
 

 

  

  

  2022במאי   19

  לכבוד: 

  משתתפי המכרז 

  

לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול מרחוק  01/2022מכרז הנדון: 
  של מדי מים (קר"מ) וכן אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים המותאמים למערכת הקר"מ

  -  3מסמך הבהרות מס'  -

ובקשות   .1 שאלות  חברת  שהתקבלו  נוספות  בעקבות  בע"מ    –שרונים  במשרדי  וביוב  מים  תשתיות 

 : החברה להשיב ולהבהיר כדלקמןמתכבדת  ,")החברה(להלן: "

  

  מס"ד
  פירוט השאלה   מס' סעיף  מסמך  עמוד 

  פירוט התשובה/ההבהרה 

1.   
17  

תנאי  

  המכרז 
13.1  

מבוקש להוסיף את המילים  

"אישור קיום" לפי המילה  

  "הביטוחים".

  הבקשה מאושרת 

2.   
17  

תנאי  

  כרז המ

מבוקש להסיר את המילים    13.2

"ו/או באם מסמכיו...עד  

  המועד הנקוב".

  הבקשה נדחית 

מבוקש להסיר את המילים    17.2  תנאי מכרז   19    .3

"המציע הזוכה מצהיר בזאת  

כי קיבל ממבטחיו התחייבות  

לערוך עבורו את כל  

הביטוחים הנדרשים  

  כמפורט לעיל ולהלן".   

  הבקשה נדחית 

  מבוקש:   17.3  תנאי מכרז   19   .4

   " להסיר את המילים
ויקבל עליו את אישור  

יועץ הביטוח של  
 החברה".

   להחליף את המילים
ימי עסקים   10"תוך 

מהודעת הזכייה"  
במילים "לפני תחילת  

השירותים נשוא  
  ההסכם".  

  הבקשות נדחות 

  מבוקש:   17.4  תנאי מכרז   19   .5

   להחליף את המילה
במילים   "מבטחיו"

 "אנשי ביטוח מטעמו".

   להסיר את המילים
"והוא מצהיר בזאת כי  

קיבל ממבטחיו  
התחייבות לערוך עבורו  

את כל הביטוחים  
הנדרשים כמפורט לעיל  

  ולהלן".  

  הבקשות נדחות 



 

  

מבוקש להסיר את המילים    17.6  תנאי מכרז   19   .6

"המהווים אישור המציע כי  

בדק עם מבטחיו ואין להם  

הסתייגות לגבי הנוסח,  

התנאים והכיסויים  

  .  "יטוחים הנדרשיםהב

  הבקשה נדחית 

מבוקש להחליף את המילים    17.7  תנאי מכרז   19   .7

"והמזמין יהיה רשאי לבטל  

את זכייתו במכרז בשל אי  

הצגת אישור חתום התואם  

את ההתחייבות החוזית"  

במילים "אולם מוסכם כי  

ימים    10אין באיחור של עד 

בהמצאת אישור הביטוח  

לאחר קבלת דרישה בכתב  

ין לא יהווה הפרה  מהמזמ 

  יסודית של ההסכם". 

  הבקשה נדחית 

   - 9.1  הסכם  58   .8

ביטוחי  

  הקבלן  

מבוקש להחליף את המילים  

"ו/או תקופה אחרת כמפורט  

למשך  בהסכם זה" במילים "

שנים נוספות לאחר תום   3

תקופת ההסכם בין  

  הצדדים".  

  הבקשה נדחית 

  מבוקש:    9.2  הסכם  58   .9

   השנייה   - בנק' 
את   להסיר 

"בנוסף  המ ילים 
לגרוע   ומבלי 
לעיל...  מהאמור 
לסיום   ועד 

 המשפט.  

   השלישית   - בנק' 
את   להסיר 

המילים   
"ההעתקים  

הביטוח   מפוליסות 
הביטוח),   (מסמכי 

 כאמור, לרבות".

   הרביעית   - בנק' 
את   להסיר 
"מסמכי   המילים 

  הביטוח לרבות".   

  הבקשות נדחות 

  מבוקש:    9.3  הסכם  58   .10

   להוסיף את המילים
פי דין" לאחר  "על 

  המילה "אחריותו". 

   המילים את  להוסיף 
ביטוח   "לעניין 
המוצר   חבות 
ביטוח   ולעניין 

האחריות  
 המקצועית"

  .בסיפא הסעיף

  

  הבקשות נדחות 



 

  

מבוקש להחליף את המילים    9.4  הסכם  58   .11

"כל עוד מתקיימת אחריותו  

על פי דין לכל פעילות  אשר  

נעשתה על ידו בקשר עם  

במילים   הסכם זה על נספחיו 

לאחר   שנים נוספות  3"למשך 

תום תקופת ההסכם בין  

  ".  הצדדים

  הבקשה נדחית 

מבוקש להסיר את המילים    9.6  הסכם  59   .12

"ועל הקבלן לבחון את  

חשיפתו לנזקים/לחבויות  

ולקבוע את סכומי הביטוח  

ו/או גבולות האחריות ו/או  

  תנאי הביטוח בהתאם".

  הבקשה נדחית 

  מבוקש:   9.7  הסכם  59   .13

 60חליף את המס' לה  
 (פעמיים). 30במס' 

   להסיר את המילים
"ו/או הבאים מטעם  

  החברה".   

  

  הבקשות נדחות 

  מבוקש    9.9  הסכם  59   .14

   להוסיף
את   הסעיף  בסיפא 

המילים  
"בהתאמות  

בהתאם   הנדרשות 
והיקף   לאופי 

ההתקשרות  
 עימם".

   את להסיר 
"וכי   המילים 
אלו   ביטוחים 
כל   את  יכללו 

התנאים...לרבות  
אישורי  בנספ ח 

א'   (נספח  הקבלן 
)1 ."((  

  הבקשות נדחות 

  מבוקש    9.10  הסכם  59   .15

   המילים את  להחליף 
לפצות   ו/או 
פי   "על  במילים 

 דין" 

   המילה את  להסיר 
את   וכן  "כל" 
"ו/או   המילים 

  בעקיפין".  

  הבקשות נדחות 

מבוקש להחליף את המילים    9.13  הסכם  59   .16

"כל עוד מתקיימת אחריותו  

לות אשר  על פי דין לכל פעי

נעשתה על ידו בקשר עם  

הסכם זה, על נספחיו"  

שנים   3למשך במילים "

נוספות לאחר תום תקופת  

  הבקשה נדחית 



 

  

  ההסכם בין הצדדים".

  מבוקש:   9.14  הסכם  60   .17

   להוסיף את המילה
"מהותי" לאחר המילה  

  "אירוע".  

   בסיפא להוסיף 
את   הסעיף 
"ככל   המילים 
מהווה   לא  והדבר 
אינטרסים   ניגוד 

הספק"  עבו ר 
לאחר המילים "על  

  פי הביטוחים".

  

  הבקשות נדחות 

  הבקשה נדחית   מבוקש להסיר את הסעיף.    9.15  הסכם  60   .18

  מבוקש:   9.16  הסכם  60   .19

   " להחליף את המילים
לפצות ו/או " במילים  

  "על פי דין".

   המילים את  להסיר 
וכן   מלא"  "באופן 

 את המילה "כל".  
  

  הבקשות נדחות 

יר את המילים "ו/או  להס  9.17  הסכם  60   .20

  פיצוי".  

  הבקשה נדחית 

  מבוקש:   9.18  הסכם  60   .21

   להסיר את המילים "לא
  ימים".   14-יאוחר מ 

   המילים את  להסיר 
בתוקף   "העתקים 
פוליסות   של 
(מסמכי   הביטוח 
הנערכות   הביטוח) 
הסכם   עם  בקשר 

 הזה לרבות" 

   המילים את  להסיר 
הביטוח   "מסמכי 

 לרבות".  

   המילים את  להוסיף 
ביטוח  "ול עניין 

המוצר   חבות 
אחריות   וביטוח 
בתקופה   מקצועית 

לאחר    –הנוספת  
דרישה   קבלת 

  בכתב מהחברה".  

  הבקשות נדחות 

  מבוקש:     9.19  הסכם  60   .22

   להסיר את המילים
"מסמכי הביטוח   

  כאמור, לרבות".

   המילים את  להסיר 
הביטוח   "שמסמכי 

  ו/או".  

  הבקשות נדחות 

המילים   מבוקש להסיר את  9.21  הסכם  60   .23

  "מסמכי הביטוח לרבות". 

  הבקשות נדחות 

מבוקש להסיר את המילים    9.22  הסכם  60   .24

"העתקי פוליסות הביטוח  

  הבקשות נדחות 



 

  

  (מסמכי הביטוח)"  

מבוקש להסיר את המילים    9.23  הסכם  60   .25

"מסמכי הביטוח  

(הפוליסות)" וכן את המילים  

  "מסמכי" (פעמיים).

  הבקשות נדחות 

מבוקש להסיר את סעיפים    9.25, 9.24  הסכם  60,61   .26

  אלו.  

  הבקשות נדחות 

מבוקש להסיר את המילים    9.26  הסכם  61   .27

  "ו/או מי מטעם החברה". 

  הבקשות נדחות 

מבוקש להחליף את המילה    9.28  הסכם  61   .28

"הבלעדית" במילים "על פי  

  דין".  

  הבקשות נדחות 

מבוקש  להוסיף בסיפא    9.29  הסכם  61   .29

בהר,  "מוהסעיף את המילים 

כי אי קיום סעיף זה לא  

יהווה הפרה יסודית של  

  14ההסכם אלא לאחר חלוף 

ימים מיום מתן התראה   

  לקבלן לעניין זה". 

  

הבקשה מתקבלת חלקית  

באופן בו תיווסף הסיפא  

  הבאה: 

מובהר, כי אי קיום סעיף  "

זה לא יהווה הפרה יסודית  

של ההסכם אלא לאחר חלוף  

ימים מיום מתן התראה    7

ימים   21או   ן לעניין זהלקבל

לפי   –ממועד ההפרה 

  ". המוקדם מבינהם
  הבקשה נדחית.   מבוקש להסיר את הסעיף.    9.30  הסכם  61   .30

מסמכי    -1נספח    84   .31
  ביטוחי הקבלן 

המילים    1 את  להחליף  מבוקש 
בקשר    ... תמה  לא  עוד  "כל 
נספחיו"   על  זה  הסכם  עם 

"למשך   שנים    3במילים 
תקופת   תום  לאחר  נוספות 

  כם בין הצדדים".ההס

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    84   .32
  ביטוחי הקבלן 

בסיפא    2 להוסיף  מבוקש 
"ולמעט   המילים  את  הסעיף 
המקצועית   אחריותם  לעניין 
והיועצים   מתכננים  של 
למתן   בכפוף  קבלנים  ולעניין 
הרכוש   בביטוחי  הדדי  פטור 

  שלהם לקבלן".

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    84   .33
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   5

   את להחליף 
עוד   "כל  המילים 
תקופת   תמה  לא 
פי   על  ההתיישנות 
במילים   דין" 

שנים    3"למשך  
נוספות לאחר תום  
ההסכם   תקופת 

 בין הצדדים".

   להוסיף
את   הסעיף  בסיפא 
"מובהר,   המילים  
סעיף   קיום  אי  כי 
זה לא יהווה הפרה  
של   יסודית 
אלא   ההסכם 

חלוף     14לאחר 
מתן   מיום  ימים 

  הבקשות נדחות. 



 

  

ל קבלן  התראה  
 לעניין זה".

  

מסמכי    -1נספח    84   .34
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   6

   את להוסיף 
המילים  

"הרלוונטיים  
להתקשרות"  

המילה   לאחר 
וכן   "כלשהם" 
המילה   לאחר 

 "משלים".

   את להחליף 
 המילה "מתחייב"

  במילה "רשאי".  

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    84   .35
  ביטוחי הקבלן 

להחליף    8 את    פעמייםמבוקש 
" יום"    60המילים  (ששים) 

  יום".   30במילים "

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    85   .36
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   9

   להוסיף
הפסקה   בסיפא 
את   הראשונה 

המילים  
"בהתאמות  

בהתאם   הנדרשות 
והיקף   לאופי 

ההתקשרות  
 עימם".

   את להוסיף 
פי   "על  המילים 
המילה   לפני  דין" 
ולפני   "כלפי" 

 ות".  המילה "לשפ

   את להסיר 
"ו/או   המילים 
"כל",   לפצות", 

  "ו/או בעקיפין" 

  ת. הבקשות נדחו

מסמכי    -1נספח    85   .37
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   10

   את להחליף 
"באופן   המילים 
במילים   מידי" 

 "תוך זמן סביר"   

   את להסיר 
"ללא   המילים 

 דיחוי". 

   את להוסיף 
"מהותי"   המילה 

המילים   לאחר 
  "מקרה ביטוח". 

  ות. הבקשות נדח 

מסמכי    -1נספח    85   .38
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   11

   את להוסיף 
"אשר     המילים:

פי   על  באחריותו 
לאחר   דין" 
"קרות   המילים 

 האירוע". 

   את להסיר 
"כל",   המילים 

 "מיד".  

   להוסיף
את   הסעיף  בסיפא 
"והכל   המילים 
להוראות   בהתאם 

האחריות    

  הבקשות נדחות. 



 

  

  והשיפוי בהסכם".
מסמכי    -1נספח    85   .39

  יטוחי הקבלן ב
  מבוקש:   12

   את להוסיף 
"המזמין"   המילה 
המילה   לאחר 

  "רכוש"

   את להסיר 
"מוסכם   המילים 
פוליסת   כי  בזאת 
כלול   הביטוח 
מתאימה   הוראה 

 לעניין זה".  

   להוסיף
את   הסעיף  בסיפא 
"מוסכם   המילים 
ביטוח   תגמולי  כי 

לסך    500,000עד 
ישירות   יועברו   ₪
וישמשו   לקבלן 

  לקימום הנזק".

  ת נדחות. הבקשו

מסמכי    -1נספח    85   .40
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   13

   את להחליף 
"בכל"   המילה 
לפני   ב'  באות 

 המילה "מקרה".  

   את להסיר 
"ו/או   המילים 
ועד   המזמין..." 

  לסיפא הסעיף. 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    85   .41
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשות נדחות.   מבוקש להסיר את הסעיף.   15

מסמכי    -1נספח    85   .42
  יטוחי הקבלן ב

המילים    16 את  להסיר  מבוקש 
את   לבחון  הקבלן  "ועל 
ולחבויותו   לנזקים  חשיפתו 
ולקבוע את גבולות האחריות  

  ותנאי הביטוח בהתאם" 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    86   .43
  ביטוחי הקבלן 

המילים    17 את  להוסיף  מבוקש 
לאחר   שיפוי"  "לקבלת 

  המילים "בזכויות המזמין". 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    86   .44
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   18

   את להחליף 
"באופן   המילים 
מלא" למילים "על  

 פי דין".

   את להסיר 
 המילה "כל". 

  

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    86   .45
  ביטוחי הקבלן 

המילים    19 את  להסיר  מבוקש 
  "ו/או פוליסות הביטוח".

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    86   .46
  ביטוחי הקבלן 

  בוקש למחוק את הסעיף.  מ  21
  

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    86   .47
  ביטוחי הקבלן 

המילים    24 את  להסיר  מבוקש 
  "ו/או לאחר מסירתן". 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    86   .48
  ביטוחי הקבלן 

המילים    26 את  להסיר  מבוקש 
וכן   מסירתן"  לאחר  "ו/או 

  את המילה "כל".

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    87   .49
  ביטוחי הקבלן 

המילה     27 להחליף  מבוקש 
למילה   "הבלעדית" 

  "החוקית".

  הבקשה נדחית. 



 

  

מסמכי    -1נספח    87   .50
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   28

   את להחליף 
המילים  

"הפוליסות  
כיסוי   כוללות 

אחריותם"  
"פוליסת   במילים 

העבודות  
תכלול   הקבלניות 
המבוטח   בשם 

 את" 

   את להסיר 
אלה  וכל    המילים 

הבאים  
מכוחם...הנובעים  

מביצוע  
 העבודות".

  

  הבקשות נדחות 

מסמכי    -1נספח    87   .51
  ביטוחי הקבלן 

מבוקש להחליף את הספרות    1.3
  ". 10%" בספרות "20%"

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    87   .52
  ביטוחי הקבלן 

המילים    1.4 את  להחליף  מבוקש 
במילה   הביטוח"  "מסכום 

  "מהנזק". 

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1ח  נספ  87   .53
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:    1.5

   לאחר להוסיף 
"   30%המילים 

הפרוייקט"   משווי 
"אך   המילים  את 

מ   יותר    –לא 
 שח".  6,000,000

   מבוקש
את   להחליף 

 munichהמילים "
re..DE 3  במילים "

 FAULTYנוסח  
ITEM" "  

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    88   .54
  ביטוחי הקבלן 

פסקה  
אחרונה  
  בפרק א' 

המילים  מבוקש   את  להסיר 
הכיסוי   כי  בזאת  "מו"מ 

  ".MR-116ישאר בתוקפו....

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    88   .55
  ביטוחי הקבלן 

בסיפא    2.2 להוסיף  מבוקש 
"למעט   המילים  את  הסעיף 
או   המבוטח  המזמין  רכוש 
מבוטח   להיות  היה  עשוי 
לפוליסה   א'  בפרק 

  הקבלנית".

  הבקשה מתקבלת. 

מסמכי    -1נספח    88   .56
  וחי הקבלן ביט

בסיפא    2.3 להוסיף  מבוקש 
הסעיף את המילים "פתאומי  

  ובלתי צפוי".

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    88   .57
  ביטוחי הקבלן 

המילים    2.4 את  להוסיף  מבוקש 
 "למקרה ולתקופת הביטוח"

" הספרות   1,000,000לאחר 
 ₪" (פעמיים).

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    88   .58
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשה נדחית.   בוקש להסיר את הסעיפים. מ  2.6, 2.5

מסמכי    -1נספח    89   .59
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   4

   את להסיר 
או   "וגם  המילים 
וגם   משנה  לקבלני 
לפועלים   או 

 מטעמו"

   את להסיר 
 המילה "שנתית"

   את להוסיף 
המילה "בגין" לפני  
"הבאים   המילים 

 מטעמו".

   את להסיר 
לעריכת   הדרישה 

  הבקשות נדחות. 



 

  

סייבר   ביטוח 
ים  לרבות את המיל

"לרבות  
אבטחת...הגנת  

אינה    –הפרטיות"  
רלוונטית  

  לשירותים.  
מסמכי    -1נספח    89   .60

  ביטוחי הקבלן 
4.1  

   
  מבוקש: 

   את להחליף 
"אינו   המילים 
הגבלה   לכל  כפוף 
במילים   בדבר" 

 "מורחב לכסות". 

   את להסיר 
"אמצעי   המילים 

 מידע אחרים" 

   את להוסיף 
"בתום   המילים 

ם  לב" לאחר המילי
  "מעשה מרמה".

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    89   .61
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:      4.3

   את להוסיף 
"אחריות   המילים 
המילה   לפני  בגין" 

"הפועלים  
 מטעמו".

   את להחליף 
"לכלול"   המילים 

 במילים "לשפות".

   את להסיר 
"בכפוף   המילים 
אחריות   לסעיף 

 צולבת". 
  

  הבקשה נדחות. 

מסמכי    -1נספח    90   .62
  חי הקבלן ביטו

פי       5 "על  המילים  את  להוסיף 
המילה   לאחר  דין" 

  "אחריותו". 

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    90   .63
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:    5.2

   את להחליף 
המילים "המזמין  
בשם   נכלל 
בכל   המבוטח 
במילים   הנוגע" 
מורחב   הביטוח 
את   לשפות 

 המזמין".  

   את להוסיף 
"אשר   המילים 

באחריות  
לאחר   הקבלן"

"בתוצרי  המ ילים 
של   העבודה 

  הקבלן" 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח     90   .64
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשה מתקבלת.   מבוקש להסיר את הסעיף.     6.1

מסמכי    -1נספח    90   .65
  ביטוחי הקבלן 

המילים    6.2 את  להחליף  מבוקש 
במילים   הביטוחים"   "בכל 
העבודות   "בפוליסת 

  הקבלניות".  

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    90   .66
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשה נדחית.   מבוקש להסיר את הסעיף.   6.3

67.   90  
  

מסמכי    -1נספח  
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:    6.4

   את להסיר 
"באופן   המילים 

 אוטומטי".

   את להחליף 
" יום"    60המילים 

  הבקשות נדחות. 



 

  

  יום".     30למילים "
מסמכי    -1נספח    90   .68

  ביטוחי הקבלן 
המילים    6.5 את  להחליף  מבוקש 

  יום".     30יום" למילים " 60"
  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    90   .69
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשה נדחית.   מבוקש להסיר את הסעיף.   6.6

מסמכי    -1נספח    91   .70
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   6.7

   את להסיר 
"וכל   המילים 
גוף   או  אדם 
זיקה   שלמזמין 
אליו או שהמזמין  
בכתב   התחייב 
או   לשפותו, 
 הקשור לעבודות".

 את  להס יר 
או   הסעיף 
לאמור   להכפיפו 

  (כפל). 2בסעיף 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    91   .71
  ביטוחי הקבלן 

  מבוקש:   6.8

   את להוסיף 
"לקבלת   המילים 
פי   על  שיפוי 
לאחר   הפוליסות" 
"זכויות   המילים 

 המזמין".

   את להחליף 
"אי   המילים 
הודעה..."  מסירת 
הסעיף   לסיפא  ועד 
"הפרת   במילים 
הפוליסה   תנאי 

ידי  ב על  לב   תום 
  הקבלן". 

  הבקשות נדחות. 

מסמכי    -1נספח    91   .72
  ביטוחי הקבלן 

המילים    6.9 את  להחליף  מבוקש 
באות   ו/או"  הפיצוי  "במלוא 

  ב' לפני המילה "שיפוי". 

  הבקשה נדחית. 

מסמכי    -1נספח    91   .73
  ביטוחי הקבלן 

  הבקשה נדחית.   מבוקש להסיר את הסעיף.   6.10

מסמכי    -1נספח    91   .74
  קבלן ביטוחי ה 

  מבוקש:   6.11

   את להסיר 
"חובות   המילים 
המבוטח ע"פ תנאי  
הפוליסה   והתנות 
הקבלן   על  תחולנה 

 בלבד לרבות" 

   את להוסיף 
על   "תחול  המילים 
בסיפא   המבוטח" 
למעט   הסעיף 
ההשתתפות   לעניין 
בפוליסת   העצמית 

העבודות  
בגין   הקבלניות 
אינם   אשר  נזקים 
של   באחריותו 

  הקבלן על פי דין. 

  חות. הבקשות נד

מסמכי    -1נספח    91   .75
  ביטוחי הקבלן 

בסיפא    6.12 להוסיף  מבוקש 
"אין   המילים  את  הסעיף 
לגרוע   כדי  החריג  בביטול 
מחובות הספק ו/או מזכויות  

 מבטחו על פי כל דין". 
  

ההגדרה   נדחית,  הבקשה 
על   הפיקוח  מהנחיות  לקוחה 

  הביטוח 

מסמכי    -1נספח    91   .76
  ביטוחי הקבלן 

פסקה  
ראשונה  

  ד בסוף העמו 

  הבקשה נדחית.   מבוקש להסיר הפסקה 

מסמכי    -1נספח    91   .77
  ביטוחי הקבלן 

פסקה  
שלישית  

  בסוף העמוד 

המילים   את  להחליף  מבוקש 
למילים   הביטוח"  "מפרטי 

  "באישור הביטוח" 

  הבקשה נדחית. 



 

  

שתי      הצהרה והתחייבות   105   .78 את  להסיר  מבוקש 
  הפסקאות האחרונות לסעיף 

  הבקשה נדחית. 

  –  1א'  -נספח  142   .79
קיום   אישור 

  ביטוחים  
  

קיום   אישור 
  ביטוחים 

 מבוקש: 

   את לעדכן 
ההרחבות  

באישור   הנדרשות 
גבולות   לרבות 
בהתאם   האחריות 
 לשאלות ההבהרה. 

   שם שדה 
מבוקש    –המבוטח  

את   להסיר 
"ו/או   המילים 
בכל   משנה  קבלני 

 דרגה שהיא". 

   'א פרק 
הקבלנית   לפוליסה 

סמוך    –   –רכוש 
את   להחליף 

" "  20הספרות 
 ".10רות "בספ

   'א פרק 
הקבלנית   לפוליסה 

  –רכוש בהעברה    –
להוסיף   מבוקש 
"אך   המילים  את 

מ   יותר    –לא 
לאחר 100,000$  "

"   10%המילים 
 מערך העבודות".

   לאשר המצאת
בגין   ביטוח  אישור 
התחזוקה   תקופת 
במסגרת   שלא 
עבודות   פוליסת 

 קבלניות. 

  'א רכוש:    פרק 
את   להסיר 

,  331הקודים:  
324 ,307 ,302 

 רק ב' צד ג'  פ–  
מבוקש להסיר את  
להרחבה   הדרישה 
לרכוש   "נזק 
מעבר   המזמין 
 למבוטח בפרק א". 

   'ג פרק 
:  אחריות מעבידים

את   להסיר 
,  302הקודים:  

307 ,322 

   ביטוח
אחריות  

להסיר  מקצועית   :
הקודים:   ,  302את 

311  ,307  ,318  ,
322 

   ביטוח
אחריות  

להסיר   :מקצועית 
המילים   את 
סייבר"   "משולב 

רלוונטי    (אינו 
ככל   לשירותים).  
ביטוח   ויידרש 
נבקש   סייבר, 
הביטוח   להמציא 
עצמאי   כביטוח 

  הבקשות נדחות 



 

  

 החברה מבקשת להודיע כי בכתב הכמויות עודכנו הסעיפים הבאים :  .2

 : הבאיםסעיפים עודכנו הנפלה טעות סופר בסימן > לפיכך  בסעיפים הבאים     (א) 

01.04.011,01.04.015 ,01.04.016 ,01.04.017 ,01.02.011 ,01.02.012- 01.02.015 ,01.03.014-
01.03.017 ,02.01.11 ,02.01.14- 02.01.017 ,02.02.011-02.02.015 

משנה  ס  2נוספו    01.04.00סעיף  ב  (ב)   עודכנה  01.04.014-ו  01.04.013עיפי  כן,  כמו    הגדרת  . 

  תחת סעיפים אלה.  העבודה         

 כתב כמויות מעודכן הועלה לאתר האינטרנט של התאגיד, וכן הוא מצורף למסמך הבהרות זה.           

 

קודי   בתוספת 
" ,  328הרחבות 

309" 

   חבות ביטוח 
להסיר  המוצר   :

הקודים:   ,  322את 
318 ,307 ,329 

   פירוט שדה 
:  השירותים

,  098להסיר קודים  
086  ,080  ,074  ,
062  ,060  ,040  ,
038 

  שדה
ביטול/שינוי  

להחליף  הפוליסה  :
" המילים    60את 
" למילים    30יום" 

לעדכן   וכן  יום" 
הסעיף   נוסח  את 
לנוסח   בהתאם 

  הפיקוח 
מתן    94   .80 על  הצהרה 

  פטור מאחריות  
המילים    5סעיף  את  להסיר  מבוקש 

לי   קיימת  בה  התקופה  "כל 
ההסכם   פי  על  אחריות 
שנחתם בינינו ביום ______  
מתן   ו/או  העבודות  לביצוע 

פי  השיר ועל  שבנדון  ותים 
" במילים  שנים    3הדין" 

תקופת   תום  לאחר  נוספות 
  ההסכם בין הצדדים."   

  הבקשה נדחית. 

סעיף         .81
01.03.00  

בכתב  
  הכמויות   

תיאור   בניסוח  שינוי  נבקש 
והתקנה    : הסעיף "אספקה 

ק מדי  הלכתי  של  מסוג  ר"מ 
, במקום  מהודר במחיר מלא"

קר"מ   מדי  עבור  "תוספת 
  " דרמסוג הלכתי מהו

  הבקשה נדחית. 

מענה         .82
לשאלות  
הבהרה  
26.4.22  

מס'    שאלה 
12  

כמויות   כתב  התקבל  טרם 
אקסל למרות  כקובץ   ,

במענה   אושרה  שהבקשה 
  לשאלות הבהרה 

של   האינטרנט  לאתר 
התאגיד יועלה כתב הכמויות  
ואולם   אקסל,  כקובץ  גם 
זה   כמויות  כתב  כי  מובהר 
הנו לצרכי נוחות בלבד, וכתב  

בפור הוא    PDFמט  הכמויות 
  המחייב 

סף         .83 תנאי 
  (א) 5.11

ידיעת     שלמיטב  מכיוון 
אינו   התקנים  מכון  התאגיד 
מספק אישור למדים החמים  
המד   עמידת  בדיקת  הכולל 

של   מעלות    90בטמפרטורה 
להציג את   יהא  ניתן  צלזיוס, 

  בצירוף אישור מכון התקנים  
הצהרת יצרן או אישור מאת  
מכון מוסמך אחר על עמידת  

המים החמים    מד 
  בטמפרטורה האמורה.  



 

  

(רכיב   .3 המים  מדי  של  כי בטבלת האיכות  להבהיר  ניקוד  D    ,40%החברה מבקשת  רכיבי  יתווספו   (

 כמפורט במסמך המצ"ב.  1.5.1 - ו 1.4.1

 יוותרו ללא שינוי.   המכרזיתר תנאי  .4

 . המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .5

ו .6 זה,  למסמך  המצורף  לכתב הכמויות המעודכן  מופנית  לב המציעים  על  תשומת  ויגבר  יחליף  אשר 

 כתב הכמויות המקורי. 

במסמכי   .7 האמור  את  מתקנות  זה  מסמך  מסמכי  המכרז  הוראות  האמור  על  גוברות  והוראותיו 

לסעיפי  המכרז תיקון  כל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  המכרז  .  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או 

שבמסמכי   הרלוונטיים  הסעיפים  הרלוונט המכרז  לכל  הסעיפים  אם  זה  גם  במסמך  צוינו  לא  יים 

 במפורש.  

  

  , מנכ"לית הילה גיל    בכבוד רב,                       

  בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב              

  

  פו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע ויש לצר המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  מסמך זה על נספחיו מהווה

  

  

  


