 01/09/20
לכבוד ,
מציעיהמכרז 03/2020

הנדון :תשובות לשאלות הבהרה מספר  1למכרז  03/2020לניקוי ,שטיפה
וצילום קו מאסף שפכים ראשי למט"ש כפ"ס והוד השרון
הודעה מטעם החברה:
מועד הגשת המכרז נותר בעינו בתאריך  .06/09/20יחד עם זאת פתיחת המעטפות תידחה למועד
מאוחריותרשיקבעבהמשךועליותינתןהודעהבנפרדבאתרהתאגיד 
בטבלאות הבאות בקשות לשינויים בנוסחים בסעיפים שונים במכרז .המציעים יגישו את הצעתם
כאשר היא כולל את שאלות ההבהרה ושינוי הנסחים.
החוזה יחתם כאשר השינויים שנתקבלו יוטמעו בו בהתאם לשאלות ההבהרה.
להלן הטבלאות והניסוחים החדשים
מס"ד
 .1

מס'
עמ'
 7

סעיף

תשובה

שאלה

אופןהגשה–סעיף נבקשאישורכםלחתוםבכלתחתית
עמודבחותמתראשיתיבותשלמורשה
4.1 
חתימהוחותמתחברה .

מקובל

ביטוח 


 .2

סעיפיביטוח
בהסכם:
תתסעיף4.5–
ביטוחיהמציעים :
תתסעיף :4.5.3


 .3

סעיף12–אחריות
וביטוח:
תתסעיף :12.1

בסיפא,לאחרהמילים"לעילולהלן",יש ללא שינוי
להוסיףאתהמילים"בהתחשב
בתיקוניםשהוגשובמסגרתשאלות
ההבהרה" .

בסוףהשורההשלישית,לאחרהמילים
"ו/אולמבנהמסיבה",ישלהחליףאת
המילה"כלשהי",במילים"שבתחום
חבותוהחוקית" .
בסיפא,ישלהחליףאתהמילים

מקובל שינוימוצע"שבתחום
חבותוהחוקית" 
ללא שינוי הצעתנוסחמוצע

מס"ד

מס'
עמ'

סעיף

שאלה

תתסעיף(א) 


 .4



תשובה

תתסעיף(ב)


"ולשביעותרצוןהחברהוהמתאימות
בכלפרטיהןלהוראותהחוזה",במילים
"בהתאםלקביעתשמאימוסמךמטעם
חברתהביטוח" .
בשורההראשונה,לאחרהמילים
"הקבלןיהיהאחראי",ישלהחליףאת
המילה"בלעדית",במילים"בשיעור
חבותוהחוקית" .

"בהתאםלקביעתשמאי ...

ללא שינוי

בשורההשנייה,לאחרהמילים"כאמור
לעיל",ישלהוסיףאתהמילים"אולם
הפטורמאחריותלאיחולכלפימישגרם
לנזקבזדון" .

 .5



תתסעיף(ג) 

בסוףהשורההראשונה,לאחרהמילים
"קבלניהמשנה",ישלהוסיףאתהמילה
"מטעמו" .

תתסעיף(ד) 

בשורההשנייה,לאחרהמילים"דרישה ללא שינוי
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מקובל."קבלנימשנהמטעמו" 



ראשונהבכתב",ישלהוסיףאתהמילים
"וכפוףלהוכחתחבותווהיקפה".
בהמשך,לאחרהמילה"פיצויים",יש
לגרועאתהמילה"מלאים".בסוף
השורהישלהחליףאתהמילים"שקבעה
החברה",במילה"סביר" .
בסיפא,ישלהחליףאתהמילים"החברה
וקביעותיהתהיינהסופיותובלתיניתנות
לערעור",במילים"שמאימוסמךמטעם
חברתהביטוח" .
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תתסעיף12.2–
אחריותלגוףאו
לרכוש:

בשורההראשונה,לאחרהמילים"יהיה הצעה ראשונה -מקובל נוסח
"יהיההקבלןאחראיעלפידין" 
הקבלןאחראי",ישלהחליףאתהמילה
"בלעדית",במילים"עלפידין" .

הצעהשניה– ללא שינוי הצעת
הפיסקה נשארת בעינה לרבות

מס"ד

מס'
עמ'

סעיף

שאלה
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תשובה

בשורההשישית,לאחרהמילים
"המועסקיםעלידו",ישלהחליףאת
המילה"ו/או",במילים"ואשרנגרמו" .

תתסעיף12.3– בשורההראשונה,לאחרהמילים
אחריותלעובדים : "הקבלןיהיהאחראי",ישלהוסיףאת
המילים"בשיעורחבותוהחוקית" .

בשורההשלישית,לאחרהמילים
"לרבותקבלניהמשנה",ישלהוסיףאת
המילה"מטעמו" .
תתסעיף12.4–
אחריותלרכוש
ציבורי :
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בשורההראשונה,לאחרהמילים
"הקבלןיהיהאחראי",ישלהוסיףאת
המילים"בשיעורחבותוהחוקית" .
בשורההשלישיתותחילתהרביעית,יש
לגרועאתהמילים"ביןשהנזקו/או
הקלקולנגרמובאקראיוביןשהיומעשה
הכרחיוצפוימראשלביצועהעבודות" .

השינויבשורההראשונה 

הצעהראשונה–ללא שינוי
הצעה שניה – מקובל "לרבות
קבלנימשנהמטעמו" 

הצעה ראשונה –מקובל .הנוסח
הקבלן יהיה אחראי.....בשיעור
חבותוהחוקית ,
הצעהשניה-ללא שינוי 
הצעהשלשית-ללא שינוי 

בשורההחמישית,ישלהחליףאת
המילים"ולשביעותרצונהשלהחברה
ושלכלאדםאורשותהמוסמכיםלפקח
עלהטיפולברכוששניזוקכאמור" .
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תתסעיף:12.5
תתסעיף(א) 



תתסעיף(ג)
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בשורההשנייה,ישלהחליףאתהמילים
"כלדין",במילה"דין" .
בשורההראשונה,לאחרהמילים
"לשפותולפצות",ישלהחליףאת
המילים"באופןמלאומיד",במילים
"בשיעורחבותוהחוקיתובהקדם
האפשרי" .
בשורההשלישית,לאחרהמילים

ללא שינוי

ללא שינוי

מס"ד

מס'
עמ'

סעיף

תשובה

שאלה
"ושכ"טעו"ד",ישלהוסיףאתהמילים
"כפוףלהוכחתחבותוהחוקיתשל
הקבלןוהיקפה" .



תתסעיף(ד) 
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בשורההראשונההשנייה,לאחרהמילים ללא שינוי–2הצעותהניסוח 
"ולשפות את החברה" ,יש להוסיף את
המילים"בשיעורחבותוהחוקית".בסוף
השורה ,יש לגרוע את המילים "מכל
עילהשהיא" .
השורההשנייה,ישלהחליףאתהמילים
"אם ומיד" ,במילים "אם ובהקדם
האפשרי".בהמשךישלגרועאתהמילים
"בלייוצאמןהכלל" .
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תתסעיף(ה) 

בשורההראשונה,לאחרהמילים"בחוזה מקובל ."היה והקבלן לא תיקן
אתהנזקבזמןסבירשיקבעעל
זה",ישלהוסיףאתהמילים"היה
ידיהחברה" .

תתסעיף(ו) 

בסיפא,לאחרהמילים"הנזכרותלעיל", ללא שינוי מימושהערבותהינו
בהתאםלכתבהערבות 
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תתסעיף12.6–
ביטוח:
תתסעיף :2.6.1

ישלהוסיףאתהמילים"ובלבדששלחה
לקבלןהודעהבכתבשל14יוםמראש" .
בשורההראשונה,ישלהחליףאת
המילים"כלדין",במילה"דין" .

מקובל 





תתסעיף12.6.1.2 בכותרת,לאחרהמילים"ביטוחאחריות מקובל מובהר בזאת כי בכל
מקרה של עריכת ביטוח משולב
מקצועית" ,יש להוסיף את המילים
–ביטוח
לאחריות מקצועית וחבות
אחריותמקצועית : "משולבעםחבותהמוצר" .
המוצר ,יוכפל גבול האחריות
הנקוב .



תתסעיף :12.6.1.3 בסוף השורה הרביעית ,יש לתקן את ללא שינוי 

 .16

 .17

והקבלןלאתיקןנזקבזמןסביר" .

מס"ד

מס'
עמ'

סעיף
תתסעיף(א) 



תתסעיף(ב) 
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 .19

גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס
 500,000 ₪למקרה ולתקופת ביטוח
עבורכלכלירכב .
ישלגרועאתהנוסחהחלמשורה
ראשונהמהמילים"כוללביןהיתר"ועד
סוףתתסעיףזה .
בסוףהשורההשנייה,לאחרהמילים
"מפקחהעבודותמטעמה",ישלהוסיף
אתהמילים"למעטבגיןאחריותו
המקצועית" .

ללא שינוי 

מקובל  :"למעט בגין אחריותו
המקצועית של המפקח בקשר
עםהסכםזה" .

ללא שינוי.





תתסעיף :12.6.10 בשורה השלישית ,לאחר המילים ללא שינויהתיקוניםככלשיהיו
יוטמעו בשלב החוזה בלבד.
"(בנוסחו המקורי)" ,יש להוסיף את
המציעים מחויבים להגיש את
המילים"עלתיקוניו" .
כחלק
הבהרה
שאלות
מהצעתם .

 .21

 .23

שאלה

תתסעיף :12.6.8 בתחילתהשורההשלישית,לאחר
המילים"שלהקבלן",ישלהוסיףאת

המילים"והמבוטחבמסגרתפרקב'
לפוליסתעבודותקבלניותשלהקבלן" .

 .20

 .22

תתסעיף :12.6.6

תשובה



בהיותונספחמשפטיולאביטוחי,
תתסעיף :12.6.11
מושארלשיקולדעתיועצכםהמשפטי .

הוראות
ההצעה 

פנימיות

למגיש



תתיסעיפיםאלהמיועדיםלמקרה
תתיסעיפים
12.6.12ו :12.6.13- שאתםמעסיקיםקבלנימשנהמטעמכם
לצורךביצועהעבודות.במקרהכזה

עליכםלוודאכיברשותםכיסויביטוחי
בהיקףשאינונחותמהנדרשמכם.בכל
מקרה,האחריותבגינםתחולעליכם .

הוראות
ההצעה 

פנימיות

למגיש

מס"ד

מס'
עמ'

שאלה

סעיף

תשובה
ללא שינוי 



תתסעיף :12.6.15 בשורההשנייה,אחרהמילים"מתחייב
הקבלןלפנות",להחליףאתהמילים
"באופןמיידי",במילים"בהקדםאפשרי 



תתסעיף :12.6.16 בשורההשנייה,לאחרהמילים"להשבת מקובל המילה "מיד" ,יוחלפו
במילים "בתוך זמן סביר
המצבלקדמותו",ישלהחליףאתהמילה
ממועד "...

 .24
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"מיד",במילים"בהקדםהאפשרי" .



תתסעיף:12.6.17

בסוףהשורההרביעיתובחמישית,יש
להחליףאתהמילים"לשביעותרצון
מנהלהעבודהו/אוהמפקחמטעם
החברה",במילים"בהתאםלקביעת
שמאימוסמךמטעםחברתהביטוח" .

תתסעיף:12.6.18

בסיפא,לאחרהמילים"המשאומתן
בעצמה",ישלהוסיףאתהמילים
"בשיתוףפעולהעםהקבלן" .
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 .27

ללא שינוי 

ללא שינוי 





תתסעיף :12.6.19 בסוךהשורההשנייהובשלישית,יש
לגרועאתהמילים"ו/אוהחברהו/או

מנהלו/אומפקחהעבודותמטעמם" .



תתסעיף :12.6.28 בסיפא,ישלהחליףאתהמיליםכלדין", ללא שינוי 

 .28

 .29



במילה"דין" .

ללא שינוי ראה הערה במס"ד
21לעיל .



תתסעיף :12.6.30 בסוףהשורההראשונה,לאחרהמילים
"(נוסחמקורי)",ישלהוסיףאתהמילים

"עלתיקוניו" .



תתסעיף :12.6.45 בסיפא,לאחרהמילים"כנגדנזקיטבע", מקובל .הנוסח החדש :לנקיטת
אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע

 .30

 .31

ללא שינוי 

ישלהוסיףאתהמילים"ובלבדשסוכמו

מס"ד

מס'
עמ'

שאלה

סעיף


עםהקבלןמראשובכתב" .

תשובה
שסוכמו עם הקבלן מראש
ובכתב .





נספחו'–אישור
עריכתביטוחים:
ביטוחעבודות
קבלניות :
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ישלבצעאתהתיקוניםכדלקמן :
רכושעליועובדים:עד10%מערך
העבודותמינימום100,000 .₪

רכושסמוך:עד10%מערךהעבודות
פרקא'העבודות : מינימום100,000 .₪




ביטוחאחריות
מקצועית:


 .33

תקופתתחזוקהמורחבת:ישלתקןל12-
חודשים+12חודשיםתחז0וקהרגילה.
לאחרהמילים"ביטוחאחריות
מקצועית",ישלהוסיףאתהמילים
"משולבעםחבותהמוצר" .
בהתאם,ישלתקןאתגבולהאחריות
הנקובולהעמידוע"ס4,000,000₪
למקרהולתקופתביטוח.
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ללא שינוי 

מהדורתהפוליסה  ישלהחליףאתהמילים"ביטמהדורה
____",במילים"מגדלביט2013למעט

ביטוחאחריותמקצועיתמשולבעם
חבותהמוצר".

בברכה ,
ארנוןמאיר–מהנדסהמט"ש

מובהר כי במקרה בו יערוך
מציע ביטוח משולב לאחריות
מקצועית וחבות המוצר ,יוכפל
גבול האחריות הנקוב ויעמוד
על סך  ₪ 4,000,000

ניתן לקבל את הבקשה ומבלי
אחרים
במציעים
לפגוע
המבטחיםבחברותאחרות .

