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 לכבוד:

_______ 

 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים תשתיות מים  05/2018מכרז פומבי מס' הנדון: 

 2מסמך הבהרות מס'  - וביוב בע"מ ברמת השרון

 בעקבות שאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן: .1

 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מיקום #

 כללי 1

התייחסות  הבסעיפי המכרז לא מופיע

לגבי סעיפי התשתית, כבילה התקנה 

והפעלה של הרכיבים הנדרשים 

 .בעבודה

טים בכתבי הכמויות, "כלל המק

כוללים את כל הפעולות שצוינו 

בשאלה, לרבות אספקה, 

התקנה, הרכבה, בדיקות, 

שירות, אחריות, הפעלה והרצה, 

 המכרז.עפ"י תנאי 

לעניין הכבילה הפאסיבית, 

התשלום בעבורה ישולם לפי 

 20%מחירון דקל, בהנחה של 

מהמחיר המופיע במחירון דקל 

 העדכני ליום הגשת החשבון. 

כמויות הכבילה יחושבו לפי 

מטר אורך שהותקן בפועל 

 באתרים השונים.

 כללי 2

שבהם  החברהבתחנות הקצה של 

מתוכננת מערכת הטמ"ס לא קיימת 

מערכת הקלטה וצפייה מקומית נתון 

המעמיס את רוחב הפס בסטרים נוסף 

ויוצר בעיה של שרידות מערכת למקרה 

 .של תקלה בתקשורת

החברה מקימה בימים אלו 

מערך תקשורת בין האתרים 

בהם יותקנו המצלמות, לבין 

משרדי החברה, בו תופעל 

 מערכת ההקלטה. כלל

התקשורת, לרבות מחשבים 

ומתגים הנדרשים לצורך מערכת 

ההקלטה ירכשו ע"י החברה 

בנפרד, עפ"י דרישות היצרן של 
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 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מיקום #

מערכת ההקלטה אותה הציע 

  הספק.

3 
, דברי הסבר 1חוברת 

 3.1סעיף כלליים, 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את 

 המילים "כולל תקופות הארכה".

ההתייחסות לתקופות הארכה 

לדברי ההסבר  3.2בסעיף מצויה 

 .הכלליים

4 

, דברי הסבר 1חוברת 

, 5.2סעיפים כלליים, 

6.3 

 לא מקובל .2015נבקשכם למחוק את שנת 

5 
, דברי הסבר 1חוברת 

 6.2סעיף כלליים, 

נבקשכם להבהיר האם ההפניה בסעיף 

 .5.1הנדון הינה לסעיף 

ההפניה בסעיף הנדון היא אכן 

בדברי ההסבר  5.1לסעיף 

 הכלליים.

6 
, דברי הסבר 1חוברת 

 6.3סעיף כלליים, 

מבוקש לתקן את נוסח הסעיף כך 

שיהיה כפי שמנוסח ביתר מסמכי 

המכרז, לרבות בנספח. על כן, מבוקש 

למחוק את המילים "ביצוע עבודות 

חשמל" ובמקומם יבוא "התקנת 

 מערכות מצלמות אבטחה".

מדובר בטעות סופר, המילים 

חשמל" בסעיף "ביצוע עבודות 

זה יוחלפו במילים "התקנת 

 מערכות מצלמות אבטחה".

7 
, דברי הסבר 1חוברת 

 6.9סעיף כלליים, 

האם נדרש לצרף למענה אישור מורשי 

לאישור במסמך א'  בנוסףהחתימה 

לחוברת  17-19)פרטי המציע( בעמודים 

1. 

לא נדרש לצרף אישור זכויות 

למעט האישור  חתימה נוסף

ואשר . א' מסמךהמופיע ב

יאומת על ידי עו"ד מטעם 

 המציע

8 
, דברי הסבר 1חוברת 

 12.2סעיף כלליים, 

האם תאושר הגשה דיגיטלית מסודרת 

 למענה הטכני בלבד?

אין מניעה לצרף מענה על גבי 

דיסק און קי לגבי הפרקים 

 הטכניים בלבד

9 
 1, מסמך ב'1חוברת 

 אישור רו"ח –
 מקובללא  .2015נבקשכם למחוק את שנת 
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10 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 4.1סעיף , הסכם

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את 

 המילים "כולל תקופות הארכה".

ההתייחסות לתקופות הארכה 

 להסכם. 4.2מצויה בסעיף 

11 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 8.1סעיף , הסכם

נא להשמיט את "שיגיעו לידיו בקשר 

מסמכים שמגיעים אל  –עם הסכם זה" 

באופן זה )אף שלא במישרין( הקבלן 

לא יכולים להקנות זכויות יוצרים. 

סעיף זה לא יחול על כל המסמכים 

אשר הם רכושו של הקבלן ו/או היצרן 

ו/או מי מטעמו אשר לגביהם לא יהיו 

 למזמין זכויות יוצרים.

 המשפט יתוקן לנוסח הבא:

"שיגיעו לידיו בקשר עם הסכם 

 זה מאת החברה"

 

12 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 10.1, הסכם

נבקש להבהיר כי פעולה במניות 

החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, 

רכישה, מכירת פעילות וכד', לא 

 תיחשב הסבה לעניין הסכם זה

הבקשה מתקבלת חלקית באופן 

בו פעולה במניות לא תיחשב 

כהסבה למעט אם מדובר על 

פעולה המשנה את השליטה 

נוגעת לבעל מניות בחברה ו/או 

 25% -המחזיק בלמעלה מ

 ממניות החברה.

 

13 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 10.2סעיף , הסכם

נא להוסיף כי מובהר ומוסכם בזאת כי 

סעיף זה לא יחול בכל מקרה של מיזוג 

 ו/או רכישה ו/או העברת בעלות.

 לעיל. 13ראה תשובה לסעיף 

14 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 11.1סעיף , הסכם

להוסיף "ובלבד שנתן על כך לקבלן נא 

ימים מראש ובכתב  60הודעה של 

ואפשרות לתקן בטרם ביצוע הקיזוז 

 כאמור".

הבקשה נדחית באופן בו 

ימים לפני  7ההודעה תינתן 

 מועד הקיזוז.

15 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 , סעיףהסכם, הסכם

19.1 

נא להוסיף "ובלבד שנגרמו על ידי 

ובאחריות הקבלן באופן ישיר 

 הבלעדית".

תיווסף הסיפא הבאה: "ובלבד 

שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי 

 מטעמו".

16 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 20.1סעיף , הסכם

מבוקש להוסיף אחרי המילים "על 

חשבון הקבלן" את המילים "וזאת אם 

הקבלן לא תיקן את הנזק ו/או 

 מתקבלתהבקשה 
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הקלקול תוך זמן סביר מרגע קרות 

 הנזק".

17 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 21.10סעיף , הסכם

מבוקש למחוק בשורה הראשונה את 

המילים "מיד עם דרישה" ובמקומם 

יבואו המילים "בסכום שנקבע בפסק 

דין שלא עוכב ביצועו" ולמחוק את 

 המילים בשורה הראשונה "אם תוגש".

 הבקשה נדחית

18 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 22.2סעיף , הסכם

, אחריות הקבלן 22.1בסעיף  כאמור

היא ללא סייג כלפי המזמין וכלפי צד 

שלישי לכל מעשה ו/או מחדל שנעשו 

על ידי קבלן המשנה. על כן, נבקש שכל 

הודעה שעוברת לקבלן המשנה, גם 

הקבלן ידע על כך. מבוקש להוסיף 

אחרי המילים "לקבלן המשנה" את 

המילים "עם העתק לקבלן ולמנהל 

 העבודה מטעמו"

 הבקשה מתקבלת

19 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 41סעיף , הסכם

נא להשמיט את המילה "בלעדית" 

ובמקומה לכתוב "על פי דין", במקום 

המילים "עקב ו/או בקשר" נא לכתוב 

על מנת שיהיה ברור  –"כתוצאה מ" 

שמדובר בנזק שנגרם כתוצאה מביצוע 

העבודות. נא להשמיט את המילה 

צריכה להיות שכן האחריות  –"טעות" 

על פי דין. נא להשמיט את המילים 

 "נובע ו/או בקשר".

 הבקשה נדחית.

20 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 42סעיף , הסכם

נא להוסיף לאחר המילה אחראי את 

המילים "על פי דין". נא להוסיף בסוף 

הפסקה את המילים "למעט אם גרמו 

 לנזק ברשלנות".

 הבקשה נדחית. 

 

21 

בסוף הסעיף את מבוקש להוסיף 

המילים "למעט נזקים שאירעו מחמת 

מעשה או מחדל רשלני או מכוון מצד 

המזמין או מי מטעמו, אשר אינו 

 בשליטתו של הקבלן"

 הבקשה מתקבלת.
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22 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 43סעיף , הסכם

נא להוסיף בסוף הפסקה את המילה 

 "ו/או ברשלנות".
 הבקשה נדחית.

23 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 44סעיף , הסכם

נא להוסיף לאחר המילה "יודיע" את 

המילה "מיד" ובסוף הפסקה נא 

להוסיף "המזמין לא יתפשר מבלי 

לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש 

ובכתב, חובת השיפוי כפופה לקבלת 

 פס"ד חלוט" .

תיווסף הסיפא הבאה: "המזמין 

לא יתפשר מבלי לקבל את 

הסכמת הקבלן לכך מראש 

 ובכתב"

 

24 

מבוקש להבהיר ולהוסיף בסוף הסעיף 

כי "אחריות הקבלן בקשר או אגב 

הסכם זה במצטבר, תוגבל לסך 

התמורה שתשולם עבור השירותים 

 שסופקו תחת הסכם זה"

 הבקשה נדחית.

25 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

  46.1סעיף , הסכם

"ביטוח חבות המוצר  –מבוקש להוסיף 

וביטוח אחריות מקצועית יוחזקו 

לתקופה נוספת של שנה אחת בלבד 

 לאחר תקופת ההסכם"

 לא מאושרת הבקשה 

26 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.2סעיף , הסכם
 לא מאושרת הבקשה  ."כשהוא אינו מסויגנא להשמיט את "

27 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.3סעיף , הסכם

נא להשמיט את "במישרין או 

בעקיפין" וכמו כן את המשפט האחרון 

מתחיל במילים "מפני חבות..." אשר 

 ומסתיים במילים "מכל סוג".

 לא מאושרת הבקשה 

28 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.4סעיף , הסכם
 לא מאושרת הבקשה  נא להשמיט את כל הסעיף.

29 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

, 46.3 סעיפים ,הסכם

46.4 

מבוקש כי ככול שייעשה שימוש בכלי 

משנה כי צמה ו/או כלי רכב ע"י קבלני 

יתאפשר כי קבלני המשנה הם שיערכו 

הביטוחים לגבי הכלים שלהם. כמו כן, 

מבוקש למחוק את ציון גבולות 

האחריות ולהשאיר שיקול דעת לגבי 

 לא מאושרת הבקשה 
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גובה גבולות האחריות בהתאם 

 לסטנדרט הנהוג בשוק הביטוח.

30 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.5סעיף , הסכם

נא להוסיף לאחר המילים "אחראי" 

 את המילים "על פי דין". 
 לא מאושרת הבקשה

31 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.8סעיף , הסכם

נא להשמיט את המילים "הסכם זה" 

 ולכתוב במקום "דין". 
 לא מאושרת הבקשה

32 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.9סעיף , הסכם

נא להשמיט "לרבות עובדי קבלני 

 משנה". 
 מאושרת הבקשהלא 

33 
 –, מסמך ח' 1חוברת 

 46.10סעיף , הסכם

 10נא להוסיף "עם זאת, איחור של עד 

ימים מיום דרישת המזמין בכתב, לא 

 יהווה הפרה יסודית של הסכם זה". 

 לא מאושרת הבקשה

34 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

, בקשה הסכם

 להוספת סעיף

 – 45נא להוסיף סעיף חדש לאחר סעיף 

אחריות הקבלן לפי הסכם זה "סך כל 

ו/או לפי דין לא תעלה על סך כל 

התמורה אשר שולמה לקבלן במסגרת 

הסכם זה בששת החודשים אשר קדמו 

 למועד קרות הנזק".

 הבקשה נדחית.

35 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 ,50.2סעיפים , הסכם

50.3 

נבקש להבהיר כי תנאי התשלום 

 .30המקובלים בחברתנו הינם שוטף+

שינוי, תנאי התשלום אשר אין 

נקבעו בסעיפים אלו יישארו על 

 להלן. #37ר' מענה לשאלה  כנם.

36 
אנא הבהירו מיהו הממונה על 

 .הפרויקט

הממונה על הפרויקט מוגדר 

 להסכם. 2.2בסעיף 

37 

נבקש לתחום את תנאי התשלום 

 45-ואישור הממונה על הפרויקט ב

 .יום

 תנאי התשלום יהיומקובל, 

 .מיום הגשת החשבון 45שוטף + 

38 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 51.1סעיף , הסכם

 )ב'(

נא להשמיט סעיף זה כיוון שאינו 

מהווה עילה לביטול, חקירה ו/או 

הגשת כתב אישום, כך גם על פי 

הפסיקה, אינם מהווים עילה לביטול 

ההסכם שכן, אינם מהווים מעשה בית 

 דין.

הקבלן ישונה לנוסח הבא: " נגד 

או מי ממנהליו הוגש נגדו כתב 

אישום, או הורשע בנוגע 

למעשים שהרשעה לגביהם הינה 

 בבחינת עבירה שיש עמה קלון"
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39 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 51.1סעיף , הסכם

 )ה'(

 שעות ל"זמן סביר". 48נא לשנות את 
הבקשה נדחית. מדובר על הפרה 

 יסודית של ההסכם.

40 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 52.2סעיף , הסכם

 )ג'(

מבוקש להבהיר כי זכות הביטול המידי 

של ההסכם תקום במקרה שניתן צו 

עיקול על חלק מהותי מנכסיו של 

הקבלן. על כן, מבוקש למחוק את 

המילים "על נכס מנכסיו" ובמקומם 

 "על חלק מהותי מהנכסים"

 הבקשה מתקבלת.

41 

 –, מסמך ח' 1חוברת 

 52.2סעיף , הסכם

 )ד'(

מדובר בחברה גלובאלית שהיא חברה 

בת של חברה נסחרת בבורסה וממילא 

שינויים בבעלות אינם תלויים או 

ניתנים להתליה בהודעה ללקוח 

ובוודאי שחברה בסדר גודל כה גדול 

לא יכולה להיות תלויה באישור לקוח 

ספציפי. על כן מבוקש להבהיר, כי 

במקרה של העברת שליטה בחברה, 

קוח על השינוי. ככל הספק יודיע לל

שהשינוי לא מקובל על הלקוח, הלקוח 

 רשאי להביא את ההסכם לסיום בלבד.

 הבקשה מתקבלת.

42 
מפרט  – 2חוברת 

 ד' 1.2.1סעיף , טכני
 הכוונה. 02-ו 01להבהיר לאילו פרקים 

מדובר בטעות סופר. הכוונה לכל 

פריט מהפריטים המופיעים 

בכתב הכמויות )מסמך ז' 

 (.1בחוברת 

43 
מפרט  – 2חוברת 

 3.4.3סעיף , טכני

במסגרת הפתרון המוצע )בענן( חלק 

מהדרישות אינן רלוונטיות, כגון 

 תחזוקת שרת.

במידה והמציע מבקש להציע 

פתרון ענן עליו להתאים 

לדרישות המכרז ולדרישות 

המפורטות במסמכי השאלות 

(. 1והתשובות )ראו שאלה מספר 

על המציע לכלול בעלויות הצעתו 

גם את קווי התקשורת הנדרשים 

לבין  החברהלחיבור בין אתרי 

ואבטחת  ISPענן הספק לרבות 

מידע של קווי התקשורת 



 

8924385/1 

 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מיקום #

ם באיכות ובמהירות המוצעי

שאינה נופלת מפתרון לוקאלי 

(on premise במידה והחברה .)

מצאה כי הפתרון המוצע אינו 

היא תדרוש  -עומד בדרישותיה 

לספק פתרון העומד בדרישות 

המכרז וזאת באותו המחיר 

ובאותם התנאים בהם נקב 

 המציע בכתב הכמויות.

44 
מפרט  – 2חוברת 

 5.4.1סעיף , טכני

קליינט היא עמדת מנהל לאפיון עמדת 

והגדרה של המצלמות, מכיוון שעמדת 

קליינט מצריכה רישיון בתשלום, 

נבקשכם להבהיר את כמות עמדות 

 קליינט הנדרשות.

יובהר בזאת, כי קיימת אפשרות צפייה 

 ממספר בלתי מוגבל של עמדות עבודה.

יובהר בזאת, כי קיימת אפשרות 

צפייה ממספר בלתי מוגבל של 

עמדות  2עמדות עבודה. נדרשות 

מנהל לטובת הפעלה של כלל 

התכונות הנדרשות לרבות אך 

לא רק, שליטה מלאה, אפיון, 

הגדרה, שליפת הקלטות, 

פלייבק, הגדרת סקטורים, 

אנלטיקה וזיהוי, התראות 

 וכיו"ב.

45 

מפרט  – 2חוברת 

 5.7.10סעיף , טכני

 

בדרישה  5.7.4הסעיף מתנגש עם סעיף 

אטום. כמו כן, הדרישה למארז 

ליחידת אוורור במארז מיותרת, משום 

שהמצלמות וכל הציוד שיותקן, 

מיועדים לעבודה בחוץ בתנאי קיצון. 

לאור זאת נבקשכם למחוק את הסעיף 

5.7.10. 

יהיה תחת התנאים  5.7.10סעיף 

. במידה 5.7.4הנדרשים בסעיף 

אנו נדרוש  -ונמצאה סתירה 

 .5.7.4לעמוד בסעיף 

46 
מפרט  – 2חוברת 

 5.11סעיף , טכני

להבנתנו ישנה טעות במספור תתי 

 הסעיפים, נבקשכם להבהיר.

, 9.3.1-9.3.8במקום המספור 

 .5.11.1-5.11.8יבוא המספור 

47 
מפרט  – 2חוברת 

 כללי  – טכני
 ?Avigilonהאם יאושר ציוד מתוצרת  

המציע יידרש להציג את הציוד, 

החומרה, הרכיבים והרישוי 

מטעמו )להלן הרכיבים( שהינם 

שווה ערך באיכות, בתכונות, 

ברמת השירות והאחריות 

בהתאם לדרישות המכרז לרבות 

במפרט הטכני וכתב הכמויות. 
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זאת כחלק מהמענה הטכני 

ומודל לכל  למכרז לרבות יצרן 

פריט בכתב הכמויות. במידה 

והחברה מצאה כי הרכיבים 

המוצעים אינם עומדים 

היא תדרוש לספק  -בדרישותיה 

רכיבים העומדים בדרישות 

המכרז וזאת באותו המחיר 

ובאותם התנאים בהם נקב 

המציע בכתב הכמויות. לא ניתן 

להתייחס ספציפית ליצרן 

המפורט בשאלה כל עוד לא 

התייחס השואל לאיזה רכיבים 

הוא מבקש לספק ציוד של היצרן 

הנ"ל ובאילו דגמים ומפרט טכני 

 ספציפיים מדובר.

48 
האם יאושר ציוד מתוצרת 

RHODIUM? 
 לעיל. #47ר' מענה לשאלה 

49 
האם יאושר ציוד מתוצרת 

UNIVIEW? 
 לעיל. #47ר' מענה לשאלה 

50 
האם יאושרו שרתים מתוצרת 

HP,DELL? 
 לעיל. #47ר' מענה לשאלה 

51 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  -ביטוחים

 קבלניות

בראש האישור נבקש בסעיף ההפניה 

למחוק את המילים "ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"

 לא מאושרת הבקשה

52 

בפסקה השלישית אחרי המילה 

"מתנאי" נבקש להוסיף את המילה 

"מגדל" ולאחר המילה ביט נבקש 

" ולמחוק 2016להוסיף את המספר "

 את כל יתר השורה

 לא מאושרת הבקשה

53 

במקום המילים "לא  –פסקה שלישית 

יפחת" ו"הרלבנטיים למועד תחילת 

 העבודות" נא להוסיף או נוסח מקביל.

 לא מאושרת הבקשה
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54 

נבקש למחוק את הפסקה הרביעית 

המתחילה במילים "פוליסה זו 

 אינה..." בשלמותה

 לא מאושרת הבקשה

55 

בפסקה החמישית נבקש להוסיף בסוף 

את המילים "ואשר מכוסים בהתאם 

 לתנאי הפוליסות"

 לא מאושרת הבקשה

56 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  -ביטוחים

 – 1קבלניות, סעיף 

ביטוח עבודות 

 קבליות

בפסקה הראשונה בשורה הראשונה 

נבקש להוסיף את המילים "כהגדרתם 

 בפוליסה" לאחר המילה "צפוי"

 לא מאושרת הבקשה

57 
נא להשמיט "לטובתו  –פסקה ראשונה 

 שלא ע"י הקבלן עצמו".
 לא מאושרת הבקשה

58 

נבקש להוסיף את המילה  -1.1סעיף 

"לתקופה" אחרי המילה לאירוע ובסוף 

המשפט להוסיף את המילים "מקס' 

1,000,000 "₪ 

 לא מאושרת הבקשה

59 

נבקש להוסיף את המילה  -1.2סעיף 

"לתקופה" אחרי המילה לאירוע ובסוף 

המשפט להוסיף את המילים "מקס' 

1,000,000 "₪ 

 לא מאושרת הבקשה

 לא מאושרת הבקשה נא להוסיף "הרחבה". -1.2סעיף  60

61 

נבקש להוסיף את המילה  -1.3סעיף 

"לתקופה" אחרי המילה לאירוע ובסוף 

המשפט להוסיף את המילים "מקס' 

1,000,000 "₪. 

 לא מאושרת הבקשה

62 
נא להוסיף "הרחבה"  -1.3סעיף 

 במקום המילה "כיסוי". 
 לא מאושרת הבקשה

63 
נבקש להוסיף את המילה  -1.4סעיף 

 "לתקופה" אחרי המילה לאירוע.
 לא מאושרת הבקשה

64 
נא להוסיף "הרחבה"  -1.4סעיף 

 במקום המילה "כיסוי". 
 לא מאושרת הבקשה
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65 

נבקש למחוק את  -1.5סעיף  .1

 Munich Re ENDהמילים "

" DE  3או נוסח לוידס   115

 faultyולהחליפן במילים "

item clause " 

וכן נבקש למחוק את המספר  .2

" ולהחליפו במספר 30%"

"20% " 

וכן להוסיף בסוף המשפט את  .3

 .המילים "למקרה ולתקופה"

 לא מאושרת הבקשה .1

 לא מאושרת הבקשה .2

 לא מאושרת הבקשה .3

66 

 -1.5סעיף 

נא להוסיף "הרחבה" במקום  .א

 המילה "כיסוי". 

נא להשמיט את המילה "הנובע"  .ב

והחליפה במילים "בגין נזק ישיר 

 כתוצאה מתכנון". 

נא להשמיט את שאר הפסקה  .ג

ולסיים סעיף זה במילים 

 "חומרים לקויים". 

נא להוסיף בסוף הפסקה את  .ד

 מסכום הביטוח. 10%המילים 

 לא מאושרת הבקשה .א

 הלא מאושרת הבקש .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 לא מאושרת הבקשה .ד

67 
נבקש למחוק את המילים  -1.6סעיף 

 ."ורעידת אדמה"

המילים מחוקות בפועל ע"י שני 

 קווים מקבילים

68 

נבקש להוסיף את המילה  -1.7סעיף 

"חדשות" לאחר המילה 

"אלקטרומכניות" וכן בסוף המפשט 

להוסיף את המילים "הנ"ל במסגרת 

 תקופת הביטוח"

 לא מאושרת הבקשה

69 
נא להשמיט הפיצוי  -1.8סעיף 

ולהחליפה במילה "שיפוי". נא 

להשמיט את "מלוא כעלות כינונו 

 לא מאושרת הבקשה
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מחדש של הרכש" ולהחליפם ב"ערך 

 כינון".  

70 

נא להשמיט את שאר  -1.9סעיף 

המשפט אשר מתחיל במילים "אשר 

לאחריה..." ומסתיים במילים 

 "נוספים(".

הפסקה מחוקה בשני קווים 

 מקבילים

71 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  -ביטוחים

 – 2קבלניות, סעיף 

 ביטוח צד שלישי

בשורה הראשונה נבקש למחוק את 

 המילים "לא פחות"
 לא מאושרת הבקשה

72 

בסוף המפשט נבקש להוסיף  -2.3סעיף 

בסוף המשפט את המילים "פתאומי 

 .ובלתי צפוי

 לא מאושרת הבקשה

73 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.4סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

74 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.5סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

75 

בסוף הסעיף נבקש למחוק  -2.6סעיף 

את המילה "ביט" ולהחליפה במילים 

 ."2016"מגדל ביט 

 לא מאושרת הבקשה

76 

בשורה השנייה נבקש  -2.7סעיף 

להוסיף את המילה "לתקופה" אחרי 

 .המילה "לאירוע"

 לא מאושרת הבקשה

77 

בסוף השורה השנייה נבקש  -2.7סעיף 

להחליף "ביט" במילים "מגדל ביט 

2016". 

 לא מאושרת הבקשה

78 

נא להשמיט את המשפט  -2.7סעיף 

אשר מתחיל במילים "גבול אחריות..." 

(" 7.3"הרחבה ומסתיים במילים 

מסכום  10%ובמקומו לכתוב "בסך 

 הביטוח".

 לא מאושרת הבקשה
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79 

בשורה החמישית נבקש  -2.8סעיף 

" 4,000,000למחוק את המספר "

 ."2,000,000ולהחליפו במספר "

 לא מאושרת הבקשה

80 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  -ביטוחים

 – 3קבלניות, סעיף 

ביטוח חבות 

 מעבידים

נבקש למחוק את הסעיף  -3.2סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

81 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  ביטוחים

 – 4קבלניות, סעיף 

ביטוח אחריות 

 מקצועית

בפסקה הראשונה נבקש למחוק את 

המילים "וגם או" ולהחליפה במילים 

למחוק את "וכן חבותו בגין" וכן נבקש 

המילים "וגם או ל" ולהחליפה באות 

 ."ה"

 לא מאושרת הבקשה

82 

נא להשמיט את  -פסקה ראשונה

המשפט אשר מתחיל במילים "וגם או 

לקבלני משנה"... והמסתיים במילים 

"לפועלים מטעמו" ובמקומם לכתוב 

"על פי דין". נא להשמיט את המילים 

  "שלא יפחת מסך" ואת "שנתית".

 מאושרת הבקשהלא 

83 

לאחר המילה "בסמכות" נא  -4.1סעיף 

 להוסיף "בתום לב". 

נא להשמיט את המשפט "מעשה מרמה 

על ידי עובד של המבוטח" ולהחליף 

 ב"אי יושר עובדים".

 לא מאושרת הבקשה

84 

נא להשמיט את המשפט  -4.3סעיף 

"לעניין זה מורחב... לסעיף אחריות 

 צולבת".

 לא מאושרת הבקשה

85 
בסוף הסעיף נבקש להוסיף  -4.4סעיף 

 ."1.11.18את המילים "אך לא לפני 
 לא מאושרת הבקשה

86 
 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

לאחר המילה  -פסקה ראשונה

 "אחריותו" נא להוסיף "החוקית".
 לא מאושרת הבקשה
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87 

עבודות  -ביטוחים

 – 5קבלניות, סעיף 

 ביטוח חבות המוצר

השנייה של הפסקה הראשונה  בשורה

נבקש למחוק את המילים "לא יפחת 

 .מסך" ולהחליפן במילה "בסך"

 לא מאושרת הבקשה

88 

נא להשמיט את "הרשות...  -5.2סעיף 

ועד המילה "לאחריותה" ובמקום 

משפט זה נא לכתוב "הפוליסה 

 מורחבת לשפות את הרשות".

 לא מאושרת הבקשה

89 
את הסעיף  נבקש למחוק -5.3סעיף  

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

90 

 – 1, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

עבודות  -ביטוחים

 – 6קבלניות, סעיף 

 הוראות כלליות

בשורה הראשונה נבקש  -6.2סעיף 

למחוק את המילים "בכל הביטוחים" 

ולהחליפן במילים "בפוליסת עבודות 

קבלניות בלבד" כמו כן בסוף השורה 

למחוק את המילים  הראשונה נבקש

  ."למעט בביטוחי חובה של כלי רכב"

 לא מאושרת הבקשה

91 

בשורה השלישית נבקש  -6.3סעיף 

להוסיף את המילה "מגדל" אחרי 

המילה "תנאי" כמו כן נבקש למחוק 

בתנאים  18את המילים "או סעיף 

 .("2013בכלליים לפוליסה )תנאי ביט 

 לא מאושרת הבקשה

92 
נבקש למחוק את הסעיף  -6.4סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

93 
נא להשמיט  -6.4, 6.3, 6.2, 6.1סעיפים 

 סעיפים אלה.
 לא מאושרת הבקשה

94 

בשורה השנייה נבקש  -6.5סעיף 

למחוק את המילים "ו/או שלא 

לחדשם" כמו כן בשורה השלישית 

 60נבקש למחוק את המילים "לפחות 

 30" )שישים(" ולהחליפן במילים

 .)שלושים("

יאושר "ו/או שלא  .1

 להאריכם "

 לא מאושרת הבקשה .2
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95 
נא להשמיט את המילים  -6.5סעיף 

 "ו/או שלא לחדשם".
 יאושר " ו/או שלא להאריכם "

96 

נא להשמיט את המשפט "על  -6.6סעיף 

אף האמור... חלקי לקרות מקרה 

 ביטוח".

 לא מאושרת הבקשה

97 
הסעיף  נבקש למחוק את -6.6סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

98 

בשורה השלישית נבקש  -6.7סעיף 

להוסיף את המילים "אשר בביטוחים 

כוללים סעיף מקביל" אחרי המילה 

 ."לעבודות"

 לא מאושרת הבקשה

99 

במקום המילה . 1 -6.7סעיף 

"שלרשות" או "הרשות" נא להחליפן 

 ב"של המבוטח". 

נא להשמיט את המשפט "למעט  .2

 קבלני משנה וספקים של הרשות".

 לא מאושרת הבקשה .1

 לא מאושרת הבקשה .2

100 

בשורה השנייה אחרי המילה  -6.8סעיף 

"וכיוצ"ב" נבקש להוסיף את המילים 

 ."והכול בתום לב"

 הבקשה מאושרת

 לא מאושרת הבקשה .נא להשמיט סעיף זה -6.10סעיף  101

102 
נבקש למחוק את הסעיף  -6.11סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

103 

נא להוסיף "ובלבד שאין  -6.14סעיף 

בשינויים אלו בכדי לגרוע מתנאי 

 הפוליסות המקוריות".

 לא מאושרת הבקשה
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 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מיקום #

104 

 – 2, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

 מערכת טמ"ס

בפסקה השלישית אחרי המילה 

"מתנאי" נבקש להוסיף את המילה 

ולאחר המילה ביט נבקש "מגדל" 

" ולמחוק 2016להוסיף את המספר "

 .את כל יתר השורה

 לא מאושרת הבקשה

105 
את הפסקה הרביעית והחמישית נבקש 

 .למחוק בשלמותן
 לא מאושרת הבקשה

106 

נא להשמיט את כל הפסקאות הבאות 

"פוליסה זו אינה חלק מפוליסה 

כולו  79הצהרתית..." ועד לסוף עמ' 

 )כולל(.

 לא מאושרת הבקשה

107 

 – 2, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

מערכת טמ"ס, סעיף 

 ביטוח צד שלישי – 2

בפסקה הראשונה בשורה  -2.1סעיף 

השנייה נבקש למחוק את המילים 

 ."ולא יפחת מסכום של"

 לא מאושרת הבקשה

108 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף  -2.2סעיף 

 ."פתאומי ובלתי צפוי"את המילים 
 לא מאושרת הבקשה

109 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.3סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

110 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.4סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

111 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.5סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

112 

נבקש למחוק את המילה  -2.6סעיף 

"המזמין" ולהחליפה במילה 

 ."המבוטח"

 לא מאושרת הבקשה

113 
נבקש למחוק את הסעיף  -2.7סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה
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114 

 – 2, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

מערכת טמ"ס, סעיף 

ביטוח חבות  – 3

 מעבידים

נבקש להוסיף בסוף השורה הראשונה 

שייחשבו עובדי את המילים "ככל 

 המבוטח"

יאושר " ככל שהם ייחשבו 

 כעובדי המזמין "

115 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף  -3.2סעיף 

את המילים "והכל, היה ויחשב עובד 

 .המבוטח"

יאושר " ככל שהם ייחשבו 

 כעובדי המזמין "

116 
נבקש למחוק את הסעיף  -3.3סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

117 

 – 2, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

מערכת טמ"ס, סעיף 

ביטוח אחריות  – 4

 מקצועית

בשורה הראשונה בפסקה הראשונה 

נבקש למחוק את המילים "וגם או 

לקבלני" ולהחליפן במילים "לרבות 

 .חבות בגין קבלני"

 לא מאושרת הבקשה

118 

 בשורה השנייהבפסקה הראשונה 

נבקש למחוק את המילים "לא יפחת 

 .מסך" ולהחליפן במילים "בסך"

 לא מאושרת הבקשה

119 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף  -4.4סעיף 

 ."1.11.18את המילים "אך לא לפני 
 לא מאושרת הבקשה

120 
 – 2, נספח ב'1חוברת 

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

מערכת טמ"ס, סעיף 

ביטוח חבות  – 5

 המוצר

נבקש להוסיף בסוף הסעיף  -5.1סעיף 

 ."1.11.18את המילים "אך לא לפני 
 לא מאושרת הבקשה

121 
נבקש למחוק את הסעיף  -5.3סעיף 

 .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

 – 2, נספח ב'1חוברת  122

קיום  על אישור

תחזוקת  -ביטוחים

מערכת טמ"ס, סעיף 

 הוראות כלליות – 6

הסעיף נבקש למחוק את  -6.6סעיף 

  .בשלמותו
 לא מאושרת הבקשה

123 

בשורה השלישית אחרי  -6.7סעיף 

המילה "אליו" נבקש להוסיף את 

המילים "אשר בביטוחיו כלול סעיף 

 .מקביל לוויתור עלפי המבוטח"

 לא מאושרת הבקשה
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124 

בשורה השנייה נבקש  -6.8סעיף 

להוסיף את המילים "והכול בתום לב" 

 ."וכיוצ"ב"אחרי המילה 

 הבקשה מאושרת

125 
נבקש למחוק את הסעיף  -6.11סעיף 

 .במלואו
 לא מאושרת הבקשה

126 

 –, נספח ב' 1חוברת 

קיום  על אישור

 , כלליביטוחים

נבקש להוסיף בכל האישורים את 

החותמת עם המילים "למען הסק ספק 

גבולות האחריות המפורטים באישור 

האחריות ביטוח זה כלולים בגבולות 

הכלליים של המבוטח על פי פוליסות 

 הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"

 לא מאושרת הבקשה

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .3

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .4

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז.  .5
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית          

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה

     


