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 לכבוד
 02/02משתתפי מכרז 

 מכרז הקמת עמדות הטענה
 שלום רב,

 
 תשובות לשאלות הבהרה   הנדון:    

 
 מצ"ב ריכוז שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות עליהן. יש להגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז.  

 
מס"

 ד
 תשובה שאלה סעיף מסמך

הסכם   .1
 התקשרות

מחיר  מכיוון שדרישות המכרז לא קבעו 7
מינימום או מקסימום לקוט"ש חשמל שיגבה 

מהלקוח הסופי, אנא אשרו שהמחיר ייקבע 
 בתאום בין המזמין למציע.

מחיר המכירה 
לצרכן יקבע על ידי 

 הקבלן הזוכה. 

הסכם   .2
 התקשרות

האם ניתן לגבות דמי חיבור חד פעמיים לכל  7
טעינה? זאת כדי לענות על מצב שבו רכב 

קצר )למשל כי הסוללה מתחבר לפרק זמן 
 כמעט מלאה( ותקבולי הטעינה יהיו מזעריים.

לשיקול דעת 
 הקבלן הזוכה.

הסכם   .3
 התקשרות

האם ניתן לגבות תשלום עבור רכב שטעינתו  7
הסתיימה והוא ממשיך לחנות מול עמדת 

הטעינה למרות שקיבל הודעה על סיום 
הטעינה? במקרה כזה מקובל לחייב במחיר 

שהייה מעבר לזמן הטעינה, ליחידת זמן של 
כל זמן שכבל הטעינה מחובר למטען. חיוב 

כזה מיועד למנוע מצב שרכב אשר סיים 
טעינה ימשיך לחנות מול העמדה ולא יאפשר 

 לרכבים אחרים להשתמש בשרות.
 

לשיקול דעת 
 הקבלן הזוכה.

הסכם   .4
 התקשרות

האם בכוונת העירייה לאכוף באמצעות פיקוח  7
עירוני איסור חניה של רכבים שלא לצורך 

טעינה חשמלית )למשל רכבים לא חשמליים 
או רכבים חשמליים אשר אינם מחוברים 

בכבל לעמדת הטעינה( במקומות החניה 
 המיועדים לטעינה חשמלית? 

אכיפה תתבצע על 
פי חוק העזר של 

 העירייה.
 נכון למועד זה
עדיין לא עבר 

 החוק.
 

 
מסמך ב':   .9

 מפרט טכני
מבוקש להבהיר שבכל מקום שהדבר  2א'

עמדות  0מתאפשר יותר להתקין על עמוד  
בעלות שקע אחד גב אל גב אשר מבחינה 

פונקציונלית יהיו שקולות לעמדה בעלת שקע 
כפול. דרישה לעמדה בעלת שקע כפול בלבד 

עתנו אינה מקנה שום יתרון ואינה משרתת לד
את צרכי המזמינה,  אך לעומת זאת מצמצמת 
את מגוון העמדות המתאימות למכרז ופוגעת 

 שלא לצורך בתחרותיות.

זוהי דרישה של 
משרד האנרגיה 

לקבלת  220/0221
 המענק.

מסמך ב':   .6
 מפרט טכני

הדרישה לעמידה בפני הלם מכני ברמה של  22א'
IK 10  הינה מיותרת לדעתנו ומצמצמת את

מאושר ובלבד 
שהעמדה עומדת 



 בס"ד                  

                                                                        
 

docx.תשובות לשאלות הבהרה  -ביצוע עבודות תכנון הקמה אספקה תפעול תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבית שמש  - 14-02מכרז                    

                       2 

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 00199בית שמש , 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  92-0090090פקס:  92-0090099טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

מגוון העמדות המתאימות למכרז ופוגעת 
שלא לצורך בתחרותיות. הנחיות רשות 

, ולא ברור IK 08החשמל דורשות רמה של 
 הצורך בהחמרת הדרישה מעבר לכך.

בדרישות משרד 
 220/0221האנרגיה 

 לקבלת המענק.

מסמך ב':   .7
 מפרט טכני

מערכת ניהול הטעינה יכולה לחייב עבור זמן  0ה'
חניה רק כל עוד הטעינה נמשכת, או שהחנייה 

הסתיימה והרכב נשאר מחובר למטען. אם 
כבל הטעינה ינותק מהמטען והרכב יישאר 

בחניה, אין לנו שום דרך לדעת זאת. בנוסף, 
ממילא נדרש פיקוח של העיריה שרכבים 

של רכב רגילים אינם תופשים מקום חניה 
חשמלי, ואכיפה כזו יכולה להתבצע רק ע"י 

פיקוח עירוני. האם לא כדאי, איפוא, להפריד 
את החיוב עבור חניה מן החיוב עבור טעינה, 

 ולבצע אותו באמצעים הרגילים )פנגו וכו'(.

הבקשה נדחית, 
מובהר כי מדובר 

באופציה של 
העירייה לחבר בין 

שירותי החניה 
 לשירותי הטעינה.

 המציע של מוכח מבוקש שהניקוד עבור ניסיון 0..2 מסמך א  .0
 איטיות טעינה של עמדות והקמה בתכנון

 או מקומיות עבור רשויות חשמליים לרכבים
 ועד 2017 במהלך השנים ,ציבוריים גופים
זה, יינתן גם עבור הקמת  מכרז הגשת מועד

 עמדות ציבוריות עבור גופים מסחריים. 

 הבקשה נדחית

 מערכת בהפעלת מבוקש שהניקוד עבור ניסיון 0..2 מסמך א  .0
אשראי, יינתן  לסליקת כרטיסי אינטרנטית

 גם עבור הפעלת השרות לגופים מסחריים.

 הבקשה נדחית

העותקים  0נבקש מהמזמינה לעדכן שבין  ..0סעיף  מסמך א',   .19
המודפסים יהיה הראשון יהיה עותק "מקור" 

בעיקר בשל ושניה יהיה עותק "העתק" וזאת 
ערבויות מקור,  0העלויות הכרוכות בהוצאת 

 חתימות מקור על מסמכי המכרז וכו'.

 מקובל

סעיף  מסמך א',   .11
7.2.0 ,
0..2 

מושג "תקופת האופציה" אינו ברור בהקשר 
 2..0-ו 7.2.0של הסעיפים 

( תקופת 7.2.0לפי ההגדרות המכרז )סעיף 
האופציה הינה תקופה נוספת לאחר תקופת 

ה. בנוסף, השתמשה המזמינה במושג ההפעל
אך נראה  2..0"תקופת האופציה" בסעיף 

שכאן כוונתה היא לתקופה שבה יש לה 
 אופציה להגדיל את ההתקשרות.

 לאור האמור לעיל נבקש מהמזמינה להבהיר:
האם הגדלת ההתקשרות מוגבלת רק  .2

לתקופת האופציה? או שהמזמינה 
תשקול להזמין עמדות גם בתקופת 

 החודשים הראשונים(. 2.) ההפעלה
 22.-האם משך תקופת ההפעלה ל .0

העמדות הנוספות זהה לעמדות 
חודשי הפעלה +  2. –הראשונות? כלומר 

 חודשי הפעלה כאופציה בנוסף? 2.
 נודה להבהרה חד משמעית.

העירייה  .2
תהא 

רשאית 
להגדיל את 

מספר 
העמדות 

בכל תקופת 
ההתקשרו
ת, לרבות 

תקופת 
 ההפעלה.

 
 נכון .0

האם ניתן למחוק את הסעיף במלואו? לא  1.2סעיף  מסמך א',   .12
 מקובל להמציא פוליסות ביטוח. 

 הבקשה מקובלת.
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סעיף  מסמך א',   .13
02.2 

" .2נבקש מהמזמינה להבהיר באם המספר " 
המצוין בסיפא של סעיף זה הוא טעות סופר 

 .22כאשר המספר הנכון הוא 

מדובר בטעות 
סופר, המספר 

 .22הנכון הוא 

סעיף  מסמך א',   .14
02.0 

מבקש מהמזמינה להבהיר מי נושא  .2
 22בעלויות החיבור לחח"י עבור 

 העמדות הראשונות. 
ככל שהמזמינה מבקשת שהקבלן ישלם  .0

 22על עלות החיבור לחח"י עבור 
העמדות הראשונות, נבקש מהמזמינה כי 
תישא בעלות החלפת הבעלות על החיבור 

בתום  לחח"י עבור עמדות אלו )ואחרות(
 תקופת הזיכיון.

הקבלן אכן  .2
יישא 

בעלויות 
החיבור 
 לחח"י.

 מקובל .0
 
 
 

 
בסעיף זה כתוב ש "הכנסות ממכירת החשמל  1.0סעיף   –מסמך ג'   .19

לצרכנים" הינן כלל החיובים הכספיים 
שהקבלן השית על הצרכנים מכל סוג שהוא 

 שלא לצורך טעינתבגין שימושם במתקנים 
כלי רכב חשמליים במהלך תקופת 

 ההתקשרות )כולל מע"מ(.
כוונתה של המזמינה אינה ברורה מהות 
הפעילות היא טעינת רכבים והקבלן אינו יכול 
להשית על הצרכן שאינם קשורים למהות 

 הפעילות. נבקש הבהרת המזמינה לכוונתה.

 יתוקן: 1.0סעיף 
 

"להבהרה ולהסרת 

ספק, "הכנסות 

ממכירת החשמל 

צרכנים" הינן כלל ל

החיובים הכספיים 

שהקבלן השית על 

הצרכנים מכל סוג 

שהוא בגין 

שימושם במתקנים 

שלצורך טעינת כלי 

רכב חשמליים 

במהלך תקופת 

ההתקשרות )כולל 

 מע"מ(."

 
סעיף   –מסמך ג'   .16

2... 
נבקש מהמזמינה להחריג מהאחריות מצבים 
שאינו בשליטת הקבלן כלל כגון: נזקי טבע, 
תאונות דרכים ושימוש בעמדה שלא לפי 

 הוראות השימוש בצורה שגורם לה נזק.

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים
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אישור  -2נספח   .17
ביטוחי קבלן, 

 צד ג'

יריה. לא רלוונטי  -22.נבקש למחוק קוד  .א 
 להתקשרות. 

ביטוח סייג  0..נבקש למחוק קודים  .ב
אחריות מקצועית ומוצר. הקוד לא 

 קיים. 
רכוש עליו  -2..נבקש למחוק קוד  .ג

הקוד לא קיים. נבקש לרשום  -עובדים
תחת ההרחבות של פרק א' בסך 

0,222,222  .₪ 

ראו נספח ביטוח 
  ואישור מתוקנים

אישור  -2נספח   .10
ביטוחי קבלן, 

 חבות מעבידים

יריה. לא רלוונטי  -22.נבקש למחוק קוד  .א 
 להתקשרות. 

בחבות אין כיסוי  -20.נבקש למחוק קוד  .ב
  מעבידים

לא קיים בחבות  -22.נבקש למחוק קוד  .ג
 מעבידים רק בצד שלישי. 

לא רלוונטי  -02.נבקש למחוק קוד  .ד
לחבות מעבידים. במעבידים קיים קוד 

.23 . 

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים

 תנאי סף    .10
 

 0.9סעיף 
 19עמ' 

מבקשים להוסיף בסיפא לאחר המילים 
וחניונים      "מרכזי תעסוקה ומסחר"   

 ציבוריים

 הבקשה נדחית.
 

ככל והחניונים 
שייכים לרשויות 
מקומיות )לרבות 
חברות כלכליות 

מטעמן( ו/או גופים 
ממשלתיים ו/או 
מרכזי תעסוקה 

ומסחר ניתן 
 להציגם.

לפחות   יהיה ההגשה  שתאריך  מבקשים     .29
 התשובות  קבלת ממועד  עבודה  ימי  20 

 הבקשה נדחית

 7עמ'    .21
 ..0סעיף 

נא אישורכם כי "שני העתקים" כוונתכם 
 מקור והעתק )צילום צבעוני של המקור(.

 נכון

לאור העובדה שמדובר במיזמים עתירי  02.0   .22
השקעה שלא יניבו רווחים בשנים הראשונות, 
נבקשכם לקצר את תקופת החיוב בדמי 
השימוש המינימאליים על לתקופה של 

 .חודשים( בלבד 00שנתיים )

 קשה נדחיתהב

 נכוןנא הבהירו, כי ככל שכספי המענק לא יתקבלו  02.0   .23
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אצל הזוכה, הרי שלא יחול גם החיוב בדמי 
 .השימוש המינימאליים

  –עמדות בעירייה כאופציה  00.0   .24

לאור דרישות המפרט הטכני, נבקשכם 
פעמית על סך של -להעמיד את התמורה החד

התמורה לכל עמדה וכן לעדכן את  20,222
בגין כל עמדה )כל ₪  2.החודשית לסך של 

 הסכומים הנקובים לעיל הינם לפני מע"מ(

 הבקשה נדחית

בסעיף נאמר, כי "בתקופת האופציה" הקבלן  2..0   .29
לא יידרש לשלם למזמינה את דמי השימוש 
המינימאליים. נא הבהירו כי הכוונה )כפי 

להסכם(  1.2שהיא גם עולה מתוך סעיף 
עמדות הטעינה הנוספות  22.-למתייחסת 

האופציונאליות וכי בגינם  הקבלן לא יידרש 
לשלם למזמינה את דמי השימוש 

 המינימאליים

 נכון

מסמך    .26
ב', פרק 

 –ב 
הנחיות 

התקנה, 
 0סעיף 

מניסיוננו לא נדרשת הגשת בקשה לוועדת 
לתכנון ובנייה לטובת הקמת העמדות 
והתהליך מול הרשות מתרכז בקבלת כלל 

ישורים מגורמי הרשות השונים, לטופס הא
(. נודה לכם 0תיאום תשתיות )כאמור בסעיף 

 .באם תבהירו דרישה זו

ככל וידרש יהיה 
באחריות הקבלן 

 הזוכה לבצע זאת.
ככל הנראה יהיה 

צורך בהיתר 
 חפירה

 
 

27.   27.0 
 להסכם

עיכובים עשויים להיגרם בשל גורמים שאינם 
רגולטוריים, בשליטת הקבלן )מול גורמים 

לרבות חברת החשמל( וסכום הקנס אינו 
סביר ביחס להיקף הטעינות הצפוי בעמדה 
בשנים הראשונות של הפעילות. לפיכך, 
נבקשכם להוסיף התנייה לפיה לכל יום פיגור 
שנובע בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן 
בלבד ולא יחול בשל עיכובים שאינם 

 בשליטתו.

 הבקשה נדחית

 -2.עמ'    .20
אישור 

 רו"ח

(, 0221-.022נא עדכנו את השנים שבאישור )
( 22)עמ'  3.0שיעמדו בהלימה לאמור בסעיף 

 (.0227-0223שנים )

מקובל, ראו נוסח 
 חדש להלן.

 -2.עמ'    .20
אישור 

 רו"ח

לאור העובדה כי תנאי המכרז מאפשרים 
 22%להסתמך על גורם המחזיק בלפחות 

 כי יתקבל אישורמהמציע נבקש אישורכם 
רו"ח ובו במקום המילים "המשתתף" ו"בעל 

 המניות" תבוא המילה "השותפה במציע".

שכן רו"ח של השותפה במציע יצהיר על 

 מקובל.
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המחסור הכספי שלה )לא מדובר באותו רו"ח 
 של המציע והשותפה במציע(.

 22עמ'    .39
 1.2סעיף 

נבקש להסיר את הדרישה להמצאת העתקים 
 מפוליסת הביטוח של הקבלן.

 מקובל

 – 2נספח    .31
אישור 
 ביטוח

 –שורת מבקש האישור 

נבקש למחוק את המילים "ומי מטעמה" 
 ולהחליפן במילים "עובדיה ומנהליה". 

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים

 – 2נספח    .32
אישור 
 ביטוח

  –רכוש וציוד נלווה 

 נבקש למחוק את המילים "ערך כינון"

  21.נבקש למחוק קוד 

ביטוח ראו נספח 
 ואישור מתוקנים

 – 2נספח    .33
אישור 
 ביטוח

  -צד ג'

 22.נבקש למחוק קוד  .2
 27.נבקש למחוק קוד  .0
          21.נבקש למחוק קוד  ..
 0..נבקש למחוק קוד  .0
 2..נבקש למחוק קוד  .2

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים

 – 2נספח    .34
אישור 
 ביטוח

  –אחריות מעבידים 

 22.נבקש למחוק קוד  .2
 27.למחוק קוד נבקש  .0
 23.נבקש למחוק קוד  ..
 20.נבקש למחוק קוד  .0
 22.נבקש למחוק קוד  .2
 21.נבקש למחוק קוד  ..
 )פעמיים( 02.נבקש למחוק קוד  .7

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים

39.   2.1 
למסמך 

 א'

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף 
 לאמור בחוזה המכרז".

 מקובל

36.   2.22 
למסמך 

 א'

לאחר המילים: "לאחר נבקש להוסיף 
החתימה על חוזה המכרז עם הזוכה", את 

המילים: "ובטרם נדרש להשקיע כספים עבור 
 עמידתו בלוחות הזמנים".

לחלופין, נבקש להבהיר כי במקרה בו משרד 
האנרגיה יחליטו לעכב או לשלול מהעירייה 

את קבלת המענק בשל סיבות אשר אינן 
ישרין קשורות בקבלן ואשר אינן נובעות במ

ממעשה או מחדל שלו, לא יהיה בכך כדי 
לבטל את ההסכם לפגוע בזכותו של הקבלן 

לקבל תמורה השווה למענק כאמור. כך 
למשל, ככל שלא הוציאה העירייה צו התחלת 

 הבקשה נדחית
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עבודות במועד המאפשר השלמת העבודות 
בהתאם להסכם משרד האנרגיה, הקבלן לא 

יהא אחראי לאי עמידה בלוחות הזמנים 
 ים בהסכם כאמור.הקבוע

 0.0-ו 0   .37
למסמך 

 א'

נבקש להאריך את המועד אחרון להגשת 
הצעות לכל הפחות למועד אשר יחול עשרה 

ימים מיום קבלת התשובות לשאלות 
ההבהרה וזאת על מנת לאפשר למציעים 

 להיערך כראוי להגשה.

 הבקשה נדחית

30.   7.2.2 
למסמך 

 א'

בהתאם  נבקש כי תקופת ההתקשרות תהא
לקבוע בחוזה משרד האנרגיה, דהיינו החל 

מיום חתימת העירייה על ההסכם ועד 
שנים ממועד סיום  2למאוחר מבין: )א( 

 ..2.2.020.הקמת כל עמדה; או )ב( 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

30.   7.2.0 
למסמך 

 א'

נבקש כי תקופת ההקמה תהא בהתאם לקבוע 
דהיינו . לחוזה משרד האנרגיה, 2.א.0בסעיף 

החל מיום חתימת ההסכם על ידי העירייה 
. כמו כן, בהתאם לסעיף 2.2.0202.ועד ליום 

.א.ב. לחוזה משרד האנרגיה, ככל שהמדינה 0
תחליט להאריך את תקופת ההקמה אזי 

תקופת ההקמה על פי ההסכם תוארך 
 בהתאם.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

49.   7.2. 
למסמך 

 א'

בהתאם  נבקש כי תקופת ההפעלה תהא
. לחוזה משרד האנרגיה, 0.א.0לקבוע בסעיף 

דהיינו החל מסיום הקמת כל עמדה ועד 
שנים ממועד סיום  2למאוחר מבין: )א( 

 ..2.2.020.הקמת כל עמדה; או )ב( 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

41.   7.0-7.. 
למסמך 

 א'

 כדלקמן: 7.0נבקש להוסיף סעיף 

"חבות המציע ואחריותו בהתאם לסעיפים 
לעיל כפופה לתנאים המצטברים  ..7.0-7

( 0( התקבל פס"ד חלוט כאמור )2דלהלן: )
העירייה הודיעה למציע הזוכה על כל תביעה 

או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 
ואפשרה למציע הזוכה לנהל את ההגנה ולא 
התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו 

 ( בשום.של המציע הזוכה מראש ובכתב )
מקרה המציע הזוכה לא יישא בנזקים 

עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים, וכן 
בגין מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי 

( אחריותו של 0מטעמו ו/או גורם שלישי; )
המציע הזוכה והשיעור המרבי של הפיצויים 

ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק 
ם זה או בהם יישא המציע הזוכה על פי הסכ

על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום 
התמורה בהסכם זה והעירייה פוטרת את 

המציע הזוכה ומוותרת בזאת על כל תשלום 

מתקבל חלקית. 
 לסוף הסעיף יבוא:

חבות המציע 
ואחריותו בהתאם 

 ..7.0-7לסעיפים 
לעיל כפופה 

לתנאים 
המצטברים 

( התקבל 2להלן: )ד
פס"ד חלוט כאמור 

( העירייה 0)
הודיעה למציע 

הזוכה על כל 
תביעה או דרישה 

כאמור מיד עם 
היוודע לה על כך 
ואפשרה למציע 
הזוכה לנהל את 

ההגנה ולא 
התפשרה בשמו 

ובמקומו ו/או ללא 
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אישורו של המציע  העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל."
הזוכה מראש 

 ובכתב
42.   1.2 

למסמך 
 א'

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 –רק אישורי ביטוח ולא פוליסות  יועברו
 כמקובל.

 מקובל

43.   1.1 
למסמך 

 א'

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 

 20-ו ..3   .44
למסמך 

 א'

נבקש להבהיר כי העיריה תוכל לחלט את 
הערבות, כולה או חלקה,  רק אם נתנה למציע 

ימים מראש, ובתקופת  7הודעה מוקדמת של 
ההפרה הנטענת זמן זו לא ריפא המציע את 

 שבשלה מעוניינת העירייה בחילוט הערבות.

 מקובל

49.   20.2 
למסמך 

 א'

. נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "אך 2
 מבלי שהאמור יהווה כפל פיצוי". 

. נבקש להבהיר כי העיריה תוכל לחלט את 0
הערבות, כולה או חלקה,  רק אם נתנה למציע 

ימים מראש, ובתקופת  7הודעה מוקדמת של 
זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת 
 שבשלה מעוניינת העירייה בחילוט הערבות.

הבקשה  .2
נ
ד
ח
י

 ת
 מקובל .0

46.   20.7-
20.3 

למסמך 
 א' 

 

נבקש להפחית את ערבות ההצעה בהתאם 
. לחוזה משרד האנרגיה, כך 2.ב.2לסעיף 

 ש"ח, כולל מע"מ. 22,002שתעמוד על 

תוכל נבקש להפחית נבקש להבהיר כי העיריה 
לחלט את הערבות, כולה או חלקה,  רק אם 

ימים  7נתנה למציע הודעה מוקדמת של 
מראש, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את 

ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת העירייה 
 בחילוט הערבות.

 הבקשה נדחית

47.   02.2 
למסמך 

 א'

.ד. לחוזה 7. נבקש לתקן כי בהתאם לסעיף 2
מתוך  02%עם משרד האנרגיה, סך של 

ש"ח, יועברו לזוכה  002,.2המענק המהווים 
  מיד עם החתימה על ההסכם.

'. כמו כן, נבקש .2. אנא מחקו את המספר '0
להבהיר כי התמורה למציע הזוכה בגין הקמת 

עמדות טעינה עם שקעים כפולים לא  22
ש"ח, ככל שהעירייה  033,1.7-תפחת מ

תחליט שלא לממש את האופציה ולבקש 
 מהקבלן להקים עמדות נוספות.

. נבקש להבהיר כי במקרה בו משרד .
האנרגיה יחליטו לעכב או לשלול מהעירייה 

את קבלת המענק בשל סיבות אשר אינן 

ה .2
ב
ק
ש
 ה

 
אין שינוי  .2

מסמכי 
 המכרז

ישתנה  .2 .0
,  22ל 

משך 
הסעיף לא 

 ברור.
הבקשה  ..

 נדחית
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קשורות בקבלן ואשר אינן נובעות במישרין 
ממעשה או מחדל שלו, לא יהיה בכך כדי 

לפגוע בזכותו של הקבלן לקבל תמורה השווה 
ך למשל, ככל שלא הוציאה למענק כאמור. כ

העירייה צו התחלת עבודות במועד המאפשר 
השלמת העבודות בהתאם להסכם משרד 

האנרגיה, הקבלן לא יהא אחראי לאי עמידה 
 בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם כאמור.

-ו 02.0   .40
02.2 

למסמך 
 א' 

-22.0.0-ו
22.0.. 

למסמך 
 ג'

נבקש להבהיר כי ככל ששינויים בפרטי 
העבודות, אשר יש בהם כדי להשית עלויות 

משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם תשלום 
לקבלן המשקף את העלויות החדשות 

 שהושתו עליו.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

40.   02.0 
למסמך 

 א'

נבקש להבהיר כי במקרה בו משרד האנרגיה 
יחליטו לעכב או לשלול מהעירייה את קבלת 

המענק בשל סיבות אשר אינן קשורות בקבלן 
ואשר אינן נובעות במישרין ממעשה או מחדל 

שלו, לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותו של 
הקבלן לקבל תמורה מצד העירייה השווה 

 למענק. 

 הבקשה נדחית

99.   02.0 
ך למסמ

 א'

נבקש להבהיר כי תעריף דמי השימוש 
יעודכן אחת  02.0המינימאלי המפורט בסעיף 

לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ביחס 
למדד הבסיס הידוע ביום חתימת ההסכם על 

 ידי העירייה.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

91.   0..2 
למסמך 

 א'

 22.0-ו
למסמך 

 ג'

נבקש כי הזכות להגדיל את כמות עמדות 
 הטעינה תעשה באישור הקבלן ובתאום עמו.

 מקובל

92.   0..1 
למסמך 

 א'

 ..22.0-ו
למסמך 

 ג'

נבקש כי בטרם תתקשר העירייה עם גורם 
אחר בקשר עם הזמנת עמדות טעינה, תוענק 

 לזוכה זכות סירוב ראשונה. 

 הבקשה נדחית

-ו 00.0   .93
02.0 

למסמך 
 א'

נבקש להבהיר כי הזכות להקטין את כמות 
עמדות הטעינה תעמוד לעירייה עד לא יאוחר 
ממועד חתימת הסכם ההתקשרות. מובהר כי 

הקבלן משקיע השקעות משמעותיות 
בהסתמך על החתימה על ההסכם, ובמבצע 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז



 בס"ד                  

                                                                        
 

docx.תשובות לשאלות הבהרה  -ביצוע עבודות תכנון הקמה אספקה תפעול תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבית שמש  - 14-02מכרז                    

                       11 

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 00199בית שמש , 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  92-0090090פקס:  92-0090099טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

הזמנה של ציוד לפחות חצי שנה ממועד 
ההקמה, ועל מנת לעמוד בלוחות הזמנים 

ל כן בהקטנת כמות עמדות הנקובים בו וע
הטעינה לאחר מועד זה, ישנה פגיעה 

 משמעותית בקבלן. 

לחלופין, נבקש להוסיף לאחר המילים: 
"לאחר שהוכרז בו זוכה", את המילים: 

"ובטרם נדרש להשקיע כספים עבור עמידתו 
בלוחות הזמנים". כמו כן, נבקש להוסיף 

בסיפא כדלקמן: "ככל שנדרש הזוכה להשקיע 
לשם עמידתו בלוחות הזמנים ובוטלה  כספים

ההתקשרות, או חלק ממנה, שלא בשל מעשה 
או מחדל של המציע הזוכה, אזי בנוסף 

להשבת התשלומים כאמור, תשיב העירייה 
למציע הזוכה את ההוצאות אשר נדרש 

 להוציא".

94.   02.0 
למסמך 

 א'

נבקש כי הזכות להרחיב את היקף המכרז 
 תעשה באישור הקבלן ובתאום עמו.

 מקובל

 0סעיף    .99
למסמך 

 –ב' 
מפרט 
 טכני

נבקש להוסיף ברישא: "ככל שנדרש על פי 
 דין".

 הבקשה נדחית

 .סעיף    .96
למסמך 

 –ב' 
מפרט 
 טכני

לאחר המילים: "כלל האישורים ולבצע 
התיאומים הנדרשים", יבואו המילים: "על פי 

 דין".

 הבקשה נדחית

 .סעיף    .97
למסמך 

 –ב' 
מפרט 
 טכני

לשם עמידת הקבלן בלוחות הזמנים של 
משרד האנרגיה, נבקש להוסיף בסיפא את 

המילים: "מובהר כי בכפוף לעמידת הקבלן 
בהתחייבויותיו על פי ההסכם, צו התחלת 
העבודות ואישור המפקח מטעם העירייה 

לפני  ( חודשים.שישה )ינתנו לקבלן לפחות 
 תום תקופת ההקמה."

ש להבהיר כי ככל שתהיה מניעה לביצוע נבק
התחייבויות של הקבלן כתוצאה מכוח עליון 

או שיהיו עיכובים הנובעים מצדדים 
שלישיים, לרבות מהצורך בקבלת אישור 

איזה מהרשויות המוסמכות, עיכוב כאמור 
לא ייחשב במניין הימים ותקופת ההקמה 

 תוארך בהתאם.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 1סעיף    .90
למסמך 

 –ב' 

נבקש להבהיר כי ככל ככל שתהיה מניעה 
לביצוע התחייבויות של הקבלן כתוצאה מכוח 

עליון או שיהיו עיכובים הנובעים מצדדים 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז
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מפרט 
טכני 
 .וסעיף 

למסמך 
 –ב' 

לוחות 
זמנים 

להשלמת 
הקמת 
עמדות 
 הטעינה

שלישיים, לרבות מהצורך בקבלת אישור 
ור איזה מהרשויות המוסמכות, עיכוב כאמ

לא ייחשב במניין הימים ותקופת ההקמה 
 תוארך בהתאם.

 2סעיף    .90
למסמך 

 –ב' 
לוחות 
זמנים 

להשלמת 
הקמת 
עמדות 
 הטעינה

נבקש כי תקופת ההקמה תהא בהתאם לקבוע 
. לחוזה משרד האנרגיה, דהיינו 2.א.0בסעיף 

החל מיום חתימת ההסכם על ידי העירייה 
. כמו כן, בהתאם לסעיף 2.2.0202.ועד ליום 

.א.ב. לחוזה משרד האנרגיה, ככל שהמדינה 0
תחליט להאריך את תקופת ההקמה אזי 

תקופת ההקמה על פי ההסכם תוארך 
 בהתאם.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 2סעיף    .69
למסמך 

 –ב' 
לוחות 
זמנים 

להשלמת 
הקמת 
עמדות 
 הטעינה

לשם עמידת הקבלן בלוחות הזמנים של 
משרד האנרגיה, נבקש להוסיף בסיפא את 

המילים: "מובהר כי בכפוף לעמידת הקבלן 
בהתחייבויותיו על פי ההסכם, צו התחלת 
העבודות ואישור המפקח מטעם העירייה 

לפני  ( חודשים.שישה )ינתנו לקבלן לפחות 
 תום תקופת ההקמה."

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 22סעיף    .61
למסמך 

 –ב' 
הנחיות 
תפעול 

ואחזקה 
של 

 העמדות

נבקש להוסיף בסיפא: "בכפוף לאישור מראש 
 ובכתב של הקבלן הזוכה" 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 22סעיף    .62
למסמך 

 –ב' 
הנחיות 
חברת 
 חשמל

לא קיים ברשות  המסמך אינו ברור. נבקש לפרסם בשנית.
המזמין מסמך 
באיכות טובה 

 יותר.

63.   0.22 
למסמך 

 ג' 

נבקש להבהיר כי יצוין מדד הבסיס אשר יהא 
 ידוע ביום חתימת ההסכם על ידי העירייה.

 מקובל
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64.   0.2 
למסמך 

 ג'

נבקש כי תקופת ההתקשרות תהא בהתאם 
לקבוע בחוזה משרד האנרגיה, דהיינו החל 

מיום העירייה על ההסכם ועד למאוחר מבין: 
מתקן; או שנים ממועד סיום הקמת כל  2)א( 
 ..2.2.020.)ב( 

בנוסף, נבקש כי הזכות להגדיל את כמות 
עמדות הטעינה תעשה באישור הקבלן 

 ובתאום עמו.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

69.   0.0 
למסמך 

 ג'

נבקש כי תקופת ההקמה תהא בהתאם לקבוע 
. לחוזה משרד האנרגיה, דהיינו 2.א.0בסעיף 

החל מיום חתימת ההסכם על ידי העירייה 
. כמו כן, בהתאם לסעיף 2.2.0202.ד ליום וע
.א.ב. לחוזה משרד האנרגיה, ככל שהמדינה 0

תחליט להאריך את תקופת ההקמה אזי 
תקופת ההקמה על פי ההסכם תוארך 

 בהתאם.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

66.   0.. 
למסמך 

 ג'

נבקש כי תקופת ההפעלה תהא בהתאם 
. לחוזה משרד האנרגיה, 0.א.0לקבוע בסעיף 

דהיינו החל מסיום הקמת כל מתקן ועד 
שנים ממועד סיום  2למאוחר מבין: )א( 

 ..2.2.020.הקמת כל מתקן; או )ב( 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

67.   2.. 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף 
 לכך שזכויות הקבלן לא תפגענה".

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

60.   2.7 
למסמך 

 ג'

 אחריות

להוסיף בסיפא את המילים: "בהתאם  נבקש
 לדין וכתוצאה מעשה או מחדל של הקבלן".

  הבקשה נדחית.
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60.   2.1 
למסמך 

 ג'

 אחריות

( בשום .נבקש להוסיף בסיפא כדלקמן: )
מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים לרבות כלכליים, וכן בגין מעשה 

ו/או מחדל של העיריה ו/או מי מטעמה ו/או 
( אחריותו של הקבלן והשיעור 0גורם שלישי; )

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן 

על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל 
מקרה על סכום התמורה בהסכם זה והעיריה 

פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל 
 תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי

 המצוין לעיל."

מקובל חלקית: 
לסיפא הסעיף 

 יתווסף:
"אחריותו וחבותו 

של הקבלן תהא 
כפופה לתנאים 

המצטברים 
( התקבל 2דלהלן: )

פס"ד חלוט כאמור 
( העיריה הודיעה 0)

לקבלן על כל 
תביעה או דרישה 

כאמור מיד עם 
היוודע לה על כך 
ואפשרה לקבלן 
לנהל את ההגנה 

ולא התפשרה 
 בשמו ובמקומו

ו/או ללא אישורו 
של הקבלן מראש 

 .ובכתב

79.   2.20 
למסמך 

 ג'

נבקש לתקן כי במקום המילים: "ללא צורך 
בהודעה מוקדמת", יבואו המילים: "בכפוף 

ימי עסקים  7למתן הודעה מוקדמת בכתב בת 
לקבלן והקבלן לא ריפא את ההפרה בתקופה 

 זו".

 מקובל

71.   ..0 ,...  ,
 7.0-ו ..7

למסמך 
 ג'

.ד. לחוזה עם 7לתקן כי בהתאם לסעיף נבקש 
מתוך המענק  02%משרד האנרגיה, סך של 

ש"ח, יועברו לזוכה מיד עם  002,.2המהווים 
החתימה על ההסכם. כמו כן, נבקש לתקן כי 
דמי ההשתתפות מצד העירייה אשר נוספים 

ש"ח יועברו לזוכה  70,3.7-על המענק בסך של
 מיד עם החתימה על ההסכם.

יר כי במקרה בו משרד האנרגיה נבקש להבה
יחליטו לעכב או לשלול מהעירייה את קבלת 

המענק בשל סיבות אשר אינן קשורות בקבלן 
ואשר אינן נובעות במישרין ממעשה או מחדל 

שלו, לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותו של 
הקבלן לקבל תמורה השווה לתמורת החוזה. 

כך למשל, ככל שלא הוציאה העירייה צו 
ת עבודות במועד המאפשר השלמת התחל

העבודות בהתאם להסכם משרד האנרגיה, 
הקבלן לא יהא אחראי לאי עמידה בלוחות 

 הזמנים הקבועים בהסכם כאמור.

 הבקשה נדחית

72.   3.2 
למסמך 

 ג'

חודשים  .נבקש כי במקום המילים: "עד 
ממועד חתימת החוזה", יבואו המילים: "עד 

 לתום תקופת ההקמה".

במסמכי אין שינוי 
 המסמך
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73.   3.. 
למסמך 

 ג'

לשם עמידת הקבלן בלוחות הזמנים של 
משרד האנרגיה, נבקש להוסיף בסיפא את 

המילים: "מובהר כי בכפוף לעמידת הקבלן 
בהתחייבויותיו על פי ההסכם, צו התחלת 

העבודות מטעם העירייה ינתנו לקבלן לפחות 
 לפני תום תקופת ההקמה." ( חודשים.שישה )

להבהיר כי ככל שיהיו עיכובים נבקש 
הנובעים מצדדים שלישיים, לרבות מהצורך 
בקבלת אישור איזה מהרשויות המוסמכות, 

עיכוב כאמור לא ייחשב במניין הימים 
 ותקופת ההקמה תוארך בהתאם.

אין שינוי במסמכי 
 המסמך

74.   22.2.. 
למסמך 

 ג'

במקום המילים: "רק לאחר המצאת הקבלן" 
 יבואו המילים: "מיד עם המצאת הקבלן". 

אין שינוי במסמכי 
 המסמך

79.   22.2.7 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף ברישא: "בכפוף לקבלת מלוא 
 התמורה".

 מקובל

76.   22.0.0 
למסמך 

 ג'

מיקומי המתקנים  נבקש להעביר את נספח מיקום המתקנים.
יאושרו עם הקבלן 

 הזוכה.

77.   22.0.. 
למסמך 

 ג'

נבקש כי במקום המילים: "על חשבונו", 
יבואו המילים: "ככל שביטול או העתקת 

העמדה אינה נדרשת בשל מעשה או מחדל של 
הקבלן, העלויות העתקה יהיו על חשבון 

 העירייה".

 הבקשה נדחית

70.   22...2 
למסמך 

 ג'

  -למסמך א'  2.1נבקש להתאים לסעיף 
ימים  0..ולתחזק תעמוד על החובה לתפעל 

 בשנה )מלבד בימי שבת וחג(.

 מקובל

70.   22.... 
למסמך 

 ג'

נבקש להפחית את הפיצוי הכספי היומי בגין 
 ש"ח ליום. 22-איחור בתיקון תקלה ל

 הבקשה נדחית

09.   22...3 
למסמך 

 ג'

 נבקש למחוק את הסעיף.

לחלופין, נבקש לחדד כי מדובר ברישיונות 
 שימוש בלבד.

רישיונות אכן, 
שימוש בתוכנת 

 הניהול.

01.   22.0 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף לאחר המילה: "בתיאום", את 
 המילה "ובאישור".

 אין שינוי.

02.   22.0.0 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ממועד 
תחילת אספקת החשמל לאותם המתקנים", 
 "או קבלת צו התחלת עבודות, לפי המאוחר".

 אין שינוי.
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03.   22.0.7 
למסמך 

 ג'

 נבקש למחוק את הסעיף.

לחלופין, נבקש להבהיר כי ככל ששינויים 
בפרטי העבודות, אשר יש בהם כדי להשית 

עלויות משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם 
תשלום לקבלן המשקף את העלויות החדשות 

 שהושתו עליו.

 אין שינוי.

04.   22.7.0 
למסמך 

 ג'

 נבקש להוסיף סעיף כדלקמן:

"מוסכם על הצדדים כי בכל חילוקי דעות 
בקשר לביצוע הטכני של העבודות, לרבות 
בענין טיב או איכות או התאמה לתוכניות 

ולמפרט, תובא המחלוקת להכרעה בפני פוסק 
טכני אשר החלטתו לא תהא סופית ומחייבת 
ולא תגרע מזכות מי מהצדדים לפנות למנגנון 

כאמור יישוב המחלוקות כמפורט בהסכם זה, 
 בהליך המפורט להלן: 

זהות הפוסק תוסכם בין הצדדים. ככל שלא 
( 7הסכימו הצדדים על מינוי הפוסק תוך שבעה )

ימי עסקים מיום דרישת צד להסכם, ימונה מר 
"(. ככל שנבצר ממר הפוסק[ כפוסק )"____]
( 7[ לקבל את המינוי כפוסק, תוך שבעה )____]

 -ימי עסקים מדרישת מי מהצדדים למינוי פוסק 
ימונה הפוסק על ידי לשכת המהנדסים 
האדריכלים והאקדמאים במקצועות 
הטכנולוגיים בישראל. הפוסק יודיע תוך חמישה 

 ( ימי עסקים אם הוא מקבל עליו את המינוי. 2)

הצדדים לעניין הפוסק: )א( יקבל את טיעוני שני 
( ימי עסקים 2נשוא המחלוקת בתוך חמישה )

"(; )ב( ככל הנדרש, יחיל הטיעוניםמיום מינויו )"
את הדין הישראלי; )ג( יסתייע ביועצים כמיטב 

 בחירתו.

הפוסק ימסור לצדדים את החלטתו בתוך עשרה 
( ימי עסקים מיום קבלת הטיעונים 22)

 "(.ההחלטה)"

ו בין הצדדים באופן שכר והוצאות הפוסק יחולק
שווה, אלא אם יקבע אחרת על ידי הפוסק. ככל 
שיידרש, הצדדים ישלמו תשלומי מקדמה לפוסק 

 בחלקים שווים."

 הבקשה נדחית

09.   22 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בקשר 
 עם הפעלת העמדות".

 מקובל

-ו 2..2   .06
2... 

למסמך 
 ג'

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את המילה "מוחלטת".

07.   2..2 
למסמך 

נבקש להוסיף אחרי המילים: "הוצאות 
 משפטיות", את המילה: "סבירות".

 הבקשה נדחית
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 ג'

00.   2..7 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: "על אף האמור 
בכל מקום בהסכם זה, אחריותו וחבותו של 

הקבלן תהא בשל מעשה או מחדל של הקבלן 
לתנאים המצטברים או מי מטעמו וכפופה 

( 0( התקבל פס"ד חלוט כאמור )2דלהלן: )
העיריה הודיעה לקבלן על כל תביעה או 
דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 

ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא 
התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו 

( בשום מקרה .של הקבלן מראש ובכתב )
 הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או

תוצאתיים לרבות כלכליים, וכן בגין מעשה 
ו/או מחדל של העיריה ו/או מי מטעמה ו/או 

( אחריותו של הקבלן והשיעור 0גורם שלישי; )
המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 

ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן 
על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל 

זה והעיריה  מקרה על סכום התמורה בהסכם
פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל 

תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי 
 המצוין לעיל."

 לא מקובל.

00.   20.0 
למסמך 

 ג'

 נבקש להוסיף סעיף כדלקמן:

"מוצהר ומוסכם כי המזמינה מתחייבת )בין 

ובין באמצעות אחרים(  ביטוחבאמצעותה 

לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, 

ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו 

מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, 

צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות 

ו/או באחריות המזמינה, לרבות עמדות 

הטעינה עצמן, במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד 

בלים בביטוח "אש מורחב" הסיכונים המקו

לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת 

אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, 

פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, 

שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון )להלן: 

"סיכוני אש מורחב"(, ביטוח אבדן תוצאתי 

 20עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 

וכן כל ביטוח הנדרש לכיסוי חודשים, 

אחריותו על פי דין. הביטוחים יכללו ויתור על 

זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד 

 לא מקובל
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שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאית 
המזמינה שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי 

או ובלבד שהפטור כאמור בחלקו או במלו
 להלן יחול במלואו.

המזמינה מצהירה, בשמה ובשם כל הבאים 
מטעמה, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו 
בגין אובדן ו/או נזק שהמזמינה ומי מטעמה 
זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל )או 

א ההשתתפות שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמל
העצמית(, והם פוטרים את הקבלן ו/או מי 

מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק 
 כאמור."

09.   22.2 
למסמך 

 ג'

נבקש להוסיף בסיפא כדלקמן: "על אף 
האמור בסעיף זה, מובהר כי הקבלן יהא 
רשאי להמחות זכויותיו וחובותיו לחברה 

אשר בשליטתו/בבעלותו המלאה מבלי לקבל 
את אישורה של העירייה. בנוסף, מובהר כי 

הקבלן יוכל לשעבד את זכויותיו תחת הסכם 
זה עבור גורם מממן מבלי לקבל את אישורה 

 של העירייה".

 הבקשה נדחית

01.   22.0 
למסמך 

 ג'

נבקש למחוק את הסעיף. חברת האם של 
 המציע הינה חברה ציבורית.

 הבקשה נדחית. 

02.   22.. 
למסמך 

 ג' 

להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף נבקש 
 לכך שזכויות הקבלן לא תפגענה".

 מקובל

03.   27.2 
למסמך 

 ג'

נבקש למחוק את הסעיף, מדובר בפיצוי 
מוגזם מאוד אשר חל על כל הפרה של החוזה. 

כמו כן, קיימת רשימת פיצויים מוסכמים 
 להסכם. 21בסעיף 

 הבקשה נדחית

04.   27.0 
למסמך 

 ג'

ש"ח  22-הפיצוי המוסכם לנבקש להפחית את 
 ליום.

 הבקשה נדחית

09.   27.. 
למסמך 

 ג'

נבקש להבהיר כי העיריה תוכל לחלט את 
הערבות רק אם נתנה לקבלן הודעה מוקדמת 

ימים מראש, ובתקופת זמן זו לא ריפא  7של 
הקבלן את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת 

 העירייה בחילוט הערבות.

 מקובל

06.   27.0 ,
-ו 27.20
23.2 

למסמך 

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף 
 20לכך שנתנה לקבלן הודעה מוקדמת של 

ימים מראש, ובתקופת זמן זו לא ריפא הקבלן 
את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת 

 הבקשה נדחית
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 העירייה לבטל את ההסכם" ג'

-ו .27.2   .07
23.0 

למסמך 
 ג'

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף.

00.   21 
 למסמך

 ג'

נבקש להפחית את הפיצויים המוסכמים 
 22 -לטבלה ל 3-ו 7, 2-0הנקובים בסעיפים  

 ש"ח ליום.
נבקש להפחית את הפיצויים המוסכמים 

-לטבלה ל 22-20 -ו 1, .-2הנקובים בסעיפים 
 ש"ח למקרה. 22

נבקש להבהיר כי בכל מקרה הפיצויים 
המוסכמים כפופים לכך שהפגם נגרם 

חדל של הקבלן, כי לא כתוצאה ממעשה  או מ
יחול כפל פיצוי וכי השיעור המרבי המצרפי 
של הפיצויים לא יעלו בכל מקרה על סכום 
התמורה בהסכם זה והעירייה פוטרת את 

הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה 
 על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 

 הבקשה נדחית

למסמך  7   .00
 ד'

 – 2נספח 
תצהיר 
המציע 
 במכרז

במקום המילים: "וזאת מבלי צורך לנמק 
ועפ״י שקול דעתו הבלעדי", יבואו המילים: 

"לאחר מתן זכות טיעון למציע לפני מתן 
 ההחלטה".

 הבקשה נדחית

199.   22 
למסמך 

 ד'

 – 2נספח 
תצהיר 
המציע 
 במכרז

נבקש למחוק את המילים: "ואישור קיום 
 ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחנו".

בסיפא את המילים: "בכפוף נבקש להוסיף 
 לקבלת צו התחלת עבודות".

 הבקשה נדחית

למסמך  2   .191
 ד' 

 - .נספח  
הצעת 
 המחיר

במקום המילים: "כולל מע"מ", יבואו 
 המילים: "לא כולל מע"מ".

 אין שינוי

 מסמך ד'   .192

 – 2נספח 
אישור 
ביטוחי 
 הקבלן

 נבקש למחוק. –רכוש וציוד נלווה 
, 21., 27., 22.קודים: נבקש למחוק  –צד ג' 

..0 ,..2. 
נבקש למחוק קודים:  –אחריות מעבידים 

.22 ,.27 ,.20 ,.22 ,.21. 

ראו נספח ביטוח 
 ואישור מתוקנים
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 מסמך ד'   .193

 – .נספח 
הצהרת 
המציע 
ואישור 

 רו"ח

נבקש לאשר כי כאשר המציע מעוניין 
להסתמך על הניסיון הפיננסי של חברת האם, 

פעם אחת, חתומה על יש למלא את ההצהרה 
ידי המציע ובעל מניותיו ומאושרת על ידי 

רואה החשבון של חברת האם על גבי נייר לוגו 
 של רואה החשבון.

 נכון

למסמך  2   .194
 ד'

 22נספח 
תצהיר  –

לשמירה 
על 

סודיות 
ולמניעת 

ניגוד 
 עניינים

נבקש להוסיף בסיפא כדלקמן: "ולמעט כל 
ו/או ידע או מידע אשר מצוי בנחלת הכלל 

באם נדרש לגלותו על ידי רשות מוסמכת על 
פי דין, לרבות רשות ניירות ערך ו/או 

הבורסה, לרבות מכוח תשקיף הנפקה, והכל 
ביחס למידע, או פרטים שנדרשו מהצד הנוגע 
לעניין על ידי אותה רשות, ובמידה בה נדרש 

למסרה או לגלותה ובכפוף למתן הודעה 
 מוקדמת )ככל שניתן(."

 

 מקובל

199.   22 
למסמך 

 ד'

 22נספח 
תצהיר  –

לשמירה 
על 

סודיות 
ולמניעת 

ניגוד 
 עניינים

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מצ"ב טופס הצהרת מציע מתוקן
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 ואישור רו"ח מציעהצהרת ה

המציע וע"י בעל המניות במציע במידה והמציע מעוניין להסתמך על איתנות  ידי על בנפרד וייחתם ימולא זה ]טופס 

 בעל המניות(  

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

 שם בעל המניות: ______________________________

 ___________ שיעור האחזקה של בעל המניות במניות המציע: __________________

 הרינו להצהיר כדלקמן:

  בסך  מהזכויות במציע 51%-הסתכם המחזור הכספי של המציע ו/או גורם המחזיק לפחות ב 2117בשנת
 של:___________________

  בסך  מהזכויות במציע 51%-הסתכם המחזור הכספי של המציע ו/או גורם המחזיק לפחות ב 2118בשנת

 של:___________________

 בסך  מהזכויות במציע 51%-הסתכם המחזור הכספי של המציע ו/או גורם המחזיק לפחות ב 2119 בשנת
 של:___________________

 

 : ____________________המציעחתימת                           

 חתימת בעל המניות __________________

       ====================================================== 

 אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת 

/ בעל  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף  המחזור הכספיבדבר  / בעל המניות המשתתף

 רתנו. . אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקוהמניות 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

/ בעל לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף 

 ים __________________ בשנהכנסות/מכירות של המשתתף / בעל המניות   בדבר מחזורהמניות 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                

 
 

 
 
 

 

 
 למסמך זה מצורף נספח ואישור ביטוח מתוקן.



 בס"ד                  
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 כאמור יש לחתום ולהגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז.

 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 


