה לאמרו מפורשות שביעות רצון ז

המכרז והסכם ההתקשרות, וכי  במסמכי

הקבלן יפעל בהתאם להוראות  אלו ובלבד 

שאינן חורגות מהתחייבויות הקבלן על פי 

ההסכם, תכולת העבודה, המפרט הטכני, 

כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, 

וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות 

בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון 

לרבות התאמת התמורה הוראות שינויים 

 ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.

כן נבקש לשלב הוראה בהסכם ההתקשרות  .2

לפיה כל החלטה של העירייה ו/או מי 

מטעמה וכל שימוש בסמכויותיהם על פי 

החוזה ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר 

שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין 

בודות, וכי שביעות רצונם המלאה לעניין הע

 תישמרנה לקבלן טענותיו בעניין זה.

נבקש לשלב הוראה בחוזה לפיה יובהר כי  .3

המפקח ו/או מי מטעמה של העירייה יהיו 

אחראים לנזק שנגרם עקב הוראה שהם נתנו 

לקבלן והקבלן פעל על פיה וכתוצאה מכך 

נגרם נזק, למעט בכל הנוגע לטיב העבודה 

 שבוצעה.

כם ההתקשרות לבסוף, נבקש לתקן את הס .4

ומסמכי המכרז כך שבכל מקום בו נכתבו 

המילים: "ברמה מקצועית מעולה" או 

"ברמה גבוהה/גבוהה ביותר", או "באופן 

מושלם" בכל אופן שהוא, יובהר כי אלו 

יבוצעו בהתאם לדרישות המפורשות 

המפורטות במפרט הטכני ועל פי סטנדרטים 

מקצועיים מקובלים ובהתאם להוראות 

 החוזה.

  נוסח המכרז מחייב. נדחה.  1

תקבלו נדחה. החלטות העירייה י .2

במקצועיות ובהתאם להוראות 

 . המכרז והדין

מתקבל ובתנאי שהקבלן התריא  .3

בדבר הנזק והאפשרות לו והמנהל 

לעשות כן למרות ההתראה. התראות 

דנן, יעשו גם בכתב, מראש לפני ביצוע 

 העבודות. 

 נדחה.   .4
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בסעיף כפוף לתיאום מראש עם  יובהר כי האמור 5.2 41  .51

הקבלן זמן סביר מראש ורק ביחס לפגישות 

 העוסקות בנושא הקשורים לביצוע העבודות.

 מתקבל. 

יובהר כי העירייה לא תימנע מלתת את הסכמתה  5.3 41  .52

ו/או אישרה אלא מטעמים סבירים בלבד שיעוגנו 

מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון 

נות בביצוע העבודות ו/או מקצועיים ו/או רשל

 התנהגות בלתי הולמת.

 נדחה

חרף האמור בסעיף, נבקש שיובהר כי הקבלן  .1 28.3, 6 42  .53

לא יישא באחריות, לרבות בעלויות ו/או 

בהוצאות הכרוכות בטעויות ופגמים בתכנון 

הקשורות לאפיון העבודות ו/או לתכנון 

המקדים ו/או הציוד המסופק ו/או כל 

חות המקצועיות של עירייה מערכת ו/או להנ

 על בסיסן בוצע התכנון האמור.

נבקש כי פגמים ו/או תקלות בעבודות ו/או  .2

בציוד שסופק שנובעות מאפיון העבודות 

ו/או התכנון המוקדם ואינן נובעות ו/או 

קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של 

הקבלן, לא יכללו במסגרת האחריות על כל 

 המשתמע מכך.

כי מום נסתר יוחרג מגדר כן נבקש -כמו .3

 .6.2תכולת ההוראה של סעיף 

 הבקשה נדחית. 1

 

 הבקשה נדחית. 2

 

נדחה חובה על הקבלן לבצע את כל  3

הבדיקות הנדרשות בטרם התחלת 

 העבודה .  

של  3נבקש כי לאחר המילה "מניעת" בשורה  .1 7 42  .54

ככל הפסקה הראשונה תתוספנה המילים: "

 ".הניתן

ונה של הספקה השנייה נבקש כי בשורה ראש .2

לאחר המילים "בכל האמצעים" תתווספנה 

 ".הסבירים והדרושים לפי דין" המילים:

נבקש כי בשורה השנייה של הפסקה השנייה  .3

לאחר המילים "בכל האחריות" תתווספנה 

המילים: "בהתאם לאחריותו לפי דין", 

ובשורה השלישית לאחר המילה "נזק" 

לגובה עד  ישיריםתתוספנה המילים: "

 "חבותו כמפורט בהסכם

לן הקבמתקבל. יחד עם זאת חובת . 1

הבדיקות הנדרשות בטרם  לבצע את 

התחלת הביצוע ולא תתקבל טענה 

תנאי העבודה ו/או דרישות  בעניין

 . העירייה

 נדחה.  2

 הבקשה נדחית.. 3
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ביחס לגילוי תשתיות, יובהר כי ככל ומדובר  .1 28.9, 8 42-43  .55

ם ולא נכללו במסגרת בתשתיות שהיו ידועי

המסמכים של המכרז ו/או שהיה על 

העירייה לגלות אותם לקבלן טרם תחילת 

ביצוע העבודה, הקבלן יהיה זכאי לתשלום 

נוסף בגין ההשלכות של גילוין על ביצוע 

 העבודות.

בספקה השנייה לסעיף יובהר כי העירייה  .2

נותרת אחראית בהתאם לאחריותה לפי דין 

, וכי הקבלן אחראי רק ביחס לנזקים למבנה

נה עקב ותוך כדי בביחס לנזקים שנגרמו למ

ביצוע העבודות ורק ביחס לנזקים ישירים 

בלבד ועד לגבול אחריותו כמפורט בהסכם. 

מקרה הקבלן לא יחוב גין נזקים  בשום

עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים 

ואגביים )לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח( 

 ה ו/או לצד שלישי כלשהו.שייגרמו לעיריי

נבקש כי המילים " פסיקת המפקח לגבי  .3

 ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב

הקבלן בגין הנזקים שייגרמו, הנה סופית"  .4

ימחקו מהסעיף כאשר חובת השיפוי של 

הקבלן בהסכם זה תתקים בכפוף לקיום על 

ידי העירייה של התנאים המצטברים 

לוט ( התקבל פס"ד ח1המפורטים להלן: )

( עירייההודיעה לקבלן 2שביצועו לא עוכב; )

על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם 

היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את 

ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא 

( חובת 3אישורו של הקבלן מראש ובכתב; )

השיפוי של הקבלן תקום רק לגבי הסכום 

שנפסק לטובתו של העירייהבמסגרת פסק 

 ין החלוט שעיכובו לא בוצע כאמור לעיל.הד

מחובת הקבלן לבדוק בטרם נדחה. . 1

ביצוע העבודות את האתר תשתיותיו 

 ותנאיו. 

 . הבקשה נדחית.2

 . הבקשה נדחית.3+4
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56.  43 9 ,10 ,

30.5 

יובהר כי לוח הזמנים על פיו יעבוד הקבלן  .1

דורש את הסכמת הצדדים, לצורך ווידוא 

 היתכנות.

נבקש  ההשניה בסיפא של הפסק .2

שתתווספנה המילים: "אלא אם יסכימו 

 הצדדים אחרת".

העמדת צוותים ו/או כוח אדם נוסף אשר לא  .3

כלולים במסגרת הצעת המחיר ו/או החשת 

קצב ביצוע העבודות שלא נובעים עקב 

עיכובים של הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל 

שלו שבאחיותו ושליטתו, יבוצעו רק בכפוף 

נויים המזכה את הקבלן להנפקת הוראת שי

בתוספת תשלום. כן יובהר כי הפרה יסודית 

של ההסכם חלה רק ככל והעיכובים נובעים 

עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן 

שבאחריותו ושליטתו ולאחר קבלת התראה 

על  רייה ואי תיקון ההפרה )הלכאורית(ימהע

ידי הקבלן במסגרת זמן סביר שהוקצב לשם 

 כך.

יעודכנו כך  30.5סעיף ו 10.5נבקש שסעיף  .4

שטרם קבלת החלטה בקשר לסמכות 

העירייה כמפורט בסעיף זה תהיה כפופה 

למשלוח התראה בכתב לקבלן תוך מתן 

האפשרות לתיקון ההפרה )ככל שרלוונטי( 

במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה 

והאפשרות להתגונן ולהעלות טענות נגד 

העסקתו של קבלן אחר לביצוע העבודות. 

חרף האמור החליטה העירייה לבצע ככל ש

עבודות ו/או תיקונים כלשהן במקומו של 

הקבלן, זכות העירייה להתקשר עם קבלן 

אחר לביצוע אותן העבודות ו/או תיקונים 

כפופה לכך כי הקבלן לא יהיה אחראי בגין 

העבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו 

שאינו הקבלן עצמו, וכי הקבלן לא יישא בכל 

ת בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחריו

אחר שאינו הקבלן עצמו, לרבות לכל עניין 

מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות 

ו/או לפרויקט שנגרמו בעתיים. כן מובהר כי 

 הקבלן לא יישא בתשלום כלשהו לעירייה

 

 נדחה 1

 נדחה  2

 נדחה 3

לא אותרה השאלה.  10.5לעניין ס'  4

 נדחה.  30.5לעניין ס 

 נדחה.   5
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בגין ביצוע של העבודות על ידי קבלן אחר, 

תופנה מכל סיבה שהיא, וכל מחלוקת בעניין 

 לערכאות בהתאם להוראות ההסכם.

נבקש כי המילים "מבלי לגרוע מהאמור  .5

בדרישת הסעיף, רשאית העירייה לעשות 

שימוש בכל פריטי הציוד שנמצאים באתר 

העבודה ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או 

דרישות שהן בגין שימוש כאמור" תימחקנה 

או לחילופין כי השימוש האמור  10.6מסעיף 

בכפוף לתשלום מלוא התורה בגינם יהיה 

 לקבלן.

שיועדכן כך קש נבחרף האמור בסעיף  .1 11 44  .57

וא עלויותיו ביחס לשהקבלן יהיה זכאי למ

להפסקת העבודות כמו גם לתשלום בגין 

גנות מחדש הפעולות הדרושות לצורך התאר

 והמשך הביצוע.

לחילופין, נבקש כי התקופה בגינה העירייה  .2

רשאית להפסיק את העבודות ללא שיפוי 

ופות קימים בלבד, ת 30הקבלן תעמוד על 

ארוכות יותר יזכו את הקבלן בתשלום נוסף, 

 בין היתר, כמפורט לעיל.

 

 נדחה 1

 נדחה 2

חרף האמור בסעיף הקבלן לא יהיה אחראי  12.6 45  .58

לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, 

או כאלה שנגרמו עקב צד ג׳ או עקב תפעול 

ותחזוקה של העירייה ו/או מי מטעמה )למעט על 

ידי הקבלן עצמו ו/או מי מטעמו( את העבודות 

ו/או הציוד שסופק שלא בהתאם להוראות 

היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה 

דון ו/או רשלנות של העירייה ו/או מחדל ו/או ז

 ו/או מי מטעמה.

 נדחה 

59.  46 13.4 ,

13.6 ,

13.7.1 

יובהר כי הקבלן אינו אחראי לתקינות ו/או 

שארעה כתוצאה  בפרוייקטלתקלות ו/או לפגיעה 

משימוש בציוד של העירייה והאחריות בגין כל 

 אלה תהיה של העירייה בלבד.

העירייה לא תדרוש במכרז זה שימוש 

  . לגובה שלה בציוד
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כן נבקש כי במסגרת תקופת הבדק והאחריות,  14 46  .60

יוחרגו גם המקרים הבאים מתיקונים שעל 

( תיקון, החלפה או iהקבלן לבצע על חשבונו: )

שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של העבודות 

ו/או הציוד שסופק ו/או כל מערכת או רכיביה, 

, לרבות כל חלק פגום ו/או אקבלןת חלקי חילוף

( מעשה חבלה או iiשלא באמצעות הקבלן; )

פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות ו/או בציוד 

( ביצוע iiiשסופק ו/או במערכת או ברכיביה; )

שימוש רשלני בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או 

במערכת ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות 

בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו 

חד עם הוראות היצרן ו/או הקבלן, עולה בקנה א

לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם 

( העירייהלא אפשר ivאחר שאינו הקבלן; )

לקבלן לבצע את התחייבויותיו למתן אחריות 

 ותחזוקה באופן הנקוב בהסכם.

נדחה. האחריות והתחזוקה יהיו בהתאם 

 להוראות המכרז והדין. 

נבקש שיובהר כי ככל  חרף האמור בסעףי 15 46  .61

שעבודה בבניין מאוייש נובעת עקב עיכובים 

בפריקט שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן 

ובתקופה זו הבניין אוייש )כאשר בהתאם לתכנון 

המקורי הבניין היה אמור להיות לא מאוייש( 

הקבלן יהיה זכאי לשתלום תוספת תמורה ו/או 

שלא  הארכת לוחות זמנים לאור שינוי נסיבות

 באחריותו ושגורמים לו עלויות נוספות.

 

נדחה. תשומת לב הקבלן כי מועדי ביצוע 

העבודה יותאמו לדרישות העירייה ו/או 

מי ממוסדותיה לרבות לצורך להפרעה 

מינימלית בפעילות שוטפת ויכול והקבלן 

יידרש לבצע עבודות לא בשעות שגרתיות 

ערב/ לילה/ שישי/ מוצ"ש, ובגין  -כגון

ות אלה לא ישולם לקבלן תשלום דריש

 נוסף. 

 4נבקש כי התייחסותנו כמפורט בסעיף קטן  18.3 47  .62

בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים  56לסעיף 

 המחוייבים גם על הוראות סעיף זה.

 נדחה
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נבקש כי במסגרת מתן פקודת שינויים,  .1 20 48  .63

הקבלן לא יחל בביצוע הוראת השינויים 

ייחסת לתמורה קודם לגיבוש הסכמה המת

וההשפעה על  וללוחות הזמנים בגין ביצועם

העבודות של הוראת השינוי האמורה וקבלת 

פקודת שינויים בכתב, וזאת במטרה למנוע 

 מחלוקות והתדיינויות מיותרות. 

בכל מקרה הקבלן לא יחוייב לבצע שינויים  .2

משכר  5%-החורגים בערכם ו/או בהיקפם מ

עו להסכמה החוזה ו/או מבלי שהצדדים הגי

ביחס לשינוי המבוקש וכלל התנאים לצורך 

ביצועו והדבר לא ייחשב כהפרה של ההסכם 

 על ידי הקבלן.

ההנחה מהמחירון תעמוד על סך  20.3בסעיף  .3

 .7%של לא יותר מאשר 

1.  

 

 נדחה.  .1

 נדחה .2

  נדחה .3

מקנה זכות למתן הוראות שינוי בע"פ לקבלן  20.1 48  .64

ייל או יש לדרוש תיעוד בכתב, הודעה במ –

 בטלפון נייד

דרישת העירייה לשינויים מהותיים תהא 

 במייל. 

נותן לעירייה זכות לבצע שינויים ללא  20.2 48  .65

תשלום אם אין שינוי במפרט. מה לגבי 

 עבודה שבוצעה ונדרש לשנותה ?

כל תשלום נשוא מכרז זה יהא בהתאם 

להזמנת העירייה וביצוע בפועל. באם 

ביצוע ולדרישת לאחר  תוספת/בוצע שינוי

 -תשלום בגינוהוסכם על העירייה ו

התשלום יהא בכפוף להזמנה כדין 

)חתומה ע"י ראש עיר וגזברית( מראש  

בהתאם למחירון  בטרם ביצוע בפועל

 וי הנחת הקבלן. המכרז בניכ

חלות רק  ףנבקש שיובהר כי הוראות הסעי 22.4 49  .66

במקרה שעיכוב נובע עקב מעשה ו/או מחדל של 

 שבאחריות ושליטתו.הספק 

נדחה. העיריה תפעל בהתאם להוראות 

הדין לרבות חוק מוסר תשלומים 

 . 2017התשע"ז 

חולו רק בכפוף ינבקש כי הוראות הסעיף  22.6 49  .67

להסכמת הצדדים, שכן הקבלן מגיש הצעתו 

מת על משכי כומכלכל את הצעתו הכספית בהס

הזמן לתשלום. כל שינוי להוראות אלו טעונה 

ת הצדדים או לחילופין שיפוי הקבלן בגין הסכמ

העלויות הנוספות שייגרמו לו, לרבות עלויות 

 מימון ביצוע העבודות בפרויקט.

 נדחה.
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הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו מקובל היות ומטיל  23.2 50  .68

על הקבלן את מלוא הסיכון בגין אי קבלת 

כן, נבקש הסיפא של -היתרים שלא באשמתו. על

ו לחילופין שביטול כאמור לעיל הסעיף תימחק א

יזכו את הקבלן לכל הפחות בתשלום בגובה של 

( מסכום העבודות שלא 10%אחוזים ) עשרה

בוצעו עכב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר 

העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לקבלן  

( 1בשל הפסקת העבודות, לרבות;  כדלקמן: )

ביצוע פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך 

( פיצוי לקבלני 2העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; )

משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע 

( פיצויי פיטורים לעובדים; 3) -בחוזים עמם; ו 

( פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות 4)

אלטרנטיביות עקב התחייבויות הקבלן בהסכם 

 עם העירייה.

 נדחה

אינו רלוונטי  בנוסחו הנוכחי ףהסעי .1 25.2 51  .69

בהתקשרויות שבין העירייה לבין חברה. 

להתקשרויות עם הוראות אלא רלוונטיות 

פרט/יחיד שמהווה פרי לנסר. לאור זאת 

נבקש את מחיקתו, שהרי לא סביר שקבלן 

מהתמורה שהוא זכאי לו  45%יסכים לשלם 

משכר החוזה בגין קביעה כי עובד אחד 

 מטעמו הוא עובד של העירייה.

בהר כי חבות השיפוי של הקבלן כפופה כן יו .2

לתנאים המצטברים המפורטים בסעיף קטן 

יחולו בשינויים לטבלה לעיל, ש 24לסעיף  4

 המחוייבים גם ביחס להוראות סעיף זה.

 לעיל.  16נדחה. ראו מענה לס 
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נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת  .1 27 52  .70

המידע הכפוף לחובת סודיות, במסגרת 

פורט להלן: )א( למידע שפורסם הסעיף כמ

ברבים, לרבות על ידי עירייהו/או מי 

מטעמה; )ב( מידע שבעת מסירתו לידי 

הקבלן כבר היה נחלת הציבור, או שהפך 

לאחר מכן לנחלת הציבור ללא הפרת חובת 

סודיות של הקבלן; )ג( מידע שהיה ברשות 

הקבלן באופן חוקי ומבלי שהופרה חובת 

, קודם לקבלתו סודיות כלשהי לגביו

מהעירייהו/או פותח עצמאית ע"י הקבלן 

ללא הסתמכות על המידע של העירייהו/או 

ידע כללי מקצועי שהיה בידי הקבלן קודם 

לגילוי; )ד( מידע שיימסר כדין לידי נציג 

הקבלן, על ידי צד שלישי ללא הפרת חובת 

סודיות; )ה( מידע שגילויו יידרש על פי דין, 

קבלת הדרישה לגילוי ובלבד שמיד לאחר 

המידע יודיע הקבלן לעירייהעל כך, ככל 

שהדבר יתאפשר ע"פ דין, והקבלן יעשה 

כמיטב יכולתו על מנת לאפשר לעירייה, אם 

תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה להתגונן 

 בפני דרישת הגילוי.

נבקש שיובהר שככל והקבלן נדרש כן  .2

עירייה את הזכויות המוקנות להעביר  ל

", אלו בחומריםב"מידע" ו/או " לקבלן

יועברו כפי שאלו בידיו במועד החתימה על 

ההסכם ו/או כפי שאלו בידיו במהלך ביצוע 

 העבודות.

 לעיל.  17נדחה ראו מענה לשאלה 

חרף האמור בסעיף נבקש שהוא יעודכן כך  .1 28.1   .71

ן אחראי לשמירת העבודות שיובהר כי הקבל

פועל תחילת ביצוע העבודות ב םבאתר מיו

ועד למועד מסירת תעודת ההשלמה ו/או 

תחילת השימוש בעבודות בפועל על ידי 

 העירייה, המוקדם מבין השניים.

כן, נבקש שיובהר כי ככל והנזק שנגרם -כמו .2

לעבודות באתר אינו עקב מעשה ו/או מחדל 

של הקבלן שבאחריותו ושליטתו, תיקון 

העבודות יבוצע בכפוף לתשלום תמורה 

 בגין התיקון. נוספת לקבלן

 . הבקשה נדחית.1

 . הבקשה נדחית.2
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נבקש שיובהר כי נזק שנגרם על ידי צד ג' כלול  28.2   .72

בהוראות הסעיף רק ככל שצד ג' זה הוא מטעם 

 הקבלן.

 הבקשה נדחית.
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73.   28.4-

28.12 

באופן שיחול נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא, 

באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים 

 כדלקמן:, אלו

אחריות הקבלן  תוגבל לנזקים ישירים  .1

בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה 

" וכי ישיר" תתווסף המילה: "נזקהמילה: "

" הוצאהבכל מקום בו מופיעה המילה: "

 ".ישירהתתווסף המילה: "

נבקש כי אחריות הקבלן תהיה בהתאם  .2

 ובכפוף לדרישות כל דין.

 

 אחריות נזיקית

כי חרף האמור בסעיף הקבלן נבקש להבהיר,  .3

לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל 

ביצוע הנחיות של העירייה ו/או מי מטעמה, 

וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב 

 העבודות עצמן שבוצעו על ידו.

נבקש להגביל את אחריות הקבלן למעשה  .4

ו/או מחדל ישיר שלו ו/או של מי מטעמו 

לא יישא בלבד וכי בכל מקרה  הקבלן 

באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים 

ואגביים )לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח( 

 שייגרמו לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו.

כן נבקש להבהיר בחוזה, כי בכל מקרה  .5

הקבלן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב 

כוח עליון או עקב מעשה או מחדל של 

י העירייה או כל צד ג' שאינו הקבלן או מ

 מטעמו.

נבקש להבהיר בחוזה כי חובת הקבלן  .6

ואחריותו לפיצוי ו/או שיפוי על פי החוזה 

ו/או על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים: 

( התקבל פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב; 1)

( העירייה הודיעה לקבלן על כל תביעה או 2)

דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 

ה ולא לקבלן לנהל את ההגנ  ואפשר

התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של 

( על אף כל הוראה 3הקבלן מראש ובכתב; )

אחרת בהזמנה ו/או בחוזה, על נספחיו, 

מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של 

הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או 

השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 

 . הבקשה נדחית.1

 . הבקשה נדחית.2

 . הבקשה נדחית.3

 . הבקשה נדחית.4

 . הבקשה נדחית.5

 . הבקשה נדחית.6

 . הבקשה נדחית.7

 . הבקשה נדחית.8

 

נדחה ולמעט בנסיבות שהובהרו במענה . 9

 לעיל.  3ס"ק  50אלה לש

נדחה ולמעט בנסיבות שהובהרו בס' . 10

 לעיל.  3ס"ק  50

למעט נדחה –לעניין תכנון  .נדחה. 11

, היינו (3) 50בנסיבות המתוארות בס' 

מחובת הקבלן להתריא מראש על התכנון 

 (.  3) 50הלקוי/ נזק צפוי כאמור בס' 
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לא  יישא הקבלן על פי החוזה, או על פי דין

יעלו בכל מקרה על שכר החוזה ששולם 

לקבלן בפועל מכוח החוזה )בגין כל תקופה 

בנפרד, ובתקופת התחזוקה בגין כל שנת 

תחזוקה בנפרד( ו/או עד לגבול האחריות 

הביטוחית לפי הנמוך מבין השתיים. 

הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום 

 החוזה ו/או ביטולו.

 הן: להוסיף הוראות מפורשות לפי .7

על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה " .7.1

מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך 

ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו 

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, 

וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים 

עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים 

ואגביים )לרבות אובדן הכנסה ומניעת 

ד רווח( שייגרמו לעירייהו/או לצ

שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הקבלן 

לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם 

על ידי מעשה או מחדל של עירייה ו/או 

מי מטעמה וכן לא תחול במקרה בו 

הנזק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה, 

 ". פגעי טבע, מלחמה וכיו"ב

"הקבלן לא יהיה אחראי בגין שינויים  .7.2

ו/או  לאחר סיום תקופת ההתקשרות

עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו 

שאינו הקבלן עצמו, וכי ככל והקבלן 

נדרש למתן שרותי אחזקה או אחרים 

הוא לא יישא בכל אחריות בקשר 

לעבודות שבוצעו על ידי גורם כלשהו 

שאינו הקבלן עצמו, והכול לרבות 

אחריות הקשורה לתוצאות העלולות 

להיווצר מפגיעה בזכויות יוצרים 

כיו"ב, בגין שינויים ו/או עבודות ו

שבוצעו שלא על ידי הקבלן או מי 

 ".מטעמו

ובלבד שהעירייה  חובת השיפוי תקום .7.3

תקיים אחר התנאים המצטברים 

( תודיע לקבלן בסמוך לאחר 1הבאים: )
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קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת 

( תיתן לקבלן 2מהסעיף כאמור )

אפשרות לנהל את ההגנה מול כל 

( לא 3ובעת מהסעיף כאמור )תביעה הנ

התפשרה מבלי לקבל את הסכמת 

( תאפשר 4הקבלן מראש ובכתב )

לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך 

הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף 

( תמציא לקבלן כל מסמך או 5כאמור )

מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני 

 "תביעה הנובעת מהסעיף כאמור

הוצאות ושכר טרחת יובהר כי שיפוי בגין  .8

עו"ד הם רק ביחס להוצאות סבירות כפי 

שייפסק במסגרת פסק הדין המהווה תנאי 

ראשוני לחבות השיפוי כמפורט 

 בהתייחסותנו לעיל.

 

 אחריות לטיב

נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הקבלן  .9

( תיקון, החלפה או i) בנסיבות הבאות:

שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק 

גום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו פ

( מעשה חבלה או פגיעה iiבאמצעות הקבלן; )

בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם; 

(iii ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או )

למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות 

הקבלן/ספקי/קבלני משנה מטעמו ו/או 

באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה 

( בלאי ivבקנה אחד עם הוראות היצרן; )

טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או 

( העירייה ו/או מי מטעמה iivברכיביהם; )

לא אפשרה לקבלן לבצע את התחייבויותיו 

 באופן הנקוב בחוזה.

נבקש כי הקבלן לא יהיה אחראי לתיקון  .10

פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או 

צד ג׳ או עקב תפעול כאלה שנגרמו עקב 

ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או 

נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או 

מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של העירייה 

 ו/או מי מטעמה.
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נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות  .11

מאפיון העבודות או רכיבי הציוד 

המסופקים במסגרתם ואינן נובעות ו/או 

או איכות הביצוע של קשורות לטיב ו/

הקבלן, לא יכללו במסגרת האחריות לביצוע 

 פעולות תחזוקה על כל המשתמע מכך.

ף זה ו/או יובהר כי  כל קיזוז שיתבצע מכוח סעי 28.13 54  .74

מכוח חוזה ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום 

קצוב ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד 

סכומים המגיעים לקבלן  על פי ההסכם זה 

בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב 

יום לפחות ולאחר שניתנה לקבלן   14לקבלן  של 

הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וככל שהחליט 

כל האמור לעיל לקזז סכומים, עירייהלאחר 

הדבר לא ייחשב כהסכמת הקבלן  )לסכום או 

לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי( וכן לא יגרע 

 מזכויות הקבלן  לפי כל דין.

 הבקשה נדחית.

נבקש שיובהר  בסעיף זה ובמסמכי המכרז  .1 30 56  .75

בכללותן, כי העירייה לא זכאית לסיים ו/או 

הפרה לבטל את ההסכם אלא במקרה של 

יסודית של החוזה על ידי הקבלן עקב מעשה 

ו/או מחדל שבאחריות הקבלן ובשליטתו 

וזאת רק בכפוף למשלוח התראה בכתב 

לקבלן תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה 

במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה 

והאפשרות להתגונן ולהעלות טענות נגד. 

ככל שחרף האמור החליטה העירייה לבטל 

הקבלן שלא עקב הפרתו את ההסכם עם 

כאמור לעיל, הדבר לא ייחשב כהסכמתו של 

קבלן לעצם ההחלטה ו/או כגורעת מאיזו 

 זכות שעומדת לו לפי דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התייחסותנו  .2

לטבלה זו לעיל יחולו  67כמפורט בסעיף 

בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף 

 זה.

 לעיל.  24נדחה. ראה מענה לס 
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76.  56 30.1 ,

30.4 

נבקש שיעודכן ככל שהמינויים  –( 1בסעיף  .1

ימים, וכן  60ו/או הצו האמור לא בוטל תוך 

כי הוראות הסעיף יוכפפו להוראות חוק 

-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

, ובפרט להוראות הקוגנטיות של סעיף 2018

 לחוק זה. 68

נבקש שהמילים ברישא של  –( 2בסעיף  .2

קנה " נגד הקבלן או מי הסעיף תימח

ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש 

 נגדו כתב אישום, או".

( נבקש כי נסיבותיו כפופות לקבלת 3בסעיף  .3

פסק דין שלא עוכב הקובע את האמור 

 בסעיף.

( ופסקת הסיום של הסעיף וכן 6-(4סעיפים  .4

כפופים למתן התראה בכתב  –30.4סעיף 

עם  לקבלן אודות ההפרה הנטענת יחד

אפשרות לתיקון ההפרה וזכות טיעון לנסות 

להוכיח ולשכנע אחרת, וככל שהעירייה 

החלטיה חרף זאת לבטל את ההסכם, הדבר 

לא ייחשב כהסכמת הקבלן להחלטה ו/או 

למהותה ו/או כגורעת מזכויות הקבלן לפי 

 דין.

 45-46נדחה ראו את המענה לשאלות 

 לעיל. 

תתווספנה גם  נבקש כי להפרות היסודיות 31 57  .77

ביחס לתמורה שעל  22-ו 21הוראות סעיפים 

העירייה לשלם לקבלן לרבות ביחס למועדי 

 התשלום.

  נדחה. 

78.  57-58 32.1 ,3 

 4נספח 

 3נבקש לישב את הסתירה ולעדכן את סעיף 

 32.1כך שיתאם את הוראות סעי ף 4לנספח 

 ביחס לתוקף ערבות הביצוע.

ש ערבות הביצוע תהא בתוקף עד לחוד

לאחר מועד סיום ההסכם ו/או ההארכות 

 אם ככל שיהיו. 
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חרף האמור בסעיף נבקש, כי האמור להלן  .1 33 58  .79

לא ייחשב כהסבה הדורשת את אישור 

 העירייה:

המחאת זכותו של הקבלן לקבלת   1.1

כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי 

 מימון העבודות.

המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות   1.2

-ינוי אחזקות ורהשל הקבלן, לרבות ש

ארגון )כדוגמת שינויים בבעלות או 

בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת 

 הון מניות/הקצאת מניות בקבלן(.

המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים  1.3

במסגרת הצעת הקבלן למכרז ו/או 

שפורטה ברשימה שהוגשה על ידי הקבלן 

( 1)33.5וראות סעיף הלעירייה בהתאם ל

 לחוזה.

עירייה לא תמנע ממתן אישור נבקש כי ה .2

להסבה וכן לא ידרשו החלפה של קבלן משנה 

ו/או מי מעובדי הקבלן אלא מטעמים 

מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש 

ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון 

מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או 

 התנהגות בלתי הולמת.

יובהר כי הסבה של העירייה את ההסכם  .3

תיעשה בכפוף לכך שזכויות הקבלן תחת 

 הסכם זה אינן נפגעות.

 לעיל.  47נדחה ראו המענה לשאלה 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף חל רק ככל  34.6 60  .80

שעיכבו הוא עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן 

 שבאחריותו ושליטתו.

 מתקבל

כל    .81

הוראות 

 המסמך

נבקש  מפרט טכני והתחייבות הספק – 1נספח 

י כל הוראה במסמך אשר קיבלה ביטוי ו/או כ

התייחסות במסגרת ההתייחסות להזמנה ו/או 

לחוזה ההתקשרות, התייחסות זו תחול גם ביחס 

לסעיפים הרלוונטיים במסגרת נספח זה, 

 בשינויים המחוייבים.

 נדחה
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נבקש להחליף את המילים "וכל עוד יש כלפיו  29.1 54  .82

שנים  3למשך  אחריות על פי דין" במילים "וגם

 לאחר תקופת ההתיישנות"

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים:  29.2 54  .83

"על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים 

ימים  10לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

ממועד הבקשה לקבלת האישור ע"י העירייה 

 מראש ובכתב". 

 הבקשה נדחית.

 קש:נב 29.3.2 54  .84

  נבקש להחליף את המילים "ו/או בקשר

 עם" במילים "אחריותה ל"

  נבקש להחליף את המילים "ומי

 מטעמו" במילה "ועובדיו"

 הבקשות נדחות.

 נבקש:  29.3.4 54  .85

  להחליף את המילים "בגין ו/או בקשר

עם הפרת חובה מקצועית של" במילים 

 "למעשי ו/או מחדלי"

  נבקש להחליף את המילים "ומי

 עמו" במילה "ועובדיו"מט

 הבקשות נדחות.

 נבקש:  29.3.5 55  .86

  להחליף את המילים "מכסה את

 אחריות" במילים "מורחב לשפות את"

  להחליף את המילים "ו/או בקשר עם

ביצוע העבודות ו/או הפרויקט ו/או 

המוצרים של" במילים "אחריותם 

 למעשי ו/או מחדלי "

  נבקש להחליף את המילים "ומי

 במילה "ועובדיו"מטעמו" 

 הבקשות נדחות.

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים  29.3.7 55  .87

"למעט לעניין פוליסת אחריות מקצועית 

 ופוליסת חבות מוצר"

 מקובל.

 הבקשה נדחית. "30" בספרות "60נבקש להחליף את הספרות " 29.3.9 55  .88

נבקש להוסיף הסיפא של הסעיף את המילים:  29.3.10 55  .89

יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות "

 הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין."

 מקובל.
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נבקש להוסיף את המילים " צד ג' וחבות המוצר"  29.3.12 55  .90

 לאחר המילים ")ביטוח אחריות מקצועית("

 הבקשה נדחית.

מנוסח  יפחת לאיובהר כי נוסח הפוליסה 

חר שלא יפחת כל נוסח א "ביט" של כלל.

 מנוסח "ביט" של כלל מקובל.

 מקובל. נבקש למחוק סעיף זה 29.4 55  .91

" בספרות 600,000נבקש להחליף את הספרות " 29.5 55  .92

"400,000" 

 הבקשה נדחית.

 נבקש: 29.7 55  .93

  להוסיף את המילים "בגין נזק אשר

 באחריותו על פי כל דין"

 להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים

 "יהיה אחראי"

 הבקשות נדחות.

94.  
56 29.8 

 נבקש:

  "להוסיף את המילים "על פי כל דין

 לאחר המילים "הקבלן אחראי"

 להסיר את המילים "באופן מלא ובלעדי"

 הבקשות נדחות.

 נבקש: 29.8 56  .95

  "להוסיף את המילים "על פי כל דין

 לאחר המילים "הקבלן אחראי"

 די"להסיר את המילים "באופן מלא ובלע

 הבקשות נדחות.

צד  91  .96

 שלישי

 נבקש:

  למחוק  –נוסח ומהדורת הפוליסה

 "ביט"

מבקש האישור מבוטח -318להחליף את קוד "

מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321נוסף" בקוד "

 מבקש האישור" –מחדלי המבוטח 

 הבקשות נדחות.

 

יובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח 

 .304+318נוסף בכפוף להרחב השיפוי, 

97.  
חבות  91

מעבידי

 ם

  למחוק  –נוסח ומהדורת הפוליסה

 "ביט"

 " הרחב שיפוי" – 304להסיר את קוד 

 

 נדחית הבקשה. 

 הרחבת השיפוי לעניין  .מקובל

 .319חבות מעבידים היא הרחבה 

אחריות  92  .98

מקצועי

 ת

 נבקש:

 להסיר "ת.רטרו:" –תאריך תחילה 

 להסיר את הקודים: 

 302 – אחריות צולבת 

 הרחב שיפוי – 304

 ניתן  –תאריך רטרו  לעניין

כחלופה לקבל הצהרה חתומה 

 ע"י חברת הביטוח.

 שינוי ללא 304-ו 302 הרחבה. 
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חבות  92  .99

 המוצר

 נבקש:

  למחוק  –נוסח ומהדורת הפוליסה

 "ביט"

  להסיר "ת.רטרו:" –תאריך תחילה 

  הבקשה  –לעניין נוסח הפוליסה

 נדחית.

  ניתן כחלופה  –לעניין ת.רטרו

לקבל הצהרה חתומה ע"י חברת 

 הביטוח.

קוד  92  .100

השירות

 ים

 נבקש להוסיף את הקודים הבאים:

 069 –  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות

 תשתית(

 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת – 099

 מקובל כחלופה נוספת.

ביטול/ 92  .101

שינוי 

הפוליס

 ה

 הבקשה נדחית. "30" בספרות "60נבקש להחליף את הספרות "

, ISO 9002בתנאי הסף נדרש שלספק קיים תקן     .102

מאחר ואנו חב' בת ולחב' האם יש תקן זה 

ועוסקת באחד התחומים הנדרשים במסגרת 

 מכרז זה, האם ניתן להציגו?

 יבוטל מהמכרז.    ISO 9002תנאי של תקן 

בנושא כבילה ואביזרי קצה, האם ניתן להציע     .103

 ? HCSחב' כבלים ואביזרי קצה שוו"ע מתוצרת 

כבלים אלו מותקנים במסגרת פרויקטים רבים  

אזרחיים, מאושרים ע"י יועצים, עומדים בכל 

דרישות התקן ואף בשימוש במסגרת מכרזים 

 מובילים כגון במשהב"ט.

ליצרן זה ישנם אביזרי נחושת ומגשרים ע"מ 

 ליצור לינק מלא בהתאם לדרישות המכרז.

בור טיב ליצרן זה ישנה אחריות לכל החיים ע

החומר והתחייבות לעמידה בתקינה בעת 

 התקנת לינק מלא, מצ"ב אישור היצרן.

אפשרי מבחינה טכנית לגבי כבלים 

אופטיים ונחושת, מחברים, פנלי ניתוב 

 ומגשרים.

מטעמי נגישות לא יועלה לאתר העירייה 

אישור היצרן אלא ישלח לרוכשי המכרז/ 

שואלי שאלות ההבהרה. מתעניין 

בל אישור זה נדרש לפנות שמבקש לק

למנהל המחשוב בהתאם להוראות 

 המכרז. 

 

 

והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

 ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

 בכבוד רב ובברכה,

 

 

  טובה שפירא אלטמן, עו"ד

 . HCSע תוצרת חב' "פניה לעניין כבלים ואביזרים ש –לוטה  

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר    העתק:  

 מר דוד שטרית, מנכ"ל         

 גב' תמר קופר, גזברית      

 מר יהודה ינאי, מנהל מחשוב            


