
 

 

  

  

  2022במאי   15

  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

  -  2מסמך הבהרות מס'  -

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

 :החברה להשיב ולהבהיר כדלקמןמתכבדת  , וכן בעקבות דיון נוסף שהתקיים בחברה,")החברה"

    פירוט השאלה   סעיף   מסמך  עמוד   מס"ד

  –פרק א'   3   . 1
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

נבקש  . 1  1.3
כל   האם  הבהרה 
המותקנים  המדים 
במרחב   כיום 

שבו  המוניציפאל י 
נדרש   הזוכה  המציע 
המדים  את  להחליף 
כולם   קר"מ  למדי 
של   בתקן  עומדים 
וניתן   המים  רשות 
שימוש  בהם  לעשות 

  חוזר? 
כלל  . 2 האם 

הקיימים  המדים 
מאות והסוג,   והם 

תקופת  חלפה  וטרם 
מותר   בה  הכשירות 
במדים  לעשות 
שימוש   הקיימים 
קריאת   לצורך 
המים,  צריכת 
להוראות  בהתאם 

מ מדידת  ים  תקנות 
מים  ,))מדי 

  1988  –התשמ"ח  
לכללי   ובהתאם 

)מדי מים  –מדידת 
שעה(,   מים()הוראת 

  ?  2016 -התשע"ו 
נבקש  . 3

יבהיר  שהמזמין 
טרם המועד האחרון 
מהו  הצעות  להגשת 
השווי הכספי של כל 
מוחלף   קיים  מד 
ממחיר   יקוזז  אשר 

  היחידה למד קר"מ.

מדי המים . 1
המותקנים במרחב  

שבאחריות שרונים  
השנים  6במשך הותקנו 

האחרונות ובמועד 
התקנתם עמדו בכל  

הדרישות שהיו תקפות 
  במועד ההתקנה.

  
  
  
  
  1ראה תשובה לסעיף . 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הבקשה נדחית. . 3
המציע בהצעתו צריך 

להציע מחיר זיכוי עבור 
כל מד מים רגיל שיוחלף  

במד קר"מ ללא  
יצרן המד להתייחסות 

,מועד ההתקנה ומצבו 
  של המד.

  –פרק א'   3   . 2
תנאי המכרז  

והוראות 

הבאות    1.6 שהמילים  נבקש 
של  לסיפא  תתווספנה 

כי " הסעיף: יובהר 

נדחית וראה הבקשה   ,
לתנאי    4.8האמור בסעיף  

  המכרז.



 

  

מימוש   למשתתפים של  במקרה 
כאמור   המזמין  סמכות 
יישא   לא  הקבלן  לעיל, 
שהיא  אחריות  בכל 
למדים האמורים, לרבות 
אחריות   מתן  עניין  לכל 
לנזקים   ו/או  בגינם 
לפרויקט   ו/או  לעבודות 

ו/או  ו/או   למזמין 
שנגרמו  לצרכנים 

  " יים. טבע
  –פרק א'   4   . 3

תנאי המכרז  
והוראות 

  למשתתפים

נבקש שבשורה הראשונה    1.8
של הסעיף לאחר המילים  

כי תתווספנה  "  "מובהר 
" בכפוף המילים: 

לתשלום מלוא  התמורה  
  לקבלן". 

הבקשה מתקבלת חלקית  
  תווסף המשפט:כך שי

מלוא  " לתשלום  בכפוף 
לקבלן  פי    התמורה  על 

ובכפוף   ההסכם  הוראות 
  .". להן 

  –פרק א'   4   . 4
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

של    1.9 שבסיפא  נבקש 
תתווספנה  הסעיף 

בכפוף "  המילים:
לתשלום מלוא  התמורה  

  לקבלן". 

הבקשה מתקבלת חלקית  
  כך שיתווסף המשפט:

מלוא  " לתשלום  בכפוף 
לקבלן הת פי    מורה  על 

ובכפוף   ההסכם  הוראות 
  .". להן 

  –פרק א'   4   . 5
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

אומדן    1.10 קבלת  נבקש 
מדי   לכמות  המזמין 
לרכוש   שבכוונתו  הקר"מ 
כדי   המכרז,  במסגרת 
לאפשר לקבלן לכלכל את  
או  מושכל  באופן  הצעתו 
שהקבלן  לאשר  לחלופין 
על  להסתמך  רשאי 

בסעיף   יף  וסע  2האמור 
למספר   4.6 כאומדן 

להחליף   שיש  המדים 
  לצורך תמחור הצעתו. 

כי   מדי  מובהר  כמויות 
המפו הינן המים  רטות 

בלבד.  אומדן  לצרכי 
ניתן    בנוסף   להעריך לא 

מדי   מספר  כמות   את 
הקר"מ החדשים שידרשו  
תקופת  לאחר 

  ההתקשרות הראשונה. 

  –פרק א'   5   . 6
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

ורה הראשונה  נבקש שבש  4.1
של הסעיף לאחר המילים  
העבודה"   התחלת  "בצו 
המילים:   תתווספנה 

מ" יפחת  יום   14שלא 
  ". ממועד הנפקת הצו 

  הבקשה מתקבלת 

  –פרק א'   5   . 7
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

הבאות    4.3 המילים  נבקש 
מהסעיף  תימחקנה 
תקופת  "קיצור 
לא   כאמור,  ההתקשרות 
כל   הזוכה  למציע  יקים 

ו/א ו/או  טענה  דרישה  ו 
זה,  קיצור  בגין  תביעה 
ו/או   תפצה  לא  והחברה 
תשפה ו/או תשלם למציע  
בגין  תשלום  כל  הזוכה 
תקופת   קיצור 
מלבד   ההתקשרות 
תשלום עבור עבודה אשר 

בפועל ובמקומן .בוצעה   "
המילים  תתווספנה 

שהפסקת  הבאות: "ככל 
עקב   נובעת  אינה  החוזה 
עקב  ההסכם  של  הפרה 
של   מחדל  ו/או  מעשה 
שבאחריותו  הקבלן 

יהיה   ושליטתו,   הקבלן 
מלוא   לתשלום  זכאי 
העבודות   בגין  התמורה 

  הבקשה נדחית.



 

  

ידו בפועל עד  שבוצעו על 
סיום החוזה   למועד 

למחירים   בהתאם 
המחיר   בהצעת  הנקובים 
עלויות   ולרבות  למכרז, 
לצורך  בפועל  נשא  בהן 
לביצוע   היערכות 
היתר,   בין  הפרויקט, 
שלא  שבוצעו  הזמנות 

ופיצ לבטלן  ויים  ניתן 
עמם  משנה  לקבלני 
הסכמים   לבטל  נדרש 

  ".עקב החלטת המזמין 
  –פרק א'   5   . 8

תנאי המכרז  
והוראות 

  למשתתפים

לקבל    4.4 יכול  אינו  הקבלן 
המדים   על  אחריות 
הותקנו  שלא  הקיימים 
ידו.   על  סופקו  ו/או 
הקבלן מקבל אחריות על 
ויותקנו  המדים שיסופקו 

על בלבד.  ידו  כן,  -על 
מהסעיף  נבק למחוק  ש 

"כל   הבאות  המילים  את 
שברשות   המים  מדי 

  שרונים, לרבות" 

לשאלה   תשובה    2ראה 
  לעיל. 

  –פרק א'   6   . 9
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

קיצור    4.7, 4.6 כי  שיובהר  נבקש 
ההתקנות   תקופת 
קצב  החשת  משמעותה 
וביצוע   האספקה 
כ"א,  תגבור  העבודה, 

ועל  וציוד,  זו -כלים  כן 
בכפ להנפקת תבוצע  וף 

חתומה  שינויים  הוראות 
לאחר  המזמין  ידי  על 
כל   על  הצדדים  הסכמת 
תכולת   לרבות  פרטיה, 
ולוחות  תשלום  עבדוה, 

כמו החשת -זמנים.  כן, 
תלוי  גם  הוא  הפרויקט 
זמני   החשת  אפשרות 
המדים,   של  האספקה 
אשר אינם תלויים בקבלן 

  בלבד.
  

  הבקשה נדחית 

סוג רב  מ,R נבקש לשנות    5.14  תנאי סף   8   .10
וולטמן ו/או  ,במד   זרמי 

במיוחד    R50    /R63¾" ל  
  בגלאט משמרות השבת. 

  הבקשה נדחית

  –פרק א'   11   .11
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

נבקש  . 1  7.9
השנייה   שבשורה 
המילים   לאחר 
"שיידרש לכך על ידי 
תתוספנה  התאגיד" 
הבאות:   המילים 

ו/או  " מעשה  עקב 
הקבלן  של  מחדל 

שבאחריותו 
  ". ושליטתו 

כן -כמו . 2
השנייה,   בשורה 
המילים   לאחר 
סכום   את  "לחלט 
המכרז   ערבות 

נבקש ,לטובתו  "
שתתווספנה 

  הבקשות נדחות. 



 

  

 " לאחר  המילים: 
מראש  התראה  מתן 

של   ימים    14ובכתב 
אפשרות  עם  יחד 
להעלות   לקבלן 
ולהתגונן   וענותיו 
שהקבלן  ומבלי 
כמסכים   יוחזק 
התאגיד  להחלטת 
להפרה,  (ביחס 
לסכום   או  לחילוט 
ו/או  שחולט) 

מאיזה כ גורמע 
  ". מזכויותיו לפי דין 

בשורה  . 3
לאחר   השלישית, 
"וזאת  המילים 
מוסכם"  כפיצוי 
שתתווספנה  נבקש 

יחיד  המילים:"
  ". ובלעדי

בשורה  . 4
נבקש  הרביעית 
המילים  את  למחוק 
אחרת   זכות  "מכל 
  של התאגיד לרבות". 

  –פרק א'   11   .12
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

ף לסיפא של  נבקש להוסי  7.10
המילים:   את  הסעיף 

כי  " שיובהר  ובלבד 
הערבות   תוקף  הארכת 
ו/או  מעשה  עקב  שלא 
לא  הקבלן  של  מחדל 
חשבון   על  תעשה 

  ".המציע

  הבקשה נדחית.

  –פרק א'   11   .13
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

נבקש תתווסף לסיפא של    9.1
" המילים:  ובלבד הסעיף 

החלטות  כי  שיובהר 
ביחס  רק  הם  המזמין 

הטכני  הנדסי, -למישור 
על   שומר  הקבלן  כאשר 
בגין  זכויותיו  מלוא 
ההשלכות   ו/או  הטענות 
הכלכלי   במישור 

  ". והמשפטי של הסוגיה

  הבקשה נדחית

  –פרק א'   12   .14
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

לאחר   11.1 הראשונה,  בשורה 
בשולי   "ולחתום  המילים 
נבקש  עמוד"  כל 
המילים:   שתתווספנה 

תיבו " של (בראשי  ת 
של   החתימה  מורשי 
צירוף   עם  יחד  המציע 

  )".חותמת המציע

  הבקשה מתקבלת 

  –פרק א'   13   .15
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

סיף לסיפא של  ונבקש לה  12.1.4
כל  הסעיף את המילים: "

בכמות   השינוי  עוד  
לרכיב/מוצר   הנקובה 
או  יעלה  לא  ספציפי 
אחוזים   מעשרה  יפחת 

מהכמות  10%(  (
המפור טת  המקורית 

בכתב הכמויות בגין אותו  
כי    וכן  רכיב/מוצר, 
שכר  בסך  הכולל  השינוי 
שינויים)   (ללא  ההסכם 

  הבקשה נדחית.
מדי   כמויות  כי  מובהר 
הינן  המפורטות  המים 
בלבד.  אומדן  לצרכי 
להעריך  ניתן  לא  בנוסף  

כמות   מדי    את  מספר 
הקר"מ החדשים שידרשו  
תקופת  לאחר 

  ההתקשרות הראשונה.



 

  

לפי   יפחת,  או  יעלה  לא 
חמישה  על  העניין, 

) משכר  5%אחוזים   (
  ".ההסכם המקורי

16.   16  
 ---  
31  

  מפרט טכני 
 ------  

  כתב כמויות 

7.1.19  
  (א)2

 ------  
בכתב  
 -כמויות 

01.03.010  

נדרש   טכני  מפרט  ע"פ 
כולל   מים  מד  לספק 
משמרות   כשרות  אישור 

  השבת ,
כתב   בסעיף  כן  כמו 

  01.03.010הכמויות  
כ לתמחר    5,000מבקשים 

כשרות   בעלי  מודדים 
נבקש   השבת,  משמרות 
יהיה   ניתן  כי  לאשר 
עם  אלו  מים  מדי  להגיש 

R50      כי לציין  נבקש 
שיטת  בעלי  אלו  מדים 

אבסולוט   י מדידה 
  אנקודר.

  .הבקשה נדחית

  –פרק א'   17   .17
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

כי   . 1  13.2 נבקש 
הראשונה  בשורה 
"לא  המילים  לאחר 
עמד המציע בדרישה 

תתווספנה ז ו" 
" עקב המילים: 

מחדל   ו/או  מעשה 
המציע  של 

שבאחריותו 
  ". ושליטתו 

בשורה  . 2
נבקש   השלישית, 
המילים  את  למחוק 
"מבלי שתהא לה כל  
להתריע  מחויבות 
מראש"   המציע  בפני 
תתווספנה  ובמקומן 

" בכפוף המילים: 
התראה   למתן 

 14מראש ובכתב של  
עם  יחד  ימים 
להעלות   האפשרות 

  ".ן טענותיו ולהתגונ
בשורה  . 3

נבקש  השישית, 
המילים  את  למחוק 
לא תהא כל  "למציע 
דרישה  ו/או  טענה 
כלפי   תביעה  ו/או 
יוחלט  באם  החברה 
ביטול   על  ידה  על 
זכייתו בשל אחת או 
העילות  מן  יותר 
המנויות בסעיף זה",  
אינן  והן  היות 
ומונעות את   סבירות 
ההתגוננות  זכות 

  והגישה לערכאות. 

  הבקשות נדחות.

  –ק א' פר  17   .18
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

נבקש להוסיף לסיפא של    13.4
" להנפקת  הסעיף  ובכפוף 

חתומה   שינויים  פקודת 
המזכה   המזמין  ידי  על 

לום נוסף תשאת הקבלן ב
לתנאים   בהתאם 
הצדדים,   בין  שסוכמו 

   הבקשה נדחית.



 

  

עבודה,   תכולת  לרבות 
  ". תשלום ולוחות זמנים

  –פרק א'   21   .19
תנאי המכרז  

וראות וה
  למשתתפים

  –נספח א' 
  סעיף ד' 

הסעיף סותר את הוראות  
לכתב ההזמנה.    7.1סעיף  

כך   הסעיף  עדכון  נבקש 
בתוקף   תעמוד  שההצעה 

ליום   ,  31.08.2022עד 
שועדת   ובמקרה 
הגיע  טרם  המכרזים 
להצעה   ביחס  להחלטה 
הזוכה עד למועד האמור, 
והערבות  ההצעה  תוארך 
נוספות  למשך תקופה/ות 

  מים נוספים. י 90של עד 

תוקף   בין  קשר  אין 
תוקף   לבין  ההצעה 

  ערבות המכרז.  
לתקופה  בתוקף  ההצעה 

ימים, ואלו תוקף   180של  
ליום   ערבות עד  תהא 

והתאגיד ,  31.08.2022
רשאי להאריכה    יהא 

בהתאם   נוספת  לתקופה 
(ראה   שרונים  להוראות 

  לתנאי המכרז).  7.1סעיף 
  
  

  –פרק א'   21   .20
תנאי המכרז  

והוראות 
  תתפיםלמש

  –נספח א' 
  סעיף ח'

לאחר   השנייה,  בשורה 
"כפיצויים   המילים 

" יחידים  מוסכמים" 
  ". ובלעדיים

  הבקשה נדחית.

  –פרק א'   30   .21
תנאי המכרז  

והוראות 
  למשתתפים

  –נספח ד' 
פסקה 
  אחרונה

את   למחוק  נבקש 
שתהיו   "ומבלי  המילים 
את   לדרוש  חייבים 
מאת  תחילה  התשלום 

  הנערב" 

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   46   .22
  הסכם

הראשונה, .  1  2.7 בשורה 
ועד    " המילים    14לאחר 

שפנה"   מהיום  יום 
המילים: עד  " תתווספנה 

המזמין  הנחיית  לקבלת 
יקדם   לא  הקבלן  בכתב, 

ה בקשר  דו את ביצוע העב
ולא  למזמין,  פנה  אליה 
עיכוב   כל  בגין  יחוב 
מתן   מהעדר  הנובע 
ידי   על  ההנחיה 

  "המזמין. 
נבקש.  2 השנייה,   בשורה 

של   לסיפא  תתווסף 
" המילים:  רק הסעיף 

הטכני למישור  - ביחס 
הקבלן   כאשר  הנדסי, 
זכויותיו   מלוא  על  שומר 
ו/או   הטענות  בגין 
במישור   ההשלכות 

  ". הכלכלי והמשפטי 

ישונה לנוסח    2.7. סעיף  1
  הבא:

המנהל,  " הנחיות 
והסבריו  הוראותיו 
ועד   בכתב  לקבלן  ימסרו 

עסקים  7 מהיום    ימי 
ה הוראות  מנהל  שפנה. 

והסבריו כאמור, בהתאם  
הבלעדי,   דעתו  לשיקול 
והוא   הקבלן  את  יחייבו 

  ". ינהג על פיהן 
  
  . . הבקשה נדחית2

  –פרק ב'   46   .23
  הסכם

של    3.1 בסיפא  למחוק  נבקש 
  " המילים  את  הסעיף 
שינוי,  לכל  ובכפוף 
אשר   כללים  או  תוספת 
ובכפוף   במקומם  יבואו 
הרשויות  להוראות 
המוסמכות" או לחילופין  

הסיפא ל לאחר  הוסיף 
המילים: ובלבד " את 

בשינויים/עדכונים   שאין 
לקבלן  לגרום  כדי  אלה 
וככל   נוספות,  עלויות 
אלה  של  ביצוען  שכן, 
פקודת   להפקת  כפוף 
את  המזכה  שינויים 

  ".הקבלן בתשלום נוסף

  הבקשה נדחית.
  
  

  –פרק ב'   46   .24
  הסכם

נבקש את מחיקת הסעיף    3.2
להנפקת  הכפפתו  או 

  ים. פקודת שינוי

  הבקשה נדחית



 

  

  –פרק ב'   46   .25
  הסכם

נבקש להוסיף לסיפא של    3.5
המילים:   את  הסעיף 

שסוכמו " כפי  סבירים 
בין   ובכתב  מראש 
לקבלת   ובכפוף  הצדדים 
שביצועו   חלוט  דין  פסק 
ושהמזמין   עוכב  לא 
התנאים   אחר  יקיים 

) הבאים:  )  1המצטברים 
בסמוך  לקבלן  יודיע 
תביעה   כל  קבלת  לאחר 

הנוב דרישה  עת או 
) ייתן  2מהסעיף כאמור   (

לקבלן אפשרות לנהל את 
תביעה   כל  מול  ההגנה 
כאמור   מהסעיף  הנובעת 

מבלי  3( יתפשר  לא   (
לקבל את הסכמת הקבלן  

) יאפשר  4מראש ובכתב (
קו   את  לקבוע  לקבלן 
הדין   עורך  וזהות  ההגנה 
שינהל את ההליך הנובע 

) כאמור  )  5מהסעיף 
מסמך   כל  לקבלן  ימציא 

לניהול   או מידע שיידרש
תביעה  בפני  הגנתו 
מהסעיף   הנובעת 

  ".כאמור

הבקשה מתקבלת חלקית  
הסיפא  שתיווסף  כך 

  הבאה: 
קיים ת  שהחברה בלבד  ו 

התנאים   אחר 
) הבאים:  )  1המצטברים 

בסמוך  ת לקבלן  ודיע 
תביעה  כל  קבלת  לאחר 
הנובעת   דרישה  או 

) כאמור  ) 2מהסעיף 
את    תאפשר לנהל  לקבלן 

תביעה   מול  ההגנה 
מהסע כאמור הנובעת    יף 

בכפוף לתיאום קו ההגנה 
החברה  מציא ת )  3(  מול 

לקבלן כל מסמך או מידע  
החברה  ברשות  שיש 

לדעתה יידרש  ואשר  
בפני  הגנתו  לניהול 
מהסעיף   הנובעת  תביעה 

להוראות    כאמור בכפוף 
לגבי  וחובותיה  הדין 

  "סודיות ופרטיות

  –פרק ב'   46   .26
  הסכם

של    3.7 בסיפא  למחוק  נבקש 
א הראשון  ת  המשפט 

ובשורה   "בין"  המילה 
המילים   את  השנייה 
אחרת  עילה  מכל  "ובין 
כי   שיובהר  כך  שהיא" 
הקיזוז יכול להיעשות רק 

  בגדר ההסכם הנוכחי. 

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   46   .27
  הסכם

מקובל    הסעיף  3.8 אינו 
  ונבקש את מחיקתו. 

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   47   .28
  הסכם

הסעיף  3.9 של  נבקש   בסיפא 
המי לים:  שתתווספנה 

שילם  " שהמזמין  בתנאי 
לקבלן את מלוא התמורה  

  ". לו הוא זכאי בהסכם

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   47   .29
  הסכם

נבקש להוסיף לסיפא של    3.11
המילים  את  הסעיף 

המזמין מצהיר הבאות: "
הוא  שהקבלן  לו  ידוע  כי 
עם   הנמנית  חברה 
המאוגדים  התאגידים 

שהיא   XXXXבקבוצת  
הנן   מניותיה  ובעלי 

ציבורית  חברות  
זה   מונח  (כמשמעות 
החברות,   בחוק 

אשר  1999-התשנ"ט   ,(
שלהן   הערך  ניירות 
רשומים למסחר בבורסה  
אביב   בתל  ערך  לניירות 
מידע  כל  ולפיכך  בע"מ, 
שלה שימסר ו/או ייחשף  
שידון  ו/או  המזמין  לידי 
להוות   עלול  הצדדים  בין 
(כהגדרתו   פנים  מידע 

ניירות 52בסעיף   לחוק  א 

הבקשה מתקבלת חלקית  
הסיפא  שתיווסף  כך 

  הבאה: 
  
ידוע " כי  מצהיר  המזמין 

חברה   הוא  שהקבלן  לו 
התאגידים   עם  הנמנית 
בקבוצת   המאוגדים 

XXXX    ובעלי שהיא 
חברות  הנן  מניותיה 
(כמשמעות   ציבורית 

הח בחוק  זה  ברות,  מונח 
אשר  1999-התשנ"ט   ,(

שלהן   הערך  ניירות 
רשומים למסחר בבורסה 
אביב  בתל  ערך  לניירות 
מידע   כל  ולפיכך  בע"מ, 
שלה שימסר ו/או ייחשף  
שידון  ו/או  המזמין  לידי 
להוות   עלול  הצדדים  בין 
(כהגדרתו  פנים  מידע 



 

  

תשכ"ח :  1968-ערך, 
ערך")  ניירות  "חוק 
לפעול   מתחייב  והמזמין 
הדין   הוראות  פי  על 

  ". ביחס לכך

ניירות 52בסעיף   א לחוק 
תשכ"ח :  1968-ערך, 

ערך")  ניירות  "חוק 
בלן להודיע  ובאחריות הק

באם  למזמין  מראש 
מידע   להוות  עלול  מידע 

  פנים". 
  –פרק ב'   47   .30

  הסכם
של    3.15 שלסיפא  נבקש 

תתווספנה  הסעיף 
" הבאות:  בכפוף המילים 

להנפקת פקודת שינויים  
נוספת  תמורה  לתשלום 
הנוספות   העלויות  בגין 
הקבלן,   יישא  בהם 
עליהם   לתנאים  בהתאם 

  "סיכמו הצדדים

  הבקשה נדחית 

  –פרק ב'   47   .31
  הסכם

מגביל    3.16 מאד,  רחב  הסעיף 
כן  -את חופש העיסוק ועל

בנוסחו  מקובל  אינו 
לעדכן את   נבקש  הנוכחי. 
רק   שיחול  כך  הסעיף 
נשוא   לעבודות  ביחס 
מסירת   וכנגד  המכרז 
כלל   של  מפורטת  רשימה 

  הצרכנים. 

  הבקשה נדחית 

  –פרק ב'   47   .32
  הסכם

המילים   4.14 לאחר  כי  נבקש 
מ ליצור  טרדים" "שלא 

המילים:   תתווספנה 
הדרוש  " ככל  למעט 

  ".לצורך ביצוע העבודות

ובלבד   מתקבלת  הבקשה 
כל   יעשה  שהקבלן 
מנת  על  שביכולתו 
המטרדים.  את    לצמצם 
כי   צופה  שהקבלן  ככל 
תגרום   כלשהי  עבודה 
ו/או   מתמשך  למטרד 
יפעל   הוא  שגרתי,  אינו 
של   מראש  לעדכון 

  התאגיד.
  –פרק ב'   47   .33

  הסכם
המילים   נבקש  4.16 לאחר  כי 

הנקוב  המועד  מן  "והחל 
המילים:   תתווספנה  בו" 

מ" יפחת  ימים    14-שלא 
  ". ממועד הנפקת הצו 

  6סעיף  ל  תשובהראה  
  . לעיל

  –פרק ב'   48   .34
  הסכם

נבקש את מחיקת הסעיף    א 4.20
מתבצעת  והעבודה  היות 
בתים   של  בחצרות 
שטחים   פרטיים, 
השטח  ובכל  ציבוריים 

עליו אמון   המוניציפאלי 
באפשרות  ה אין  מזמין, 

כל עייהמצ את  לבחון  ם 
המקומות והאתרים בהם  

ועל העבודה,  כן  -תתבצע 
  ההצהרה אינה נכונה. 

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   48   .35
  הסכם

את    4.22 למחוק  נבקש 
מוותר  "והוא  המילים 
או   ו/  טענה  כל  על  בזאת 
תביעה ו /או דרישה כנגד 
מטעמו  מי  ו/או  התאגיד 
שחלו  ככל  לכך",  ביחס 

דכונים/שינויים  ע
את   המשנים  בחקיקה 
הקבלן   של  ההתחייבויות 
לקבלן   והגורמים  במכרז 
ביצוען   נוספות,  עלויות 
להנפקת  כפוף  אלה  של 
פקודת שינויים ולתשלום  

  .הבקשה נדחית



 

  

  תמורה נוספת.
  –פרק ב'   48   .36

  הסכם
מחיקת    4.23 את  נבקש 

ביקר  אם  "בין  המילים 
העבודות   באתר  הקבלן 

ביקר   לא  אם  שם,  ובין 
ביקר   כאילו  אותו  רואים 
לפני  העבודות  באתר 
החברה,   עם  שהתקשר 
את   יסודי  באופן  ובחן 
דרכי הגישה אליו ואת כל 
העשויים   הנתונים 
קביעת  על  להשפיע 
ביצוע   המחירים, 
ומועד  העבודות 

ראו .השלמתן  "
לסעיף  התייחסותנו 

  א' כמפורט לעיל. 4.20

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   52, 51   .37
  הסכם

של   6.2.7 ,5.11 סיפא  להוסיף  נבקש 
המילים:   את  הסעיפים 

יפעל יובהר,  " הקבלן  כי 
להוראות   בהתאם 
מטעמו   מי  ו/או  המזמין 
חורגות   שאינן  ובלבד 
על   הקבלן  מהתחייבויות 
במידה   וכי  ההסכם,  פי 
יהיו   כאמור  והוראות 
נוספות   בעלויות  כרוכות 
מנגנון  יופעל  לקבלן, 
לרבות  שינויים  פקודות 

ולוחות  התאמת התמור ה 
שיוסכם   כפי  הזמנים, 

  ". בין הצדדים

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   52   .38
  הסכם

ף לסיפא של  ינבקש להוס  6.2.5, 6.2.1
 הסעיפים את המילים: "
למישור  ביחס  רק 

כאשר  -הטכני הנדסי, 
מלוא   על  שומר  הקבלן 
הטענות   בגין  זכויותיו 
במישור   ההשלכות  ו/או 
של   והמשפטי  הכלכלי 

  ".הסוגיה

  ית.הבקשה נדח

  –פרק ב'   53   .39
  הסכם

מקובל    6.3.4 אינו  הסעיף 
  ונבקש את מחיקתו. 

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   53   .40
  הסכם

לאחר המילים "נזק עקב    6.3.5
נבקש  העבודות" 
המילים:   שתתווספנה 

של " הפרה  עקב 
בשל  הקבלן  התחייבויות 

  ".מעשה ו/או מחדל שלו 

באופן  מתקבלת  הבקשה 
לאחר   תיווסף  שבו 

"נזק   עקב המילים 
התוספת  העבודות" 
ידי   על  "שבוצעו  הבאה: 

  הקבלן" 
  –פרק ב'   53   .41

  הסכם
6.4.6  " שהמילים:  גם  נבקש 

היו   לא  מהנ"ל  איזה  אם 
הגשת  בעת  קיימים 
ההצעה, ונקבעו או נדרשו 
תימחקנה   לאחריה" 

  מהסעיף.

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   54   .42
  הסכם

מהסיפא    7.2 למחוק  נבקש 
המילים   את  הסעיף  של 

סיב שהיא" "מכל  ה 
את   במקומן  ולרשום 

 " עקב  המילים:  שנגרמו 
התחייבויות  של  הפרה 
בשל  בהסכם  הקבלן 

  ".מעשה ו/או מחדל שלו 

באופן  מתקבלת  הבקשה 
לאחר   תיווסף  שבו 
סיבה   "מכל  המילים 
הבאה:   התוספת  שהיא" 
עקב מעשה  "כתוצאה או 

  או מחדל של הקבלן" 

  הבקשות נדחות.בשורה  . 1  7.3  –פרק ב'   54   .43



 

  

לאחר    הסכם הראשונה, 
"הקבלן  המי לים 

אחראי"  יהא 
המילים:   תתווספנה 

לאחריותו " בהתאם 
לגובה   ועד  דין  לפי 
ששולמה  התמורה 

  ".לו בפועל בהסכם
בשורה  . 2

לאחר   הראשונה, 
המילים "הפסד ו/או  
תתווספנה   הוצאה" 

" הישירים  המילים: 
  ". בלבד

את   . 3 נבקש 
המילים  מחיקת 
שלישי"   צד  "ו/או 
השלישית,   בשורה 
"ו/או  המילים  ואת 

אסון" בשורה מקרה  
את   וכן  הרביעית, 
עם   "מייד  המילים 
ראשונה  דרישה 
המזמין"   מאת 
השלושה   בשורה 

  עשר. 
נבקש  . 4

של   לסיפא  להוסיף 
הסעיף את המילים:  

התמורה  " לגובה  עד 
לקבלן  ששולמה 
זה,  בהסכם  בפועל 
פסק   לקבלת  ובכפוף 
שביצועו  חלוט  דין 
ושהמזמין   עוכב  לא 
יקיים אחר התנאים  
המצטברים הבאים:  

לקבלן 1( יודיע   (
קבלת  לאחר  בסמוך 
או   תביעה  כל 
הנובעת  דרישה 

) כאמור  )  2מהסעיף 
ייתן לקבלן אפשרות 
ההגנה  את  לנהל 
תביעה  כל  מול 

מ הסעיף  הנובעת 
) לא 3כאמור   (

לקבל   מבלי  יתפשר 
הקבלן   הסכמת  את 

) ובכתב  )  4מראש 
לקבלן  יאפשר 
קו   את  לקבוע 
עורך   וזהות  ההגנה 
את  שינהל  הדין 
הנובע   ההליך 

) כאמור  )  5מהסעיף 
כל  לקבלן  ימציא 
מידע   או  מסמך 
לניהול  שיידרש 
תביעה   בפני  הגנתו 
מהסעיף   הנובעת 

 ".כאמור
נבקש  . 5

הפסקה   את  למחוק 



 

  

ה של הסעיף האחרונ
מקובלת,   אינה  אשר 
שאין   העובדה  לאור 
הקבלן יכול להיחשב  
כבעל   ו/או  כבעלים 
כלל   של  השליטה 
בפרויקט,   האתרים 
של  ניסיון  וזהו 
את   להעביר  המזמין 
על   דין  לפי  אחריותו 
 " הקבלן  כתפי 
הראיה  נטל  לעניין 
ההוכחה   ונטל 
את   יראו  בנזיקין, 
הנוגע   בכל  הקבלן 
למערכות  לאתרים, 

אשר ולמת קנים, 
הובאו לאתרים, כמי 
לו השליטה   שהייתה 
והבלעדית  והמלאה 

כמי  ,עליהם 
היחיד  שממונה 
עליהם   והבלעדי 
היחיד   ובעליהם 
נגרם   ואם  והבלעדי 
או   אש  ידי  על  נזק 
שיצאה  אש  עקב 

שהיה   -מהם   כמי 
היחיד   התופש 
של   והבלעדי 
של  האתרים, 
ושל   העבודות 
שהם  המתקנים 
וכבעליהם  מקרקעין 

של  היחיד   והבלעדי 
המערכות 

שהם  והמתקנים 
  מיטלטלין".  

  –פרק ב'   55   .44
  הסכם

לאחר  . 1  7.3.3
כל   כנגד   " המילים 
תתווספנה  סכום" 

עד לגובה המילים" "
ששולמה  התמורה 
בפועל  לקבלן 

זה וכן בהסכם   ,"
המילים  את  למחוק 
" או דרישה של בית 
פי  על  או  משפט 
שהחברה   פשרה 
או  לה,  צד  תהיה 

תביעה עק כל  ב 
נעוצה   שעילתה 
בהסכם זה או נובעת  
החברה  אשר  ממנו, 
תחויב בה כאמור או  
לגביה   שיתפשרו 
הספק"   בהסכמת 
ולרשום במקומן את  

" חלוט  המילים: 
עוכב  לא  שביצועו 
יקיים   ושהמזמין 
התנאים   אחר 
המצטברים הבאים:  

לקבלן 1( יודיע   (

  הבקשות נדחות.



 

  

קבלת  לאחר  בסמוך 
או   תביעה  כל 
הנובעת  דרישה 

(מהסעיף   )  2כאמור 
ייתן לקבלן אפשרות 
ההגנה  את  לנהל 
תביעה  כל  מול 
מהסעיף   הנובעת 

) לא 3כאמור   (
לקבל   מבלי  יתפשר 
הקבלן   הסכמת  את 

) ובכתב  )  4מראש 
לקבלן  יאפשר 
קו   את  לקבוע 
עורך   וזהות  ההגנה 
את  שינהל  הדין 
הנובע   ההליך 

) כאמור  )  5מהסעיף 
כל  לקבלן  ימציא 
מידע   או  מסמך 
לניהול  שיידרש 

תביעה  הג בפני  נתו 
מהסעיף   הנובעת 

  ".כאמור
נבקש  . 2

המילים  את  למחוק 
אינן   אשר  הבאות 

המזמין    –מקובלות  
לנהל   ואינ רשאי 

להתפשר   ו/או  הגנה 
כלשהו   תובע  עם 

ק הסכמה בללא  לת 
מראש   מפורשת 
הקבלן   של  ובכתב 
לא  הקבלן  "אם 
הדרישה  אחר  ימלא 

בתוך   יום   15הנ"ל 
לכך,  שנתבקש  מיום 

למנו החברה  ת תוכל 
לשם   "ד  עו  לעצמה 
ו/או   הגנתה 
התובע   עם  להתפשר 
שיראה   סכום  כל  על 
צורך   ללא  לה 
הקבלן   בהסכמת 
חייב  יהיה  והקבלן 
סכום  על  לשפותה 
כל   ועל  הפשרה 
על  שהוצא  סכום 
הטיפול   במהלך  ידה 
הנ"ל   בתביעה 

  ובקשר אליה". 
  –פרק ב'   55   .45

  הסכם
"לכל    7.3.6 המילים  לאחר 

תווספנ המילים נזק"  ה 
  ישיר". "

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   55   .46
  הסכם

את    7.3.7 למחוק  נבקש 
"שלדעת  המילים 
מהנדס" ולרשום במקומן  

המילה: וכן קצוב" את   "
המילים  את  למחוק 
"ו/או לכל צד ג' עפ" י כל  

דין או  ולרשום .הסכם   "
המילים:  את  במקומן 

על פי הסכם זה ובכפוף "

  נדחית.הבקשה 



 

  

מראש  התראה  למתן 
של   יחד  י  14ובכתב  מים 

להעלות   אפשרות  עם 
וככל   ולהתגונן,  טענותיו 
חרף   החליט  שהמזמין 
הקיזוז,  את  לבצע  זאת 
ייחשב   לא  הקבלן 
כמסכים לעצם ההחלטה 

  ". ו/או לסכום המקוזז
  –פרק ב'   55   .47

  הסכם
גובה    7.4 כי  יובהר 

סך  הוא  הפיצוי/שיפוי 
התמורה ששולמה לקבלן 
רק   וזאת  בהסכם  בפועל 

דין בכפוף   פסק  לקבלת 
עוכב  חלוט   לא  שביצועו 

המצנהתו על בטאים  רים 
כמפורט  המזמין  ידי 
להוראות  בהתייחסותנו 

כמפורט   7.3.3-ו   7.3סעיף  
  לעיל. 

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   56   .48
  הסכם

בנוסחו   7.7 הסעיף  כי  יובהר 
סביר,   בלתי  הוא  הנוכחי 
וסיכונים   אחריות  ומטיל 
הקבלן.   על  מאד  רחבים 

נבקש-על כי   כן,  להבהיר 
הקבלן אחראי ככל וחלה  
עליו אחריות לפי דין בגין  
שלו  מחדל  ו/או  מעשה 
של   הפרה  המהווים 

חייבויותיו בסכם ורק הת
נזק   לגובה  שייבגין  עד  ר 

התמורה ששולמה לקבלן 
לקבלת  ובכפוף  בפועל, 
שביצועו   חלוט  דין  פסק 
םשל   ולקיו  עוכב  לא 

הת את  אים  נהמזמין 
המפורטים מה צטברים 

תייחסותנו  בה  בס
סעיף   - ו  7.3להוראות 

עדכון   7.3.3 נבקש  לעיל. 
  הסעיף בהתאם.

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   57   .49
  הסכם

קש הבהרה אם תקופת בנ  8.1
היא  הכוללת  האופציה 

(קרי    12 תקופות   3שנים 
הכל   שנים)  4של   ובסך 

של   שנים   18תקופה 
של   מקורית   6(תקופה 

  + של    12שנים  שנים 
ה  אופציה) או האם אופצי

הכל   סך  שנים   4אורכה 
התקופה  על  נוספות 

  השנים?  6המקורית של 

  6התקופה המקורית היא  
שמורה   ולחברה  שנים, 

בעד   להאריכה    12הזכות 
) אופציות   3שנים נוספות 

ארבע  עד  מהן  אחת  שכל 
  שנים) 

  –פרק ב'      .50
  הסכם

מחיקת    8.3 את  נבקש 
תקופת  "קיצור  המילים 
לא   כאמור,  ההתקשרות 

הז למציע  כל  יקים  וכה 
מים   תשתיות  שרונים 
פומבי   מכרז  בע"מ  וביוב 

מערכת    2022/01 להקמת 
אספקת  הכוללת  קר"מ 
התקנה  מים,  מדי 
המערכת  של  ותחזוקה 
טענה  הקר"מ  מדי  ושל 
תביעה  ו/או  דרישה  ו/או 

  הבקשה נדחית



 

  

והחברה  זה,  קיצור  בגין 
תשפה   ו/או  תפצה  לא 
ו/או תשלם למציע הזוכה  
קיצור   בגין  תשלום  כל 
ההתקשרות   תקופת 
עבור   תשלום  מלבד 
בוצעה   אשר  עבודה 
לרשום  ובמקומן  בפועל" 

המילים: ככל  " את 
לסיים   המזמין  שהחליט 
עקב  שלא  ההסכם  את 
הקבלן,   ידי  על  הפרתו 
ייחשב   לא  הדבר 
הקבלן   של  כהסכמתו 
מאיזו  כגורע  ו/או  לעניין 
זכות שעומדת לו לפי דין 
זכאי  יהיה  והקבלן 
למלוא עליותיו ונזקיו עם  

ההסכם,  לרבות    סיום 
התמורה   מלוא  תשלום 
שבוצעו   עבודות  בגין 
תשלום  קבלת  ובנוסף 
בגובה של עשרה אחוזים 

העבודות  10%( מסכום   (
ביטול  עכב  בוצעו  שלא 
החזר   לקבלת  וכן  החוזה 
וההוצאות   העלויות 
נגרמו  אשר  הישירות 
הפסקת  בשל  לקבלן 
כדלקמן:   ההתקשרות 

הזמנות 1( בגין  פיצוי   (
ביצוע   לצורך  שהוצאו 

ניתן העב לא  ואשר  ודות 
) פיצוי לקבלני  2לבטלן; (

ביטול   בגין  משנה 
עימם,   ההתקשרות 

ו   עמם;  בחוזים   -כקבוע 
פיטורים  3( פיצויי   (

  ". לעובדים
  –פרק ב'   61   .51

  הסכם
נבקש  . 1  10.2

של   לסיפא  להוסיף 
" כי הסעיף  יובהר 

ישא   לא  הקבלן 
הארכת   בעלויות 
הערבות   של  תוקף 
מעשה  עקב  שלא 

  ".מחדל שלו  ו/או 
נבקש . 2 כי    כן 

תימחק   45הספרה  
תירשם   ובמקומה 

  . 7הספרה 

  הבקשות נדחות.

  –פרק ב'   61   .52
  הסכם

נבקש להוסיף לסיפא של    10.5
המילים:   את  הסעיף 

יותר " לא  עד  וזאת 
  ". )2מאשר פעמיים ( 

נדחי מדובר  הבקשה  ת. 
התקשרות  תקופת  על 

  ארוכת שנים.

  –פרק ב'   61   .53
  הסכם

לסיפא של  נבקש להוסיף    10.6
המילים:   את  הסעיף 

שניתנה " לכך  בכפוף 
מראש  הודעה,  לקבלן 

לפחות   ימים   14ובכתב, 
על  ההחלטה  טרם 
הערבות   מימוש/חילוט 
לקבלן  שניתנה  ולאחר 
וכי   להתגונן  הזדמנות 

  נדחית.הבקשה 



 

  

הערבות   חילוט/מימוש 
לו  הבלעדי  כסעד  ייחשב 
בקשר  המזמין  זכאי 
מבלי   הנטענת  להפרה 
ייחשב   זה  שחילוט 

לן לטענות  כהסכמת הקב
לגרוע  ומבלי  המזמין 
כל  לפי  הקבלן  מזכויות 

  ". דין 
  –פרק ב'   62   .54

  הסכם
מקובל    10.7 אינו  הסעיף 

  ונבקש את מחיקתו 
  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   62   .55
  הסכם

מהסיפא    10.11 למחוק  נבקש 
של הסעיף את המילים "  
וללא צורך לדרוש תחילה  
הערבות   סכום  את 

  " .לביצוע מאת הקבלן

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   66   .56
  הסכם

מחיקת    13.3 את  נבקש 
מקנה  והקבלן   " המילים 
זכות   למזמין  בזאת 

אליהם ביחס   .עיכבון 
להשתמש  רשאי  המזמין 
כאמור  ובחומרים  בציוד 
העבודות  השלמת  לצורך 
כדי  מכירתם  לצורך  או 
או   זכויותיו,  את  לממש 
סעד   כל  מימוש  לצורך 
אחר העומד לזכותו על פי  

  סכם או על פי כל דין" הה

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   67   .57
  הסכם

הסעיף    14.4.4 של  לסיפא 
המילים:  תתווספנה 

כי" במידה    יובהר 
החלטת   ובביצוע 
כאמור   ההאטה/האצה 
בעלויות   כרוכות  יהיו 
יופעל  לקבלן,  נוספות 
שינויים   פקודות  מנגנון 
התמורה   התאמת  לרבות 
כפי  הזמנים,  ולוחות 

  ". שיוסכם בין הצדדים

  הבקשה נדחית  

  –פרק ב'   67   .58
  הסכם

הסעיף    14.5.1 של  לסיפא 
המילים  תתווספנה 

שהחליט  הבאות:   "ככל 
את  לסיים  המזמין 
עקב  שלא  ההסכם 
הקבלן,   ידי  על  הפרתו 
ייחשב   לא  הדבר 
הקבלן   של  כהסכמתו 
מאיזו  כגורע  ו/או  לעניין 
זכות שעומדת לו לפי דין 
זכאי  יהיה  והקבלן 

יו עם  למלוא עליותיו ונזק
לרבות   ההסכם,  סיום 
התמורה   מלוא  תשלום 
שבוצעו   עבודות  בגין 
תשלום  קבלת  ובנוסף 
בגובה של עשרה אחוזים 

העבודות  10%( מסכום   (
ביטול  עכב  בוצעו  שלא 
החזר   לקבלת  וכן  החוזה 
וההוצאות   העלויות 
נגרמו  אשר  הישירות 
הפסקת  בשל  לקבלן 
כדלקמן:   ההתקשרות 

הזמנות 1( בגין  פיצוי   (

  הבקשה נדחית.



 

  

ביצוע  שהוצא לצורך  ו 
ניתן  לא  ואשר  העבודות 

) פיצוי לקבלני  2לבטלן; (
ביטול   בגין  משנה 
עימם,   ההתקשרות 

ו   עמם;  בחוזים   -כקבוע 
פיטורים  3( פיצויי   (

  .". לעובדים
  –פרק ב'   68   .59

  הסכם
15.1.1  ,
15.1.2  ,
15.1.6  

את   למחוק  נבקש 
" (שלושה)"  3המילים 

את   לרשום  ובמקומן 
  ".. (עשרה) 10המילים "

בסעיף     15.1.6בנוסף 
  " המילים  מחיקת  נבקש 

  כשהמנהל סבור". 
  

מתקבלת ,  הבקשה 
על   ימים   10מדובר 

ימי   (ולא  קלנדריים 
  . עסקים)

  –פרק ב'   68   .60
  הסכם

את    15.1.5 למחוק  נבקש 
בידי   כשיש   " המילים 
להנחת  הוכחות  המזמין 

  דעתו של המנהל". 

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   68   .61
  הסכם

  הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את הסעיף.   15.1.7

  –פרק ב'   80, 68   .62
  הסכם

15.1.8  ,
27.1-27.3  ,

27.5  

נבקש להוסיף לסיפא של  
המילים:   את  הסעיף 

זכויות " המחאת  כאשר  
בתוך קבוצת החברות של 
שינוי   לרבות  הקבלן, 

ורה ארגון  -אחזקות 
שינויים   (כדוגמת 
בשליטה  או  בבעלות 
העברת   לרבות 

הו ן  מניות/הגדלת 
מניות   מניות/הקצאת 
בקבלן ) לא יצריכו קבלת 

  ". אישור המזמין 
שסעיפים   -27.1נבקש 

בהתאם   27.3 יעודכנו 
כי סעיף   וכן  לעיל  לאמרו 

שזכות   27.5 כך  יעודכן 
לכך   כפופה  המזמין 

הקבלן בהסכם    שזכות 
  לא תיפגע. 

מתקבלת   הבקשה 
חלקית. במקרה של שינוי 
ארגון,   רה  ו/או  אחזקות 

להו הקבלן  על  יידרש  דיע 
אשר  לחברה,  מראש  כך 
כל   לדרוש  רשאית  תהא 
מסמך ו/או מידע, ותקבל  
(אישור   בהתאם  החלטה 
המשך  לגבי  דחייה),  או 
הקבלן,   עם  ההתקשרות 
להוראות  בכפוף  והכל 

  המכרז.

  –פרק ב'   68   .63
  הסכם

את    15.1.9 למחוק  נבקש 
בידי   כשיש   " המילים 
להנחת  הוכחות  המזמין 

  דעתו של המנהל". 

  ית.הבקשה נדח

  –פרק ב'   69   .64
  הסכם

15.4    " המילים  מחיקת  נבקש 
בעקיפין"   או  ו/  במישרין 
וכן את המילים " כמו כן,  
האמורות   בנסיבות 
יהא  שלעיל,  בסעיף 
לגבות   זכאי  המזמין 
הוצאותיו,   את  מהקבלן 

-שנים(  %12בתוספת  
עבור   אחוזים(  עשר 

  " .הוצאות מנהליות

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   69   .65
  הסכם

הסעיף.  נ  15.11 מחיקת  בקש 
בגין  רק  אחראי  הקבלן 

הוא    נזקי   להם  ישירים 
עד   וזאת  דין  לפי  אחראי 
ששולמה   התמורה  לגוב 

  לו בהסכם בלבד.

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   70   .66
  הסכם

לסיפא של    להוסיףנבקש    15.13
המילים  את  הסעיף 

  .נדחיתהבקשה 



 

  

בכפוף  " זה,  בהסכם 
מראש  התראה  למתן 

ימים, יחד    14ובכתב של  
טיעו  זכות  ן  עם 

  ".והתגוננות של הקבלן 
  –פרק ב'   70   .67

  הסכם
16.4    " המילים  מחיקת  נבקש 

את  ישפה  והקבלן 
הוצאה  כל  עקב  המזמין 
אותו   בקיום  בה  שיעמוד 
בצירוף   הצהרה,  או  חיוב 
הוצאות מנהליות בשיעור 

עשר  %12של   שנים   )
ובמקומן .)אחוזים  "

המילים:   תתווספנה 
התראה  " למתן  בכפוף, 

של  מראש    14ובכתב 
זכות  עם  יחד  ימים 
וכן   וההתגוננות,  הטיעון 
יהיה  כי הקבלן  לא  לכך 
עבודות   ו/או  בגין  אחראי 
גורם   ידי  על  שמבוצעות 
הקבלן   שאינו  כלשהו 
לא   הקבלן   וכי  עצמו, 
יישא בכל אחריות בקשר 
ידי  על  שבוצעו  לעבודות 

הקבלן    שאינו  אחר  גורם 
עניין  לכל  לרבות  עצמו, 

ב אחריות  ו/או  מתן  גינם 
ו/או   לעבודות  לנזקים 
שנגרמו  לפרויקט 
שהדבר   ומבלי  בעתיים, 
של  כהסכמתו  ייחשב 
ו/או כגורע   הקבלן לעניין 
לו  שעומדת  זכות  מאיזו 

  ". לפי דין 

  הבקשה נדחית 

  –פרק ב'   70   .68
  הסכם

להוראות   16.6 התייחסותנו 
כמפורט   16.4סעיף  

יחולו   לעיל  זו  בטבלה 
המחוייבים   בשינויים 

  וראות סעיף זה.ביחס לה

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   73   .69
  הסכם

סעיף    18.8 מחיקת  את  נבקש 
עדכון   ג'  בסעיף  א, 

וכן  10- ל  20הספרה    ,
מחיקת  השני,  ג  בסעיף 
בכל  כי  "מובהר  המילים 
שתיקבע   התמורה  מקרה 
תוספת   כל  ללא  תהא 
רווח  או  ראשי  קבלן 

  /"'קבלני וכיוצב

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   73   .70
  הסכם

את  נב  19.1 למחוק  קש 
המילים "או בלתי קצוב"  
כל   "או  המילים  את  וכן 
בין   אחרת  התקשרות 
מוסכם"  וכן  הצדדים 
רק   יהי  קיזוז  כל  שכן 

  ביחס להסכם זה.

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   75   .71
  הסכם

מקובל    20.14 אינו  הסעיף 
ככל   מחיקתו.  ונבקש את 
בדעה  שהמזמין 
בוצעו   לא  שהעבודות 
ינפיק  לא  לחוזה  בהתאם 

ככל תעוד השלמה.  ת 
תעודת  שהונפקה 

יוכל    השלמה, המזמין לא

למעט  הבקשה   מתקבלת 
וכן   נסתרים  מומים 
הותקנו   שטרם  המדים 
החיוב   בתקופת  ופועלים 

  ). 2%-השנייה (פחות מ



 

  

לא  שהעבודות  לטעון 
לחוזה,   בהתאם  בוצעו 
למומים  ביחס  למעט 

  נסתרים.
  –פרק ב'   77   .72

  הסכם
סביר    23.1 בלתי  הוא  הסעיף 

מ את  ואינו  ונבקש  קובל 
  מחיקתו.

שסעיף   נבקש   23כן 
שיובהר  כך  יעודכן 

המוסכמים ש הפיצויים 
של   במקרה  רק  יחול 
של  תוצאה  שהוא  עיכוב 
של   מחדל  ו/או  מעשה 
לנזק   ביחס  ורק  הקבלן 
מקרה   בכל  וכי  מוכח 
של  המצטבר  ההיקף 
המוסכמים  הפיצויים 
הקבלן   על  יושתו  אשר 
תקופת  כל  לאורך 
יהיו   לא  ההתקשרות 

של  גבו מסך    5%הים 
ששולמה  התמורה  מסך 
תחת   בפועל  לקבלן  
הסכם זה בגין כל תקופה  
תקופת  (קרי,  בנפרד 
תקופת  לחוד,  ההקמה 
ותקופת  לחוד,  האחריות 
שנה   (כל  לחוד  התחזוקה 
בפני   עומדת  חוזית 

  עצמה). 

  הבקשה נדחית

  –פרק ב'   81   .73
  הסכם

נבקש לוהסיף לסיפא של    29.4
 " המילים:  את    הסעיף 

ל דין  בכפוף  פסק  קבלת 
עוכב  לא  שביצועו  חלוט 
אחר   יקיים  ושהמזמין 
המצטברים   התנאים 

יודיע לקבלן 1הבאים: (   (
כל   קבלת  לאחר  בסמוך 
דרישה  או  תביעה 
כאמור   מהסעיף  הנובעת 

אפשרות  2( לקבלן  ייתן   (
כל   מול  ההגנה  את  לנהל 
מהסעיף   הנובעת  תביעה 

) יתפשר  3כאמור  לא   (
הסכמת  את  לקבל  מבלי 

(הקבלן מרא ובכתב  )  4ש 
יאפשר לקבלן לקבוע את  
עורך   וזהות  ההגנה  קו 
ההליך   את  שינהל  הדין 
כאמור   מהסעיף  הנובע 

כל  5( לקבלן  ימציא   (
שיידרש   מידע  או  מסמך 
בפני   הגנתו  לניהול 
מהסעיף   הנובעת  תביעה 

  ".כאמור

באופן  מתקבלת  הבקשה 
הסיפא   תיווסף  בו 

  הבאה: 
שהמזמין לכך  בכפוף  

התנאים   אחר  יקיים 
(המצ הבאים:  )  1טברים 

בסמוך   לקבלן  יודיע 
תביעה  כל  קבלת  לאחר 
הנובעת   דרישה  או 

) ייתן 2מהסעיף כאמור   (
לקבלן אפשרות לנהל את 

ההגנה ההגנה   קו  כאשר 
החברה   עם  ) 3(יתואם 

מסמך  כל  לקבלן  ימציא 
מידע   בידנו או  שיש 

לדעת יידרש  ואשר  
הגנתו  החברה   לניהול 

הנובעת   תביעה  בפני 
כאמור  ובלבד    מהסעיף 

הדין   בדרישות  שעומד 
  "לעניין סודיות ופרטיות

  

  –פרק ב'   81   .74
  הסכם

מקובל    29.6 אינו  הסעיף 
מחיקתו.   את  ונבקש 
מדובר בסעיף גדרון אשר  
בין   ביחסים  חל  אינו 
ביחס   אם  כי  תאגידים 

ועל כן  -לפרילנסרים, 
מתאים  אינו  הסעיף 
ההתקשרות  לאופן 

  החוזית. 

  הבקשה נדחית.



 

  

  –פרק ב'   110   .75
  סכםה

 – 8נספח 
  1סעיף 

מהסעיף   למחוק  נבקש 
"בלתי   המילים  את 
ולרשום   מוגבלת" 
המילים  את  במקומן 

ימים  " שנתיים  של 
תקופת  סיום  לאחר 

  ". ההתקשרות

  הבקשה נדחית.

  –פרק ב'   110   .76
  הסכם

 – 8נספח 
  3סעיף 

סיף לסעיף את  ונבקש לה
" הבאות:  מידע המילים 

לידי  מסירתו  שבעת 
נחלת  היה  כבר  הקבלן  
לאחר  שהפך  או  הציבור, 
ללא   הציבור  לנחלת  מכן 
של  סודיות  חובת  הפרת 
(ג) מידע שהיה   ; הקבלן 
באופן   הקבלן   ברשות 
שהופרה   ומבלי  חוקי 
כלשהי  סודיות  חובת 
לקבלתו   קודם  לגביו, 
פותח   ו/או  מהמזמין 
הקבלן    ע"י  עצמאית 
על   הסתמכות  ללא 
ו/או  המזמין  של  המידע 
שהיה  מקצועי  כללי  ידע 

קודם בידי   הקבלן  
מידע  (ד)  לגילוי; 
נציג   לידי  כדין  שיימסר 
צד   ידי  על  הקבלן, 
חובת   הפרת  ללא  שלישי 

  סודיות". 

  הבקשה מתקבלת 

  –פרק ב'   110   .77
  הסכם

 – 8נספח 
  8סעיף 

מקובל   אינו  הסעיף 
מחיקתו   את  ונבקש 
הוראות  לאור  בייחוד 

  . 10סעיף 

  הבקשה נדחית.

מסמך       .78
הבהרות 

  – 1מספר 
  1סעיף 

לבטל את ההבהרה    נבקש  
בנוגע להתקנת פסי גישור  
בגוף  מים  מדי  עבור 
מד  וגוף  מאחר  פולימרי, 
לפס  תחליף  אינו  מים 
גישור ואסור לפי הכללים  
דרך  יתבצע  הגישור  כי 
שככל   כך  המים  מד  גוף 

פס   ששיידר להתקין 
גישור ללא קשר לגוף מד 
על   ישלם  התאגיד  המים 
בהתאם   תוספת  כך 

  . 05.03.01לסעיף 

  נדחית. הבקשה
סעיף   פי  טיוטת   40על 

נאמר"  מים  מדידת  כללי 
מים  מד  פרוק  לפני 

צ על  רת נהנמצא 
להבטיח  יש  מתכתית 
שבזמן  מתכתי  גשר 
הרצף"  ישמר  הניתוק 
של  במקרה 

של    מדהתקנה/החלפה 
מתכתי    מים שאיננו 

להתקין  שיבקש  מתקין 
גישור   פס  לבצע  חייב 

מד  והעלות כלולה במחיר  
  .המים

מסמך       .79
 1ות  הבהר

  מס"ד א' 
כמויות   כתב 

ף סעי
1.04.000  

מדי     להגיש  לאשר  נבקש 
קוטר   בעלי  " 3/4מים 

נומינלית  ספיקה  בעלי 
Q3≥2.5      ויחסR≥80   

חמים  למים  המיועדים 
)70   . צלסיוס)  מעלות 

 300(נזכיר כי מדובר ב  מ 
כתב   בכל  מודדים 

  הכמויות)

  הבקשה נדחית
ובניה   התכנון  תקנות 
(תברואה) בניה)   (תכן 

"מותרת   11סעיף    2019
עד  טמפרטו מים   80רת 

מדי  על  לפיכך   , מעלות 
  90המים חמים לפעול עד  

במפרט   כנדרש  מעלות  
  הטכני.

כתב כמויות       .80
    1.01.12סעיף 

מד רב סילוני  
DN25  

גם     להגיש  לאפשר  נבקש 
טכנולוגי זה    ה בסעיף 

  אולטרסונית .

  הבקשה נדחית
אולטרה   מד  לספק  ניתן 

סעיף   D25סוני   פי  על 
01.02.010  



 

  

 

 ) לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא: 3(12.2.2סעיף  .2

נמוך " המחיר,    לא תעבור לשלב השני של פתיחת הצעות   55%  –מ    הצעה שציון האיכות שלה יהא 

על הסף לפסול  והיא תיפסל  רשאית שלא  על אף האמור, החברה תהא  מציע שלא    את .  הצעתו של 

השני, לשלב  ולהעבירה  המינימאלי,  האיכות  ניקוד  את  ובנסיבות  וזאת    יקבל  מיוחדים  במקרים 

 ". מיוחדות

 יוותרו ללא שינוי.   המכרזיתר תנאי  .3

 . המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .4

לכתב  .5 מופנית  לב המציעים  יח  תשומת  ואשר  זה,  למסמך  המצורף  על  הכמויות המעודכן  ויגבר  ליף 

 כתב הכמויות המקורי. 

במסמכי   .6 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 

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

 במפורש.  

  

  , מנכ"לית הילה גיל    בכבוד רב,                       

  בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב              

  

81.     
ז'   - נספח 

בלת הערכת ט

סעיף  איכות 

1.1    

האיכות     הערכת  בטבלת 
ניקוד  ניתן  המציע,  של 
או   אחוד  מים  מד  עבור 
שידור   מערכת 
כל   עבור  אינטגרלית 

וטכנולוגיות הקטרים  
 .  המדידה למעט קוטר ¾

נבקש להוסיף ניקוד עבור 
וזאת   אחודים,  מים  מדי 
מאחר ורוב המדים בכתב  
בעלי  הינם  הכמויות 

  קוטר ¾ ".

  .נדחיתהבקשה 
קוטר   מים  "  3/4למדי 

הדרישה למד אחוד הינה  
אין   ולפיכך  סף  תנאי 

לכך   בציון   ניקוד 
  האיכות.

  (ט)5.11     .82
  

6.11  
  

6.14 
  

אבקש הבהרה האם ניתן   
להגיש מדי מים מיוצרים  
יצרן   ע"י  ומורכבים 
המציע?  שאינו    בישראל 
אילו  וכן,  במידה 

המציע  מסמכ על  ים 
  לצרף? 

יובהר  5.11סעיף   (ט) 
  :ן הבאבאופ

  
הקר"מ  " ומדי  במידה 

מיוצרים/מורכבים  
יצרן/מרכיב   –בישראל  

המדים יידרש להיות בעל 
רשות   של  בתוקף  רישיון 
מבדקה   להפעלת  המים 
למדי מים בקטרים שהם 
בעל  וכן  זה,  מכרז  מושא 
רישיון בתוקף של הרשות  
למדי   מעבדות  להסמכת 

בקטרי מושא  מים  ם 
הסכם   בעל  או  זה,  מכרז 

מעבד עם  ה  בתוקף 
  ".העומדת בתנאים אלו

  
יעודכנו  בהתאמה 

  6.14-ו  6.11סעיפים  
  לתנאי המכרז.



 

  

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


