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2021, ינואר 31  
כולל דף זה   3 מתוך  1דף   

 לכבוד
 12/2020מציעים, מכרז פומבי 

 בגבעתייםה יאספקה והתקנה של תורן לדגל בגן העלייה השני לביצוע עבודות  לתכנון הנדסי ו 
 שלום רב, 

   הת הבהרו הנדון: מענה לשאל
 עבודה ימונה בהתאם לדרישות החוקנבקש כי מנהל  - 6.2.3סעיף  12עמוד  : שאלה .1

 אין שינוי בתנאי המכרז. תשובה: 
חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום  מובהר ומוסכם כי:  הגבלת אחריות    -  20סעיף    23עמוד    שאלה : .2

בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים 
( יעד הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור  2( התקבל פס"ד חלוט )1המצטברים דלהלן: )

את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל  
( בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים 3אישורו של הקבלן מראש ובכתב )

 לרבות כלכליים טהורים.  
על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות \

יצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן הקבלן והשיעור המרבי של הפ
, ויעד פוטרת  התמורה במסגרת הסכם זהעל פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום  

את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות  
 ההסכם ו/או ביטולו". סעיף זה יחולו אף לאחר סיום 

 אין שינוי בתנאי המכרז.   תשובה:
תמחקנה המילים "ו/או נציגיה". ]יעד מתבקשת    –הגדרת יעד    -נספח ביטוח ג'    53עמוד      שאלה : .3

  לנקוב בשמות הגופים האמורים באופן מפורש אם ברצונה לצרף להגדרה[. 
 מאושר  תשובה:

ימחק כל המלל החל מהמילים   –שורה שלישית    –פסק המבוא    -נספח ביטוח ג'    53עמוד    שאלה :   .4
 "הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח כמפורט..." ועד לסוף הפסקה

 אין שינוי בתנאי המכרז.   תשובה: .5
המילים "החל ממועד העמדת  תמחקנה    – שורה שניה    –  1סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד  :   שאלה .6

    האתר, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או".
 אין שינוי בתנאי המכרז. : תשובה

7.   : ג'    53עמוד     שאלה  תמחקנה המילים "ו/או מסירתן    –שורה רביעית    –  1סעיף    -נספח ביטוח 
)המאוחר מבין בפועל ליעד ו/או יציאתו המושלמת והמלאה של הקבלן ו/או מי מטעמו מהאתר  

   המועדים(", ובמקומן תתווספנה המילים: "ועד מסירת העבודות ליעד".
 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

תמחקנה המילים "כל    – שורה שניה    – פסקה שניה    –  1סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .8
מ פחות  ולא  דין  כל  פי  על  אחריותו  קיימת  ההתק  7-עוד  סיום  ממועד  ובמקומן  שנים  שרות", 

   שנים ממועד סיום ההסכם". 3תתווספנה המילים: "ולמשך תקופה של 
 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

המתחילה במילים "מבלי לגרוע    –פסקה שלישית    –  1סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .9
   תמחק –מהאמור לעיל, לבקשת יעד" 

 המכרז. אין שינוי בתנאי    תשובה:
שורה  –הפסקה המתחילה במילים "שם המבוטח"  – 2.1סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד    שאלה :  .10

 ימחקו המילים "כמבוטחות ראשיות".  –שניה 
 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

שורה  –הפסקה המתחילה במילים "שם המבוטח"  – 2.1סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד    שאלה :  .11
יתווסף המלל:   –שלישית   ו/או  לפסקה  היועץ המפקח  של  המקצועית  כי האחריות  "אך מובהר 

כלפיהם  התחלוף  זכות  נשמרת  ולמבטח  מכוסה,  אינה  האדריכל  ו/או  הטכני  היועץ  ו/או  המנהל 
 בהקשר זה". 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:
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הפסקה המתחילה במילים "בכל מקרה בו תופסקנה   –  2.1סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .12
 תמחק. –העבודות על ידי הקבלן" 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:
לאחר המילים "ו/או מנהליו ו/או",   –שורה שלישית    –  2.2סעיף      -נספח ביטוח ג'    53עמוד    שאלה :   .13

  "אחריותיו"תתווספנה המילים: 
 מאושר  :   תשובה

לאחר המילים "אבדן שימוש",    –שורה רביעית    –  2.2סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .14
 תתווספנה המילים: "עקב מקרה ביטוח מכוסה".

 מאושר     תשובה:
15.   : ג'    53עמוד     שאלה  העבודות", לאחר המילים "עקב    –שורה שניה    –  2.3סעיף    -נספח ביטוח 

  תתווספנה המילים: "לאחר שיצאו מחזקת הקבלן ונמסרו ליעד".
 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

תמחקנה המילים "הביטוח יורחב  –שורה שלישית   – 3.4סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד   שאלה :  .16
מחדלי   ו/או  למעשי  מטעמן  הבאים  ו/או  העירייה  ו/או  יעד  אחריות  את  מי  לכסות  ו/או  הקבלן 

  מטעמו".
 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:

  : ג'    53עמוד     שאלה  תמחקנה המילים "מכונות   –הגדרת "כלי רכב"    –  3סעיף    -נספח ביטוח 
כמו כן, ימחקו המילים "וכן כלים  רכובות". לאחר המילה "מנופים", תתווסף המילה: "ניידים".  

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה: נעים ממונעים מכל סוג".
יתווסף לסעיף המלל: "בכפוף לפטור הדדי לטובת    –  4.3סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד  :    שאלה .17

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:הקבלן ו/או מי מטעמו". 
  ימחק – 4.7סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד   שאלה :  .18

 המכרז. אין שינוי בתנאי    תשובה:
תמחקנה המילים "לפני מועד קבלת   –שורה ראשונה  – 5סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד   שאלה :  .19

בסביבתו   ו/או  בו  כלשהו  חומרים  פריקת  "ו/או  המילים  תמחקנה  כן,  כמו  עבודה".  התחלת  צו 
 )המועד המוקדם מבין השניים(". 

 אין שינוי בתנאי המכרז.    תשובה:
20.   : ג'    53עמוד     שאלה  תמחק המילה "לשנות", ובמקומה   – שורה שניה    –  6סעיף    -נספח ביטוח 

 תתווספנה המילים: "מתחייב לפעול מול המבטח על מנת לשנות".
 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

לאחר המילה "בזדון", תתווספנה   –שורה חמישית    –  8סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .21
 המילים: "וכן לעניין המפקח ו/או המנהל לעניין אחריותם המקצועית". 

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
תמחקנה המילים "וכל ביטוח חבות   –שורה חמישית  –  8סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד    שאלה :  .22

ל הקבלן נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את הגורמים הנ"ל בגין אחריות עקב מעשה ו/או מחדל ש
   ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
 ימחק.  – 11סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד :  שאלה .23

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
תמחקנה המילים "ו/או מי מהבאים   –שורה שניה    –  12סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .24

 מטעמן ו/או כלפי המפקח ו/או היועץ הטכני ו/או האדריכל". 
 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

תמחקנה המילים "ו/או בגין נזק    –שורה רביעית    –  12סעיף    -נספח ביטוח ג'    53עמוד     שאלה :   .25
 תוצאתי".

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
  ימחק – 13סעיף  -נספח ביטוח ג'  53עמוד   שאלה :  .26

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
27.   : לאורך כל תקופת ההסכם :  ביטוחי יעד בתקופת ההסכם    :  נבקש להוסיף את הסעיף  שאלה 

וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן, תערוך יעד בעצמה ו/או באמצעות העירייה ו/או באמצעות 
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)לרבות מבנים,  עבודות ובסביבתם  מי מטעמן, ביטוח רכוש המבטח את רכושן בכל אתרי ביצוע 
הסיכ כנגד  "רכוש"(  יחדיו:  יקראו  )להלן  כינונם  ערכי  במלוא  ומלאים(,  המבוטחים תכולה  ונים 

מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא -בביטוח אש
חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או   24  -תפחת מ

 מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
העירייה את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינו יעד   יעד פוטרת בשמה ובשם

ו/או העירייה זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהייתה זכאית  
לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי 

  אמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.הפוליסות. הפטור מאחריות כ
מובהר כי בסיום ביצוע העבודות והמערכות נשוא הסכם זה, תבטח יעד את התורן במסגרת פוליסת 

 הרכוש כאמור וכל תנאי סעיף זה יחולו גם בגין הסככות.
 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

28.   : ג'  56עמוד     שאלה  ביט    -  1נספח  לנוסח  כגון   –ההפניה  נוסח מקביל  גם  תשתנה כך שיתקבל 
  ביט"/"מגדל ביט"/"מנוביט"/"פסגה" וכו'.-"הראל
המכרז:    תשובה בתנאי  שינוי  מקביל    . אין  נוסח  הכולל  ביטוח  אישור  שיומצא  תישקל ככל 

 . האפשרות לאשר את השינוי
 . אחריות צולבת –" 302"ימחק הקוד  –אחריות מקצועית  -  1נספח ג' 56עמוד   שאלה :  .29

 אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
יום מהמועד   90כל הצעה שתוגש למכרז זה תיהיה בתוקף לתקופה של    -  15סעיף    7עמוד     שאלה :   .30

 ת המכרז. האחרון להגשת הצעו
חודשים ממועד הגשת   12תוקף ההצעות שתוגשנה למכרז הינו למשך תקופה של    –  29סעיף    9עמוד  

 ההצעות. 
 מה הנכון?

יום מהמועד האחרון להגשת   90כל הצעה שתוגש למכרז זה תיהיה בתוקף לתקופה של      תשובה:
 הצעות המכרז.

 . חודשים 24מגדיר את תקופת ההתקשרות  -תקופת ההתקשרות  5סעיף  12עמוד   שאלה :  .1
יום  90עבודה )הכוללים יום מצו התחלת  150מגדיר את תקופת ההתקשרות  9.39סעיף  18עמוד 

 יום עד לתעודת גמר(.  60אספקה והתקנה   לקבלת היתר בניה מצו התחלת עבודה ועוד
יום לסיום העבודות   60שוב, השאלה היא מה לוח הזמנים הנכון? ובנוסף לכך לוח הזמנים של 

 .מצו התחלת עבודה נראה כלא ריאלי

את כלל הליך התכנון,    כוללצו התחלת עבודה,  מיום  חודשים    24תקופת ההתקשרות עד      תשובה: .31
 . כנדרש בהתאם למסמכי המכרזרישוי, ביצוע ומסירת העבודות 

מגדיר את אחריות הקבלן לביצוע בדיקות ע"פ דרישות המזמין, אך אינו   11.4סעיף  19עמוד  .32
 ועל חשבונו. באחריות הקבלן   ןמגדיר עד איזה אחוז מהיקף העבודה יבוצעו הבדיקות שהינ

הקבלן יישא בכל ההוצאות בגין הבדיקות האמורות, לרבות    . אין שינוי בתנאי המכרז:    תשובה
תשלום למכונים ו/או מעבדות, המבצעים את הבדיקות ולרבות עלות חומרים או מוצרים הנחוצים 

 .   לצורך ביצוע הבדיקות
 
 

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

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

 
 בברכה,

  מנכ"לדרור דבאח,  
 

http://www.yaadg.co.il/

