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2021, פברואר 21  
כולל דף זה   10מתוך  1דף   

 לכבוד
 02/2021מציעים, מכרז פומבי 

לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, לרבות אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות  מנ"מ וביטחון  
 בגבעתיים 
 שלום רב, 

     הת הבהרו לשאל הנדון: מענה
   5.2אבקש לקבל הבהרות עמידה בתנאי סף לדרישה בסעיף  :שאלה  .1

עמדות מוקדן, אשר נותן שירותי  2"המציע בעל חדר בקרה "מוקד מבצעי אזרחי" הכולל לפחות 
ושהינו בעל יכולת בעת  שעות ביממה במהלך כל ימות השנה )למעט יום כיפור(, 24בקרה וצפייה 

 חירום להתחבר למוקד עיריית גבעתיים ולנהל את מצלמות העירייה." 
חירום  של המציע ? או יכולת צפיה והתחברות מרחוק בעת  24/7 האם נדרש מוקד צופה פעיל 

  מתקבלת כעמידה בתנאי סף ? 
 של המציע 24/7מוקד צופה   תשובה:

 , תנאי הסף "איננו מתחום המכרז" . 5.2נבקש לבטל תנאי סף זה לדרישה בסעיף  שאלה : .2
לא  –כלומר אין שום דרישה ואפילו אזכור נוסף לנושא מוקד רואה של המציע בכל שאר המכרז 

 ., לא במפרט הטכני, לא בכ"כ SLA, לא ב SOWבהסכם, לא ב 
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

עמדות מוקדן,   2המציע בעל חדר בקרה "מוקד מבצעי אזרחי" הכולל לפחות    -5.2סעיף    שאלה : .3
 שעות ביממה במהלך כל ימות השנה  24אשר נותן שירותי בקרה וצפייה 

)למעט יום כיפור( ושהינו בעל יכולת בעת חירום להתחבר למוקד עיריית גבעתיים ולנהל את 
 .מצלמות העירייה

 5.2דרישה בסעיף נבקש לבטל תנאי סף זה ל
 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

 האם יכולת צפיה והתחברות מרחוק בעת חירום מתקבלת כעמידה בתנאי סף ?  שאלה : .4
 ללא "מוקד צופה פעיל"  

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
( לחוזה: בשורה השלישית, אחרי המילה" אחראי" 25)עמוד    16.1סעיף  ,  קין יאחריות בנז  שאלה : .5

 נבקש להחליף אתת המילים: "באופן בלעדי" במילים: "על פי דין". 
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

6. : בנזיקין,    שאלה  נבקש   16.2סעיף  אחריות  אחראי"  המילה"  אחרי  השלישית,  בשורה  לחוזה: 
ב "באופן  המילים:  את  את  להחליף  בסיפא  להוסיף  נבקש  בנוסף,  דין".  פי  "על  במילים:  לעדי" 

 המילים: "למעט אם נגרם ברשלנות יעד או מי מטעמה או במעשה זדון שלהם". 
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

7. : בנזיקין,    שאלה  נבקש   16.3סעיף  אחריות  אחראי"  המילה"  אחרי  הראשונה,  בשורה  לחוזה: 
להחליף את המילים: "באופן בלעדי" במילים: "על פי דין". בנוסף, נבקש להוסיף בסיפא: "בכפוף 

 לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן". 
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

8. : בנזיקין,    שאלה  נבקש ל  16.4סעיף  אחריות  אחראי"  המילה"  אחרי  הראשונה,  בשורה  חוזה: 
 להוסיף את המילים: "על פי דין". 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
לחוזה: נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "למעט אם נגרם   16.5סעיף  אחריות בנזיקין,   שאלה :  .9

 ברשלנות יעד או מי מטעמה או במעשה זדון שלהם". 
 שינוי בתנאי המכרזאין   תשובה:

לחוזה: בשורה השלישית אחרי המילים: "הוצאות משפט"   16.6סעיף  אחריות בנזיקין,    שאלה :  .10
נבקש להוסיף את המילה: "סבירות". כמו כן נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף לפסק דין שלא 

 עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן".
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
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נבקש להוסיף סעיף לחוזה בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית אחריות בנזיקין,    שאלה : .11
מצד הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת 
חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות 

 הקבלן לנזק." 
 אין שינוי בתנאי המכרז  ובה:תש

כי אחריות בנזיקין,    שאלה : .12 נבקש להוסיף סעיף לחוזה בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם 
הקבלן לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח  

מי מטעמה בניגוד להנחיותיו עליון או מרשלנות או זדון מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי יעד או  
 המפורשות של הקבלן." 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
( לחוזה: בשורה הרביעית אחרי המילים: "מראש 28)עמוד    21.1סעיף    -  המחאת זכויות  שאלה : .13

 ובכתב של יעד" נבקש להוסיף: "למעט לחברות קשורות מקבוצת הקבלן". 
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

( לחוזה: נבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד שנתנה לקבלן התראה 28)עמוד    20.3סעיף    –  קיזוז  שאלה : .14
ימי עסקים במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות להתייחס לקיזוז, או לתקן כל התחייבות  7כתובה של 

 או הפרה בגינה נדרש הקיזוז".  
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

נבקש להוסיף לחוזה שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "יעד מצהירה כי   -  חשבונות  שאלה : .15
היא מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים  
דיגיטליים. יעד תוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת  

 ות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."מהדרכים לשליחת הודע
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע ליעד    –  חברה ציבורית  שאלה : .16
הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות,   1Gשהקבלן הוא חלק מקבוצת  

, וכל מידע אשר נמסר לה בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר לא פורסם 1999-התשנ"ט
מידע פנים אשר אסור לה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה  במערכת המגנ"א, עשוי להיות

הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור לעשות פעולות בניירות הערך של  
במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי יעד טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע 

 . 1968-פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח
 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

נבקש למחוק   –   1שורה    –   1פסקה    ושירות למערכות,תחזוקה    –נספח ביטוח    – : נספח ג'  שאלה   .17
את המילים "מפרט ביטוחי הקבלן" ולהחליפם במילים "נספח ביטוח זה". ]לא מצורף מפרט. ככל 

 וקיים נא לצרף[.
 מאושר  תשובה:

נבקש למחוק   –   3שורה    –   1פסקה    תחזוקה ושירות למערכות,  –נספח ביטוח    – שאלה : נספח ג'   .18
 ולהחליפה במילה "בנספח".  את המילה "במפרט"

 אושרמ לא  תשובה:
  – 1סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .19

a.   נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ   -  2פסקה -
 שנים".  3שנים" ולהחליפם במילים "אלו למשך תקופה נוספת של  7

 אושרלא מ תשובה:
  

b.   נבקש למחוק. ]כידוע לעורך המכרז ביטוחי הקבלן אינן נערכות עבור מכרז זה   –  3פסקה
בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הקבלן, ועל כן מבוקש כי עורך  

 המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח[. 
  שתתבקש ככל כי: "מוסכם כדלקמן  המלל יתווסף בסיפא, זאת עם יחד. אושרלא מ  תשובה:

 ". מסחריים  נתונים ללא יומצאו הפוליסות עותקי, כאמור פוליסות עותק המצאת
  – 2.2סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .20

a.   לאחר המילים "או משקה" נבקש שיתווספו המילים "אשר הוגשו    –  2שורה    –  2פסקה
 יבוד על ידי הקבלן". ככ

 אושרמ  תשובה:
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b.   של    –  4פסקה לסך  "עד  שיתווספו המילים  נבקש  "פועלים במישרין"    1לאחר המילים 

 מיליון דולר". 
 אושרמ  תשובה:

  – 2.3סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .21
a.  ולהחליפה במילה "שיגרם". נבקש למחוק את המילים "העלולה להיגרם"  – 2שורה 

   אושרמ  תשובה:
b.  נבקש למחוק את המילים ו/או עקב" ולהחליפם במילה "ועקב".  – 2שורה 

 אושרלא מ  תשובה:
  – 2.4סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .22

a.  נבקש למחוק את המילים "בגין מי מהבאים מטעמו".  – 3שורה 
 אושרלא מ  תשובה:

לאחר המילים "מתום תוקף הביטוח" נבקש שיתווספו המילים "בתנאי כי לא   –  5שורה    :  שאלה .23
נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או  

   השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה".
 אושרמ תשובה:

  – 2.5סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .24
a.   במילה    –  1שורה    -  1פסקה ולהחליפם  להיגרם"  "שעלול  המילים  את  למחוק  נבקש 

 "שיגרם". 
 אושרמ  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או בנה".  - 2שורה  - 1פסקה 
 אושרלא מ  תשובה:

c.    תוקף    -  7שורה    -   1פסקה "מתום  המילים  המילים לאחר  שיתווספו  נבקש  הביטוח" 
"בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף  

 זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה".
 אושרמ  תשובה:

d.  נבקש למחוק את המילה "לכלול" ולהחליפה במילה "לשפות".  – 3פסקה 
 אושרמ  תשובה:

e.  הספק( וזאת". 318נבקש למחוק את המילים "כמבוטחות נוספות )קוד  – 3פסקה ... 
 מי   או/ו   יעד  את  לכלול  תורחב   הפוליסה: "המילים  במקום ,  זאת  עם  יחד  . אושרמ  לא   תשובה:
(", הספק  ביטוחי  קיום  באישור  המצוין   318  קוד)  נוספות  כמבוטחות  העירייה  או /ו   גבעתיים

 ". העירייה או /ו  גבעתיים מי או /ו  יעד אתתבואנה המילים: "הפוליסה תורחב לשפות 
לאחר המילים    –   2שורה  –  3סעיף    תחזוקה ושירות למערכות,   –נספח ביטוח    –שאלה : נספח ג'   .25

 "אשר ישמשו" נבקש להוסיף את המילים "את הקבלן". 
 אושרלא מ  תשובה:

ג'   .26 נספח   : ושירות למערכות,   –נספח ביטוח    –שאלה  גבול    –  3.2סעיף    תחזוקה  נבקש להחליף 
 ₪.  ₪400,000 בגבול אחריות של  500,000אחריות של 

 אושרלא מ  תשובה:
ג'   .27 נספח   : ביטוח    –שאלה  למערכות,  –נספח  ושירות  ]לא   –  3.3סעיף    תחזוקה  למחוק.  נבקש 

 רלוונטי ולא נערך ביטוח צ.מ.ה[
 ביטוח לערוך  שלא  רשאי הקבלן  כיבסעיף  האחרונה בפסקה במפורש מצוין  . אושרלא מ  תשובה:

 .הפטור סעיף יחול כזה ובמקרה"ה צמ
נבקש למחוק את המילים   –  4.2סעיף    תחזוקה ושירות למערכות,   –נספח ביטוח    –שאלה : נספח ג'   .28

 "ו/או מי מהבאים מטעמן של הנ"ל". 
 אושרלא מ  תשובה:

נבקש למחוק את המילים   – 5סעיף  למערכות,תחזוקה ושירות  –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .29
 "ולא לעשות כל מעשה שיש בו ... הביטוחים". 

 אושרלא מ  תשובה:
  – 6סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .30

a.  ימים".  7- נבקש למחוק את המילים "מ – 2שורה 
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 אושרלא מ  תשובה:
b.   ולהמציא" נבקש שיתווספו המילים "לדרישת יעד ו/או  לאחר המילים "להמשיך    –  3שורה

 מי גבעתיים". 
 אושרלא מ  תשובה:

c.  נבקש למחוק את המילה "שנת" ולהחליפה במילה "תקופת". – 4שורה 
 אושרלא מ  תשובה:

נבקש למחוק   –  3שורה    –   8סעיף    תחזוקה ושירות למערכות,   –נספח ביטוח    –שאלה : נספח ג'   .31
 יפה במילים "נספח ביטוח". את המילה "הסכם" ולהחל

 אושרלא מ  תשובה:
  – 10סעיף  תחזוקה ושירות למערכות, –נספח ביטוח  –שאלה : נספח ג'  .32

a.  נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו". – 4שורה 
 אושרלא מ  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או בגין נזק תוצאתי". – 5שורה 
 אושרלא מ  תשובה:

c.  לאחר המילים "אחריות לנזק" נבקש שתווסף המילה "לרכוש".  – 7שורה 
 . לרכוש נזק הוא האמור". כאמור נזק"  מצוין. אושרמלא   תשובה:

נבקש להוסיף    –בסיפא    –  12סעיף    תחזוקה ושירות למערכות,  –נספח ביטוח    –שאלה : נספח ג'   .33
את המילים " על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף זה לעיל, לא  

יום ממועד יעד ו/או מי גבעתיים בכתב להמצאת אישור   14תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 עריכת הביטוח כאמור".

  5  עד  של  איחור  כי: "מוסכם  כדלקמן   המלל  יתווסף  בסיפא,  זאת  עם   יחד.  אושרמלא     תשובה:
 ". ההסכם של יסודית הפרה  תהווה לא הביטוח אישור בהמצאת ימים

  4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של    –  ביטוח צד ג'אישור קיום ביטוחים    –  1שאלה : נספח ג'  .34
 $. ₪1,000,000 בגבול אחריות של 

במסמכי     תשובה: שינוי  ייערך  מלא  זאת,  עם  יחד    שגבולות  לכך  בכפוףלהמיר    שראו המכרז. 
 . ₪ 4,000,000 -ל השווה מסך יפחתו  לא"ב  ארה דולר במטבע האחריות

נבקש להחליף גבול אחריות של   –אישור קיום ביטוחים אחריות מעבידים    –  1שאלה : נספח ג'  .35
 $.  ₪5,000,000 בגבול אחריות של  20,000,000

מ  תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  שגבולות  לא  לכך  בכפוף  להמיר  אושר 
 ₪.  20,000,000 -האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל

נבקש להחליף גבול אחריות של   –אחריות מקצועית  אישור קיום ביטוחים    –  1שאלה : נספח ג'  .36
 $.  ₪300,000 בגבול אחריות של  1,000,000

מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  שגבולות  לא  לכך  בכפוף  להמיר  אושר 
 ₪.  1,000,000 -האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל

   –ביטוחים חבות המוצר אישור קיום  – 1שאלה : נספח ג'  .37
a.  ₪600,000 בגבול אחריות של  2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  .$ 

מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  לכך  לא  בכפוף  להמיר  אושר 
 ₪.  2,000,000 -שגבולות האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל

b.  318נבקש למחוק קוד. 
   . מאושר  תשובה:

)תפעול ציוד(   100נבקש למחוק קוד    – אישור קיום ביטוחים פירוט השירותים    –  1שאלה : נספח ג'  .38
 שאינו רלוונטי(. 

 מאושר לא  תשובה:
 30-יום ל 60-נבקש להחליף מ –אישור קיום ביטוחים ביטול/שינוי הפוליסה   – 1שאלה : נספח ג'  .39

 יום. 
 לא מאושר  תשובה:

  – 1עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .40
a.   נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ   -  2פסקה -

 שנים".  3שנים" ולהחליפם במילים "אלו למשך תקופה נוספת של  7
 מאושר לא  תשובה:
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b.   אינן נערכות עבור מכרז זה נבקש למחוק. ]כידוע לעורך המכרז ביטוחי הקבלן    –  3פסקה
בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הקבלן, ועל כן מבוקש כי עורך  

 המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח[. 
מ   תשובה: ככל לא  כי  "מוסכם  כדלקמן:  המלל  יתווסף  בסיפא  זאת,  עם  יחד  אושר. 

כא פוליסות  עותק  המצאת  נתונים  שתתבקש  ללא  יומצאו  הפוליסות  עותקי  מור, 
 מסחריים". 

  – 2.1עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .41
a.  נבקש למחוק את המילה "ראשיות" להחליפה במילה "נוספות".  – 2שורה  – 1נקודה 

 אושרמ אל  תשובה:
b.  30נבקש להחליף את המילה "חודש" במספר " – 2שורה  – 2נקודה ." 

 אושר.מ   :תשובה
c.  נבקש למחוק ]לתשומת לב עורך המכרז הפוליסה הינה פוליסה הצהרתית ולא   – 3נקודה

 פוליסה הנערכת עבור מכרז זה בלבד[.
 האחריות  וגבולות  סכומי  וכל  עבודה  פר  הצהרתית  בפוליסה  ערךישי  מניעה  אין    תשובה:

 .ועבודה עבודה  כל עבור בנפרד יחולו 
d.  לתשומת לב עורך המכרז הפוליסה הינה פוליסה הצהרתית ולא  נבקש למחוק  – 4נקודה[

 פוליסה הנערכת עבור מכרז זה בלבד[
אין מניעה שייערך בפוליסה הצהרתית פר עבודה וכל סכומי וגבולות האחריות    תשובה:

 יחולו בנפרד עבור כל עבודה ועבודה.
e.  נבקש למחוק. – 5נקודה 

 מאושר לא  :תשובה
  – 2.2עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .42

a.  נבקש למחוק את המילים "בגין מי מהבאים מטעמו".  – 3שורה 
 לא מאושר  תשובה:

b.   לאחר המילים "מתום תוקף הביטוח" נבקש שיתווספו המילים "בתנאי כי לא   –  6שורה
מקביל   כיסוי  המעניק  חלופי  ביטוח  הקבלן  ידי  על  ובמידה נערך  זה,  מסעיף  כמתחייב 

 והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה". 
 מאושר  :תשובה

  – 2.3עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .43
a.   במילה    –  2שורה    -  1פסקה ולהחליפם  להיגרם"  "שעלול  המילים  את  למחוק  נבקש 

 "שיגרם". 
 מאושר  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או בנה".  - 3שורה  - 1פסקה 
 לא מאושר  תשובה:

c.    המילים   -  4שורה    -   1פסקה שיתווספו  נבקש  הביטוח"  תוקף  "מתום  המילים  לאחר 
"בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף  

 או מרמה". זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום
 מאושר  תשובה:

d.  נבקש למחוק את המילה "לכלול" ולהחליפה במילה "לשפות".  - 1שורה  – 2פסקה 
 מאושר  תשובה:

e.   הספק(   318נבקש למחוק את המילים "כמבוטחות נוספות )קוד    –  1שורה    –  2פסקה ...
 וזאת".

  יעד  את  לכלול  תורחב   הפוליסה: "המילים  במקום ,  זאת  עם  יחד.  מאושר  לא   תשובה:
  ביטוחי   קיום  באישור  המצוין   318  קוד)  נוספות  כמבוטחות  העירייה  או /ו   גבעתיים  מי  או /ו 

  את   לשפות  תורחב(", תבואנה המילים: "הפוליסה  וההתקנה  השדרוג  עבודות  -  הקבלן 
 ". העירייהאו /ו  גבעתיים מיאו /ו  יעד

לאחר המילים "אשר ישמשו" נבקש   –  2שורה    –  3עבודות סעיף    –נספח ביטוח    –   2שאלה :נספח ג'  .44
 להוסיף את המילים "את הקבלן". 

 מאושר לא  תשובה:
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₪   650,000נבקש להחליף גבול אחריות של    – 3.2עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .45
 ₪.   400,000בגבול אחריות של 

 לא מאושר  תשובה:
נבקש למחוק. ]לא רלוונטי ולא נערך ביטוח   –  3.3עבודות סעיף    –נספח ביטוח    –  2נספח ג' שאלה :  .46

 צ.מ.ה[ 
אושר. מצוין במפורש בפסקה האחרונה בסעיף כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לא מ  תשובה:

 צמ"ה ובמקרה כזה יחול סעיף הפטור.
נבקש למחוק. ]לא רלוונטי אין שימוש בכלי   –  3.4עבודות סעיף    –נספח ביטוח    –  2שאלה :נספח ג'  .47

 צ.מ.ה[ 
אושר. מצוין במפורש בפסקה האחרונה בסעיף כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לא מ  :תשובה

 צמ"ה ובמקרה כזה יחול סעיף הפטור.
  – 3.5עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .48

a.  המילים "שבבעלות הקבלן". לאחר המילה "לרכוש" נבקש להוסיף את  – 1שורה 
 מאושר  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו". – 2שורה 
 לא מאושר  תשובה:

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מהבאים   –  4.2עבודות סעיף    –נספח ביטוח    –  2שאלה :נספח ג'  .49
 מטעמן".
 לא מאושר  תשובה:

 בקש למחוק את המילים "לשביעות רצונן". נ - 5עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .50
 מאושר  :תשובה

ג'  .51 :נספח  ביטוח    –  2שאלה  סעיף    –נספח  נבקש   –  6עבודות  נספח"  "הוראות  המילים  לאחר 
 שתתווסף המילה "ביטוח". 

 לא מאושר  תשובה:
  – 8עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .52

a.  מהבאים מטעמן של הנ"ל". נבקש למחוק את המילים "ו/או מי  - 5שורה 
 לא מאושר  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "וכל ביטוח חבות נוסף ... אחריות צולבת". – 5שורה 
 מאושר לא  תשובה:

  – 10עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .53
a.   לפעול   –  2פסקה  ... להביא  מתחייב  הקבלן  כן,  "כמו  מהמילים  החל  למחוק  נבקש 

 בהתאם".
 לא מאושר  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות".  – 2פסקה 
 מאושר  תשובה:

c.  נבקש למחוק את המילים "ו/או בעקיפין".  - 2פסקה 
 לא מאושר  תשובה:

d.   המילה   –  2פסקה את  להוסיף  נבקש  המשנה,  קבלני  ו/או  "מספקי  המילים  לאחר 
 "מטעמו". 

 מאושר  תשובה:
  – 11עבודות סעיף  –נספח ביטוח  – 2שאלה :נספח ג'  .54

a.  נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו". – 3שורה 
 לא מאושר  תשובה:

b.  נבקש למחוק את המילים "ו/או בגין נזק תוצאתי". – 4שורה 
 לא מאושר  תשובה:

c.  לאחר המילים "אחריות לנזק" נבקש להוסיף את המילה "לרכוש".  – 6שורה 
 לא מאושר  תשובה:

נבקש להוסיף את המילים " על אף    –בסיפא    –  13עבודות סעיף    –נספח ביטוח    –  2שאלה :נספח ג'  .55
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף זה לעיל, לא תהווה הפרה יסודית, 

 ור".יום ממועד יעד ו/או מי גבעתיים בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמ   14אלא אם חלפו  
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  5אושר. יחד עם זאת, בסיפא יתווסף המלל כדלקמן: "מוסכם כי איחור של עד  לא מ   תשובה:
 ימים בהמצאת אישור הביטוח לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם". 

  –כל הסיכונים עבודות אישור קיום ביטוח עבודות   – 3שאלה :נספח ג'  .56
a.   500,000העבודות, מינימום  משווי    20%נבקש למחוק את המילים "  -רכוש עליו עובדים  

 $".  ₪1,000,000" והלחליפם בגבול אחריות של 
ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 

זה  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  אישור 
 יתקבל. 

b.   סמוך "  -רכוש  המילים  את  למחוק  מינימום    20%נבקש  העבודות,  ₪"    500,000משווי 
 $".  1,000,000והלחליפם בגבול אחריות של 

ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 
זה  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  אישור 

 ל. יתקב
c.   משווי העבודות"    10%-נבקש למחוק את המילים "בסכום שלא יפחת מ  -רכוש בהעברה

 $".  50,000והלחליפם בגבול אחריות של 
ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 

זה  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  אישור 
 ל. יתקב

d.   300,000משווי העבודות, מינימום    20%נבקש למחוק את המילים "  -פינוי הריסות    "₪
 $".  1,000,000והלחליפם בגבול אחריות של 

ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 
ז בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  ה אישור 

 יתקבל. 
e.   ופיקוח תכנון  "  -הוצאות  המילים  את  למחוק  מינימום    20%נבקש  העבודות,  משווי 

 $".  ₪1,000,000" והלחליפם בגבול אחריות של  300,000
ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 

שהסכום   לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  זה אישור  בנדרש,  עומד 
 יתקבל. 

f.   משווי   10%-נבקש למחוק את המילים "בסכום שלא יפחת מ  -ציוד קל, מתקנים ומבני עזר
 $".  50,000העבודות" והלחליפם בגבול אחריות של 

ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 
בכפ הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  זה אישור  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  וף 

 יתקבל. 
g.  יש להוסיף את המילים "מתכנון לקוי".  –נזק ישיר 

ו/או עבודה     :תשובה לא מאושר. יחד עם זאת, יתווסף המלל כדלקמן: "מתכנון לקוי 
 לקויה ו/או חומרים לקויים". 

h.   ישיר "  -נזק  המילים  את  למחוק  מינימום    20%נבקש  העבודות,  ₪"   300,000משווי 
 $".  1,000,000והלחליפם בגבול אחריות של 

ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 
זה  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום  ביטוח  אישור 

 . יתקבל
i.  נבקש למחוק. –נזק עקיף מתכנון לקוי 

   לא מאושר.   תשובה:
j.   נזק להחשת  מ  -הוצאות  יפחת  שלא  "בסכום  המילים  את  למחוק  משווי    10%-נבקש 

 $".  50,000העבודות" והלחליפם בגבול אחריות של 
ייעשה שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהספק הזוכה ימציא    תשובה: לא 

ביטוח   זה אישור  בנדרש,  עומד  שהסכום  לכך  בכפוף  הנ"ל,  הסכום  את  הכולל  חתום 
 יתקבל. 

k.  נבקש למחוק. –הוצאות הכנת תביעה 
   לא מאושר.   תשובה:
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l.  נבקש למחוק. –הוצאות משינויים ותוספות 
 לא מאושר.   תשובה:

m.  324נבקש למחוק קוד. 
   לא מאושר.   תשובה:

  – אישור קיום ביטוח עבודות ביטוח צד ג'  – 3שאלה :נספח ג'  .57
a.  ₪2,000,000 בגבול אחריות של  8,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  .$ 

מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  לכך  לא  בכפוף  להמיר  אושר 
 ₪.  ,0008,000 -שגבולות האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל

b.   משען והחלשת  של    -רעד  אחריות  גבול  להחליף  של    500,000נבקש  אחריות  בגבול   ₪
150,000  .$ 
מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  לכך  לא  בכפוף  להמיר  אושר 

 ₪.  500,000 -שגבולות האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל
c.  נבקש למחוק. –בכבלים נזק תוצאתי עקב פגיעה 

 לא מאושר.   תשובה:
d.  נבקש למחוק. –חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב 

 לא מאושר.   תשובה:
נבקש להחליף גבול אחריות   –אישור קיום ביטוח עבודות אחריות מעבידים    –  3שאלה :נספח ג'  .58

 $.  ₪5,000,000 בגבול אחריות של  20,000,000של 
מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  שגבולות  לא  לכך  בכפוף  להמיר  אושר 

 ₪.  20,000,000 -האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל
נבקש להחליף גבול אחריות   –ת מקצועית  אישור קיום ביטוח עבודות אחריו   –  3שאלה :נספח ג'  .59

 $.  ₪300,000 בגבול אחריות של  1,000,000של 
מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  שגבולות  לא  לכך  בכפוף  להמיר  אושר 

 ₪.  1,000,000 -האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל
  –ת חבות המוצר  אישור קיום ביטוח עבודו  – 3שאלה :נספח ג'  .60

a.  ₪600,000 בגבול אחריות של  2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  .$ 
מ   תשובה: זאת,  עם  יחד  המכרז.  במסמכי  שינוי  ייערך  לכך  לא  בכפוף  להמיר  אושר 

 ₪.  2,000,000 -שגבולות האחריות במטבע דולר ארה"ב לא יפחתו מסך השווה ל
b.  318נבקש למחוק קוד. 

 מאושר  תשובה:
 069נבקש למחוק את הקודים    –אישור קיום ביטוח עבודות פירוט השירותים    –  3שאלה :נספח ג'  .61

 .  089וקוד  029קוד  –שאינם רלוונטיים ולהחליפם בקודים הרלוונטיים לשרותים  098 -ו
 מאושר  תשובה:

יום   60-נבקש להחליף מ  –אישור קיום ביטוח עבודות ביטול/שינוי הפוליסה    –  3שאלה :נספח ג'  .62
 יום.  30-ל

 לא מאושר  תשובה:
 אנא  הוסיפו את המשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה"  -ב' ה :נספח שאל .63

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
 חודשים עד לתוקף המבוקש 12תוארך כל נבקש כי הערבות  -ב' נספח  שאלה : .64

 מאושר  תשובה:
 יום מהגשת החשבונית  30נבקש כי התשלום יהיה   12.2.2סעיף  שאלה : .65

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
אינן מופיעות כסעיף   "מכיוון וההכנסות בתחום אספקת והתקנת מערכות טמ"ס  5.3סעיף  שאלה : .66

היקף הכנסות אלו מהדוח  להסיק את  ניתן  לא  של חברתנו,  בדוחות הכספיים המבוקרים  נפרד 
לכן, יש לאפשר לשנות  הכספי עצמו, אלא מספרי החשבונות מהם מורכב הדוח הכספי המבוקר.  

ים את המשפט האחרון ל"וזאת על פי ספרי החשבונות מהם מורכבים הדוחות הכספיים המבוקר
  של המציע". 

 . יכול להוסיף מסמכים נוספים. המציע אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
ככשל שנגרמו ע"י המציע או מי מטעמו ולמעט אם נגרמו ע"י   -לשנות    16.2הסכם סעיף    שאלה : .67

 המזמין או בהוראתו 
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 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
היא לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או מקובל שאחריות הספק    16.3הסכם סעיף    שאלה : .68

רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" ולמחוק 
 את המילים "ו/או הפסד". 

כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. 
ריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה לפיכך, נבקש לקבוע כי אח

 .שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה
 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

נבקש להוסיף אחרי המילים "על כל תביעה כאמור" את המילים "ולא   16.6הסכם סעיף    שאלה : .69
 ביכולת ההתגוננות של הספק". יודה ו/או יתפשר בשם הספק"  ו/או פגע 

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה ראשונה" ובמקומם יבוא    16.6הסכם סעיף    שאלה : .70

 "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו" 
 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

או לחלופין, על כל מקרה, להוסיף בסוף    16.4נבקש למחוק את סעיף    .416הסכם סעיף    שאלה : .71
 המשפט את המילים "ואשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו".  

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
72. : רכישה, הסכם    שאלה  מכירה,  פיצול,  מיזוג,  לרבות  החברה,  במניות  פעולה  כי  להבהיר  נבקש 

 תיחשב הסבה לעניין הסכם זה. מכירת פעילות וכד', לא 
 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

"כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות   –מבוקש להסיר המלל    1סעיף    נספח ג'   שאלה : .73
שנים ממועד סיום ההתקשרות" ובמקום לכתוב    7  -שנים ממועד סיום ההתקשרות ולא פחות מ  7  -מ
 נוספת לאחר ההסכם""לתקופה של שנה אחת  –

   ראה התייחסות לעיל תשובה:
 321ובמקום לכתוב קוד  318מבוקש להסיר קוד  2.5נספח ג' סעיף  שאלה : .74

 ראה התייחסות לעיל   תשובה:
75. : ג' סעיף    שאלה  גבולות אחריות המבוקשים הנם למקרה   –מבוקש להוסיף  .  3.3-3.2נספח  כי 

 ולתקופה 
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

 מבוקש להסיר המילים "ו/או מי מהבאים מטעמן של הנ"ל".  4.2נספח ג' סעיף  שאלה : .76
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

 " ו/או מי מהבאים מטעמן של הנ"ל".–בשורה שנייה מבוקש להסיר את מלל  10נספח ג' סעיף  .77
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

 . 302מבוקש להסיר קוד  –אחריות מקצועית  1נספח ג'  שאלה : .78
 . 321ובמקום לכתוב קוד  318מבוקש להסיר קוד  –חבות המוצר 

מבוקש לאשר גבולות אחריות משותפים בביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות כלפי צד  
 שלישי. 

 ראה התייחסות לעיל   תשובה:
קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות "כל עוד   –מבוקש להסיר המלל  1סעיף   2נספח ג'   שאלה : .79

שנים ממועד סיום ההתקשרות" ובמקום לכתוב    7  -שנים ממועד סיום ההתקשרות ולא פחות מ  7  -מ
 ."לתקופה של שנה אחת נוספת לאחר ההסכם" –

 ראה התייחסות לעיל  תשובה:
 ובמקום לכתוב קוד  318מבוקש להסיר קוד  2.3 סעיף 2נספח ג'  שאלה : .80

 ראה התייחסות לעיל   תשובה:
כי גבולות אחריות המבוקשים הנם למקרה   –מבוקש להוסיף    3.4,  3.3  , 3.2  סעיף  2נספח ג'   שאלה : .81

 ולתקופה. 
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

במקום המילים "מכל סוג" מבוקש   5.3לעניין הפסקה שמתחת לסעיף    3.5  סעיף  2נספח ג'   שאלה : .82
 מנועי עלפי דין". פי הגדרת רכב  לכתוב "על

 ראה התייחסות לעיל   תשובה:
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 מבוקש להסיר המילים "ו/או מי מהבאים מטעמן של הנ"ל".  4.2 סעיף 2נספח ג'  שאלה : .83
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

"ו/או מי מהבאים מטעמן של   –שורה חמישית מבוקש להסיר המלל    8  סעיף  2נספח ג'   שאלה : .84
 " מבוקש לכתוב "בגין מי מטעמו".,המילים " מי מטעמוהנ"ל". שורה שישית במקום 

 ראה התייחסות לעיל  תשובה:
" ו/או מי מהבאים מטעמן של –בשורה שנייה, מבוקש להסיר מלל    11  סעיף  2נספח ג'   שאלה : .85

 הנ"ל". 
 ראה התייחסות לעיל   תשובה:

אחוז מערך הפרויקט ללא מבוקש לתקן ולאשר ההרחבות הבאות     לעניין פרק א'  3נספח ג'   שאלה : .86
נקוב. סכום  מינימום  סמוך:    ציון  הפרויקט  20%רכוש  עובדים:    מערך  עליו  מערך   20%רכוש 

הריסות:    הפרויקט הפרויקט  20%פינוי  אדריכלים:    מערך  הפרויקט  20%שכ"ט  העברה   מערך 
רק כן מבוקש לאשר ולתקן ההרחבות הנוספות לעניין פ  מערך הפרויקט  20%ורכוש מחוץ לאתר:  

כלהלן   לעבודות:    -א הבאות  וציוד קל המשמשים  פריט ששוויו מעל   500,000ציוד, מתקנים   ₪
הוצאות הכנת תביעה   –כן מבוקש להסיר ההרחבות לעניין פרק א' כלהלן    ₪ לא יכוסה.  40,000

מבוקש להסיר   –ביטוח אחריות מקצועית    והוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשויות.
 . 321ולכתוב במקום קוד  318מבוקש להסיר קוד  –ביטוח חבות המוצר  .302קוד 

 ראה התייחסות לעיל   תשובה:
חתימה מאת המציע המוסמכים לחייב    אנא אישורכם כי מספיק להחתים מורשי  -  4טופס    שאלה : .87

 את המציע לפי פרוטוקול חברה. לחילופין אנא אישורכם החתמת המנהל הכללי בלבד. 
 חברתנו הינה גברה גדולה בעלת חברת אם 

 נדרשת חתימת מורשי חתימה אשר חתימתם מחייבת את החברה.  תשובה:
 אישיים מדובר ולאיזה צורך ו/או הצדקה. אנא הבהרתכם באלו פרטים    10.2סעיף  נספח ד'    שאלה : .88

יש לנו הסתייגות מעצם מסירת פרטים אישיים של עובדים שלא לצורך שאינו חיוני לפרויקט. זה  
 .בנושא מסירת מידע אישי של עובדיםהחברה נוגד את נהלי 

 הפרטים שיהיו רלוונטים לבירור שמירת כללי הבטיחות והפרתם.  תשובה:
 נבקשכם לאשר מוקד רואה באמצעות קבלן משנה.  5.2תנאי סף סעיף  שאלה : .89

 . אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:
האם זה ניתן לשינוי? חברתנו מספקת   –מיליון ₪ בשנה לגוף ציבורי    1סכום של    ,2.1סעיף    :שאלה   .90

פעילות   בהיקפי  חולים   דולים  גשירותים  כמו קופות  ציבוריים  לגופים  ובנוסף מספקת שירותים 
 מועצות ועיריות בסכומים שמתקרבים לסכום הנדרש.

 . אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:
-  2018-   2017במערכות טמ"ס בין השנים   מיליון ₪    3למציע היקף פעילות של    ,2.3סעיף    :שאלה   .91

 ואילך האם ניתן להתמודד במכרז?  2018חברתנו תציג נתונים גבוהים מאלו בין השנים   2019
 . אין שינוי בתנאי המכרז   תשובה:

הקריטריונים, האם יש חברות שמעוניינות לגשת למכרז הנ"ל ויחד אנו עונים על כול    3אנו    :שאלה   .92
 מניעה לנושא? 

  . תנאי הסףדרישות לעמוד ב על המציע   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,

  
 
 

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