
 

 

 

    ל' תשרי תשפ"ב                                                                                                                              

 2021אוקטובר  06

 

 לכבוד, 

 25/2021המציעים במכרז 

 

 מענה על שאלות הבהרה.  -לפריסה וניהול עמדות טעינה בקצרין  25/2021מכרז פומבי מס'  הנדון:

 

 

 

 תשובה שאלה  סעיף עמוד מס"ד

1.  
5 5 

המכרז   הגשת  מועד  את  לדחות  נבקש 
חודש   במהלך  הרבים  החג  ימי  עקב 
ימי   את  מצמצמים  אשר  ספטמבר, 
את   וכן  משמעותי  באופן  העבודה 
שיתקבל   המידע  את  לעבד  היכולת 

 מהתשובות לשאלות ההבהרה

הגשת   ליום  מועד  נדחה  ההצעות 
 12:00בשעה  17/10/2021

2.  
6 7.2 

המיקומים   פריסת  את  לקבל  נבקש 
הפירוט   את  וכן  העמדות  להתקנת 
והמיפוי של התשתיות הקיימות באותם  

 אזורים. 

 מצ"ב מפת פרישת מיקומים 

פרישת תשתיות יש לבקש מחברת  
 החשמל 

3.  
12 9.7 

תידרש   מערכות  לאיזה  פירוט  נבקש 
פרוטוקולים   על  ומידע  התממשקות 

 במידה ויש. 

התממשקות   נדרשת  לא  זה  בשלב 
 למערכות המועצה 

4.  
  

כללית אין  הערה  ההסכם  לאורך   :
לצדדים   שניתנו  בהגדרות  שימוש 

סעיפים:   ראו  לדוגמא  ,  3.13להסכם. 
5.3 ,5.4 . 

 המזמין = המועצה 

5.  
5 6.2 

נבקש לעדכן את תנאי הסף כך שיכיל גם  
בהקמת   במרחב    DCעמדות    10ניסיון 

בשלב   להקים  נדרש  שכן  הציבורי 
עמדת   ניסיון    DCהראשון  ונדרש 

הינה     DCמתאים לזוכה.  הקמת עמדת  
 .ACמורכבת מהקמת עמדת  

 לא התקבלה  הבקשה

6.  
6 6.7 

נבקש לתקן את ההפניה במקום לסעיף  
, בהתאם לכתוב בנספח  6.5, לסעיף  6.2

וכן נבקש להפיק אישור     )אישור רו"ח(  4
 רו"ח על גבי נייר לוגו של רו"ח.

 התקבלה  בקשהה

7.  
7 7.3 

תינתן   במכרז  לזוכה  כי  להבהיר  נבקש 
כלל   למתן  ההסכם,  בתקופת  עדיפות, 

 השירותים הכלולים בהסכם זה.

 לא התקבלה  בקשהה
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8.  
7 7.6 

- נבקש, לתקן את המילים "כל עמדה מ
מ  12 עמדה  "כל  למילים    5- עמדות" 

לסעיף   בהתאמה  לחוזה    6.5עמדות", 
 ולשאר חלקי המכרז.  

 התקבלה  בקשהה

9.  

נבקש להבהיר כי הקמת עמדות טעינה   7.9 8
הטעינה   לעמדות  מעבר  נוספות 

עמדות   תעשה DC  -ו  ACהראשונות,   ,
היזם  עם  דרישת המועצה, בתאום  לפי 
ובכפוף להסכמתו. בנוסף נבקש להגדיל  

ל בעמדות  השימוש  אחוז  וכן    30%את 
ביום   טעינה  אירועי  לשלושה  להגדיל 

 לעמדה כפולה.

 לא התקבלה  בקשהה

55 8.1 

 30%- אחוז השימוש יעודכן ל

 3-ומספר אירועי הטעינה יעודכנו ל

10.  

8 

52 

7.11 

6.3 

נבקש להבהיר כי במקרה בו יעשה שינוי  
המועצה   תשפה  הציוד,  הזמנת  לאחר 

 את הזוכה בנזקיו. 

 לא התקבלה  הבקשה

11.  

8 7.12 

תוך  נבקש   ידאג,  הקבלן  כי  להבהיר 
במהלך   למנוע  סבירים,  מאמצים 
התפעול   ו/או  ההקמה  עבודות 
למעט   לתנועה,  הפרעות  והתחזוקה 

 בהיקף המתחייב בהתאם לעבודות. 

 -בנוסח הנ"ל התקבלה הבקשה

להבהיר כי הקבלן ידאג, תוך  נבקש  
במהלך   למנוע  סבירים,  מאמצים 
התפעול   ו/או  ההקמה  עבודות 

לתנועה הפרעות    , והתחזוקה 
הצורך   או  במקרה  למועצה  יפנה 

 גורם המוסמך. ל

53 

54 

62 

6.8 

6.14 

20.2 

 

12.  

המילים   7.13 9 את  למחוק  "לשביעות  נבקש 
את   במקומן  ולכתוב  המפקח"  רצון 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  המילים 

 זה" 

 לא התקבלה הבקשה 

 לא התקבלה  הבקשה 6.7 53

13.  

9 

 

57 

7.18 

 

10.1 

 נבקש כי  

לקבוע   .1 רשאית  תהיה  המועצה 
המירבי   הטעינה  תעריף  את 
ועד  היזם  בהסכמת  ליזם 

של   היותר   10%לשינוי  לכל 
 בתעריף הטעינה. 

נבקש לקצר את זכות המועצה  .2
 חודשים בלבד.  3- כאמור ל

 לא התקבלה  הבקשה

14.  
10 7.19 

בשיגרה   שתהיינה  העובדה  בשל 
או   שיזוכו  שיבוטלו,  עסקאות 
להנחות   זכאיות  שתהינה  אוכלוסיות 
מכוח הסכם זה נבקש לשנות את הסעיף  

התמור ששיעור  יחושב  כך  לעירייה  ה 
 תמיד ביחס להכנסות בפועל. 

התמורה  לא   בקשה   -שיעור 
 התקבלה 

הכנסות   לא   בקשה   -דיווח 
 התקבלה 
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ידי   על  יינתן  ההכנסות  דיווח  כי  נבקש 
ידי   על  לחילופין  או  חשבון  רואה 
שהינו   הזוכה  של  הכספים  סמנכ"ל 

 רואה חשבון. 

יהיה   ההגשה  ערבות  חילוט  כי  נבקש 
בסעיף   המפורט  לזה  זהה    12.7באופן 

ערבות   חילוט  לפיו  המכרז,  לתנאי 
בכפוף להודעה מראש ליזם  ההגשה הינו  

כי תשלום התמורה החודשי למועצה לא  
 נתקבל, ומתן תקופת ריפוי. 

חילוט   כי  להבהיר  נבקש  כן,  כמו 
גובה   עד  יהיה  הבנקאית  הערבות 
בהתאם  לה  המגיעים  התשלומים 

  5-לדיווח הכנסות ותמורה שיוגש לה ב
 לחודש. 

ערבות התקבלה    -חילוט  הבקשה 
חילוט     ללא תוספת תקופת הריפוי.

 הערבות תהיה במלואה. 

15.  

10 

13 

7.20 

9.11 

 לא התקבלה  בקשהה ש"ח     150-נבקש לתקן את סכום הקנס ל

16.  

10 

12 

15 

7.22 

9.6 

10.20 

נתונים    העברת  כי  להבהיר  נבקש 
לסעיפים   גם  16.4-16.6)וביחס   ,

המועצה(   ע"י  יפורסמו  כי  האפשרות 
הקשורים במשתמשים בעמדות הטעינה  
דין   ולכל  כפופה לכל הסכם של הקבלן 

 ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות.

, למעט ההתניה  התקבלה  הבקשה
 לכל הסכם של הקבלן. 

57 

59 

10.3 

16.4-
16.6 

 

17.  
ה    8.3  9+  8 10   DCנבקש להתאים את תצורת 

 כך שיהיה בעל שקע טעינה בודד.
 התקבלה  קשההב

18.  
10 8.8 

המונח   משמעות  את  להבהיר  נבקש 
 "הרשות" בסעיף האמור. 

לתקן    -8.9 ההעדפה  את  להסיר  נבקש 
בשום    2.0 בשימוש  אינו  שעדיין  כיוון 

 מקום בעולם.

 מועצה מקומית קצרין.   -"הרשות" 

 

 הבקשה התקבלה 

19.  
12 9.3 

לחודש   אחת  שיועבר  הדו"ח  כי  נבקש 
יהיה דו"ח המפרט את התקלות ואחת  
בשטח   ובדיקה  תקינות  דו"ח  לשנה 

 בהתאם להוראות מנהל החשמל. 

 התקבלה  קשההב

20.  

12 

13 

9.4 

9.11 

"פעילות   המילים  לאחר  להוסיף  נבקש 
"למעט    5עד   מילים  את  עסקים"  ימי 

עמדת הטעינה  מצב בו נדרש תיקון של  
לוחות   יוארכו  שאז  מחול  חלקים  או 

 הזמנים בהתאם". 

 הבקשה לא התקבלה 

21.  
"הפרטים"   9.6 12 אילו  על  להבהיר  נבקש 

כמו המכרז.  מנסח  נבקש  -מתכוון  כן 
 בכפוף לכל דין  



 

4 

 

להבהיר כי כל העברת מידע תעשה בכפו  
 לכל דין או הסכם. 

22.  
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים   9.7 12

 "בכפוף לכל דין או הסכם". 
 בכפוף לכל דין 

23.  
13 9.9 

"הפירוט   המונח  כי  להבהיר  נבקש 
הנ"ל" שבסעיף האמור מתייחס לטבלה  

 . 13שבראש עמוד 

 הבקשה התקבלה 

24.  
13 9.11 

סעיף   כי  והסעיף  12)בעמ'    9.4נבקש   )
התיאור   מבחינת  תואמים  יהיו  הנ"ל 
המילולי של התקלות, לרבות אופן יידוע  

 המועצה. 

 הבקשה לא התקבלה 

25.  
15 10.20 

נתונים   העברת  כי  להבהיר  נבקש 
במשתמשים בעמדות  כלשהם הקשורים  

הקבלן   של  הסכם  לכל  כפופה  הטעינה 
 ולכל דין. 

 בכפוף לכל דין 

26.  
15 

הוספ 
ת 

סעיף  
10.30 

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:

היזם    10.30 כי  הצדדים  על  "מוסכם 
עמדות   שעל  בשטחים  להשתמש  רשאי 
הטעינה, לרבות עמדות הטעינה, לצורכי  
לא   זו  מפעילות  הכנסותיו  וכי  פרסום 
לפי   למזמינה  המגיעה  בתמורה  יכללו 

להסכם    10לעיל או לפי סעיף    7.10סעיף  
 ההתקשרות." 

 הבקשה לא התקבלה 

27.  
16 11.1 

נבקש להוסיף את המילים "המועצה לא  
אלא   כאמור,  אישורה  את  לתת  תסרב 

 מטעמים סבירים בלבד". 

 הבקשה לא התקבלה 

28.  
16 11.4 

הנ"ל בסעיף   נבקש להחליף את הסעיף 
 הבא:

אחריותו של היזם לפעולות ו/או מחדלי  
 קבלן המשנה תיקבע על פי דין. 

 הבקשה לא התקבלה 

29.  
16 11.5 

 נבקש להחליף את הסעיף בנוסח הבא: 

החלפתו   לדרוש  רשאית  תהא  "החברה 
שבטרם  לכך  בכפוף  משנה,  קבלן  של 
על   לקבלן  הודיעה  כן  לעשות  החלטתה 
של   מהתנהלותו  רצונה  שביעות  חוסר 
לא   הצדדים  וכל  משנה  קבלן  אותו 

תוך   להגיע להסכמה  ימים.    14הצליחו 
כי של    יובהר,  בסופו  יוחלט  בו  במקרה 

עיכוב   כל  משנה,  קבלן  להחליף  דבר 
ו/או   העבודות  ביצוע  לתחילת  שייגרם 
להשלמתן בשל דרישה שכזו, לא ייספר  
במועדים   הקבלן  עמידת  לעניין 
עמדות   להתקנת  בהסכם  הקבועים 

 הטעינה ו/או בצו תחילת עבודה." 

 הבקשה לא התקבלה 
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30.  

16 12.2 
לעמדות   ביחס  גם  כי  להבהיר  נבקש 

יינתנו   הראשונות  ימי    60הטעינה 
האישורים   כלל  קבלת  ממועד  עסקים 

 וההיתרים הנדרשים. 

 הבקשה התקבלה 

54 7.2 
 

31.  

17 

55 

 )ג( 12.3

 )ג(7.3

נבקש כי סיום עבודות והפעלת העמדה  
תוך   עסקים    60תהיינה  ממועד  ימי 

וההיתרים   האישורים  כלל  קבלת 
 הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

 הבקשה התקבלה 

32.  

  100-נבקש לתקן את סכום הפיצויים ל  12.4 16
 ש"ח בצירוף מע"מ.  

 הבקשה לא התקבלה 

55 7.6  

33.  

לאמור  כמו כן, נבקש להבהיר כי בנוסף   12.5 17
באחריות   יישא  לא  הקבלן  בסעיף, 
הנובע   העבודות  בהשלמת  לעיכוב 

 מנסיבות כמתואר בסעיף.

בעד   מדברים  והסעיף  ההסכם 
 עצמם

55 7.6  

34.  
נבקש כי תקופת הריפוי שבסעיף תשונה   12.7 17

 ימי עסקים. 7-ימים ל 7-מ
 הבקשה התקבלה 

35.  

17 

 

51 

13.2 

 

5.3 

תחושב   ההתקשרות  שתקופת  נבקש 
ביחס לכל עמדת טעינה בנפרד. יובהר כי  

מ הקצרה  לא    5-בתקופה  היזם  שנים 
יוכל להחזיר את השקעתו )והאמור נכון  
המועצה   של  זכותה  לאור  שאת  ביתר 
חודש  גם  טעינה  עמדת  הקמת  לדרוש 

 בטרם היזם נדרש לפרקה(. 

 התקבלה הבקשה לא  

36.  

18 

51 

)ד 13.4
) 

 )ד(5.2

נבקש להבהיר מה המשקל שיינתן לכל  
 אחד מרכיבי התמורה. 

 מפורט בהסכם  

37.  
19 14.5 

מעל   מחירים  עליית  של  במקרה  למעט 
ביחס לרכיבים הקשורים לעמדות    20%

 הטעינה עצמן. 

 הבקשה לא התקבלה 

38.  
 הבקשה לא התקבלה  נבקש למחוק את הסעיף.  14.7 19

39.  

20 

24 

26 

15.4 

19.3 

21.2 

אינו   הערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש 
עד   רק  ויתאפשר  מוסכם  פיצוי  בגדר 
למועצה   בפועל  שנוצרו  הנזקים  לגובה 
באיזו   המציע  עמידת  מאי  כתוצאה 
המכרז   חוברת  לפי  מהתחייבויותיו 
יתאפשר   כך שלא  והסכם ההתקשרות, 
סכום   מלוא  של  אוטומטי  חילוט 

 הערבות. 

 הבקשה לא התקבלה 

28 15  

58 13.2  
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40.  
21 15.8 

נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעות  
מקבלת   עבודה  ימי  כשבעה  לאחר  עד 
בשל   וזאת  ההבהרה  לשאלות  תשובות 

 תקופת החגים בהם איננו עובדים.

 הבקשה לא התקבלה 

 22 16.4 

נבקש להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל  
בגינן   נסיבות  ולהעדר  הסף,  תנאי 
זכייה   לבטל  מפורשות  החברה  רשאית 
את   לקבל  מחויבת  החברה  מציע,  של 

 ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר. 

 הבקשה לא התקבלה 

41.  
22 16.7 

כדי   באמור  אין  כי  להבהיר  נבקש 
כתובים   אינם  אשר  סף  תנאי  להוסיף 

ביכולתו של  מפורשות בהסכם זה, ואין  
אשר   למציע  עדיפות  ליתן  כדי  הסעיף 
בהתאם   הראשון  במקום  שלא  דורג 

 להוראות מכרז זה. 

 הבקשה לא התקבלה 

42.  
13 

9.8  
טבלה,  
 ביטוח 

"מלא   המילים  את  להסיר  מבוקש 
למועצה" בעמודת "תיאור השירותים"  
בקטגורית "ביטוח" ואת המילה "לשנה  
קטגוריה   ביצוע"  "מועד  בעמודת 

 "ביטוח" 

 הבקשה התקבלה 

43.  
 הבקשה לא התקבלה  לא ישים.  -נבקש להסיר את הסעיף  17.3 23

44.  
 הבקשה התקבלה  נבקש להסיר את הסעיף.  17.5 23

45.  
23 17.8 

נבקש להחליף את המילים "כי בדק עם  
להם   ואין  לגבי  מבטחיו  הסתייגויות 

במילים   והכיסויים"  התנאים  הנוסח, 
 "לעניין התנאים והביטוחים".

 הבקשה לא התקבלה 

46.  
23 17.4 

נספח   מועד הפקדת  נבקש להאריך את 
הקבלן" ביטוחי  לאישור  ימי    14-" 

 עסקים. 

הבקשה התקבלה, אך בכל מקרה  
החתום   האישור  את  להמציא  יש 

תחילת    3לפחות   לפני  עבודה  ימי 
 הפעילות 

47.  

24 

26 

19.2 

21.1 

לסעיף   ביחס  לעיל  למבוקש  בהתאמה 
, נבקש להאריך את מועד המצאת  17.4

כולל   החתום,  ההתקשרות  הסכם 
ל הביצוע,  וערבות  ימי    14-נספחיו 

 עסקים. 

 הבקשה לא התקבלה 

27 9 
 

48.  
27 

1 

2 

3 

"ולאחר   המילים  את  למחוק  נבקש 
לביצוע   שנועדו  במקומות  שביקרתי/נו 
המכרז".   נשוא  בפרויקט  העבודות 
מקומות   של  רשימה  כולל  אינו  המכרז 
וממילא המועצה יכולה בכל עת לבקש  

 מקומות נוספים.  

מנוע   אינו  המציע  כי  להבהיר  נבקש 
שלא   מידע  לכל  ביחס  טענות  מהעלאת 

 הבקשה לא התקבלה 

פריסת   את  המפרטת  מפה  מצ"ב 
 העמדות 
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ידע כיוון שלא יכול היה לדעת, וכן ביחס  
 לכל מום או פגם נסתר. 

49.  
30 

חלק  
 ב'

בגין   הניקוד  תוספת  את  להסיר  נבקש 
בפרוטוקול   שאינו    2.0שימוש  כיוון 

ובאף סוג   בשימוש בשום מקום בעולם 
 של עמדה.  

 הבקשה התקבלה 

50.  
32  

  1.4נבקש לתקן את ההפניות בסעיפים  
 . 1.7-ו

 

1.26.2=1.2 

6.6=1.6 

51.  
יכול  נבקש    35 כאמור  אישור  כי  להבהיר 

 שיינתן על נייר לוגו של רואי החשבון. 
 הבקשה התקבלה 

52.  
37  

 נבקש להבהיר: 

תנאי   .1 שני  את  מוכיחים  האם 
באותה   הניסיון  בעניין  הסף 
 הטבלה או שיש צורך להפריד?

את  .2 להוכיח  ניתן  בטבלה  היכן 
שעליה   )ככל  הסכום  דרישת 

 מתבססים(? 
נבקש להבהיר שניתן לצרף את  .3

 אישור המזמין כאסמכתא. 

באותה   .1 להוכיח  ניתן 
 הטבלה 

 נבקש לצרף אסמכתא  .2
התקבלה  .3 ובלבד    הבקשה 

לביצוע   הוכחה  שתצורף 
 העבוד 

53.  
40  

 נבקש להוסיף את הנוסח הבא:

פי   על  סודיות  לשמירת  התחייבויותינו 
על: )א( מידע אשר  הצהרה זו לא תחול  

מסירתו   ו/או  העברתו  במועד  כי  נוכיח 
אלינו ו/או חשיפתו בפנינו, או בכל מועד  
מאוחר יותר, היה או הפך להיות נחלת  
הכלל, וזאת שלא עקב מעשה או מחדל  
חובת   שחב  מי  של  הפרה  המהווים 
לרבות   למועצה,  נאמנות  או  סודיות 

מידע הנדרש לגילוי על   שלנו; )ב( 
ל דין  כל  ובלבד  פי  מוסמכת,  רשות 

שנודיע למועצה באופן מידי על הדרישה  
המוסמכת,   הרשות  אלינו  שהפנתה 
שהגילוי יוגבל להיקף הנדרש מפורשות  
לבקשת   להתנגד  למועצה  ושנאפשר 
הגילוי; )ג( מידע שנמסר לנו באופן חוקי  

ו-על שלישי;  צד  וידע    -ידי  מידע  )ד( 
ללא   עצמאי  באופן  ידינו  על  שפותחו 

 התחייבות זה.  הפרת כתב

 הבקשה לא התקבלה 

54.  

43 

אישור  
קיום  
 ביטוח 

פירוט  
השירו 
 תים

בקוד "    069מבוקש להחליף את קוד "" 
 ". 98" ולהסיר את קוד " 029

הבקשה   029לקוד    069החלפת קוד  
 התקבלה 

קוד   לא   098הסרת  הבקשה 
 התקבלה 

55.  
"היעדר"   3.1 49 המילה  את  להוסיף  נבקש 

 לאחר המילים "מובהר ומודגש כי". 
 הבקשה התקבלה 
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56.  
49 3.4 

לאור   ההצהרה  למחוק  העובדה  נבקש 
שרשימת האתרים טרם פורסמה ולאור  
לדרוש   רשאית  שהמועצה  העובדה 

 הוספת אתרים על פי החוזה. 

פריסת   את  המפרטת  מפה  מצ"ב 
 העמדות 

57.  
50 3.6 

",בהתאם   המילים  את  להוסיף  נבקש 
הסוג,"   מאותו  בפרויקטים  למקובל 

 לאחר המילים "על פי תנאי חוזה זה". 

 הבקשה לא התקבלה 

58.  
50 3.13 

שינויים   על  המדובר  כי  להבהיר  נבקש 
טכנולוגיים בתכנה בלבד, ובלבד ששינוי  

 כאמור הינו מקובל בשוק באותה העת. 

 התקבלה   לא הבקשה

59.  
51 5.3 

נבקש להוסיף את המילה "להלן" אחרי  
בסעיף   "כאמור  נבקש  8המילים   ."

להבהיר כי הזכות האמורה הינה ביחס  
הראשונית בלבד,  לתקופת ההתקשרות  

 ולא המוארכת. 

 התקבלה לא  הבקשה 

60.  

51 

53 

5.5 

6.11 

לפינוי   התקופה  את  להאריך  נבקש 
 ( ימים.30האתרים לשלושים )

כמו כן, נבקש להנמיך את סכום הפיצוי  
ל איחור  את    150-בגין  ולמחוק  ש"ח 

סעד   מכל  למעט  מבלי  "וזאת  המילים 
 העומד למועצה על פי כל דין".

  30-האתרים יוארך לפינוי   .1
 ימים 

 הבקשה לא התקבלה  .2

 

61.  
52 6.3 

המונח   נספח  לאיזה  להבהיר   נבקש 
"הרשימה המצורפת" מתייחס. במידה  
כלשהו,   לנספח  מתייחס  המונח  ואין 

 נבקש כי יוגדר נספח שכזה. 

כמו כן ולצורך אחידות עם שאר חלקי  
]סעיף   המכרז[,    7.11המכרז  לחוברת 

בטרם תעשה המועצה  נבקש להבהיר כי 
את   להגדיל/להקטין  בזכותה  שימוש 
מיקומם,   את  לשנות  או  האתרים  מס' 
תוך   היזם  עם  להתייעץ  עליה  יהיה 
למזער   ניסיון  תוך  בדעתו  התחשבות 

 עלויות נוספות. 

בנוסף נבקש להבהיר, כי הקטנת כמות  
עמדות הטעינה תעשה אך ורק עד למועד  
בוצעה   היזם.  ידי  על  הציוד  הזמנת 

הציוד,  הקטנ הזמנת  לאחר  כאמור  ה 
ככל   בנזקיו  היזם  את  המועצה  תשפה 

 שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין.  

את   .1 המפרטת  מפה  מצ"ב 
 פריסת העמדות 

 הבקשה לא התקבלה  .2
 הבקשה התקבלה  .3

62.  
53 6.7 

"לשביעות   המילים  את  למחוק  נבקש 
את   במקומן  ולכתוב  המפקח"  רצון 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  המילים 

 זה" 

 התקבלה הבקשה לא  

63.  
זה   6.10 53 סעיף  בין  היחס  מה  להבהיר  נבקש 

 לעיל.  5.2 – 5.1ובין  
עד    60 או  חודשים   120חודשים 

 במקרה של הארכת ההסכם
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64.  
53 6.11 

נבקש למחוק הסעיף. הבעלות בעמדות  
אם  ורק  אך  למועצה  תועבר  הטעינה 
במחיר   הטעינה  עמדות  את  תרכוש 

  5.4בסעיף  שיוסכם בין הצדדים כאמור  
 לחוזה. 

הבעלות בעמדות  הסעיף לא ימחק,  
ורק   אך  למועצה  תועבר  הטעינה 
הטעינה   עמדות  את  תרכוש  אם 
הצדדים  בין  שיוסכם  במחיר 

 לחוזה.   5.4כאמור בסעיף 

65.  
56 9.3 

נבקש להבהיר היכן אמור המציע להציע  
 תעריף המינימום ומה משקל רכיב זה. 

בנוסף, נבקש )לצורך אחידות עם סעיף  
הקטע  לחובר  7.17 כי  המכרז(  ת 

ו/או   "המועצה  במילים  שמתחיל 
"ממועד   במילים  ומסתיים  המועצה" 
יימחק   הנ"ל"  התנאים  של  חלותם 
המשך   שיהווה  כך  וייכתב  בשלמותו 

מ סעיף  -)וחלק  נבקש  9.4(  לחלופין   .
עוסק   המדובר  החלק  מדוע  להבהיר 

בסעיף   נמצא  אך  מירבי    9.3בתעריף 
 אשר עוסק בתעריף מינימום. 

 בוטל  9.3סעיף 

66.  
60 18.4 

רלוונטי   אינו  הסעיף.  למחוק  נבקש 
זה   בחוזה  הנדון  עבודות מהסוג  לצורך 
הוצאות   את  להעלות  כדי  בכך  ויש 

 המציע בצורה משמעותית. 

 הבקשה לא התקבלה 

67.  
60 18.9 

נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן בסעיף  
ו/או   לציוד  ביחס  תחול  לא  האמור 

הקבלן ומצויים  חומרים אשר אינם של  
היא   הזזתם למקום אחר  ואשר  בשטח 

 באחריות המועצה. 

 התקבלה לא  הבקשה 

68.  
הינה   19.1 61 למחוק את המילים "אשר  נבקש 

 סופית ובלתי ניתנת לערעור".
 הבקשה לא התקבלה 

69.  
ב 19.2 61 שמתחיל  הקטע  את  למחוק  - נבקש 

 "מוסכם כי בכל עניין" ועד סוף המשפט. 
 התקבלה הבקשה לא  

70.  
61 20.1 

"קלקול   המילים  לאחר  להוסיף  נבקש 
ידו   "על  המילים  את  שייגרם" 

 במישרין". 

המילים   את  למחוק  נבקש  כן,  כמו 
אדם  כל  ושל  המועצה  רצון  "לשביעות 
הטפול   על  לפקח  המוסמכים  רשות  או 
ברכוש שניזוק כאמור" ולכתוב במקומן  
וכמפורט   "כמוסכם  המילים  את 

 בהסכם זה" 

 לא התקבלה  הבקשה

71.  
62 20.3 

אם   "אלא  המילים  את  להחליף  נבקש 
במילים   אחר"  מועד  על  הורה  המפקח 
מועד   על  הורה  המפקח  אם  "אלא 

 מאוחר יותר". 

  14כמו כן נבקש להחליף את המילים "
 ימי עסקים".   14"-יום" ל 

 הבקשה התקבלה 
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72.  
 התקבלה הבקשה לא   תקורה. 10%-נבקש להוריד ל  20.5 62

73.  
62 20.6 

"ובלבד   המשפט  את  להוסיף  נבקש 
סבירה   תהא  הנזק  תיקון  שעלות 

 בנסיבות העניין". 

 הבקשה לא התקבלה 

74.  
62 21.1 

"לשביעות   המילים  את  למחוק  נבקש 
רצונו של המפקח" ולכתוב במקומן את  
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  המילים 

 זה". 

"ובלבד   המשפט  את  להוסיף  נבקש 
ולפנות   לנקות  יחויב  לא  שהקבלן 
הימצאותם   אשר  ופסולת  חומרים 

 באתר לא נובעת מפעולות הקבלן".  

 הבקשה לא התקבלה 

75.  
נבקש למחוק את המילה "הבלעדי"   24.2 63

ולכתוב במקומה את המילים "על פי  
 דין". 

 הבקשה לא התקבלה 

76.  
63 24.3 

"המלאה"  נבקש   המילה  את  למחוק 
פי   "על  המילים  את  במקומה  ולכתוב 

 דין". 

 הבקשה לא התקבלה 

77.  
 הבקשה לא התקבלה  נבקש למחוק את הסעיף.  24.7 64

78.  
64 24 

נבקש להוסיף, "חבות הקבלן ואחריותו  
בכל מקום אשר חב בו הקבלן לפי הסכם  
זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן:  

יישא  1) לא  הקבלן  מקרה  בשום   )
בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות  
כלכליים, וכן בגין מעשה ו/או מחדל של  
גורם   ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המועצה 

( הקבל 2שלישי;  של  אחריותו  ן  ( 
ו/או   הפיצויים  של  המרבי  והשיעור 
הנזק   דמי  ו/או  ההוצאות  ו/או  השיפוי 
בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על  
סכום   על  מקרה  בכל  יעלו  לא  דין,  פי 
פוטרת   והמועצה  זה  בהסכם  התמורה 
כל   על  בזאת  ומוותרת  הקבלן  את 
תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי  

 המצוין לעיל." 

 קבלה הבקשה לא הת

79.  
בנסיבות   25.11 67 המועצה  אחריות  כי  נבקש 

 המתוארות בסעיף תיקבע על פי דין.  
 התקבלה לא  הבקשה 

80.  
67 

)א 26.1
) 

נבקש כי תקופת הריפוי תוארך שלושים  
 ( ימי עסקים.30)

 הבקשה לא התקבלה 

81.  
67 

)ב 26.1
) 

תוארך   הריפוי  תקופת  כי  נבקש 
 ( ימי עסקים.45לארבעים וחמישה )

 התקבלה הבקשה לא  

82.  
 )ג( 26.1 67

תקופת   את  להאריך  נבקש 
של   במקרה  הבקשה  הביטול/הסרת 

חדל"פ )  אירוע  כמו  60לשישים  ימים.   )
כן נבקש שגם במקרה כאמור בסעיף זה  

 הבקשה לא התקבלה 
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תינתן לקבלן התראה על כוונת המועצה  
 לבטל את החוזה.

83.  
67 26 

נבקש להוסיף סעיף ביטול החוזה על ידי  
סעיפיו   כל  את  יכלול  אשר  הקבלן, 

סעיף   של  סעיף  26.1הקטנים  למעט   ,
 )ד(.  26.1

 הבקשה לא התקבלה 

84.  
68 27.3 

או   העבודות  ביצוע  כי  להבהיר  נבקש 
אינה   משנה  קבלני  באמצעות  חלקן 

 .27מהווה העברה לפי סעיף 

התקבלה שקבלן    הבקשה  ובלבד 
המשנה עומד בכל הוראות וחובות  

 הוראות כל דין המכרז ו

85.  
64 25.1 

עוד   "כל  המילים  את  להחליף  מבוקש 
עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין"  
לאחר   נוספות  שנתיים  "למשך  במילים 

  - 11תום ההסכם" )כפי שמופיע בנספח  
 ביטוח(. 

 הבקשה התקבלה 

86.  
 .א 25.2 64

המילים   את  בסיפא  להוסיף  מבוקש 
כמפורט   השיפוי  להרחבות  "בכפוף 

 להלן". 

 הבקשה התקבלה 

87.  
"ומי   .ג 25.2 64 המילים  את  להסיר  מבוקש 

 מטעמו". 
 הבקשה לא התקבלה 

88.  
 ז.25 65

את   הסעיף  בסיפא  להוסיף  מבוקש 
המילים "יובהר, כי אין בביטול החריג  
כדי לגרוע מחובות הקבלן ו/או מזכויות  

 מבטחו על פי כל דין". 

 הבקשה התקבלה 

89.  
"  100,000הספרות "מבוקש להחליף את   .ט 25 65

 ". 300,000בספרות " 
 הבקשה לא התקבלה 

90.  
" .יא 25 65 הספרות  את  להחליף  "  60מבוקש 

 ". 30בספרות " 
 הבקשה התקבלה 

91.  
 .יג 25 65

מבוקש להחליף את המילים "התקפות  
"או   במילים  הביטוח"  התחלת  במועד 
ביטוח   למעט  להן,  המקביל  נוסח 

וביטוח  אחריות מקצועית, ביטוח צד ג'  
 חבות המוצר" )נוסח יועץ(. 

 הבקשה התקבלה 

92.  
 הבקשה התקבלה  מבוקש להסיר את הסעיף.  25.3 65

93.  
65 25.4 

מבוקש להחליף את המילים "לא יאוחר  
במילה    14  -מ   תום"  מועד  לפני  יום 

 "בתום".  

ימי עבודה"    3"- מאושר להחליף ל
 יום   14במקום 

94.  
66 25.5 

"או  מבוקש   המילים  את  להסיר 
הספרות   את  להחליף  וכן  בעקיפין" 

 ". 400,000" בספרות "1,000,000"

 הבקשה התקבלה 

95.  
הספרות   25.6 66 את  להחליף  מבוקש 

 ". 400,000" בספרות "2,000,000"
 מיליון ₪   1מאושר 

96.  
 הבקשה לא התקבלה  מבוקש: 25.9 66
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להסיר את המילים "ו/או   •
 לפצות". 

 הפיצוי".  או/להסיר את המילים "ו

97.  
66 25.10 

מבוקש להסיר את המילים "על הקבלן  
את   ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  לבחון 

 גבולות האחריות בהתאם". 

 הבקשה לא התקבלה 

98.  
68-69 30 

הודעה   לאחר  יעשה  שיפוי  כי  נבקש 
ימים ובכפוף לפס"ד    7מראש ובכתב של  

 חלוט הקובע את חבותו של הקבלן. 

 הבקשה לא התקבלה 

99.  

71 

 

עם   "מיד  המילים  למחוק  נבקש 
ולהחליפם   הראשונה"  דרישתכם 

ימים ממועד    7- במילים "עד לא יאוחר מ
 דרישתכם הראשונה". 

לפיו   משפט  להוסיף  נבקש  כן  כמו 
בדואר   ו/או  בפקסימליה  "דרישה 
לעניין   כדרישה  תחשב  לא  אלקטרוני 

 כתב ערבות זה". 

 

 הבקשה לא התקבלה 

72 

 

100.  
48  

להסכם   צורפו  א'לא   ג'.-נספחים 
להשלמת   אורכה  לקבל  נבקש  לפיכך, 
שאלות הבהרה לאחר קבלת הנספחים  

 הנ"ל. 

 על פי המופיע במסמכי המכרז

101.  
מדובר   3.7 50 שכן  הסעיף  את  למחוק  נבקש 

 .3.2בחזרה על האמור בסעיף 
 הבקשה לא התקבלה 

102.  
תחל   5.1 51 בו  המועד  מהו  שיוגדר  נבקש 

 תקופת ההתקשרות.  
 על פי הכתוב בסעיף הנ"ל 

103.  
51 5.5 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף כי חיוב  
בסעיף   הנקוב  המוסכם  בפיצוי  הקבלן 
בכתב   התראה  למתן  בכפוף  יהא  הנ"ל 
ההפרה,   תוקנה  לא  בו  במקרה  ורק 

 הקבלן יחויב בסכום הפיצוי. 

 הבקשה לא התקבלה 

104.  
53-54 6.11 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף כי חיוב  
בסעיף   הנקוב  המוסכם  בפיצוי  הקבלן 
בכתב   התראה  למתן  בכפוף  יהא  הנ"ל 
ההפרה,   תוקנה  לא  בו  במקרה  ורק 

 הקבלן יחויב בסכום הפיצוי. 

 הבקשה לא התקבלה 

105.  
54 7.1 

נבקש כי המילים "מיום זה" המופיעות  
הבאות:  במילים  יוחלפו  הסעיף  בסוף 

 "מתקופת הביצוע".  

 הבקשה לא התקבלה 

106.  
54 7.2 

התאריך   לגבי  הבהרה  לקבל  נבקש 
(. התאריך  1.12.21המצוין בסוף הסעיף )

הזמנים   לוחות  עם  מתיישב  לא  הנ"ל 
 . 7.1המפורטים בסעיף 

 בוטל  7.2סעיף 
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107.  
58 13 

כפופה   הערבות תהיה  חילוט  כי  נבקש, 

לתנאים הבאים: א. חילוט הערבות רק  

ב.   מהותית.  ו/או  יסודית  הפרה  בגין 

סכום הערבות שיחולט ישקף את הנזק  

שנגרם בפועל והוא יקוזז מסך הנזקים  

 שיגרמו למועצה.  

 

 הבקשה לא התקבלה 

108.  
55 7.6 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף כי חיוב  
בפיצוי   בסעיף  הקבלן  הנקוב  המוסכם 

בכתב   התראה  למתן  בכפוף  יהא  הנ"ל 
ההפרה,   תוקנה  לא  בו  במקרה  ורק 

 הקבלן יחויב בסכום הפיצוי. 

 הבקשה לא התקבלה 

109.  
61 

19.1-
19.2 

והקבלן   במקרה  כי  להבהיר,  נבקש 

יידרש לביצוע כל הוראה, הנחיה והערה  

המועצה   ידי  על  השירותים  עם  בקשר 

לבצעה,   אין  דעתו  שיקול  לפי  אשר 

הקבלן לא יישא באחריות לתוצאות או  

השלכות ביצוע ההנחיה על ידי המועצה,  

מי   ו/או  המועצה  ידי  על  שנמסרו  ככל 

 מטעמה.  

 

 הבקשה לא התקבלה 

110.  
61 20.1 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי תיקונים  
לכך   בכפוף  יתבצעו  בסעיף  כאמור 
שהוכח שהקבלן הוא זה שגרם לנזקים  
הנטענים. כמו כן, נבקש לקבל התראה  
בדבר   הטענות  על  להגיב  ואפשרות 

 נזקים.  

התקבלה לא  התראה  הבקשה   ,
 תינתן בהתאם לצורך 

111.  
63 24 

פרט לנזקי גוף ורכוש נבקש להגביל את  

 אחריותו של הקבלן כדלקמן:

הקבלן לא יהיה אחראי ולא   •

יישא באחריות בנזקים  

תוצאתיים ו/או עקיפים ו/או 

נזקים שנגרמו כתוצאה מכוח 

עליון כל שיגרמו למועצה ו/או  

 לצד שלישי כלשהו.  

כמו כן, נבקש כי תחול הגבלת  •

אחריות לגבי נזק או לפיצויים 

מסוג כלשהו ולכל חבות  

כספית )ככלל השבה( וכי היא 

 הבקשות לא התקבלו 
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תביעה מכל סוג תחול לגבי כל 

שהוא, תהא עילה אשר תהא, 

בין חוזית, בין נזיקית ובין  

 אחרת.  

גובה סכום האחריות של   •

הקבלן ע"פ הסכם זה, יהיה  

גובה התמורה החוזית בפועל 

בגין ההסכם עד למועד  

היווצרות העילה ועד לגובה  

התמורה החוזית לפי הנמוך  

 מבין השניים.  

 

112.  
68 30 

את   ישפה  שהקבלן  כך  לתקן,  נבקש 
פס"ד   או  חלוט  לפס"ד  בכפוף  המועצה 
שאין כנגדו עיכוב ביצוע, וכן בכפוף לכך  
ללא   התובע  עם  תתפשר  לא  שהמועצה 
הקבלן.   של  ובכתב  מראש  הסכמה 
מנימוקים   אלא  תימנע  של  הסכמה 

 סבירים.  

 לה הבקשה לא התקב

113.  
נבקש, כי הקיזוז יהיה רק של סכומים   32 69

 קצובים ומכוח הסכם זה בלבד.  
 הבקשה לא התקבלה 

114.  
קיזוז   24.2 39 או  מהערבות  חילוט  או  נבקש  

 מהתמורה. 
 הבקשה לא התקבלה 

115.  
 הבקשה לא התקבלה  נבקש להסיר את הסעיף  17.3 23

116.  
 17.4 

: "לא יאוחר  נבקש להסיר את המילים

הודעת  )שבעה( ימים ממועד קבלת  7 -מ

 המועצה בדבר זכייתו במכרז"

"ולהפקיד   במילים:  להחליפם  נבקש 
תחילת   מתן  טרם  המועצה  לידי 

 השירותים" 

 הבקשה לא התקבלה 

117.  
43 

נספח  
11 1.2 

המילים את  להסיר  "הביטוח  נבקש   :

המקומית   המועצה  את  לכולל  מורחב 

 קצרין..." 

"הביטוח   במילים:  להחליפם  נבקש 
את   לשפות  המקומית  יורחב  המועצה 

 קצרין..." 

 הבקשה לא התקבלה 

118.  
43 

נספח  
11 1.5 

 הבקשה לא התקבלה  :נבקש להסיר את המילים
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כאמור   למפרע   "הביטוח  תאריך  כולל 

על   החתימה  ממועד  יאוחר  לא  אשר 

 " ההסכם

"ולהפקיד   במילים:  להחליפם  נבקש 
תחילת   מתן  טרם  המועצה  לידי 

 השירותים" 

119.  
43 

נספח  
11 1.6 

 :נבקש להסיר את המילים

כאמור   למפרע   "הביטוח  תאריך  כולל 

על   החתימה  ממועד  יאוחר  לא  אשר 

 " ההסכם

"ולהפקיד   במילים:  להחליפם  נבקש 
תחילת   מתן  טרם  המועצה  לידי 

 השירותים" 

 הבקשה לא התקבלה 

120.  
43 

נספח  
11 

2 

: "ללא צורך  נבקש להסיר את המילים

 בכל דרישה מצד המועצה" 

 להחליפם במילים: "עם דרישה" נבקש 

 

 הבקשה לא התקבלה 

121.  
43 

נספח  
11 

2 

 :נבקש להסיר את המילים

כאמור   למפרע   "הביטוח  תאריך  כולל 

על   החתימה  ממועד  יאוחר  לא  אשר 

 " ההסכם

"ולהפקיד   במילים:  להחליפם  נבקש 
תחילת   מתן  טרם  המועצה  לידי 

 השירותים" 

 הבקשה לא התקבלה 

122.  
44 

נספח  
11 

4 

"או   המילים  לאחר  שירשם  מבוקש 

 לביטוחי הקבע של הקבלן": 

ראשי   הקבלן   "  : כך  שירשם  מבוקש 
לערוך את הביטוח הנוסף או המשלים  

 כאמור" 

 הבקשה התקבלה 

123.  
44 

נספח  
11 

6 

המילים את  להסיר  "ועל  נבקש   :

 הפועלים מטעמה" 

נבקש להחליפם במילים: "ו/או תאגיד  
 ומנהלים" עירונים ו/או עובדיהם 

 הבקשה התקבלה 

124.  
44 

נספח  
11 

12 

נבקש להסיר את המילה    3  - "בשורה ה
 "כל"  

 הבקשה לא התקבלה 
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125.  
45 

אישור  
קיום  
 ביטוח 

 פרק אחריות כלפי צד ג': 

קוד   את  להסיר  "רכש    329נבקש   :
 המבקש ייחשב כצד ג'"  

 הבקשה לא התקבלה 

126.  
נבקש להסיר את המילה     1  -"בשורה ה 25.1 64

 "כל" 
 הבקשה התקבלה 

127.  
64 25.1 

: " ועל עוד עלולה    להסיר את המילים

 להיות לקבלן אחריות על פי דין" 

שנתיים   ולמשך   " להחליפם:  מבוקש 
 נוספות מתום ההתקשרות" 

 הבקשה התקבלה 

128.  
יש להוסיף את המילים: "בגין מעשי או   25.2 64

 מחדלי הקבלן" 
 הבקשה התקבלה 

129.  
64 25.2 

כי   "ביטוח  מבוקש  כך:  ירשם  הסעיף 
חבות המוצר יורחב לשפות את המועצה  
או מחדלי הקבלן   ועובדיה בבגין מעשי 

 ו/או עובדיו ומנהליו" 

 הבקשה התקבלה 

130.  
65 25.2 

במלל   יוחלף  שהנוסח  נבקש 
הבא: " חריג רשלנות רבתי מבוטל אך  
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור  

המבטחת   מזכויות  לגרוע  וחובות  כדי 
הביטוח,   חוזה  חוק  פי  על  המבוטח 

לאמור  1981-תשמ"א בכפוף  וזאת   ,
 באישור זה" 

 הבקשה התקבלה 

131.  
65 25.2 

 מבוקש כי הסעיף ירשם כך:  

"ביטוח יכסה את אחריות הקבלן על פי  

 דין ואחריות עובדיו ומנהליו. 

קבלנים   עם  הקבלן  התקשרות  לעניין 
וקבלני משנה, מתחייב המבוטח לכלול  
דרישות   איתם  ההתקשרות  בהסכמי 
ואופי   להיקף  בהתאם  נאותות  ביטוח 

 השירותים עמם." 

 הבקשה לא התקבלה 

132.  
65 25.2 

המילים את  של   להסיר  סך  :"על 

100,000  " ₪ 

שהסכום   "ובתנאי  להחליפם:   מבוקש 

 ₪"  20,000בו יישא לא יעלה על  

 

 הבקשה לא התקבלה 

133.  
65  

 יום"  60להסיר את המילה: " 

 יום"   30מבוקש להחליפם:  "

 הבקשה התקבלה 

134.  
מבוקש למחוק סעיף זה. הקבלן ממציא   25.3 65

 אישור ביטוח בהתאם לדרישות  
 הבקשה התקבלה 
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135.  
65 25.4 

: "ללא צורך  נבקש להסיר את המילים

 בכל דרישה מצד המועצה" 

 נבקש להחליפם במילים: "עם דרישה" 

 התקבלה הבקשה לא  

136.  
65 25.4 

המילים  את  להסיר  לא   :נבקש   "  :

 יום לפני מועד"  14 –יאוחר מ 

 נבקש להחליפם במילים: "בתום" 

 יום   14ימי עבודה במקום    3מקובל  

137.  
66 25.5 

המילים את  להסיר  שלא   :נבקש   "  :

 " 1,000,000 -יפחת מ 

של   סך  "על  במילים:  להחליפם  נבקש 
250,000  "₪ 

 ₪   400,000מאושר 

138.  
66 25.6 

המילים את  להסיר  שלא   :נבקש   "  :

 " 2,000,000 -יפחת מ 

של   סך  "על  במילים:  להחליפם  נבקש 
300,000  "₪ 

 מיליון ₪   1מאושר 

139.  
נבקש להסיר את המילה     7 -"בשורה ה 25.7 66

 "כל" 
 הבקשה התקבלה 

140.  
נבקש להסיר את המילה     3  -"בשורה ה 25.8 66

 "כל" 
 הבקשה לא התקבלה 

141.  
67 25.11 

המילים את  להסיר  מי  נבקש  "ו/או   :

 מטעמה" 

נבקש להחליפם במילים: "ו/או תאגיד  
 עירונים ו/או עובדיהם ומנהלים" 

 הבקשה לא התקבלה 

142.  
  

 מבוקש להוסיף סעיף כדלקמן:

מי   ואת  הקבלן  את  פוטרת  "המועצה 
עובדיו ומנהליו מאחריות לכל אבדן או  

שיגרם, מסיבה כלשהי, לרכוש ו/או  נזק 
ו/או   לציוד כלשהו אשר נמצא בבעלות 
ו/או   הפעילות  במתחם  ו/או  ברשות 
פי   על  לפעילות  הקשור  בכל  בסביבתו 
הסכם זה, אולם הפטור כאמור לא יחול  

 לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. " 

 הבקשה לא התקבלה 

143.  
  

אינם   במכרז  שנקבעו  המועדים 

נאות   זמן  המציע  בידי  מותירים 

 להתארגנות. 

( מחר  תחל  הסוכות  (  20/9חופשת 

 .28/9ותסתיים ביום  

ל   נקבע  המכרז  להגשת    30/09המועד 

 ( היום  רק  המועד  19/09בעוד  נקבע   )

 האחרון לשליחת שאלות. 

ה לתאריך  נדחה  ההגשה    - מועד 
 12:00בשעה   17.10.21
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רק   מותיר  למתן    2הדבר  עבודה  ימי 

הגשת   וכן  מצידכם  הבהרה  תשובות 

 המכרז מצד המציע. 

 

למציע לפחות פרק זמן של כ    נדרש לתת

הבהרה    7 תשובות  קבלת  ממועד  ימים 

 לצורך התארגנות ומתן מענה איכותי. 

 

אי לכך, נבקש דחיית מועד הגשת 

 המכרז בהתאם. 

144.  
6 6.6 

נבקשכם לאשר התקיימות התנאי ביחס  

לפחות",    2"-ל מוסמכים  חשמלאים 

לפחות  במציע,   המחזיק  בגורם  ו/או 

 . מהזכויות במציע 50%

זו   מעין  בקשה  כי  נציין,  זה  בהקשר 

מוניציפאליים   במכרזים  גם  אושרה, 

רכבים   טעינת  בתחום  אחרים 

 חשמליים. 

ה, בכפוף לעמידה  הבקשה התקבל
 בתנאי המכרז 

145.  
10 8.3 

בעמדה   טעינה  נקודות  לשתי  הדרישה 

במקביל   לטעון  לאור   –שיכולות 

מתקיימת   אינה  זו  שדרישה  העובדה, 

,  נבקשכם  DC  50  kWבעמדות טעינה  

  DC-להחריג דרישה זו ביחס לעמדות ה

 .AC-ולהחילה רק על עמדות ה

 הבקשה התקבלה 

146.  
12 9.5 

הינה   אשראי  כרטיסי  לקריאת  דרישה 

הרכבים.   טעינת  בעולם  נדירה  דרישה 

הציבוריות   הטעינה  עמדות    ACבכל 

הפזורות בכל העולם, לא קיימת דרישה  

ואינה   מיושנת  זו  דרישה  זה.  מסוג 

הטלפון   דרך  התשלום  לעידן  רלוונטית 

הנייד. מה גם שהדרישה מצמצמת את  

ליצרן   הרלוונטיות  הטעינה  עמדות 

 ! בודד

בכרטיס   תשלום  אפשרויות  במסגרת 

אשראי קיימת אפשרות לביצוע תשלום  

נבקש   הצורך,  במידת  מיידי  טלפוני 

 לאשר אפשרות זו כעמידה בתנאי זה.

 & Plug-יתרה מזאת, כל נושא שיטת ה

Charge    אינו רלוונטי לשנים הקרובות

 ולא מובן מדוע נכלל בדרישות המכרז. 

 הבקשה לא התקבלה 
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אשר לאור כלל האמור לעיל, נבקשכם ל

בלפחות   תשלום    3הסתפקות  אמצעי 

 מתוך האמצעים המנויים בסעיף. 

147.  
17 13.2 

ההתקשרות   בתקופת  כי  קובע,  הסעיף 

המשך   לדרוש  רשאית  תהא  המזמינה 

כדי   בכך  יהיה  שלא  ובלבד  פריסה 

נא   ההתקשרות.  תקופת  את  להאריך 

הבהירו כי מרגע הקמת כל עמדה נוספת  

לגביה   בת  תחול  הפעלה    10תקופת 

שנים, שכן אין התכנות כלכלית בהקמת  

קצרה   לתקופה  והפעלתה  עמדה 

הקמת   לדרוש  סביר  זה  אין  )לדוגמא: 

להתקשרות   השלישית  בשנה  עמדה 

העמדה   להפעלת  התקופה  כשיתרת 

 תעמוד על שנתיים בלבד(. 

דרישה זו, הינה בלב ליבה של כלכליות  

 המכרז.

 הבקשה לא התקבלה 

148.  
17 13.3 

בתחום,  המכרזים  במרבית  כמקובל 

לפירוק   הדרישה  את  להסיר  נבקשכם 

תקופת   בתום  העמדות  ופינוי 

ההתקשרות ולקבוע כי העמדות יועברו  

שתוסכם   בתמורה  המועצה  לבעלות 

 בינה לבין הזוכה במכרז. 

 

בעמ'   מזאת,  בסעיף  53יתרה   ,6.11  

בסיום   כי  במפורש,  נאמר  לחוזה, 

ההפעלה   בעמדות, תוקפת  הבעלות 

החשמל   חברת  מול  והחוזה  החיבורים 

 יועברו לבעלות המועצה.

 הבקשה לא התקבלה  .1
 13.3בכפוף לרשום בסעיף  .2

149.  
30 

חלק  
 ב'

עמדות   בהתקנת  העשיר  ניסיוננו  לאור 

של  רב  במספר  זכייה  ומכוח  ציבוריות 

עדיפות   מתן  מוניציפאליים,  מכרזים 

נוכחי   שימוש  העושות  לעמדות 

אינה    OCPP 2.0בפרוטוקול   ומעלה, 

עולה בקנה אחד עם המצב הקיים כיום  

המותקנות   העמדות  וביכולת  בשוק 

האמורה(   ביכולת  תומכות  )שאין  כיום 

נה מיטבי לצורכי בעלי הרכבים  לתת מע 

 .החשמליים הקיימים כיום בישראל

 בהקשר זה, אנו מבקשים לציין, כי:

להבנתנו, ניקוד פרמטר זה בהיקף   .א

נקודות )כמפורט בחלק   5של של  

 הבקשה התקבלה 
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( אינו סביר ביחס למידת  32ב, עמ' 

המהותיות של הדבר ביחס -אי

ליכולת מתן מענה איכותי לצורכי 

-נצבר עדהרשות ולאור הניסיון ש

 כה בשוק המוניציפאלי.

( נקבע  50לחוזה )עמ'  3.13בסעיף  .ב

באופן מפורש, כי "במידה ובמהלך  

תקופת ההתקשרות יהיו שינויים  

טכנולוגיים אשר ישפיעו על אופן  

העבודה של עמדות הטעינה ו/או  

על תנאי השוק, המורשה מתחייב  

לעדכן את עמדות הטעינה בהתאם  

ל בכפוף  לשינויים הטכנולוגיים והכ

לקבלת אישורה המוקדם של 

 העירייה או על פי דרישתה". 

הענקת משקל כה נכבד לפרמטר  .ג

כה שולי, שלא זכה לשום  

התייחסות במכרזי רשויות  

מובילות במדינת ישראל ו/או 

כפרמטר מהותי של משרד  

האנרגיה, מעלה תהיות באשר 

לסדרי העדיפות בציון האיכות 

 .ו/או העדפה מפלה

נבקש לבטל כליל את  ור,  לאור כלל האמ

האיכות   בניקוד  להעדפה  הקביעה 

 ביחס לפרמטר האמור. 

150.  
30 

חלק  
 ב'

עמדות   בהתקנת  העשיר  ניסיוננו  לאור 

של  רב  במספר  זכייה  ומכוח  ציבוריות 

עדיפות   מתן  מוניציפאליים,  מכרזים 

ביכולות   התומכות   & Plugלעמדות 

Charge  עם אחד  בקנה  עולה  אינה   ,

וביכולת   בשוק  כיום  הקיים  המצב 

)שאין  כיום  המותקנות  העמדות 

מענה   לתת  האמורה(  ביכולת  תומכות 

הרכבים  מיטבי   בעלי  לצורכי 

 .החשמליים הקיימים כיום בישראל

 בהקשר זה, אנו מבקשים לציין, כי:

להבנתנו, ניקוד פרמטר זה בהיקף   .א

נקודות אינו סביר ביחס  5של 

המהותיות של הדבר -למידת אי 

ביחס ליכולת מתן מענה איכותי 

לצורכי הרשות ולאור הניסיון 

 הבקשה לא התקבלה 
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כה בשוק  -שנצבר עד

 המוניציפאלי. 

( נקבע  50לחוזה )עמ'  3.13בסעיף  .ב

באופן מפורש, כי "במידה ובמהלך  

תקופת ההתקשרות יהיו שינויים  

טכנולוגיים אשר ישפיעו על אופן  

העבודה של עמדות הטעינה ו/או  

על תנאי השוק, המורשה מתחייב  

לעדכן את עמדות הטעינה בהתאם  

לשינויים הטכנולוגיים והכל בכפוף  

שורה המוקדם של לקבלת אי

 העירייה או על פי דרישתה". 

הענקת משקל כה נכבד לפרמטר  .ג

כה שולי, שלא זכה לשום  

התייחסות במכרזי רשויות  

מובילות במדינת ישראל ו/או 

כפרמטר מהותי של משרד  

האנרגיה, מעלה תהיות באשר 

לסדרי העדיפות בציון האיכות 

 .ו/או העדפה מפלה

יל את  נבקש לבטל כללאור כלל האמור,  

האיכות   בניקוד  להעדפה  הקביעה 

 ביחס לפרמטר האמור 

151.  
32 1.2 

נא הבהירו מהי כמות העמדות הנדרשת  

האם מדובר    –לשם עמידה בתנאי הסף  

בעמ'    20-ב כאמור  כפולות  ,  32עמדות 

ב  1.2סעיף   כפולות    10- או  עמדות 

 6.2, סעיף  5כמצוין בעמ' 

 5בעמוד  6.2לפי סעיף 

152.  
56 9.3 

נפלה טעות סופר בסעיף, שכן   להבנתנו 

היזם אינו נדרש להגדיר בהצעתו תעריף  

את  לבטל  נבקשכם  לפיכך,  מינימום. 

 הסעיף כליל. 

 הבקשה התקבלה 

153.  
13 9.8 

במקום   ""ביטוח"   בנושא  בטבלה 
יבוא   בנפש"  מלא...פגיעה  "ביטוח 
"ביטוח אחריות החוקית ו/או על פי דין  
מעבידים   חבות  בביטוח  המציע  של 

 וביטוח אחריות כלפי צד שלישי"  
כוללים   לא  המציע  ביטוחי  כי  יובהר 

המועצה לאחריות  הם    ,כיסוי  אולם 
בגין   המזמין  את  לשפות  מורחבים 

 מחדל של הקבלן.מעשה ו/או 

 

לתיקון   בכפוף  התקבלה  הבקשה 
 בגוף הבקשה 
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154.  
16 11.3 

וניאות   "הולם  יבוא:  "מתאים"  לאחר 
זה   במכרז  הביטוח  לדרישות  בכפוף 
ובהתחשב במהות ההתקשרות עם קבלן  

 המשנה, אופייה והיקפה" 

 

לתיקון   בכפוף  התקבלה  הבקשה 
 בגוף הבקשה 

155.  
23 17 

 

סעיף   .1 למחוק   –   17.3מבקשים 
חברות ביטוח לא מוכנות לקבל 
ו/או   במלואן  מכרז  מסמכי 
ולבטח   הסכמים  ו/או  בחלקן 
עבור מבוטחיהם  לא להתחייב 
ו/או   כאלו  ביטוחים  לערוך 
אחרים. כמו כן המציע לא יוכל 
יקבל  כי  להתחייב/להצהיר 
לערוך   התחייבות  ממבטחיו 

 הביטוחים כנדרש. 

במקום המילים   –  17.4בסעיף   .2
)שבעה(" יבוא    7-"לא יאוחר מ

"14  ." 
סעיף   .3 למחוק   –  17.5מבקשים 

הדרישה  להסיר  מבוקש 
 להמציא הפוליסות.   

העתקי   כי  מבוקש  לחלופין, 
מידע   במחיקת  ימסרו  הפוליסות 
ובכפוף   רלוונטי  לא  ו/או  עסקי 
להתחייבות המועצה  לסודיות כלפי  

 הקבלן/מציע. 

מבקשים למחוק    – 17.8בסעיף   .4
"המהווים  המילים 
ראו   אישור...הנדרשים" 

 לעיל.    1כאמור בסעיף 
 

 התקבלה  א. הבקשה ל 1

 . הבקשה לא התקבלה 2

 . הבקשה  התקבלה 3

 . הבקשה לא התקבלה 4

156.  
24 19.2 

במקום  כדלקמן:  לתקן  מבקשים 

"   7המילים "   יבוא  )ארבעה    14)שבעה( 

 עשר ימים(" 

 הבקשה לא התקבלה 

157.  
26 21.1 

במקום  כדלקמן:  לתקן  מבקשים 

"   7המילים "   יבוא  )ארבעה    14)שבעה( 

 עשר ימים(" 

 הבקשה לא התקבלה 

158.  
43 1.1 

 מבקשים לתקן כדלקמן: 

לאחר המילה "כינון" יבוא ")למעט   .1
 מלאי(". 

במקום המילים "הניתנים לכיסוי"   .2
 יבוא "המבוטחים"  

יבוא   .3 מטעמה"  "הבאים  במקום 
 ומנהליה"."עובדיה 
 לחלופין, 

 .הבקשה התקבלה 1

 . הבקשה התקבלה 2

 . הבקשה לא התקבלה 3

 . הבקשה לא התקבלה 4

 . הבקשה התקבלה 5
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יבוא   .4 מטעמה"  "הבאים  לאחר 
 "ולעניין קבלנים בכפוף להדדיות"  

ו/או   .5 "בזדון"  המילים  לאחר 
נזק   בסיס  "על  יבוא  "פריצה" 

 ראשון". 
 

159.  
43 1.2 

 מבקשים לתקן כדלקמן:
תתקבל הפוליסה המשולבת   .1

לביטוח אחריות כלפי צג שלישי, 
חבות בעלי מוסכים, חבות מוצר 

 ואחריות מקצועית. 
במקום "מורחב לכלול" יבוא  .2

 "יורחב לשפות"  
במקום "שעלולה להיות מוטלת   .3

 עליה" יבוא "אשר תוטל עליה" 

בסיפא יבוא "הביטוח כולל חריג רכוש  

  בפיקוחו ו/או השגחתו ו/או חזקתו של 

פועלים   עליו  רכוש  ו/או  המבטח 

ביטוח/גבול   סכום  מעל  במישרין 

 ₪"  1,000,000אחריות  של 

יתוקן אולם מקובל    –  1סעיף   לא 
 המצאת פוליסה כמבוקש. 

הבקשה   –הסיפא  -ו  2,3סעיפים  
 מקובלת 

160.  
43 1.3 

 במקום "לחברה" יבוא "למועצה". 

 

 הבקשה התקבלה 

161.  
43 1.4 

 מבקשים לתקן כדלקמן:
 

ימחק "או לאתרים שבהם מותקנת   .1
 המערכת" 

הביטוח   .2 "כן  ימחק 
 מורחב....כה"ס("  

 לחלופין,    

 ימחק "הפרעה או"  .א
יבוא   .ב מורחב"  "אש  לאחר 

הקבלן   רכוש  בביטוח  "מכוסה 
 כאמור" 

יבוא   .3 מטעמה"  "הבאים  במקום 
 "עובדיה ומנהליה"  

 לחלופין, 

יבוא           מטעמה"  "הבאים  לאחר 
 להדדיות   "ולעניין קבלנים בכפוף

 

 הבקשה לא התקבלה  .1
 הבקשה התקבלה  .2
 הבקשה התקבלה  .3

162.  
43 1.5 

 נבקש לתקן כדלקמן:
לביטוח   המשולבת  הפוליסה  תאושר 

בעלי   חבות  שלישי,  צד  כלפי  אחריות 

ואחריות   מוצר  חבות  מוסכים, 

 מקצועית. 

גם חלופה   יתוקן אך מאושרת  לא 
 זו.
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163.  
43 1.6 

 נבקש לתקן כדלקמן:
הפוליסה   לביטוח  תאושר  המשולבת 

בעלי       חבות  שלישי,  צג  כלפי  אחריות 

ואחריות   מוצר  חבות  מוסכים, 

 מקצועית. 

 . 162ראו התשובה לעיל של סעיף  

164.  
43-44 2 

יאוחר...ובכל   "לא  למחוק   נבקש 
 מקרה"  

 

 הבקשה לא התקבלה 

165.  
44 4 

 נבקש לתקן כדלקמן:
במקום "על הקבלן " יבוא   .1

 "הקבלן רשאי" 
הפועל מטעמה, במקום "וכל  .2

 לרבות" ויבוא "וכן כלפי" 
 לחלופין, 

יבוא   מטעמה"  הפועל  "וכל  במקום 
 "עובדיה ומנהליה"   

 לחלופין,  
יבוא   מטעמה"  הפועל  "וכל  לאחר 

מטעמה   קבלנים  בכפוף  "ולעניין 
 להדדיות". 

 

לתיקון   בכפוף  התקבלה  הבקשה 
 בגוף הבקשה 

166.  
44 6 

 נבקש לתקן כדלקמן:
"כל   .1 המילים  הפועל  במקום 

"עובדיה   יבוא  מטעמה" 
 ומנהליה". 

 לחלופין, 

יבוא   מטעמה"  הפועל  "וכל  לאחר 
בכפוף   מטעמה  קבלנים  "ולעניין 

 להדדיות" 

 ימחקו המילים "שעל הקבלן לערוך" 

 הבקשה לא התקבלה 

167.  
44 7 

 נבקש לתקן כדלקמן:
בסיפא לאחר "מדי תקופת ביטוח" יבוא  

עריכת   חובת  עליו  חלה  עוד  "וכל 

ביטוח   ולעניין  לעיל  כאמור  ביטוחים 

לאחר   מוצר  וחבות  מקצועית  אחריות 

בקשת   לפי  ההפעלה,  תקופת  תום 

 המועצה בכתב". 

 הבקשה לא התקבלה 

168.  
45-46  

נבקש למחוק:  "ו/או חברות    .1
 עירוניות...ועובדיהם"  

 לחלופין, 
האישור   מבקש  של  פרטים  יתווספו 
 במלואם כולל פרטים כתובות ות.ז/ח.פ 

   –בביטוח רכוש/אובדן תוצאתי   .2
 ימחק "בערך כינון"   .א

 סעיפים  

 הבקשות נדחות. –ב. 3ב. +  2

 

הסעיפים   שאר  הבקשות    –כל 
 מקובלות 
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" .ב חודשים".     12ימחק 
להוסיף   רשאי  לא  המבטח 

 מלל 
 

    -בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .3
הפוליסה   .א תתקבל 

לביטוח   המשולבת 
שלישי,   צג  כלפי  אחריות 

בעלי   מוסכים,  חבות 
ואחריות   מוצר  חבות 

 מקצועית. 
 329ימחק קוד  .ב

 

   –בביטוח אחריות המוצר  .4
תתקבל הפוליסה המשולבת לביטוח  
אחריות כלפי צג שלישי, חבות בעלי  
ואחריות   מוצר  חבות  מוסכים, 

 מקצועית. 

 

   – בביטוח אחריות מקצועית  .5
המשולבת   .א הפוליסה  תתקבל 

לביטוח אחריות כלפי צג שלישי, 
בעלי מוסכים, חבות מוצר חבות  

 ואחריות מקצועית. 
ל .ב תקבע  גילוי    6  - תקופת 

 חודשים. 
 

169.  
63-64 24.2 

 נבקש כי יתוקן כדלקמן:
לכל נזק  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי  

בלבד  ישירים  ו/או  לנזקים  אובדן  ו/או 
 לרבות , מין וסוג שהםהפסד מכל  

נזקי גוף או נזקי רכוש, אשר יגרמו לכל  
אדם או גוף אחר לרבות למועצה או לכל  

 צד שלישי 
אחר, כתוצאה מביצוע לקוי או שגוי או  
של   רשלני  או  נאות  בלתי  או  מוטעה 

 העבודות על ידי 

או   מעשה  מכל  כתוצאה  ו/או  הקבלן 

מאי   כתוצאה  ו/או  הקבלן  של  מחדל 

זהמילוי   חוזה  של    .הוראות  אחריותו 

מוגבלת   תהיה  זה  הסכם  פי  על  הקבלן 

העמדה   מהפעלת  הקבלן  הכנסות  לסך 

 בשנת ההפעלה. 

 הבקשות לא התקבלו 

170.  
 24.4 

 נבקש לתקן כדלקמן:
לכל נזק או הפסד  הקבלן יהיה אחראי  
בלבד   ישיר  למועצה  לנזק  שייגרם 

 כתוצאה מאי עמידת הקבלן בכלל 

 הבקשה לא התקבלה 
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החוקים,   החיקוקים,  הרישיונות, 
וההוראות   והאישורים  התקנות 

 שתינתנה על ידי הרשויות 
לעבודות,   הקשור  בכל  המוסמכות 

יום    14ויתקן את הנזק או ההפסד תוך  
 ממועד קבלת 

עד   או  המועצה,  מאת  כך  על  התראה 
הרשויות   ידי  על  שנקבע  המועד 

 המוסמכות, לפי 

 .המוקדם מבין השניים

171.  
 24.7 

הפועל   אדם  וכל  המנהל  ו/או  המועצה 
על  יהיו אחראים לא  בשמם או מטעמם 

 ,לכל אובדן, נזקפי דין 
להיגרם   העלולים  הוצאה  או  הפסד 
לקבלן, לעובדיו ולכל אדם אחר הפועל  

 מטעמו, מחמת 
פעולה רשלנית, מחדל, מקרה אסון או  
הנובעת   או  הקשורה  אחרת  סיבה 

 מקיום החוזה או 

העבודות על ידי הקבלן, והקבלן  ביצוע  

מקרה   בכל  לתוצאות,  באחריות  יישא 

 .מהמקרים המפורטים לעיל

 הבקשה לא התקבלה 

172.  
 25 

כוללים   בהסכם  הביטוח  סעיפי 
כפילויות וסתירות או אי דיוקים מול  

 למכרז.  11סעיפי הביטוח בנספח 
 נבקש להבהיר כדלקמן: 

למכרז הוא נספח   11נספח   -
הביטוח נספח ו' בהסכם וכי  

על תתי   25במקום כל סעיף 
סעיפיו, יבוא :"הוראות  

הביטוח אשר יחולו על הקבלן  
מפורטות בנספח ו' המצ"ב  

להסכם זה ומהווה חלק בלתי  
 נפרד הימנו"   

במבוא, בנספח ו' במקום   -
"אישורי קיום ביטוחים" יבוא 

"נספח ביטוח" )להסכם לא  
רך נוסח אישור קיום  צו

 ביטוחים(  
 

למען הזהירות, להלן שאלות הבהרה  
 בהתייחס לסעיפי הביטוח בהסכם.

 

נספח   את    11אכן  גם  הכולל 
דרישות הביטוח וגם את אישור 
ולא   עריכת הביטוח הוא הקובע 

 סעיפי הביטוח בהסכם. 

לעיל,   כאמור  הסכמתנו  לאור 
על  להשיב  הצורך  מתייתר 

 שבהמשך. 173השאלות שבסעיף 

173.  
64-65 25.2 

 נבקש לתקן כדלקמן:
   -א. 25.2בסעיף  .1

 ימחק "המועצה"  .א
 לחלופין,  

 172ראו הערותיי לשאלה 
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יבוא   "המועצה"  לאחר 
בכפוף   המועצה  "ולעניין 
בביטוחי   שיפוי  להרחבי 

 החבויות כמפורט להלן".  

ביטוחי    נדרש  לא  כי  יובהר 
לא   והקבלן  המועצה  לאחריות 
המועצה  אחריות  לכלול  יכול 

 בביטוחיו. 

 

   –ב.  25.2בסעיף  .2
 ימחק כל הסעיף.  .א

 לחלופין,  

הנ"ל"   "של  המילה  לאחר 
להרחבי   "בכפוף  יבוא 
החבויות   בביטוחי  שיפוי 

 כמפורט להלן".  

 

   –ג. 25.2בסעיף  .3
 ימחק "ועובדיה"   .א
"הקבלן"   .ב המילה  לאחר 

 יבוא "ו/או בגין". 
 

   –ד.  25.2בסעיף  .4
עם"  "בקשר  המילים  במקום 

"תוך   עבודתם יבוא  ועקב  כדי 
 במסגרת". 

   –ה. 25בסעיף  .5
ויבוא   .א "ועובדיה"  ימחק 

"ככל שתוטל עליו אחריות  
 לנזק ו/או אובדן"  

"של   .ב המילים  ימחקו 
הקבלן ומי מטעמו בביצוע  

 השירותים".  
 

    - ח 25.2בסעיף  .6
 ימחק כל הסעיף.  .א

לאיזה   יובהר  לחלופין, 
הסעיף   מתייחס  ביטוח 
הזדמנות   ובהתאם 

 להתייחס. 

 

ימחק  הסעיף   –ט.  25.2בסעיף  .7
לשיעור    הדרישה  להסיר 

 השתתפות עצמית. 
 

"   –יא.  25.2בסעיף   .8   60במקום 
 ימים". 30יום לפחות" יבוא "
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"של   –יג.  25.2בסעיף   .9 ימחקו  
 קבוצת כלל". 

 

 ימחק הסעיף. –יד. 25.2בסעיף  .10
 

174.  
65 25.3 

להמציא   הדרישה  תוסר  כי  נבקש 
 הפוליסות. 

 לחלופין,  

ימסרו   הפוליסות  העתקי  כי  מבוקש, 
רלוונטי   לא  ו/או  עסקי  מידע  במחיקת 
לסודיות   המועצה  להתחייבות  ובכפוף 

 כלפי הקבלן. 

 

 הבקשה התקבלה 

175.  
65-66 25.4 

 נבקש לתקן כדלקמן:
במקום המילים "עם החתימה   .1

" יבוא  זה"  הסכם  ימי    3על 
תחילת  עבודה   מועד  לפני 

 העבודות/שירותים בפועל". 
 יום"   14-ימחק "לא יאוחר מ  .2

 

הבקשה מקובלת בכפוף    –  1סעיף  
סעיף   שביצעתי.    –   2לתיקון 

 הבקשה נדחית 

176.  
66 25.5 

 נבקש לתקן כדלקמן:
 ימחק  "או בעקיפין"  .1
 לאחר המילה "העבודות" יבוא .2

 "על ידי הקבלן ו/או עבורו". 
לרכוש"  .ג "נזק  המילים  לאחר 

"צד   בגבול  יבוא  שלישי 
של   לכלי    600,000אחריות   ₪

 רכב"". 
כיסוי   .ד "הכולל  ימחק 

  1,000,000לנזקי גוף....
."₪ 

 

 .הבקשה התקבלה 1

 . הבקשה התקבלה 2

 ג. הבקשה לא התקבלה 

 ד. הבקשה לא התקבלה 

177.  
66 25.6 

במקום   כי  מנבקש,  יפחתו  - "שלא 
של   2,000,000 "בסך  יבוא   "₪
1,000,000   ."₪ 

 

 הבקשה התקבלה 

178.  
66 25.10 

הקבלן   "על  המילים:  ימחקו  כי  נבקש 
 לבחון...בהתאם" 

 

 הבקשה לא התקבלה 

179.  
 25.11 

כדלקמן:   יתוקן  כי  במקום נבקש 
המילים "ו/או מי מטעמה" יבוא "ו/או  

 עובדיה ומנהליה" . 

 לחלופין ,

יבוא  לאחר   מטעמה"  "מי  המילה 
 "ולעניין קבלנים בכפוף הדדיות". 

 הבקשה לא התקבלה 
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180.  
68 30 

 נבקש לתקן כדלקמן:

לפצות,   ו/או  לשפות  מתחייב  הקבלן 
דרישה   קבלת  עם  ומידי  מלא  באופן 
ו/או   עובדיה  ו/או  המועצה  את  בכתב, 

בגין   נזק  שלוחיה,  ישירים    כל  נזקים 
עילה   כל תביעה או דרישה, מכל  וכנגד 
שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על  
נגדו   הכלל,  מן  יוצא  בלי  אדם,  כל  ידי 

ש מעובדיו,  מי  כל  נגד  לוחיו  ו/או 
לו    ,ושולחיו ו/או מחדל  כל מעשה  בגין 

אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי  
עו"ד   שכ"ט  לרבות  סביר  הדין, 

המשפטיות   סבירות    וההוצאות 
שייגרמו למזמין במלואן ו/או בכל סכום 
בקשר   לחובתו  דין  בפסק  ייפסק  אשר 
לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי  

שהמועצה   ובתנאי  זה,  תודיע  חוזה 
לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על  
המקרים המנויים מעלה, ותיתן לקבלן  

 .הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור

עוכב   שלא  חלוט,  לפס"ד  בכפוף  והכל 

ביצועו, בו נקבעה אחריות הקבלן ובלבד  

 ולקבלן ניתנה ההזדמנות להגן על עצמו. 

 הבקשה לא התקבלה 

181.  
8 7.9 

  – סעיפים א ו  התנאים המוגדרים בתת  

לסף   מגיעים  אינם  כפולה  לעמדה  ב, 

השימוש שיאפשר למשקיע להחזיר את  

העמדות.   ותפעול  בהקמה  השקעתו 

מבוקש, כתנאי להמשך הפריסה, לבחון  

 תנאים אלו על שקע טעינה בודד.

 הבקשה התקבלה 

182.  
10 8.1 

שהדבר  מקום  שבכל  להבהיר  מבוקש 

  2יתאפשר, יהיה ניתן להתקין על עמוד  

אשר   גב  אל  גב  שקע  בעלות  עמדות 

שקולות   יהיו  פונקציונלית  מבחינה 

 לעמדה בעלת שקע כפול. 

 הבקשה התקבלה 

183.  
12  

מבוקש כי תינתן האפשרות לגבות  
תשלום עבור רכב שטעינתו הסתיימה  
והוא ממשיך לחנות בעמדת הטעינה  
ולהיות מחובר למטען למרות שקיבל  

 על כך הודעה?  

 הבקשה לא התקבלה 
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אשר   רכב  שבו  מצב  למנוע  במטרה  זו 

מרכבים   בעצם  מונע  טעינה  סיים 

 אחרים את השירות בעמדת הטעינה. 

184.  
12  

האפשרות   תינתן  כי  להבהיר  מבוקש 

עבור   פעמיים  חד  חיבור  דמי  לגבות 

 חיבור למטען.

 הבקשה לא התקבלה 

185.  
 נבקש למחוק את הסעיף.  17.3 

 בקשה לא התקבלה ה

186.  
 17.5 

נבקש למחוק את הסעיף. הפוליסות של  

הפעילות   על  מידע  כוללות  הזוכה 

לפעילות   מעבר  הזוכה,  של  העסקית 

 נשוא הסכם זה. 

 הבקשה התקבלה 

187.  
43 1.1 

לאחר המילים "ולכל רכוש אחר" נבקש  
" המילים  את  של שבלהוסיף    שימושו 

 הקבלן".   בעלות

 

את   למחוק  נבקש  השביעית  בשורה 
 הבאים מטעמה". המילים "ו/או 

 

לשינוי  1 בכפוף  התקבלה  .הבקשה 
 בגוף הבקשה 

 . הבקשה לא התקבלה 2

188.  
43 1.2 

"צד   המילים  לאחר  הראשונה  בשורה 

המילים   את  להוסיף  נבקש  שלישי" 

ואחריות   המוצר  חבות  עם  "משולב 

 מקצועית".

 הבקשה התקבלה 

189.  
43 1.4 

את   למחוק  נבקש  השנייה  בשורה 
לאתרים   "או  מותקנת  המילים  שבהם 

 המערכת". 

 

בשורה השלישית לאחר המילים "סעיף  
המילים    1.1 את  להוסיף  נבקש  לעיל" 

 "למעט פריצה". 

 

את   למחוק  נבקש  הרביעית  בשורה 
לכסות   מורחב  הביטוח  "כן  המילים 
של   עסקו  במהלך  הפסקה  או  הפרעה 
זרם  באספקת  הפסקה  עקב  הקבלן 
מורחב   אש  מסיכוני  כתוצאה  החשמל 

 )למעט פריצה, שוד והרחבת כה"ס(". 

 

 הבקשות לא התקבלו 
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את   למחוק  נבקש  השביעית  בשורה 
 המילים "ו/או הבאים מטעמה". 

 

190.  
43 1.5 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 

את   להוסיף  נבקש  המוצר"  "חבות 

המילים "משולב עם אחריות מקצועית  

 וביטוח צד ג'". 

 

המילים   את  להחליף  נבקש  כן,  כמו 

או   גוף  "נזק  במילים  נזק"  או  "אובדן 

 רכוש". 

 .הבקשה התקבלה 1

 . הבקשה לא התקבלה 2

191.  
43 1.6 

המילים   לאחר  הראשונה  בשורה 

"אחריות מקצועית" נבקש להוסיף את  

וצד   המילים "משולב עם חבות המוצר 

 ג'". 

 הבקשה התקבלה 

192.  
44 4 

את   לחמוק  נבקש  הראשונה  בשורה 
 המילים "לביטוח עבודות הקבלן או". 

 

את   להחליף  נבקש  השנייה  בשורה 
 המילה "על" במילה "רשאי".

 

המילים   לאחר  השלישית  בשורה 
נבקש   כאמור"  את  "משלים  להוסיף 

המילים "הקשור לעבודות נשוא הסכם  
 זה". 

 

את   למחוק  נבקש  הרביעית  בשורה 

 המילים "וכל הפועל מטעמה".

 .הבקשה לא התקבלה 1

 . הבקשה התקבלה 2

 . הבקשה התקבלה 3

 . הבקשה לא התקבלה 4

193.  
44 6 

את   למחוק  נבקש  הראשונה  בשורה 

 המילים "וכל הפועל מטעמה".

 הבקשה לא התקבלה 

194.  
44 7 

ביטוחי   תקופת  "בתום  המילים  לפני 

המילים   את  להוסיף  נבקש  הקבע" 

 "לבקשת המועצה" 

 הבקשה לא התקבלה 

195.  
45  

רכוש   את    –ביטוח  למחוק  נבקש 
  12המילים "בערך כינון" ואת המילים "

חודשים" )לפי הוראות חוזר המפקח על  
 הביטוח לא ניתן להוסיף מלל זה(. 

 

 .הבקשה לא התקבלה 1

 . הבקשה התקבלה 2

 . הבקשה התקבלה 3

 .  הבקשה התקבלה 4
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המילים  נבקש להוסיף את    –צד שלישי  
וחבות   מקצועית  אחריות  עם  "משולב 

 המוצר". 

 

המוצר   את    –אחריות  להוסיף  נבקש 
ואחריות   ג'  צד  עם  "משולב  המילים 

 מקצועית".

 

נבקש להוסיף את    –אחריות מקצועית  
וצד   המילים "משולב עם חבות המוצר 

 ג'". 

 

את    –פירוט השירותים   להחליף  נבקש 

 )עבודות חשמל(.   062המלל הקיים בקוד  

 .הבקשה לא התקבלה 5

196.  
63 24.2 

את   להחליף  נבקש  הראשונה  בשורה 
 המילה "הבלעדי" במילים "על פי דין". 

 

את   למחוק  נבקש  הראשונה  בשורה 

וסוג   מין  מכל  הפסד  "ו/או  המילים 

 שהם"

 הבקשה לא התקבלה 

197.  
 

הסכם 
התקש

 רות 

 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא: 

 

הקבלן   את  בזאת,  פוטרת  "המועצה 
לנזקים   אחריות  מכל  מטעמו,  והבאים 
שייגרמו   תוצאתיים  ו/או  עקיפים 
עם   בקשר  מטעמה  ולבאים  למועצה 

 הסכם זה. 

אחרות   הוראה  כל  אף  על  כן,  כמו 

כי   מפורשות  מוסכם  זה,  בהסכם 

אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של  

ההוצאות   ו/או  השיפוי  ו/או  הפיצויים 

ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי  

בכל   יעלו  לא  דין,  פי  על  או  זה  הסכם 

)מסחרי,    _______ סכום  על  מקרה 

פוטרת  (, והמועצה  EVIלהשלמה על ידי  

ומוותרת   מטעמו  והבאים  הקבלן  את 

סכום   על  העולה  תשלום  כל  על  בזאת 

 הפיצוי המרבי המצוין לעיל."

 הבקשה לא התקבלה 



 

33 

 

198.  
64 25.1 

את  .1 להחליף  נבקש  השביעית  בשורה 

לקבלן   להיות  עלולה  עוד  "כל  המילים 

 אחריות על פי דין"  

של  .2 נוספת  תקופה  "למשך  במילים 

 שנתיים מתום ההתקשרות".

 התקבלה  לא  הבקשה.1

 . בקשה התקבלה 2

199.  
64 25.2 

בסעיף קטן א, לאחר המילה   •
"המועצה" נבקש להוסיף את 

המילים "בכפוף להרחבי השיפוי  
 כמפורט להלן". 

בסעיף קטן ג נבקש להחליף את  •
המילים "ומי מטעמו" במילים 

 "ובגין מי מטעמו". 
בסעיף קטן ה נבקש למחוק את  •

 המילים "ומי מטעמו". 

נבקש למחוק את סעיף קטן ט'.  •
הנוכחי קשה  בשוק הביטוח  

להתחייב לסכום השתתפות עצמית  
מסוים. לכל הפחות נבקש להגדיל  

 ₪. 500,000-את הסכום ל

בסעיף קטן יא נבקש להחליף את  •
 . 30במספר   60המספר 

נבקש להחליף את  בסעיף קטן יג  •
המילים "של קבוצת כלל ביטוח"  

במילים "או נוסח אחר המקביל להן  
 )למעט ביטוח אחריות מקצועית(". 

 

 .הבקשה התקבלה 1

 . הבקשה התקבלה 2

 . הבקשה לא התקבלה 3

 . הבקשה לא התקבלה 4

 . הבקשה התקבלה 5

 . הבקשה התקבלה 6

200.  
 נבקש למחוק את הסעיף.  25.3 65

 התקבלה הבקשה 

201.  
65 25.4 

את   למחוק  נבקש  השלישית  בשורה 
 המילה "מתלה". 

 
את   למחוק  נבקש  החמישית  בשורה 

מ יאוחר  "לא  לפני"    14-המילים  יום 

 ולכתוב במקומן את המילה "עם". 

 .הבקשה לא התקבלה 1

  3יום יוחלפו במילים    14.המילים  2
 ימי עבודה 

202.  
66 25.5 

נבקש   רכב"  כלי  "כל  המילים  לאחר 
 להוסיף את המילה "שבבעלותו". 

 
את   למחוק  נבקש  הרביעית  בשורה 
המילים "וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש  
אינם   אשר  גוף  לנזקי  כיסוי  הכולל 

 מכוסים בביטוח חובה". 
 

את   להחליף  נבקש  השישית  בשורה 

 ₪.  400,000- הסכום ל

 .הבקשה לא התקבלה 1

 . הבקשה לא התקבלה 2

 . הבקשה התקבלה 3
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המציעים. האמור במסמך זה יבוא בנוסף לאמור במכרז על נספחיו ויחייב את   

חיו כאשר הוא חתום בעת הגשת המכרז.על נספ הגיש מסמך זה על המציעים חלה החובה ל  

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                   

  שמעון אברהם                                                                                                                       

 מנהל רכש ופיתוח כלכלי 

                                                                                                                                       

203.  
66 25.6 

מכוסה   הסעיף.  את  למחוק  נבקש 

 בביטוח צד ג'. 

 הבקשה לא התקבלה 

204.  
66 25.9 

את   למחוק  נבקש  השנייה  בשורה 
 המילים "ו/או לפצות". 

 
את   להחליף  נבקש  השלישית  בשורה 

 המילים "ו/או הפיצוי". 
 

את   למחוק  נבקש  החמישית  בשורה 

 המילים "או הפסד".

 הבקשות לא התקבלו 

205.  
67 25.11 

את   למחוק  נבקש  הראשונה  בשורה 
ולאחר   מטעמה",  מי  "ו/או  המילים 
את   להוסיף  נבקש  "לרכוש"  המילה 

 המילה "שבבעלותו". 
 

את   למחוק  נבקש  השנייה  בשורה 

 המילים "ו/או מי מטעמו" 

 הבקשות לא התקבלו 
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