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2020, מאי 24  

כולל דף זה  12 מתוך  1דף   

 לכבוד

 05/2020מציעים, מכרז פומבי 

 מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור בגבעתיים 

 שלום רב, 

  הת הבהרו הנדון: מענה לשאל

פרויקטים בסדר גודל של  3 -מצוין כי יש צורך ב 2.2סעיף  4במסמכי המכרז עמוד  : שאלה .1

 2020, מבקשים להאריך עד  2017-2019ש"ח בין השנים  3,000,000

 אין שינוי בתנאי המכרז. תשובה: 

האם ניתן להדפיס את החוברת מאתר החברה הכלכלית ולהגיש את החוברת המודפסת  שאלה : .2

לעבוד רק על החוברת שמתקבלת בחברה הכלכלית? למען הסר ספק כמובן שנרכוש או שיש צורך 

  שנתבקש  ש"ח כפי 500בלי שום קשר את דפי המכרז בעלות 

ניתן, על המציע לחתום ע"ג כל עמוד בכלל מסמכי המכרז והנלווים,  את מסמכי   תשובה:

 כרז. המכרז יש להגיש בתיבת המכרזים באופן מסודר הכל בהתאם לתנאי המ

הטבלה הראשונה בה צריך למלא את המחירים לא מובנת,  - 8במסמכי המכרז בעמוד   שאלה : .3

והשנייה על  DCמבקשים בבקשה להסביר איך ממלאים את המחירים. עמודה אחת מדברת על 

AC  מבקשים ממש פירוט למה הכוונה ואיך ממלאים. לדעתנו יש כאן  -והספקים שונים

  טעות סופר איזשהי

קילוואט( ומחיר  1,390של המערכת ) ACהצעת מחיר עבור סך הספק ה  נדרש לקבל  תשובה:

 ואילך(.  1,391עבור כל קילוואט נוסף )שולי( מעבר להספק זה )

קילוואט  1,391של המערכת )סכום הספקי הממירים( הוא  ACלצורך ההמחשה: סך הספק ה 

 . 1,600וסך הספק הפאנלים )סכום הספקי הפאנלים( הוא 

  קילוואט.  209( ועבור יתרת ההספק ACקילוואט ) 1,391יוצע מחיר עבור 

 איזה אישור מדובר ממשרד להגנת הסביבה? -תת סעיף ד  10.8סעיף  15עמוד  -הסכם  שאלה :  .4

וולטאיים לייצור -יתר סוג עפ"י נוהל מתן היתר להקמה ולהפעלה של מתקנים פוטו ה  תשובה:

 מגה וואט. 1חשמל עד 

 -למידע נוסף ניתן לעיין בקישור

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/radiation_of_electrical_frequency/he/radiation

ng_nohal_photovoltaic_panels_generating_electricity.pdf_non_ionizi 

מקדמה בעת חתימת החוזה  5%מבקשים לשפר את תנאי התשלום כמקובל בתחום :  שאלה :  .5

 15%בעת הגעת פנלים וממירים לאתר,  20%בעת סיום התקנה קונס',  40%)כנגד ערבות ביצוע(, 

 בעת חיבור המערכת. 10%בעת סיום מערכת, 

 אין שינוי בתנאי המכרז.   ה:תשוב

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/radiation_of_electrical_frequency/he/radiation_non_ionizing_nohal_photovoltaic_panels_generating_electricity.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/radiation_of_electrical_frequency/he/radiation_non_ionizing_nohal_photovoltaic_panels_generating_electricity.pdf
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 –:  בעקבות המצב ולוח זמנים קצר ברצוננו לדחות את מועד הגשת המכרז שאמור להיות ב  שאלה .6

  12:00בשעה  28/05/2020

בשעה   06/2020/40המועד להגשת הצעות ליום נמסרת בזה הודעה על דחיית : תשובה

, 2, )בית מלדובסקי( קומה 1בתיבת המכרזים במשרדי חברת יעד רח' כורזין  12:00

 גבעתיים.

נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך על פי דין , 15עמוד  10.15סעיף   שאלה :  .7

. תשומת ליבכם כי עבודות   1988- בנייה( תשמ"ח, תהא בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  

 הקמת מערכות סולאריות אינה נכנסת בגדר עבודה הדורשת מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרות

 הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך הינה לפי תקנות הבטיחות.   תשובה:

רים נייטרלי אספקת נבקש לשנות את שיעורי אב"ד על מנת שיווצר תז,  22עמוד    17.1סעיף     שאלה :   .8

, במועד חיבור המתקן 35%  –, סיום התקנה וחיבור פאנלים והממירים  40%  -הציוד העיקרי לאתר  

 10% –ימים קלנדריים  60, בתום 15%לרשת החשמל 

 אין שינוי בתנאי המכרז.   תשובה:

ים  נבקש לאפשר מתן ערבות המונפקת מחברות ביטוח בנוסף מגופ, 24עמוד  20סעיף   שאלה :  .9

 בנקאיים

 רבות מחברת ביטוח מוכרת, הכל בהתאם למסמכי המכרזעאין מניעה לקבלת    תשובה:

 נבקש לקבל את מסמך ההבהרות של הרשות הארצית לכיבוי והצלה . 32עמוד  13סעיף   שאלה :  .10

 מצורף כנספח למסמך זה   :תשובה

ותשלום עבור מנוי לתקופת ההסכם תחול על    SIMנבקש כי רכישת ה    ,37תקשורת עמוד     שאלה :   .11

 המזמין

 אין שינוי בתנאי המכרז.   תשובה:

 1%עד  AC –ו  DCנבקש לעדכן הפסדי הספק צד  ,36מפרט חשמל עמוד   שאלה :  .12

והן  DCאיבודים בממוצע במצב של הספק מקסימלי , הן לצד ה 1%נבהיר כי ניתן עד     תשובה:

במצב של  1%החישוב מהפנל עד לממיר ממוצע של  DCנבהיר כי לצד ה –כל אחד לחוד  ACלצד 

איבודים  1%מהממיר עד למונה  מקסימום  ACמעלות במצב של הספק מלא , וכן בצד  40

יש להציג חישוב להנ"ל בתיק התכנון . מעלות 40בחישוב של זרם מקסימלי בטמפרטורה של 

  לאישור

 יש למחוק את המלל: "באופן בלעדי" ולכתוב: "על פי דין".   –  3שורה  ,  26וד  עמ  21.1סעיף     שאלה :   .13

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

יש למחוק את המלל: "באופן בלעדי" ולכתוב: "על פי דין",    –  3שורה  ,  26עמוד    21.2סעיף     שאלה :   .14

יש למחוק את המלל:   – 6-7יש למחוק את המלל: "ולשביעות רצונו של המנהל", שורה  – 4שורה 

 "והכל בין...מראש", ולכתוב: "ובלבד שהנזקים כאמור נגרמו כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי הקבלן" 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:
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יש למחוק את המלל: "באופן בלעדי" ולכתוב: "על פי דין",   -1שורה    ,26עמוד    21.3סעיף     שאלה :   .15

לאחר המלל: "מכלול    –  3במישרין ו/או בעקיפין....ו/או", שורה  יש למחוק את המלל: "   -  2-3שורה  

 העבודות" יש למחוק את המלל: "ו/או". 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

לאחר המלל: "יהיה אחראי" יש להוסיף את המלל: "על פי    -1שורה    ,26עמוד    21.4סעיף     שאלה :   .16

 דין". 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

 נבקש למחוק את הסעיף ,26עמוד  21.5סעיף   שאלה :  .17

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

יש למחוק  – 1יש למחוק את המלל: "יפצה ו", שורה  -1א. שורה , 26עמוד  21.6סעיף   שאלה :  .18

יש   -3יש למחוק את המלל: "ו/או הוצאה", שורה  -2את המלל: "ו/או עובדיהן....מטעמן", שורה 

לאחר המלל: "והוצאות משפט" יש  – 3את המלל: "הסכם זה" ולכתוב: "דין", שורה למחוק 

ש למחוק את המילה: "מיד" ולכתוב: "תוך זמן סביר",  - 3להוסיף את המלל: "סבירים", שורה 

לפני המלל: "לקבלן  – 5יש  למחוק  את המילה: "ימים" ולכתוב: "ימי עסקים", שורה  – 4שורה 

את המלל: "שיפוי כאמור כפוף לכך ש", בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל:   תימסר" יש להוסיף

 "שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט". 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

מובהר ומוסכם כי  חבות הקבלן הגבלת אחריות, , 26בקשה להוספת סעיף לעמוד   שאלה :  .19

ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות 

( יעד הודיעה לקבלן 2( התקבל פס"ד חלוט כאמור )1נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )

ן לנהל את ההגנה ולא על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבל

( בשום מקרה הקבלן לא יישא 3התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישור של הקבלן מראש ובכתב )

 בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים שיגרמו ליעד ו/או לעירייה.  

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות 

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

על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת מכרז זה, ויעד ו/או 

העירייה פוטרות את הקבלן ומוותרות בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין 

 יל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו". לע

 אין שינוי בתנאי המכרז. לא מאושר,    תשובה:

יש למחוק את כל  – 7 – 3שורה  –תחת הכותרת "לצורך נספח זה"  ,61נספח ג' עמוד   שאלה :  .20

 הפסקה. 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    :תשובה
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יש למחוק את המלל: "על פי הקבוע בהסכם   –  2שורה    ,61עמוד    1סעיף  נספח ג'     :  + תשובה  שאלה   .21

מאושר,  יש למחוק את המלל: "ו/או תום תקופת הבדק", – 3שורה  אין שינוי בתנאי המכרזזה", 

שנים"    7  –יש למחוק את המלל: "כל עוד...מ    –  9שורה    במקום יצוין ו/או עד תום תקופת התחזוקה

יש למחוק את  – 11-10, שורה אין שינוי בתנאי המכרז חודשים" 24ת ולכתוב: "לתקופה נוספת ב

יש למחוק את המלל: "פוליסות  – 12, שורה אין שינוי בתנאי המכרז כל הפסקה

 . אין שינוי בתנאי המכרז הכוללות...החוזיות" ולכתוב: "פוליסת העבודות הקבלניות בלבד"

יש למחוק את המלל: "ראשיות",  שורה  –  4שורה  ,61עמוד  2.1נספח ג' סעיף :   + תשובה שאלה .22

, אין שינוי בתנאי המכרזיש למחוק את המלל: "המפקח ו/או המנהל ו/או היועץ הטכני ו/או".    –  4

יש למחוק את המלל: "לשפותו...התחלוף" ולכתוב: "לכלול אותו כמבוטח נוסף ובלבד   –  6-7שורה  

לאחר המלל:   – 7, שורה אין שינוי בתנאי המכרז שכל אדם ו/או כאמור קשור בביצוע העבודות".

יש   -13, שורה  אין שינוי בתנאי המכרז"ניטלה בידי יעד" י שלהוסיף את המלל: "ונמסרה לקבלן".  

למחוק את המלל: "לעבודות ו/או". בהמשך לאחר המלל: "עליו עובדים" יש להוסיף: "ובלבד 

אין שינוי בתנאי  ,  רכוש הוא של העירייהאין ליעד רכוש, השרכוש כאמור הינו בבעלות יעד". 

אין  יש למחוק את כל הסעיף )החל מהמלל: "הביטוח יכלול...לשם כך"(. – 19-15שורה  המכרז

לאחר המלל: "תורה עליו" יש להוסיף את המלל: "בכפוף לאשור  –  22, שורה שינוי בתנאי המכרז

שא בכל אחריות לפוליסה, היקפה, מבטחת הקבלן. מובהר כי אם האמור יתבצע אזי הקבלן לא יי

נודה  – 28 – 23, שורה אין שינוי בתנאי המכרזתשלומי פרמיות, ההשתתפויות עצמית וכדומה". 

 מאושר לביטול הפסקה כולה )החל מהמלל: "הפוליסה תכלול...הנקובות בפוליסה". 

למחוק את המלל :"מי יש  –( 62)עמ  2א. שורה  ,61עמוד  2.2נספח ג' סעיף :   + תשובה שאלה .23

יש למחוק את  – 4, שורה אין שינוי בתנאי המכרז מהבאים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו"

לאחר המלל: "מתום תקופת הביטוח"  – 6, שורה אין שינוי בתנאי המכרז המלל: " אבדן שימוש"

י מקביל. האמור יש להוסיף את המלל: "בתנאי שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסו

 מאושרלא יחול במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה". 

לאחר המלל: "מתום תקופת הביטוח" יש   –  4שורה    ,62עמוד    2.3נספח ג' סעיף  :    + תשובה  שאלה .24

להוסיף את המלל: " בתנאי שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל. האמור 

יש למחוק את המלל: "ו/או  – 5, שורה מאושרלא יחול במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה". 

 אין שינוי בתנאי המכרז בקשר אליהן"

₪"   500,000יש למחוק את המלל: "שלא יפחת...  –  3.2א. סעיף    ,62עמוד    3נספח ג' סעיף     שאלה :   .25

לאחר המלל: "כלפי צד שלישי" יש להוסיף את  – 3.3, סעיף מאושר₪".  300,000ולכתוב: "בסך 

(שורה 1  –  3.4, סעיף  מאושר₪".    300,000" ולכתוב: "500,000המלל: "רכוש". בהמשך יש למחוק "

י שלמחוק את המלל:    –  3(שורה  2,  אין שינוי בתנאי המכרז  ישל מחוק את המלל: "כלי הרמה".  –  3

אין  ישל מחוק את המילה: "מנופים".  – 6(שורה 3, מאושר"המקובלים" ולכתוב :"המבוטחים". 

 שינוי בתנאי המכרז
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לאחר המלל: "ביטוחי הקבלן" יש להוסיף את המלל:   ,62עמוד  4נספח ג' סעיף  + תשובהשאלה  .26

  –  4.2, סעיף אין שינוי בתנאי המכרז על כל תתי סעיפיו". 3"למעט הביטוחים המפורטים בסעיף 

יש  –  3-1שורה  – 4.3, סעיף מאושרלאחר המלל: "ביט" יש להוסיף את המלל: "ו/או הראל ביט". 

אין שינוי   כלפיו" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו למחוק את המלל: "מי מהבאים מטעמן....תחלוף

יש למחוק את המלל: "ו/או המפקח...מי מהם". בסוף הסעיף, יש למחוק   –  4.4, סעיף  בתנאי המכרז

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל:   – 4.5, סעיף אין שינוי בתנאי המכרזאת המלל: "או אחרת". 

 –  4.7, סעיף מאושר זכויות המבטח על פי דין".  "אין בביטול זה כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או

לאחר המלל:   -2, שורה מאושריש למחוק את המלל: "המבטח מאשר...תביעה ו/או".  – 2-1שורה 

יש   – 3-2, שורה מאושר"מתנאי הפוליסות" יש להוסיף את המלל: "על ידי הקבלן בתום לב". 

 , ושרמאלמחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים...היועץ הטכני". 

יש למחוק את המלל: "לשביעות רצונה...ובכל מקרה  -1שורה  ,62עמוד  5נספח ג' סעיף   שאלה :  .27

   קודם לתחילת" ולכתוב: "עם תחילת".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

יש למחוק את המלל: "סכומים אלה נתונים...על פי הסכם זה".    ,63עמוד    9נספח ג' סעיף     שאלה :   .28

 )לא רלוונטי לאופי הפעילות(.  

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

 יש למחוק את המלל: "הקבלן יהיה אחראי...ו/או מי מטעמו".   ,63עמוד    10נספח ג' סעיף     שאלה :   .29

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי מי ....אחריות  6-4שורה  ,63עמוד  11נספח ג' סעיף   שאלה :  .30

  צולבת" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון". 

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי ....היועץ    -2שורה    ,63עמוד    13נספח ג' סעיף     :    + תשובה  שאלה .31

יש למחוק את המלל:    –  4, שורה  אין שינוי בתנאי המכרזהטכני", ולכתוב: "עובדיהם ומנהליהם".  

יש למחוק את המלל: "בין אם נערך ביטוח   –  5, שורה  אין שינוי בתנאי המכרז  ")לרבות כלי רכב"(".

"ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגין נזק ו/או אבדן כאמור או היה ובין אם לאו )ואם נערך גם" ולכתוב :

יש למחוק את המלל: "ו/או ביטוח חסר  – 6-5, שורה אין שינוי בתנאי המכרז זכאי לשפוי בגינו".

 אין שינוי בתנאי המכרז ו/או הפרת תנאי הפוליסות" ולכתוב: "על פי הפוליסות".

  נבקש למחוק את הסעיף ,63עמוד  15נספח ג' סעיף   שאלה :  .32

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

  נבקש למחוק את הסעיף ,63עמוד  16נספח ג' סעיף   שאלה :  .33

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
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בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "על אף האמור, אי המצאת   ,63עמוד    17נספח ג' סעיף     שאלה :   .34

הנקובים לעיל לא תהווה הפרה יסודית, אלא לאחר פנייה לקבלן להמצאת אישורי ביטוח במועדים  

    ימי עסקים מיום הפנייה". 14 –אישורי הביטוח ואי המצאת האישורים כאמור כ 

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

ביטוח יעד וביטוחי העירייה )יקראו לצורך " ,63עמוד ב בקשה להוספת סעיףנספח ג'   שאלה :  .35

לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן,  סעיף זה בלבד: "המזמין"(

לרבות עבודות תחזוקה יערוך המזמין ו/או מי מטעמו ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי 

ביצוע עבודות ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי כינונם )להלן יקראו יחדיו: 

מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש -( כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש"רכוש"

חודשים.  בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על  24 -כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ

זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

נוסח הפוליסות לעיל לא יפחת מנוסח ביט. המזמין רשאי שלא לערוך הביטוחים הנ"ל   יצוין כי

ובלבד ויחול הפטור להלן. המזמין פוטר את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן 

שבגינו המזמין זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי לשיפוי  

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בגינם אלמלא 

אדם שגרם לנזק בזדון. מובהר ומוסכם כי בסיום ביצוע עבודות הקבלניות נשוא הסכם זה ומסירתן 

למזמין, יבטח המזמין את עבודות אלה במסגרת הפוליסות כאמור וכל הוראות סעיף זה יחולו גם  

 בגינן".  

 אין שינוי בתנאי המכרז -בקשה נדחיתה   תשובה:

יש למחוק את המל ל: "ו/או המפקח ו/או היועץ   –מבקש האישור  ,64עמוד  1נספח ג'  שאלה :  .36

   הטכני".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

איפה שמצוין :"בסכום שלא יפחת  –הערה כללית  ,64עמוד  פרק א' 1נספח ג'  :  + תשובה שאלה .37

יש לצרף כהרחבה אחת. יש  –יש למחוק מלל זה. הרחבת רכוש סמוך ורכו שעליו עובדים  –מ" 

יש להוסיף בגבול   –₪", רכוש בהעברה  ₪900,000 ולכתוב: " 1,000,000 –למחוק גבול אחריות 

וק את המילה: "מינימום" ולכתוב: יש למח –₪", פינוי הריסות  600,000אחריות: "מקסימום 

 –₪", ציוד קל    ₪900,000" ולציין: "  1,000,000יש למחוק "  –,מקסימום",  הוצאות תכנון ופיקוח  

  ₪30,000 ומקסימום  900,000בגבול אחריות יש לציין לאחר המלל: "משווי העבודות, מקסימום 

יש להוסיף את המלל:  לאחר המלל: "מגובה הנזק"  –₪ לפריט", הוצאות להחשת הנזק 

יש למחוק את המלל:   –יש למחוק, נזק ישיר  –₪", הוצאות הכנת תביעה  900,000"ומקסימום 

₪", הוצאות משינויים ותוספות שידרשו ע  ₪900,000" ולכתוב: "מקסימום  300,000"מינימום 

,  ושריםשינויי הסכומים מא₪"  ₪900,000" ולכתוב: " 1,000,000יש למחוק "  –לידי רשויות 

  אין קוד כזה.  321, מאושר 324 –יש למחוק את הקודים הבאים  –קודים 

 .  329, 322 –יש למחוק את הקודים  –ביטוח צד שלישי  ,64פרק ב עמוד  1נספח ג'  שאלה :  .38

 ניתן לבטל מהאישור ובתנאי שיצוין בפוליסה ועותק פוליסה ימסר ליעד    תשובה:
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, 302  –יש למחוק קודים     –ביטוח אחריות מקצועית    ,66פרק ב עמוד    1נספח ג'   :    + תשובה  שאלה .39

יש להוסיף: "בתת גבול אחריות  – 325, 301, ליד קודים שינוי בתנאי המכרזאין  לא מאושר. 326

 מאושר₪ למקרה ולתקופת ביטוח".  500,000בסך 

יש למחוק את המלל: "יובהר  –לאחר הכותרת" לצורך נספח זה"  ,67עמוד  2נספח ג'   שאלה :  .40

    כי...להוראות הסכם זה".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

, מאושרי שלמחוק את המלל: "כולל".  -2א. שורה  ,67עמוד  1סעיף  2נספח ג'  : + תשובהשאלה  .41

יש למחוק את המלל:   – 7, שורה מאושריש למחוק את המלל: "מכלול העבודות ו/או".  – 2שורה 

, אין שינוי בתנאי המכרז חודשים". 24שנים" ולכתוב: "לתקופה נוספת בת  7"כל עוד קיימת...

אין שינוי בתנאי   למחוק א ת המלל: "מובהר בזאת...התחייבויות החוזיות".יש  – 11-9שורה 

 המכרז

יש למחוק את המלל: "לרבות המערכות  -2שורה   ,67עמוד   2.1סעיף  2נספח ג'  :  + תשובה שאלה .42

 מאושר יש למחוק את המלל: "המקובלים ולכתוב: "המבוטחים".    –  3, שורה  מאושר  הסולאריות".

י שלמחוק את המלל: "מכשירי הרמה, – 3שורה  ,67עמוד  2.2סעיף  2נספח ג'  : + תשובהשאלה  .43

יש למחוק את המלל: "הרעלה, כל" ולכתוב:  –  4, שורה אין שינוי בתנאי המכרז פריקה וטעינה".

 מאושר "הרעלה מכל". 

יש למחוק את המלל: "ו/או עקב"  –  2שורה  ,67עמוד  2.3סעיף  2נספח ג'  :  + תשובה שאלה .44

, לאחר המילה: "העסקת נוער" יש להוסיף את המלל:  אין שינוי בתנאי המכרז ולכתוב :"ועקב".

 בתנאי המכרזאין שינוי  "כחוק".

יש למחוק את המלל: "ו/או מי  – 2א. שורה  ,67עמוד  2.4סעיף  2נספח ג'  :  + תשובהשאלה .45

אין  י שלמחוק את המלל: "אבדן שימוש".– 4, שורה אין שינוי בתנאי המכרז מהבאים מטעמו".

לא לאחר המלל: "תוקף הביטוח" יש להוסיף את המלל:  "בתנאי ש –  6שורה    שינוי בתנאי המכרז

נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל. האמור לא יחול במקרה של אי תשלום 

 מאושרפרמיה או מרמה". 

יש למחוק את המלל: "הפעילות  -1א. ששורה  ,68עמוד  2.5סעיף  2נספח ג'  :  + תשובה שאלה .46

אין  השירותים כאמור".יש למחוק את המלל: "ו/או  – 2שורה  אין שינוי בתנאי המכרז ו/או".

, מאושרי שלמחוק את המלל: "במפורש אחריות בגין השירותים".    –  3, שורה  שינוי בתנאי המכרז

 6, שורה אין שינוי בתנאי המכרז י שלמחוק את המלל :")מבלי לגרוע...ו/או בסימונם – 5-4שורה 

לאחר המלל :"תוקף הביטוח: יש להוסיף את המלל: " בתנאי שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח  –

, מאושרחלופי המעניק כיסוי מקביל. האמור לא יחול במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה". 

 מאושרי שלמחוק את המלל: "ו/או ייצור המוצרים".  – 8שורה 

 לאחר המלל: "ביט" יש להוסיף את המלל: "הראל ביט".  ,68וד עמ 3.2סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .47

 מאושר להוסיף "או הראל ביט    תשובה:
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   יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים מטעמן". – ,68עמוד  3.3סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .48

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "אולם אין בביטול  ,68עמוד  3.5סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .49

 החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין".  

 מאושר   תשובה:

 מאושר ". 30" ולכתוב:"60יש למחוק " – 1א. שורה  ,68עמוד  3.7סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .50

 מאושר  יום". 30המלל: "י שלמחוק את – 4שורה 

יש למחוק את המלל :"המבטח  - 2 -1א. שורה  ,68עמוד  3.8סעיף  2נספח ג'  :  + תשובה שאלה .51

לאחר המלל: "מתנאי הפוליסות" יש להוסיף את המלל:   – 2, שורה מאושרמאשר...תביעה ו/או ".

 יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהבאים מטעמן". – 2, שורה מאושר"על ידי הקבלן בתום לב". 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 יש למחוק את המלל: "ולהמציא...הפרמיה".   – 5שורה  ,68עמוד  4סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .52

 שרמאו    תשובה:

לאחר המלל: ")לעיל(" יש להוסיף את המלל: "וזאת   –  6שורה    ,68עמוד    5סעיף    2נספח ג'   שאלה :   .53

   לבקשת יעד בכתב".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

   נבקש למחוק את הסעיף ,69עמוד  6סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .54

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי   – 2שורה  ,69עמוד  9סעיף  2נספח ג'  : + תשובהשאלה  .55

אין שינוי בתנאי   י שלמחוק "כלי רכב". "מנופים".– 4, שורה אין שינוי בתנאי המכרז ...מטעמן".

י שלמחוק את המלל: "בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו )ואם נערך גם". ולכתוב:   –  5שורה    המכרז

אין שינוי בתנאי   לשיפוי בגין נזק ו/או אבדן כאמור או היה זכאי לשיפוי" "ואשר הקבלן זכאי

אין שינוי    יש למחוק את המלל: "ו/או... תנאי הפוליסות" ולכתוב: "בפוליסות"   6–  5, שורה  המכרז

 בתנאי המכרז 

יש למחוק את המלל: "למען הסר ספק...מוטלת   –  5-4שורה    ,69עמוד    10סעיף    2נספח ג'   שאלה :   .56

   על הקבלן".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

  נבקש למחוק את בסעיף ,69עמוד  11סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .57

מאושר לבטל המילים "מוסכם בזאת...  –למעט  לא יערך שינוי במסמכי המכרז   תשובה:

 שערך". 
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"על אף האמור, אי יש להוסיף בסוף הסעיף את המלל הבא:  ,69עמוד  12סעיף  2נספח ג'  שאלה :  .58

המצאת אישורי ביטוח במועדים הנקובים לעיל לא תהווה הפרה יסודית, אלא לאחר פנייה לקבלן 

  ימי עסקים מיום הפנייה". 14 –להמצאת אישורי הביטוח ואי המצאת האישורים כאמור תוך 

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

ביטוח יעד וביטוחי העירייה )יקראו לצורך " ,69בקשה להוספת סעיף עמוד  2נספח ג'   שאלה :  .59

לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן, סעיף זה בלבד: "המזמין"( 

לרבות עבודות תחזוקה ו/או מתן שירותים ו/או תחילת פעילות כלשהי על ידי הקבלן ו/או מי 

ן ו/או מי מטעמו ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי ביצוע עבודות מטעמו יערוך המזמי

ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי כינונם )להלן יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד 

מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל  -הסיכונים המבוטחים בביטוח אש

חודשים.  בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף  24 -מלתקופת שיפוי שלא תפחת 

לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. יצוין כי נוסח 

הפוליסות לעיל לא יפחת מנוסח ביט. המזמין רשאי שלא לערוך הביטוחים הנ"ל ובלבד ויחול  

את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינו המזמין הפטור להלן. המזמין פוטר 

זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

יצוע עבודות הקבלניות נשוא הסכם זה ומסירתן למזמין, יבטח בזדון. מובהר ומוסכם כי בסיום ב

 המזמין את עבודות אלה במסגרת הפוליסות כאמור וכל הוראות סעיף זה יחולו גם בגינן".  

 אין שינוי בתנאי המכרז  -לא מאושר   תשובה:

 .  329, 322 –יש למחוק קודים  ,70עמוד  3נספח ג'  שאלה :  .60

 לעיל בנוגע לאישור ביטוח  שלב הקמה הקמה 39מס' ראו תשובה    תשובה: .61

ליד   ,  אין שינוי בתנאי המכרז .  326,  302  –יש למחוק קודים    ,70עמוד    3נספח ג'     :+ תשובהשאלה   .62

₪ למקרה ולתקופת ביטוח".  500,000יש להוסיף: "בתת גבול אחריות בסך  – 325, 301 –קוד 

 מאושר

 ". 30" ולכתוב:" 60יש למחוק: " –ביטול/שינוי הפוליסה  ,71עמוד  3נספח ג'  שאלה :  .63

 מאושר   תשובה:

היות ועדיין המזמין לא קיבל אישורי "כניסה למכסה" יש  3.3עיקרי ההתקשרות סעיף    שאלה :  .64

להבהיר שבמידה והקבלן יידרש לתמוך בכול דרך שהיא בהשגת האישורים אזי עלות ההשקעה של 

 ₪ כמפורט בסעיף זה 54,000הקבלן תקוזז מהסכום של ה 

באחריות העירייה(. בעניין זה נפנה את  PVהשגת אישורי חברת חשמל )אישור   תשובה:

א' למפרט הטכני בעניין הסבת התחייבות מהנדס החשמל מטעם 1תשומת ליבכם לאמור בסעיף 

 חב' היעוץ למהנדס חשמל/חשמלאי מטעם הקבלן.
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ע"פ החוק לא ניתן  –, אגרות ורישיונות על שם המזמין 3.11עיקרי ההתקשרות סעיף  שאלה :  .65

לרשום אותם אצלנו בספרי הנה"ח ולכן גם לא ניתן לקזז את המע"מ , אי לכך אנא אישורכם 

 שאגרות ורישיונות ש/הם ע"ש המזמין ישולמו על ידו 

ככל שבמהלך הפרויקט ידרש הקבלן לשלם אגרה אותה הוא אינו יכול לרשום בספריו   תשובה: .66

העירייה תבצע  - ל העירייה את סכום האגרה בתוספת מע"מ. ויעביר א הלעירייהוא יודיע על כך 

   את התשלום

חברתנו מעסיקה מהנדס  –המזמין דורש מנהל עבודה שהוא גם חשמלאי ראשי  שאלה : .67

קונסטרוקציה שהוא גם אחראי בטיחות , בנוסף פרויקט זה ינוהל ע"י מנהל פרויקטים שהוא 

 אנא אישורכם . –שנה בהקמת מערכות סולאריות   12חשמלאי מוסמך עם ניסיון של 

מספק , במקביל אליו מנהל  ן ניסיו אי ראשי עם  ישנה אפשרות להעסיק בנפרד חשמל    תשובה:

יש להודיע לפני תחילת העבודות מי מנהל האחראי  –מנהל פרויקטים \אחראי בטיחות\עבודה

אמפר יש להעסיק חשמלאי בעל  250בשטח, מי החשמלאי בשטח , במצב של מתקנים מעל 

  שיון מתאים לגודל חיבור המתקן )הצריכה (יר

, לא ברור לחלוטין איזה ממרכיבי המערכת אתם כוללים בהספק 15.1תמורה סעיף    שאלה :  .68

AC   ואיזה ממרכיבי המערכת אתם כוללים בDC   כאשר אתם מדברים במפרט על סה"כ הספק (

DC  קילו וואט  1613שלDC .- . אנא הסבירו את הדרישה 

מבטא את ההספק  DCמבטא את ההספק המצרפי של הממירים. הספק  ACהספק    תשובה:

 . המצרפי של הפאנלים

או הספק  ACג', איזה הספק אנחנו מגישים לאישור העיריה , הספק 1מפרט טכני סעיף  שאלה :  .69

DC   ? החלטתכם ? 

 )ההספק המצרפי של הפאנלים(  DCהספק    תשובה:

   , אנא פרטו את תנאי התשלום מיום הגשת החשבונית17אופן תשלום התמורה סעיף   שאלה :  .70

ימי עבודה מיום שאושר חשבון ביניים על ידי המפקח, יעד ונציג העירייה  14 תוך   תשובה:

יבדקו את החשבון שאושר על ידי המפקח ויעד ו/או מי מטעמה יודיעו לקבלן מהו הסכום 

 הקבלן  ימציא, כאמור יעד הודעת קבלת עםועל ידי נציג העירייה.  שאושר לתשלום על ידי יעד

תשלם לקבלן את הסכום  יעד . לתשלום המאושר הסכום בגובה הקבלן  מטעם מס חשבונית ליעד

  ידי על ואושר החשבון  נבדק בו יום לאחר המועד  60המאושר לתשלום במתכונת שוטף בתוספת 

, בכפוף לכך שהקבלן ימציא ליעד חשבונית מס כדין בגובה הסכום העירייה נציג ידי ועל יעד

כום ימי עבודה מן היום בו הודיעה יעד לקבלן מהו הס 14המאושר לתשלום, לכל המאוחר 

 שאושר לתשלום. מובהר בזאת, כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה על ידי יעד

? למה אי אפשר להשתמש באתרים   KW  50, למה ההגבלה לממיר  8תכולת העבודה סעיף  :     שאלה   .71

 ?גדולים בממירים הגדולים מהספק זה

 . עבודה על גגות בתי ספר . WK 50ממיר בגודל על  -   תשובה:



 

 03-7317685פקס:  03-7315184טל:  5358301גבעתיים  1כורזין , החברה לפיתוח גבעתיים בע''מ -יעד 
 

איננו חל על לוחות חשמל   61439תקן    –מבקש לתקן את הסעיף    ,5.3מפרט המערכת סעיף     שאלה :   .72

 שאושרו ע"י מכון התקנים ( SYSTEMעשויים פוליאסטר ) הוא חל אך ורק על לוחות 

אשר יש לו תקן כזה הלוח יהיה תואם תקן , וכי הוא יבוצע על ידי יצרן לוחות ש נדרש  תשובה:

  מאושר . 

 אנו מבקשים לשנות את תנאי התשלום., אופן תשלום התמורה  – 17, סעיף 23עמוד    שאלה :  .73

 %25 במקום  15 –סיום התקנה וחיבור פאנלים , %30 במקום  40 –אספקת ציור העיקר לאתר 

 – יום  30קלנדריים, ליום  60לשנות בתום , %25 מקום  15 במועד חיבור המתקן לחברת החשמל 

 5%להעביר תשלום של  –להוסיף תשלום במועד חתימת החוזה , 20%במקום  25%

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

 

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו  יש .המכרז ממסמכי חלק הינו  זה מסמך •

                 /http://www.yaadg.co.il כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •

 

 

 

 בברכה,

 מנכ"לדרור דבאח, 
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 מסמך ההבהרות של הרשות הארצית לכיבוי והצלה

    


