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 עמודים).  10אלות ותשובות למכרז (נוסח שמצ"ב     .1
 

תתווסף פסקה (לאחר הפסקה המסתיימת במילים: "...בין הרשות ובין החברה") וכדלקמן:  23.4 לס'    .2
ככל שיפקע מועד המכסה הסולארית, ללא תלות בסיבת פקיעת המועד (בין אם בגין התנהלות הקבלן "

לן הזוכה לטפל במכסה על חשבונו וללא תוספת הזוכה ובין אם בגין התנהלות המועצה), באחריות הקב
 ."עלות

 
פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה     .3

   יחד עם ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.
  
  
   

  
 

  בכבוד רב ובברכה,
 

 טובה שפירא אלטמן, עו"ד
  יועצת משפטית לעירייה  

  
   

  
  

  העתק:   מר דוד שטרית, מנכ"ל העירייה
  הגב' תמר קופר, גזברית העירייה    
   עופר תורג'מן, מנהל אגף שפ"ע מר     
   אריכא, חב' סביבות בע"ממר עדי     
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  מספר 
  סידורי

מספר   פרק
  סעיף

  תשובה מוצעת  פירוט השאלה  עמוד  מרכז/מפרט/נספח

      12  מרכז  10.2    1
2    

  
הואיל 

  3מס' 
מבוקש להוסיף בסוף   1  תקשורתהסכם ה

הסעיף: "...למעט פגם או 
מום נסתר עליו ידע 

  המזמין ולא גילה לספק."

ין יההערה נדחית. לענ
איטום הגגות, יתבצע סיור 
מסירת גגות לקבלן הזוכה, 

במידה ויתגלו תקלות 
איטום במועד הסיור, 

הרשות תתקנם לפני 
  תחילת ההנפה. 

הגדרת     3
  תמורה

מבוקש להתייחס לתוספות   4  הסכם התקשורת
  ככל שיהיו

הערה נדחית. תוספות 
ישולמו בהתאם לאבן 

הדרך בה בוצעה העבודה 
כולל התוספת, והכל לאחר 
הגדלת הסכם מראש ובכת 

  ובהתאם להוראות הדין. 
הצהרת   4

  הספק
בנוגע לתווי תקן ישראליים   7  הסכם התקשורת  3.2

מבוקש להוסיף "ככל 
  שידרשו"

  ההערה נדחית

הצהרת   5
  הספק

מבוקש להוסיף בסוף   8  הסכם התקשורת  3.7
הסעיף: "...למעט פגם או 

מום נסתר עליו ידע 
  המזמין ולא גילה לספק."

  2ראה לעיל הערה 

הצהרת   6
  הספק

מבוקש להוסיף בסוף   8  הסכם התקשרות  3.10
הסעיף: "...וזאת למעט 

תשלומי האגרות אשר 
מטבע הדברים תשלומם 

  חל על המזמין."

  הערה מתקבלתה

הצהרת   7
  הספק

מבוקש להוסיף בסוף   9  הסכם התקשרות  3.17
"למעט אגרות  הסעיף:

ותוספות ככל שיתבקשו על 
  ידי המזמין."

  ההערה מתקבלת

בטיחות,   8
ביטחון 

  וגהות

מבוקש לשנות את הסעיף   17  הסכם התקשורת  10.1
כך: "מיום מסירת האתר 

לספק ועד מסירת האתרים 
  לרשות..."

  נדחית ההערה

בדיקות   9
במהלך 

ביצוע 
  העבודות

  ההערה נדחית  מבוקש לבטל את הסעיף.  18  הסכם התקשרות  11.2

מבוקש להבהיר למשך   23  הסכם התקשורת  18.4  ב  10
כמה זמן נדרשת אחריות 

  הספק

  אין שינוי בנוסח הסעיף

אחריות   11
ושיפוי 

בנזיקין 
  וביטוח

ף. מבוקש לבטל את הסעי  23  הסכם התקשרות  18.5
אינו שייך להסכם ההקמה 

  אלא להסכם התחזוקה

  ההערה נדחית

אחריות   12
ושיפוי 

בנזיקין 
  וביטוח

      23  הסכם התקשרות  18.7

אחריות   13
ושיפוי 
בנזקין 

לתקופת 
התחזוקה 
  וההפעלה

מבוקש להעביר להסכם   24  הסכם התקשרות  
  התחזוקה

 18.7ככל ומדובר על סעיף 
  אין שינוי בנוסח הסעיף

יות אחר  14
ושיפוי 
בנזקין 

לתקופת 
התחזוקה 
  וההפעלה

מבוקש להבהיר את   25  הסכם התקשרות  18.17
תקופת האחריות 

  המבוקשת.

  ההערה נדחית

אחריות   15
ושיפוי 
בנזקין 

מבוקש להוסיף כי:   25  הסכם התקשרות  18.21
"האמור בסעיף זה לרבות 

תתי סעיפיו הינו למעט 

בסייפא לסעיף 
יצוינו המילים 18.21
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לתקופת 

התחזוקה 
  וההפעלה

פסד אשר הנזק ו/או הה
נגרם בזדון ע"י המזמין 

  ו/או מי מטעמו

"האמור לא יחול לטובת 
העירייה במידה 

ובעירייה גרמה לנזק 
  בזדון".

אחריות   16
  טיב

מבוקש להוסיף בסוף   28  הסכם התקשורת  19.1.3
הסעיף: "והכל גב אל גב 

לאחריות יצרני הציוד 
  העיקריים."

  יתההערה נדח

אחריות   17
  טיב

מבוקש להוסיף: "פגמים   28  הסכם התקשורת  19.1.3.4
ו/או התקלות שנגרמו 

כתוצאה מתשתיות 
החשמל ו/או תקשורת 

  באתר"

  ההערה נדחית

אחריות   18
  טיב

  ההערה נדחית  מבוקש לבטל את הסעיף  29  הסכם התקשורת  19.1.5

אחריות   19
  טיב

  ההערה נדחית  הסעיף.מבוקש לבטל את   29  הסכם התקשרות  19.1.6

אחריות   20
  טיב

  ההערה נדחית  מבוקש לבטל את הסעיף.  29  הסכם התקשרות  19.1.7

איתור   21
וטיפול 

בתקלות 
בתקופת 

  ההרצה

מבוקש לשנות את הסעיף   30  הסכם התקשרות  19.2.5.1
כך: "הספק מתחייב לאתר 

ולנטר תקלה משביתה 
במתקן בתוך יום עבודה 
לכל היותר מהתרחשות 

  לה..."התק
"..הספק יסיים את 

הטיפול בתקלה המשביתה 
שעות  48בתוך 

  מהתרחשותה..."

  ההערה מתקבלת

איתור   22
וטיפול 

בתקלות 
בתקופת 

  ההרצה

מבוקש לשנות כך: "הספק   30  הסכם התקשורת  19.2.5.2
מתחייב לאתר ולנטר 

תקלה משמעותית במתקן, 
בתוך יום עבודה אחד לכל 

היותר מהתרחשות 
  התקלה..."

 ההערה מתקבלת

איתור   23
וטיפול 

בתקלות 
בתקופת 

  ההרצה

מבוקש להוסיף :  8שורה   31  הסכם התקשורת  19.2.11
"...או הפרעה ברשת 

החשמל של הרשות ו/או 
רשת התקשורת של 

  הרשות;..."

 ההערה מתקבלת

מבוקש לשנות את הסעיף   32  הסכם התקשורת  22.1.2  ערבויות  24
כך : "ערבות הביצוע 

וקפה במשך כל תעמוד בת
תקופת ביצוע העבודות ועד 

יום לאחר מועד מתן  45
אישור קבלת המתקן על 

  ידי הרשות."

 ההערה מתקבלת

מבוקש כי ערבות טיב   33  הסכם התקשורת  22.2.1  ערבויות  25
תעמוד בתוקף החל ממועד 

המסירה של המתקנים 
  חודשים. 24ולמשך 

מבוקש להדגיש כי לא 
תהא חפיפה בין ערבות 

  צוע לערבות הטיב.הבי

ההערה מתקבלת. מועד 
מסירת המתקנים לצורך 

סעיף זה, יהא מועד 
  מסירת האתר האחרון.

התמורה   26
ותנאי 

  תשלום

  34  הסכם התקשורת  23.5
  להלן אבני דרך מבוקשות:

במועד אישור תכנון  10%
  מפורט

במועד הגעת  20%
  קונסטרוקציה לאתר

במועד הגעת  10%
  הממירים לאתר

ד הגעת במוע 30%
  הפאנלים לאתר

  ההערה נדחית
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במועד חיבור המתקן  20%

  לרשת

במועד השלמת  10%
  העבודות

  
מבוקש לבטל. בדיוק   36  הסכם התקשורת  26.6  תרופות  27

בשביל זה קיימת ערבות 
  ביצוע

  ההערה נדחית

ביטול   28
  התקשרות

מבוקש להוסיף בסוף   37  הסכם התקשרות  28.1
הסעיף: "...עד לאישור 

 -למכסה. לאחריו  כניסה
בכפוף לתשלום התמורה 

לספק ששולמה עד למועד 
  הביטול".

  ההערה נדחית

ביטול   29
  התקשורת

מבוקש להוסיף בסוף   37  הסכם התקשורת  28.4.3
הסעיף: "אשר ניתנה על 

י הרשות של "כך התראה ע
ימי עסקים ולא תוקנה  14

  ".י הספק"ע

  ההערה נדחית

ביטול   30
  התקשורת

מבוקש להוסיף בסוף   37  התקשרות הסכם  28.4.5
  הסעיף:

"...למעט חברה בשליטת 
  הספק."

יש לפעול בהתאם 
להוראות הסעיף. ההערה 

  נדחית.

העברת   31
  זכויות

מבוקש להוסיף בסוף   38  הסכם התקשרות  29.1
הסעיף: "...העסקת קבלני 

המשנה לא תיחשב 
להעברה לפי סעיף זה וגם 

לא חברה קשורה בשליטת 
  הספק."

  רה נדחיתההע

העברת   32
  זכויות

מבוקש להוסיף הסעיף:   38  הסכם התקשרות  29.2
"...עלות החלפת הערבויות 

  תחול על הרשות."

  ההערה נדחית

מבוקש לבטל את הסעיף.   41  הסכם התקשרות  35.2  קיזוז  33
ערבות ביצוע קיימת בדיוק 

  בשביל זה.

  ההערה נדחית

הצהרות   34
  הספק

ש להוסיף בסוף מבוק  49  הסכם תחזוקה  3.6
הסעיף: "...למעט פגם או 

מום נסתר עליו ידע 
  המזמין ולא גילה לספק."

ן יההערה נדחית. לעני
איטום הגגות, יתבצע סיור 
מסירת גגות לקבלן הזוכה, 

במידה ויתגלו תקלות 
איטום במועד הסיור, 

הרשות תתקנם לפני 
  תחילת ההנפה.

הצהרות   35
  הספק

 –בטל את הסעיף מבוקש ל  49  הסכם תחזוקה  3.8
לא קשור להסכם תחזוקה 

  אלא להסכם הקמה

  ההערה נדחית

הצהרות   36
  הספק

מבוקש להוסיף בסוף   49  הסכם תחזוקה  3.9
הסעיף: "...והכל גב אל גב 

לאחריות יצרני הציוד 
  העיקרי."

  ההערה נדחית

מבוקש לשנות את הסעיף   54  הסכם תחזוקה  7.8.3.1  עבודות  37
תר כך: "הספק מתחייב לא
ולנטר תקלה משביתה 

במתקן בתוך יום עבודה 
לכל היותר מהתרחשות 

  התקלה..."
"..הספק יסיים את 

הטיפול בתקלה המשביתה 
שעות  48בתוך 

  מהתרחשותה..."

  מקובל

מבוקש לשנות כך: "הספק   54  הסכם תחזוקה  7.8.3.2  עבודות  38
מתחייב לאתר ולנטר 

תקלה משמעותית במתקן, 
לכל בתוך יום עבודה אחד 

היותר מהתרחשות 
  התקלה..."

  מקובל
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מבוקש להדגיש כי   56  הסכם תחזוקה  7.10.1  עבודות  39

השטיפות מבוצעות במהלך 
אוקטובר -החודשים אפריל

אחת לחודש ולא אחת 
  לחודשיים.

  ההערה נדחית

מבוקש לבטל את הסעיף   66  הסכם תחזוקה  23  קיזוז  40
  ולהתייחס לערבות טיב

  ההערה נדחית

יב'  נספח  41
כתב 

  אחריות

מבוקש להתייחס שכל   81  הסכם תחזוקה  נספח יב
האחריות על הרכיבים היא 

גב אל גב לאחריות יצרני 
  הציוד

  ההערה נדחית

נספח יד'   42
אישור 

קיום 
ביטוח 

לתקופת 
  ההקמה

מצורפות הערות חברת   83  הסכם הקמה  נספח יד
הביטוח על גבי נספחי 

  הביטוחים.

ת ומובהר, כי בשלב שאל
הבהרה אין מקום ה

אישור את לקבל 
אישור העירייה על 

ביטוח חתום, המצאת 
האישור וההערות 

  נדחות.באישור 
ככול ויש הערות לאישור 

הנדרש במכרז הביטוח 
יש או בקשות לשינוי 

להגישם במסגרת הליך 
שאלות ההבהרה 

כמקובל כשאלת הבהרה 
נפרדת לכל הערה 

  . ובקשה נחוצה
  

ז/ במכר  מס' סעיף  פרק  מס'
במפרט/ 

  בנספח

תשובה מוצעת סביבות   פירוט השאלה  עמ'
  פרויקטים

מסמכי   3.1    1
  המכרז

נבקש לעדכן את מחיר ההקמה   1
  ₪  4,100ל  kwל

  ההערה נדחית

הסכם   18.1    1
  התקשרות

  ההערה נדחית  למחוק את הסעיף   22

הסכם   18.2    2
  התקשרות

א. לאחר המילה: "אחראי" יש   22
כל" ולכתוב: למחוק את המילה: "ל

  "על פי דין ל".
ב. יש למחוק את המלל: 
"בשלמותן...הספק על פי הסכם זה" 
ולכתוב: "כתוצאה ממעשי ו/או 

  מחדלי הספק".

  א. ההערה נדחית
  
  
  

  ב. ההערה נדחית
  

הסכם   18.3    3
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "מתן צו   22
התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם 

ועד תחילת מבניהם)" ולכתוב: "מ
  העבודות".

ב. לאחר המילה: "אחראי" יש 
  להוסיף את המלל: "על פי דין".

ג. יש למחוק את המלל :"לרבות 
לעבודות שבוצעו קודם ...וכל מי 

  מטעמו".
ד. יש למחוק את המלל: "מסיבה 

כלשהי" ולכתוב: "עקב מעשי ו/או 
  מחדלי הספק".

ה. יש למחוק את המלל: 
להוראות "ולשביעות רצון הרשות...

  החוזה".

  ההערה נדחית א.
  
  
  
  

  ההערה נדחית ב.
  
  

  ג. ההערה נדחית
  
  

  ההערה נדחית ד.
  
  

  ההערה נדחית ה.
  

הסכם   18.4   4
  התקשרות

א. יש למחוק את המילה:   22
  "בלעדית" ולכתוב: "על פי דין".
ב. לאחר המלל: "לקויים", יש 
להוסיף את המלל: "כתוצאה 
  ממעשי ו/או מחדלי הקבלן".

המילה בלעדית תמחק. למעט . א
   זה אין שינוי בסעיף.

  ב. ההערה נדחית
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הסכם   18.5   5

  התקשרות
  א. יש למחוק את המילה: "גם".  23

ב. יש למחוק את המלל: "על ידי" 
ולכתוב: "כתוצאה ממעשי ו/או 

  מחדלי".
ג. יש למחוק את המלל: "ו/או צד 

  שלישי כלשהו".
ד. בסוף הסעיף יש להוסיף את 

"ובלבד שהספק נושא  המלל:
באחריות על פי דין לנזקים 

  כאמור".

  א. ההערה מתקבלת
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  

  ד. ההערה נדחית

הסכם   18.6   6
  התקשרות

  ההערה נדחית  למחוק את הסעיף  23

הסכם   18.7   7
  התקשרות

א. לאחר המילה: "אחראי" יש   23
  להוסיף את המלל: "על פי דין". 

ש למחוק את המלל: "לרבות ב. י
  נזקים". (שורה שניה) 

ג. יש למחוק את המלל: "לרבות 
נזקים הנובעים...הנדרשים מן 

  הציוד". 
ד. יש למחוק את המלל: "ו/או לכל 

  אבדן...ו/או הפסד".
ה. לאחר המלל: "בכל האמצעים" 
יש להוסיף את המלל: "העומדים 

  לרשותו".
ו. יש למחוק את המלל: "הספק 

  ב...שיגרם להם".מתחיי

  א. ההערה נדחית
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  
  

  ד. ההערה נדחית.
  
  

  ה. ההערה מתקבלת.
  
  

  ו. ההערה נדחית.
הסכם   18.8   8

  התקשרות
א. יש למחוק את המלל: "הספק   23

  אחראי...הנדרשים מהמוצרים". 
ב. לאחר המלל: "על פי חוזה זה" 

ריות יש להוסיף: " מובהר כי אח
 24 -הספק תהא לתקופה של עד ל

חודשים מתום תקופת ההתקשרות 
וזאת רק בגין אירועים אשר נגרמו 

כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי הקבלן 
  בתקופת העבודות ".

ג. בסוף הסעיף, יש להוסיף את 
המלל: "ובלבד שהספק אחראי על 

  פי דין לנזקים כאמור".

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  
  
  
  
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  
  

הסכם   18.9    9
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "לכל"   24
  ולכתוב: "על פי דין ל".

ב. יש למחוק את המלל: "והוא 
  מתחייב להשלים...ללא דיחוי".

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  

הסכם   18.10    10
  התקשרות

יש למחוק את המלל :"לכל"   24
  .ולכתוב: "על פי דין ל"

  ההערה נדחית

הסכם   18.11    11
  התקשרות

א. יש למחוק את המילה: "לכל"   24
  ולכתוב: "על פי דין ל".

ב. יש למחוק את המלל: "ואישור 
הרשות בכתב...ותקינות 

  המערכות".

  א. ההערה נדחית
  

  ב. ההערה נדחית.
  

הסכם   18.12   12
  התקשרות

א. לאחר המילה: "אחראי", יש   24
לכל" ולכתוב: למחוק את המילה: "

  "על פי דין ל".
ב. יש למחוק את המלל: "בין 
שהנזק...וצפוי מראש לביצוע 

  העבודות".
ג. לפני המלל: "הספק יתקן את 
הנזקים" יש להוסיף את המלל: 
"ככל שהנזקים נגרמו כתוצאה 

  ממעשי ו/או מחדלי הספק אזי" 
ד. יש למחוק את המלל: "ביותר 

  ההערה נדחיתא. 
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
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  ד. ההערה נדחית.  ולשביעות...שניזוק כאמור".

  

הסכם   18.13    13
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "ו/או   24
שלוחיה ו/או מי מטעמה", ולכתוב: 

  "ומנהליה".
ב. יש למחוק את המלל: "ו/או 
  תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או".

ג. יש למחוק את המלל: "שהם 
באחריותו" ולכתוב "אשר הספק 

זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח 
הרכוש הנערך על ידו או היה זכאי 

לשיפוי אלמלא ההשתתפות 
  העצמית הקבועה בפוליסה".

ד. יש למחוק את המלל: "של הספק 
  על פי הסכם...ו/או על פי דין".

  א. ההערה נדחית
  
  
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  
  
  
  
  

  ד. ההערה נדחית.
  

הסכם   18.14   14
  התקשרות

א. יש למחוק את המילה: "לפצות   24
באופן מלא ומיד", ולכתוב: "תוך 

  זמן סביר".
ב. יש למחוק את המלל: "ו/או 

  שלוחיה".
ג. לאחר המלל: "אחראי להם" יש 

  להוסיף את המלל: "על פי דין".
אחרות" ד. יש למחוק את המלל:  "ו

  ולכתוב: "סבירות".
ה. בסוף הסעיף יש להוסיף את 
המלל: "שפוי כאמור יהא כפוף 

לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובלבד 
שהמזמין הודיע לספק על כל תביעה 

  ו/או דרישה מיד עם קבלתה".

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  

  ד. ההערה נדחית.
  
  

שות תודיע ה. יתווסף בסיפא "הר
לספק על תביעה כאמור ותאפשר 
לה להתגונן מפניה. למעט זה אין 

  שינוי בנוסח הסעיף.
הסכם   18.15   15

  התקשרות
לאחר המילה: "אחראי" יש להוסיף   24

  את המלל: "על פי דין".
   ההערה נדחית

הסכם   18.16   16
  התקשרות

א. לאחר המילה: "אחראי" יש   24
  ן".להוסיף את המלל: "על פי די

ב. יש למחוק את המלל: "ו/או עקב 
שימוש...לתקנים הנדרשים 

  מהמוצרים".
ג. לאחר המלל: "על פי חוזה זה" יש 

להוסיף את המלל : " מובהר כי 
אחריות הספק תהא לתקופה של עד 

תום תקופת חודשים מ 24 -ל
ההתקשרות וזאת רק בגין אירועים 

אשר נגרמו כתוצאה ממעשי ו/או 
  ופת העבודות". מחדלי הקבלן בתק

ד. בסוף הסעיף, יש להוסיף את 
המלל: " ובלבד שהספק אחראי על 

  פי דין לנזקים כאמור".

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד. ההערה נדחית.
הסכם   18.17   17

  התקשרות
  א. יש למחוק את המילה: "לבדו".  25

ב. לאחר המילה: "אחראי" יש 
  יף את המלל: "על פי דין".להוס

ג. בסוף הסעיף יש להוסיף את 
המלל: "ובלבד שכל הנזקים 

המפורטים לעיל נגרמו כתוצאה 
  ממעשי ו/או מחדלי הספק".

  א. ההערה מתקבלת
  

  ב. ההערה נדחית.
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  

הסכם   18.18   18
  התקשרות

א. לאחר המילה: "אחראי" יש   25
  דין".להוסיף את המלל: "על פי 

ב. יש למחוק את המלל: "ו/או לכל 
  אבדן תוצאתי...ו/או המערכת"

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית
הסכם   18.19   19

  התקשרות
  ההערה נדחית  למחוק את הסעיף  25
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הסכם   18.22   20

  התקשרות
א. לאחר המלל: "להבטחת   25

אחריותו של הספק" יש להוסיף את 
  המלל: "על פי דין".

חוק את המלל: "כאמור ב. יש למ
לעיל ....על פי הסכם זה ועל פי כל 

  דין".
ג. יש למחוק את המלל: "שסיומה 

באישור הרשות...והתנאים 
ולכתוב:  –המפורטים בטופס"" 

"ועד למועד סיום העבודות, 
  ביטוחים בהתאם לטפס".

ד. בסוף הסעיף יתווסף המלל: 
"מובהר ומוסכם כי על אף האמור 

ודות הקבלניות לעיל, פוליסת העב
כמפורט בנספח י"ד תערך על ידי 
הספק מיום תחילת ביצוע עבודות 
ההקמה בפועל ולא מיום מועד 

  תחילת עבודות התכנון".

  א. ההערה נדחית
  
  

  ב. ההערה נדחית
  
  

  ג. ההערה נדחית
  
  
  
  
  
  

  ד. ההערה נדחית

הסכם   18.23   21
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "חתימת   26
כתוב: "תחילת ביצוע הסכם זה" ול

  עבודות התכנון".
ב. יש למחוק את המלל: "הנזכרים 
לעיל" ולכתוב: "וזאת לעניין ביטוח 

  אחריות מקצועית בלבד".
ג. יש למחוק את המלל: "מסירת 

  האישור...בגין הפרת ההסכם".
  ד. יש למחוק את המילה: "מיד". 

ה. לאחר המלל: "במשך כל זמן 
סיף חלותו של הסכם זה" יש להו

את המלל: "בהתייחס לפוליסת 
  אחריות מקצועית".

ו. יש למחוק את המילה: "ללא 
  צורך בקבלת" ולכתוב: "עם". 

ז. לאחר המילה: "דרישה כלשהי" 
  יש להוסיף את המילה: "בכתב".

ח. בסוף הסעיף, יתווסף המלל: 
"מובהר ומוסכם כי עם מועד 
תחילת ביצוע עבודות ההקמה, 

ין ביטוח יומצא נספח י"ד לעני
  עבודות הקבלניות".

  

  א. ההערה נדחית.
  
  
  

  ב. ההערה נדחית
  
  
  
  ההערה נדחית ג.
  
  

  ד. ההערה מתקבלת
  

  ה. ההערה נדחית.
  
  
  
  

  ו. ההערה נדחית
  
  

  ז. ההערה נדחית.
  
  

  ח. ההערה נדחית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הסכם   18.24   22
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "כאמור   26
  תוב: "על פי דין".לעיל" ולכ

  א. ההערה נדחית
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ב. יש למחוק את המלל: "כאמור 

  לעיל לעבודות...ועל פי כל דין".
ג. יש לחמוק את המלל: "העבודות 

והשירותים" ולכתוב: "עבודות 
  ההפעלה והתחזוקה".

ד. יש למחוק את המלל: "וכל 
עוד...בטופס האישור" ולכתוב: 

"ולעניין ביטוח חבות מוצר 
ה ואחריות מקצועית למשך תקופ

חודשים מיום סיום  24נוספת בת 
עבודות ההפעלה והתחזוקה, 

  ביטוחים בהתאם לאישור"

  
  ב. ההערה נדחית.

  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  
  

ד. לאחר המילים על פי דין 
(בשורה השלישית) יתווספו 

 חבות ביטוח המילים "ולעניין
 למשך מקצועית ואחריות מוצר

 םחודשי 36 בת נוספת תקופה
 ההפעלה עבודות סיום מיום

  והתחזוקה"
הסכם   18.25   23

  התקשרות
א. יש למחוק את המלל: "לא  26

ימים לפני", ולכתוב:  14 -יאוחר מ
  "עם".

ב. יש למחוק את המלל: "ביטוחי 
העבודות והשירותים" ולכתוב: 

  "ביטוחים"
ג. יש למחוק את המלל: "וזאת ללא 

  צורך בקבלת" ולכתוב: "עם".
המילה: "דרישה כלשהי"  ד. לאחר

  יש להוסיף את המילה: "בכתב".

  א. ההערה מתקבלת
  
  

  ב. ההערה מתקבלת
  
  
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  

  ד. ההערה נדחית.
הסכם   18.26   24

  התקשרות
יש למחוק את המלל: "המצאת   א. 26

  הפוליסות".
יש למחוק את המלל: "על פי   ב.

  הסכם זה או".
בסוף הסעיף, יש להוסיף את   ג.

  המילה: "ישראלי".

  א. ההערה מתקבלת
  

  ב. ההערה נדחית.
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  

הסכם   18.27   25
  התקשרות

  א. יש למחוק את המילה: "לרבות". 26
ב. יש למחוק את המלל: "שלא 

  יפחת מ".
₪"  600,000ג. יש למחוק: "

לנזק ₪  350,000ולכתוב: "
  ולתקופת ביטוח".

וי ד. יש למחוק את המלל: "וכן כיס
  לנזקי גוף...בביטוח חובה".
ה. יש למחוק את המילה: 

  "מנופים". 
ו. יש למחוק את המלל: "וכן כלים 

  ממונעים מכל סוג".
ז. יש למחוק את המלל: ""כלי 

  רכב" וציוד מכני...למקרה".

  א. ההערה נדחית
  

  ב. ההערה נדחית.
  

  ג. ההערה נדחית.
  
  

  ד. ההערה נדחית.
  
  

  ה. ההערה נדחית.
  
  

  ערה נדחית.ו. הה
  

  ז. ההערה נדחית.
הסכם   18.28   26

  התקשרות
א. יש למחוק את המלל: "בכל  26

תקופה בה הוא עשוי להימצא 
אחראי על פי הוראות...על פי כך 

דין" ולכתוב: "למשך תקופת 
 24ההסכם ולתקופה נוספת בת 

  חודשים מיום מסירת העבודות".
ב. יש למחוק את המלל: "בהיקף 

  ום ביטוחים".כיסוי...על קי
שנים  5ג. יש למחוק את המלל:"

 24נוספות" ולכתוב: "למשך 
  חודשים נוספים".

ד. יש למחוק את המלל: "מבלי 
  צורך בקבלת", ולכתוב: "עם".

ה. לאחר המילה: "דרישה כלשהי" 
  יש להוסיף את המלל: "בכתב".

ו. יש למחוק את המלל: "המצאת 
  טופס...תנאי מהותי בהסכם".

 בכל: "המלל את קלמחו יש .א
 להימצא עשוי הוא בה תקופה
 כך פי על...הוראות פי על אחראי

 תקופת למשך: "ולכתוב" דין
 24 בת נוספת ולתקופה ההסכם
 ".העבודות מסירת מיום חודשים

ירשם "למשך תקופת ההסכם 
חודשים  36ולתקופה נוספת בת 

מיום מסירת העבודות ו/או סיום 
שירותי התחזוקה, המאוחר 

  הם".מבני
  ב. ההערה נדחית.

 שנים 5:"המלל את למחוק ג. יש
 24 למשך: "ולכתוב" נוספות

ירשם למשך  ".נוספים חודשים
  חודשים נוספים" 36

  ד. ההערה נדחית.
  ה. ההערה נדחית.



  

  

10
  ו. ההערה נדחית.

  

הסכם   18.29   27
  התקשרות

א. יש למחוק את המלל: "בכל  26
תקופה בה....ו/או על פי כל דין" 

ב: " למשך תקופת ההסכם ולכתו
חודשים  24ולתקופה נוספת בת 

  מיום מסירת העבודות".
ב. יש למחוק את המלל: "בהיקף 

  כיסוי...קיום ביטוחים".
שנים  5ג. יש למחוק את המלל: "

חודשים  24נוספות" ולכתוב: "
  נוספים".

ד. יש למחוק את המלל: "מבלי 
  צורך בקבלת" ולכתוב: "עם".

ישה כלשהי" ה. לאחר המלל: "דר
  יש להוסיף את המלל: "בכתב".

ו. יש למחוק את המלל: "המצאת 
  טופס...תנאי מהותי בהסכם".

 בכל: "המלל את למחוק א. יש
" דין כל פי על או/ו....בה תקופה
 ההסכם תקופת למשך: " ולכתוב

 חודשים 24 בת נוספת ולתקופה
ירשם  ".העבודות מסירת מיום

"למשך תקופת ההסכם ולתקופה 
חודשים מיום  36וספת בת נ

מסירת העבודות ו/או סיום 
שירותי התחזוקה, המאוחר 

  מבניהם"
  ב. ההערה נדחית.

 שנים 5: "המלל את למחוק יש .ג
 חודשים 24: "ולכתוב" נוספות
 36ירשם "למשך  ".נוספים

  חודשים נוספים"
  ד. ההערה נדחית.
  ה. ההערה נדחית.
  ו. ההערה נדחית.

הסכם   18.31   28
  רותהתקש

  ההערה נדחית  יש למחוק את הסעיף  27

הסכם   18.32   29
  התקשרות

בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל:   27
"ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס 

  הספק".

  ההערה נדחית

הסכם   18.33   30
  התקשרות

  ההערה נדחית  יש למחוק את הסעיף  27

הסכם   18.35   31
  התקשרות

 בסוף הסעיף יתווסף המלל הבא:  27
"למעט לעניין המצאת אישורי 
הביטוח אשר לא תהווה הפרה 

יסודית של ההסכם אלא אם ניתנה 
יום מראש  30לספק התראה בת 

להמצאת אישורי הביטוח והספק 
לא פעל להעברת האישורים 

  כמבוקש".

  ההערה נדחית

  להוסיף   32
18.36  

הסכם 
 התקשרות

  להוסיף :  
 ביטוח הרשות

ות לאורך כל תקופת ההסכם, לרב
תקופת העבודות ו/או מתן שירותי 
התכנון , ההפעלה והתחזוקה 
וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות 

תערוך הרשות ביטוח רכוש  כלשהן,
המבטח את רכושה בכל אתרי 

ו/או שירותי  ביצוע העבודות 
ההפעלה ו/או התחזוקה ובסביבתם 
(לרבות מבנים, תכולה ומלאים), 
 במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים

מורחב וכן -המבוטחים בביטוח אש
ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק 
לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי 

חודשים.  24 -שלא תפחת מ
בביטוחים האמורים נכלל סעיף 
ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק 
ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מי הרשות פוטרת את הספק ו/או 
מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן 
שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי 
הביטוחים שהתחייבה לערוך 
כמפורט לעיל או שהיתה זכאית 
לשיפוי עבורם אלמלא ההשתתפות 
העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור 
מאחריות כאמור לא יחול לטובת 

  אדם שגרם לנזק בזדון.
מובהר כי בסיום ביצוע עבודות 

חייבת הרשות לבטח הקמה, מת

 ההערה נדחית
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בנוסף לאמור לעיל גם את 

 לייצור המתקנים הסולאריים 
- (פוטו PV חשמל בטכנולוגיית

נשוא הסכם זה (להלן:  )וולטאי
"המתקנים"), וכל הוראות סעיף זה 
לעיל יחולו גם בגין המתקנים 

  כאמור.
  להוסיף   33

18.37   
הסכם 

 התקשרות
  להוסיף:  

    הגבלת אחריות
אף האמור בכל מקום בהסכם  על

זה, חבות הספק ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הספק באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה 
כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: 

) הספק נושא באחריות על פי דין 1(
) התקבל פס"ד שביצועו לא 2לנזק (
) הרשות הודיע לספק על כל 3עוכב (

אמור מיד עם תביעה או דרישה כ
היוודע לה על כך ואפשרה לספק 
לנהל את ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו 

) בשום 4של הספק מראש ובכתב (
מקרה הספק לא יישא בנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 
כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל 
של הרשות ו/או מי מטעמה ו/או צד 

  שלישי כלשהו. 
האמור בסעיף זה, ועל אף כל  על אף

הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם 
בזאת מפורשות כי אחריות הספק 
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או 
השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי 
הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם 
זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה 
על גובה התמורה של הסכם זה 

ותר והרשות פוטרת את הספק ומו
בזאת על כל תשלום העולה על 
סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר 

 סיום ההסכם ו/או ביטולו".
  

 ההערה נדחית

אישורי      34
קיום 

  ביטוחים 

ראה הערות ע"ג אישורי קיום   
  המצ"ב –הביטוחים 

ת ומובהר, כי בשלב שאל
את ההבהרה אין מקום לקבל 

אישור ביטוח ה על אישור העיריי
חתום, המצאת האישור וההערות 

  נדחות.באישור 
ככול ויש הערות לאישור הביטוח 
הנדרש במכרז או בקשות לשינוי 

יש להגישם במסגרת הליך 
שאלות ההבהרה כמקובל 

כשאלת הבהרה נפרדת לכל הערה 
  .ובקשה נחוצה

  
   

אישור קיום      35
ביטוחים 
  נספח י"ד

יות א. במסגרת ביטוח אחר  84
לאחר המלל: "אי יושר  –מקצועית 

עובדים" יש להוסיף את המלל: 
₪  1,000,000"בגבול אחריות של 

  למקרה ולתקופת ביטוח".
 –(ד) 6סעיף  –ב. בהוראות הכלליות 
  יש למחוק את הסעיף.

  א. ההערה מתקבלת
  
  
  
  
  

  ב. ההערה נדחית
בעקבות כנס       36

  הקבלנים
 בכנס הקבלנים הוצג מבנה בעל גג  

מעוגל נבקש לדעת האם יש לבצע 
  התקנות על גג זה ?

יתקיים דיון נפרד עם הזוכה לגבי 
הטכנולוגיה העומדת לרשותו 

  להקמת מערכת על גג עגול.



  

  

12
בעקבות כנס       37

  הקבלנים
נבקש לפרט בכל אחד מהמבנים   

היכן ממוקמים לוחות החשמל , 
ובאילו מקומות לא ניתן להתחבר 

  ללוח הקיים ?

ור לפערי מידע ניתן בכל הקש
לתאם סיור השלמה ביום 

אך ורק  09:00בשעה  11/04/19
עבור קבלנים שהשתתפו בסיור 

הקבלנים. בכפוף לבקשה לתיאום 
סיור השלמה עד לתאריך 

בדיוק,  12:00בשעה  10/04/19
לכתובת האי מייל 
adi@svivot.pro בצירוף בקשה ,

ם בהם נדרש הסיור. ככל לאתרי
שלא תישלחנה בקשות לקיום 

סיור השלמה,לא יתקיים הסיור. 
ככל שלא יצויין האתר או 

האתרים שבהם נדרש הסיור, לא 
  יתקיים הסיור עם עדי אריכא. 

ניתן לפנות בכל עת לעדי אריכא 
ולבקש ממנו את פרטי הקשר 

  באתרים השונים.
 
  


