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 הביוב ומערכות תשתיות אחזקת עבודות לביצוע 03/19 מכרז משתתפי: לכבוד

                                                                                                                     

 

 ,רב שלום

 2' מס הבהרה הודעת :הנדון

 

 הביוב ומערכות תשתיות אחזקת עבודות לביצוע 03/19' מס פומבי מכרז

 

 אשר נוספות ותשובות שאלות בזאת מצורפות ,המכרז משתתפי אל נשלחה אשר 1' מס הבהרה להודעת בהמשך

 .1' מס הבהרה בהודעת ללונכ לא טעות בשל אך ,המכרז בהוראות הקבוע במועד הוגשו

 התשובה כי המשתתפים לב תשומת) 1' מס הבהרה בהודעת שפורטו והתשובות השאלות את כוללת זו הבהרה הודעת

 (.עודכנה 8' מס לשאלה

 הערות, תיקונים, הבהרה לשאלות, "(תאגידה:" להלן) מ"בע ים בת מי ביובהו מיםה תאגיד התייחסות להלן מובאת

 :כדלקמן לשינויים ובקשות

 

 תיקון/  תאגידה תשובת המשתתפים שאלות סעיף ד"מס

1.  

 3.1.1' ס

 בענף קבלני סיווג להציג נדרש 3.1.1 סף בתנאי

 נבקשכם. כספי סיווג צוין לא', ב קבוצה 260
 בענף קבלני סיווג שירשם כך הסף תנאי את להעמיד

 המתאים הכספי ההיקף שזהו, 2'ב קבוצה 260

 .לעבודה

 .מתקבלת הבקשה

 
 סיווג להציג המציעים על

 2'ב קבוצה 260 בענף קבלני

 .לפחות

 

2.  

 3.1.2' ס

 וניסיון ותק בעל מציע" נדרש 3.1.2' בס סף בתנאי

 של שוטפת אחזקה עבודות בביצוע שנים 5 של

, שבר ותיקוני אחזקה) ביוב ומערכות תשתיות

 שני עבור'(, וכו, צנרת החלפת, סתימות פתיחת

 ".לפחות וביוב מים תאגידי

 
 להציג למציע שיתאפשר כך זה סעיף לתקן נבקשכם

-2014 השנים בין לפחות שנים שלוש של ניסיון

 סבירה בלתי שנים 5 של לניסיון  הדרישה. 2018

 עוד מה. בענף דומים במכרזים הנדרש על ועולה

 .חודשים 36 -ל הינם מההסכמים שחלק
 

 .נדחית הבקשה

3.  

 3.1.2' ס

 ניסיון; נדרש סיפא 3.1.2  סף לתנאי בקשר עוד

 זה תנאי כי נבקשכם. וביוב מים תאגידי שני עבור
 עבור ניסיון גם להציג יתאפשר בו באופן יתוקן

 .מועצות או/ו מקומיות רשויות
 

 .נדחית הבקשה

4.  

 3.1.2' ס

 המכרז הוראות י"עפ  ; נוספת אפשרית חלופה

 קשר ללא, וביוב מים תאגידי שני עבור ניסיון נדרש

 יהיה שניתן כך ישונו כי מבוקש. התושבים' למס

 .נדחית הבקשה



   

 
 

  
   

 

 מצטברים או יםרצופ חודשים 24 של ניסיון להציג

 וביוב מים תאגיד או/ו מועצה או/ו מקומית ברשות

 בין תושבים 100,000 לפחות המשרת ת/אחד

 הדרישות יותאמו זו ובדרך. 2014-2018 השנים
 ויכולים בתחום העוסקים המציעים מעגל ויורחב

 .למכרז הצעתם להגיש
 

 קווים הנחת זה בכלל) נושאים במגוון ניסיון התבקש 3.1.2  .5

 הליבה בנושא לא אך( לכך ייעודי מכרז קיים אשר
 רשות של בסיס דרישת שהם וצילום שטיפה של

, בחוק מעוגן ואף הביוב מערכת לתחזוקת המים

 כל אין שכן, סופר בטעות מדובר כי אומר ההיגיון

 .מהותי כה בעניין ניסיון של בהשמטה מקצועי היגיון

 

 .מתקבלת הבקשה

, לצילום ניסיון ויתבקש הסופר טעות ותתוקן במידה 3.1.2  .6
 תאגידי חוק ורוח המים רשות הוראות רוח פי על
 בכל קוטר מכל לצלם יש כמה הקובע וביוב מים

 מלאות שנים לחמש ניסיון להציג צריך האם, שנה
 ניסיון להציג ניתן או האחרים בנושאים שנקבע כפי

 ?לדוגמא 2018 בשנת אחד לחודש

 

 בשטיפה ניסיון גם להציג צריך
 כפי מלאות שנים לחמש וצילום

 .האחרים בנושאים שנקבע

 החודשים 60 כל לאורך כי הינה הכוונה האם 3.1.2  .7

 צורך יש( 31/12/18 עד 1/1/14מה)  הנדרשים

 ?התקופה לכל במקביל התאגידים בשני בניסיון

 .תאגיד כל מול שנים חמש של ניסיון, קרי
 שני מול שעבד קבלן כי היא הכוונה לחלופין או

,  תאגיד כל מול בלבד אחד חודש אם גם, תאגידים
 ובאיכות בקריטריון לעמוד בכדי מספיק והודח

 ?מחפש ים בת מי שתאגיד

 

 הוא הנדרש הניסיון כי יובהר

 בשני שנים חמש כ"סה

 .לפחות יםתאגיד

 

 שנים 5 של בניסיון צורך אין

 .תאגיד בכל מלאות

 לשתי רק דרישה ישנה המכרז מסמכי פי על 3.1.4  .8

, במקצת מוזרה דרישה של תוספת וכן, משאיות

 קיימת שהייתה משאית של, המעטה לשון נקוט

 .לשנתון דרישה בלי 2017-18 בשנת

 

 ישנו כי דומה, זה בסעיף הכוונה כלל ברורה לא

 .ל"הנ בסעיף רב בלבול

 

 משאיות לשתי דרישה שיש יתכן הכיצד, ראשית

 תאגידים בשני לניסיון דרישה במקביל אך, בלבד

 מציאות יוצר הסעיף שכן. לעיר מרותקת משאית וכן
 שעובדות ביוביות שתי עם קבלן לגשת יכול בה

 לבת מהן אחת לרתק ניתן ולא אחרות ערים בשתי

 .ים

, הבא לנוסח יתוקן 3.1.4 סעיף

 57.17 סעיף את התואם באופן

 (:1/ג מסמך) המיוחד למפרט

 

 ההצעות הגשת במועד"
 מכוח בחזקתו או בעלותוב

 2 לפחות, תקף ליסינג הסכם

 לפתיחת) משולבות ביוביות

 ייצור שנתמ(, ושטיפות סתימות

 .ומעלה 2016

 

 ביובית מסוג ביוביות 2, בנוסף

 ייצור משנת( קומבי) לחץ

 .ומעלה 2016



   

 
 

  
   

 

 

 למשאית שנתון של דרישה אין מדוע, בנוסף

 ים בת מי המים תאגיד האם? שנדרשה לישיתהש

 25 בת במשאית ויסתפק דרישותיו את להוריד מוכן

 להציג ניתן הסעיף לפי שכן? עובדת שבקושי שנה

 .במגרש זרוקה אם אף, שכזו משאית

 

 שאיבה משאית 1, בנוסף

 ייצור משנת, קוב 15, גדולה

 .ומעלה 2016

 
 בתנאי עמידה הוכחת לצורך

 מהאמור לגרוע ומבלי, זה סף

 להציג המציע על, 3.2 בסעיף

 חוזה/  הרכב רישיון מיצילו
 בבעלותו כי המוכיח הליסינג

 חוזה באמצעות)  בחזקתו או

 ההצעות הגשת במועד( כאמור

 ביוביות( 2) שתי לפחות

 לחץ ביוביות 2, משולבות

 .קוב 15 שאיבה ומשאית

 
 אחד כל לגבי לצרף המציע על

 בתוקף לרישיון"הנ כביםמהר

 ורישיון הכלי יעוד כולל)

 התחבורה משרד של( מוביל

   . בחוק כנדרש

 

 בעל להיות המציע על, בנוסף
 להובלת בתוקף עסק רישיון
 או פסולת סילוק לאתרי פסולת
 כנדרש בפסולת טיפול אתר

 עסקים) עסקים רישוי בצו

 2013-ג"תשע(, רישוי טעוני

 שפכים" – ג.5.3 סעיף

" בביוביות הובלתם -וקולחין

 לרבות, הדין לדרישות ובהתאם
 להגנת המשרד דרישות

 .הסביבה

 

 קבלן עם הסכם כי, יובהר
 כהסכם נחשב איננו משנה

 .זה מכרז לעניין ליסינג

 

 פי על מאידך, מחד מקסימאלית הנחה הוגדרה לא 33  .9

 ברור קריטריון כל אין, הקבלנים בסיור הנאמר
 ויש מדי גבוהה הינה ההנחה האם יבדקו הכיצד

 .לקבלה האם או אותה לפסול

 

 מדובר אם גם, הקבלנים בסיור הנאמר פי על

 .מתקבלת הבקשה

 
 אותו מקסימאליה ההנחה אחוז

 25% הינו להציע ניתן יהיה

 .העבודות ממחירון

 



   

 
 

  
   

 

 בקבלן ומדובר במידה תאושר היא הפסדית בהצעה
 לא פרמטרים מיני כל ועוד ניסיון שמחפש קטן

 .ברורים
 ישנו בו מקום בכל החלים התקין המנהל חוקי

 ומתן שקיפות, שיוויון מחייבים ציבורי בכסף שימוש

 לא קבוע פרמטר יהיה ולא במידה. שוות הזדמנויות
 שיקולים הדעת בשיקול נלקחו כי לקבוע יהיה ניתן

 אינטרסים של לפעילות פתוח והדבר בלבד עניינים

 . זרים

 

 תידון לא 25%-מ גבוהה הנחה

  .הסף על ותיפסל

 מול להסכם דרישה ישנה המכרז מסמכי פי על 3.1.2  .10

 לקבלן בדרישה שמדובר מכאן, וביוב מים תאגיד

 .בלבד ראשי

 .נכון

 
 של הנדרש הקודם הניסיון

 כקבלנים הינו המציעים

 ולהוכחת, בלבד ראשיים
 המציעים על זה בתנאי עמידה
 המים תאגיד מול הסכם להציג

 .2'א נספח את או והביוב

 

 לפי באיכות אחוזים עשרה הינה המלצה כל האם 5 א נספח  .11

 ?נקודות שתי עד אחד שכל הסעיפים חמשת

 

 . חיובית התשובה

, אביבים מי מפרשת ידוע עברו אשר, הנוכחי הקבלן 11.1  .12
 גם ביותר וחמורים מהותיים שימועים מספר עבר

 רוית, הקודמת לית"המנכ אצל ים בת בתאגיד

 :כגון, גודלפר

 .עירונית סתימה על מתושב כסף לקיחת .1

 .תושב כלפי אלימות .2

 .התאגיד עובדי כלפי אלימות .3

 
 בעניין בחשבון יבואו זה מסוג אירועים האם

 לקבל מוכן ים בת המים שתאגיד או ההמלצות
 חיוביות המלצות קבלת ולאפשר זה מסוג התנהגות

 ?זה מסוג חמורים אירועים בצל

 . נדחית הבקשה

 
 לחברה המכרז במסמכי כאמור
 טוב לא ניסיון לשקול הזכות

 אין. שירותים נותן קבלן עם
 בתשובה או זו הבהרה בשאלת
 שיקול את להגביל כי שניתנה

, זה לעניין לחברה שניתן הדעת
 חסבי כלשהי עמדה להביע או

 .בשאלה הנטענים לאירועים

 

 

 שנים 5 של וניסיון ותק להציג המציע נדרש בסעיף 3.1.2  .13

 שהכוונה להבהיר נבקש. 2018-2014 השנים בין

 - כלומר, השנים 5 בכל ניסיון להציג שיש היא

 ברור לא. לפחות, 2018 סוף ועד 2014 מתחילת

 ".בין" במילה הכוונה מה

 

 הוא הנדרש הניסיון כי מובהר

 מתחילת כלומר, מלאות בשנים

 .2018 סוף ועד 2014 שנת

 עבודות בביצוע ניסיון להציג המציע נדרש בסעיף 3.1.2  .14

 .לפחות וביוב מים תאגידי שני עבור
 וביוב מים תאגידי בשני שמדובר להבהיר נבקש

 .ראשי כקבלן ניסיון להציג יש וכי במקביל

 

 תשובות זה לעניין ראו

 .דלעיל 10-ו 7 לשאלות



   

 
 

  
   

 

 - במקביל וביוב מים תאגידי בשני מדובר שלא ככל
 עבור עבודות ביצע מציע שבו מצב להיות יכול

 .אחר תאגיד ולאחר, בלבד אחד תאגיד

 
 אפשרית ובלתי הגיונית בלתי תוצאה יוצר כזה מצב

 עקב, הופסקה המציע של שהעבודה להיות יכול -

 להשתתף יכול הוא אך, שסיפק טובה לא עבודה

 לתאגיד עבודות שסיפק, אחר שמציע בעוד, במכרז

 תקופה לאורך ואף) התקופה כל לאורך, בלבד דאח

 יכול לא, התאגיד רצון לשביעות(, יותר ארוכה

 .במכרז להשתתף

 

 - ים-בת מי של הכוונה זו שלא מניחים אנו
 מציעים פני על כושלים מציעים להעדיף

 .איכותיים

 

 להציג שיש נרשם בסעיף שצוינו העבודות במסגרת 3.1.2  .15

 החלפת, סתימות פתיחת, שבר ותיקון באחזקה ניסיון

 '.וכו צנרת

 
 העבודות בכל ניסיון להציג שיש להבהיר נבקש

 .הסף בתנאי עמידה לצורך

 

 5-6 לשאלות תשובות ראו

 .לעיל

 

 יבואו' " וכו" המילה במקום

 וצילום שטיפה" המילים

 ". קווים

 הניסיון במסגרת להציג ניתן האם להבהיר נבקש 3.1.2  .16
 גורם של כהזמנה המציע ידי על שבוצעו עבודות

, צינורות שרוול שביצע גורם - לדוגמה) אחר פרטי
 צילום או שטיפת של עבודות עבורו ביצע והמציע

 (הקו

 

  .נדחית הבקשה

 ביוביות שתי של החזקה, אחד מצד, דורש הסעיף 3.1.4  .17

 12 -ל מעל של במשקל אחת, ההצעות שתהג במועד

 .טון 30 -ל מעל של במשקל השניה, טון

 המציע 2017-2018 שבשנים נדרש, שני מצד
 כולל במשקל אחת ביובית של בעלים היה או החזיק

 .טון 15 מעל של

 

, שטופת אחזקה עבודות שביצע שמציע ייתכן לא
 אחת בביובית יחזיק צנרת והחלפת שבר תיקון

 מדובר אם במיוחד, 2017-2028 בשנים בלבד

 ?!?!תאגידים בשני

 

 מעל של ביוביות דורש המכרז כאשר - מקרה ובכל

 צריך למה - טון 20 -ל מעל ואחת טון 12 -ל

 -ל מעל של ביובית של החזקה או בעלות להוכיח

 .לעיל 8 לשאלה תשובה ראו



   

 
 

  
   

 

 ???שחלפו בשנים טון 15

 

 -ל מעל של יחידה לביובית הספציפית הדרישה

 בסעיף שנקבעה כפי, 2018-2017 בשנים טון 15

 לצורך נכתב שהמכרז כבד חשש מעלה, זה

 של המאפיינים שאלה, מסוים קבלן של העסקתו

 !שלו הביוביות

 

, להציג המציע על כי להבהיר נבקש, זאת לאור

 בביוביות בעלות או החזקה, הסף מתנאי כחלק

 - כלומר, העבודות ביצוע לצורך שנדרשות

 מעל אחת וביובית, טון 12 -ל מעל אחת ביובית

 .טון 30 -ל

 

 ביובית למעשה היא טון 15 ביובית כי, בנוסף, נציין

 שהינה ביובית של שדרישה כך, 14,990 במשקל

 .תמוהה הינה טון 15 מעל

 

 של הבעלים או עובד, למנהל מתייחס לא הסעיף 3.1.6  .18

 .3.1.7 סעיף פי על שנדרש כפי, המציע

 

 שהסעיף מאחר, סופר בטעות מדובר הנראה ככל

 .המציע של ובעלים עובדים, למנהלים גם רלוונטי

 

 3.1.6 בסעיף" מציע" שהגדרת להבהיר נבקש

 עובד, המציע מנהל את גם כולל 3.1.7 ובסעיף

 .המציע של ובעלים המציע

 .מתקבלת הבקשה

 - המידות טוהר מתחום במעשים שמדובר מאחר 3.1.6  .19
 להשתתף זה בתחום שכשל ממציע למנוע מבוקש

 או עובד החלפת או מניות העברת עקב רק, במכרז

 שרק כך) מלאכותי באופן או בפועל - מנהל
 אינם כבר הבעלים או המנהל הרישום מבחינת

 .(רשומים

 

 או בעליםש מציע כי להבהיר נבקש, האמור לאור

 בתפקיד ששימשו, שלו עובד או לוש מנהל
 פי על הנדרש הניסיון שנות בכל במציע כלשהו

 ככל, במכרז להשתתף יוכלו לא, הסף תנאי

 .3.1.6 סעיף תנאי שמתקיימים

 . נדחית הבקשה

 הוארכה לא או/ו שהופסקה שמציע להבהיר נבקש 3.1.6  .20

, 3.1.6 סעיף חל עליו אירוע עקב, עימו ההתקשרות

 .במכרז להשתתף יוכל לא

 

 .נדחית הבקשה



   

 
 

  
   

 

  - עבודה מזמיני 3 עם שיחות - ניקוד קריטריון 12.5.2  .21

 שמציע, הקבלנים בסיור שנמסר כפי, להבהיר נבקש

 יהיה התאגיד - ים בת מי בתאגיד ניסיון לו שיש
 אצלו העבודה בסיס שעל העבודה ממזמיני אחד

 .ניקוד יינתן

 

 ישיבות למספר זומן הנוכחי הספק, ששמענו כפי

 הדברו, ממנו הרצון שביעות חוסר לאור, שימוע

 .שיינתן בניקוד להשתקף חייב

 .נדחית הבקשה

 

 5-א בנספח לקבוע בהתאם

 ספק של במקרה: "למכרז
 בת מי תאגיד עם עובד אשר
 ינקד התאגיד כי והמבקש ים

 כאחד, ההמלצה טופס את

, ידו על המובאים הממליצים
 כאן זאת לציין עליו

 לא ההדגשה] "במפורש

 [.במקור

 

 חייבת האם, לעיר מרותקת להיות צריכה משאית 1.3.4  .22

 ?סתימות שאין מצב גם מרותקת להיות המשאית

 המפורטות הדרישות י"עפ, כן

 במפרט 57.14.2 בסעיף

 .המיוחד

 

 מינימלי ותק למציע נדרש ל"הנ  3.1.2 סעיף מלשון 3.1.2  .23
 שבין בתקופה יהיה שהוותק וכן שנים חמש של

 דרישה למעשה כי להבהיר נא. 2018-2014 השנים
 שירותים במתן ניסיון להציג המציע את מחייבת זו

 לכל 31.12.2018 ליום ועד 1.1.2014 מיום לתאגיד

 הדרישה את לתקן שיש ההבהרה משמעות) הפחות

 לוותק לדרישה 2018-2014 השנים בין לוותק

 (31.12.2018 – 01.01.2014 מיום

 

 10-ו 7 לשאלות תשובות ראו

 . לעיל

 

 של האיכות למדד שניתן הגבוה המשקל לאור 3.1.2  .24

 חמש לוותק שהדרישה ברור(, 30%) במכרז המציע
 מי תאגידי שני עבור שירות למתן הינה ברצף שנים

 זה שלסעיף להבהיר נא(. וביובית שבר) לפחות
 וביוב מים תאגידי לשני שירותים מתן היא הדרישה

 .(וביובית שבר) הפרמטרים בשני וכן במקביל

 

' מס לשאלה ותתשוב לעיל ראו

 10 -ו 7

 

 

 שירותים במתן להיות צריך שהניסיון רשום בסעיף 3.1.2  .25

 להוסיף מבוקש משכך, וביוב מים תאגידי עבור

 למרות) ראשי כקבלן בניסיון שמדובר במפורש
 במתן בניסיון להיות יכול אינו משנה שקבלן שברור

 שהרי – בהגדרה וביוב מים תאגידי עבור שירותים

 (.משנה קבלן הוא

 

 כקבלן הוא הנדרש הניסיון

 .ראשי

 וזאת קווים בהנחת ניסיון דורשים הנכם מכרז בתנאי 3  .26
 בהנחת העוסק נפרד אחד מכרז לתאגיד שיש למרות

 . קווים

 
 לצילום דרישה חסר המכרז מדוע הינה שאלתנו
 המפורשת להנחיה בניגוד וזאת השטיפה לעבודות

 5-6 לשאלות תשובות ראו

 .לעיל



   

 
 

  
   

 

 .חובה כדרישת מהרגולטור

 

 מציע דרשתם ניסיון לעניין הסף תנאי במסגרת 3.1.4  .27

 .נוספים לתאגידים שירותים שמעניק

 שתי רק הוא שדרשתם המשאיות מספר זאת עם

 .משאיות

 לשתי רק דרישה ישנה מדוע להבהיר מבוקש
 לתאגיד הנדרש שהמינימום ברור כאשר משאיות

 שתי הוא תושבים 120,000 בת לעיר שירות הנותן

 .קטנות ביוביות שתי וכן גדולות ביוביות

 

 כל מקבילים בתאגידים מרשתי שערכה מבדיקה
 מספר של גודל בסדר לעיר שירות הנותן תאגיד

 .ביוביות ארבע הפחות לכל דורש דומה תושבים

 8' מס לשאלה התשובה ראו

 .לעיל

28.  3.1.6 

 

3.1.7 

 קבלנים רשימת ללתהכו מפורסמת כתבה מצורפת

 מהכתבה. אביבים מי המים לתאגיד שירות שנתנו

 לעבירות בקשר המוזכרים קבלנים רשימת עולה

 .המים תאגידי מתחום המידות טוהר

 בכתבה המופיעים הקבלנים אזכור האם
 ששמו ממציע לדרוש אתכם יביא במפורש
 בבקשה לתאגיד בכתב לפנות בכתבה הוזכר

 להוראות בהתאם, למכרז לגשת לו להתיר

 ?למכרז 3.1.7 סעיף

 
 פנו בכתבה המוזכרים הקבלנים האם לדעת מבוקש

 המועד חלף כבר) למכרז לגשת להם להתיר בבקשה

 לא שאם) 3.1.7 בסעיף כאמור(, לפנות היה שניתן

 (.מועמדותם את לפסול יש פנו

 משטרתי אישור/פלילי רישום העדר דרשיי האם

 .זה בסעיף הדרישה את ההולם

 

 

 לחברה המכרז במסמכי כאמור
 טוב לא ניסיון לשקול הזכות

 . שירותים נותן קבלן עם

 
 או זו הבהרה בשאלת אין

 להגביל כי שניתנה בתשובה
 לחברה שניתן הדעת שיקול את

 עמדה להביע או, זה לעניין
 לאירועים ביחס כלשהי

 .בשאלה הנטענים

 

 מקור,  העתקים 2 -ב יוגש המכרז כי הבהרתכם נא כללי  .29

 .המקור של צילומי העתק+ 
 

 .מתקבלת הבקשה

  3.1.4 סעיף  .30

 

 

 .." ביובית בבעלותו להחזיק המציע על" -סף תנאי

 ביוביות שתי לפחות" למעלה רשום בפירוט

 והשנייה טון 12 מעל כולל במשקל אחת.. משולבות

 8' מס לשאלה תשובה ראו

 .עילל

 



   

 
 

  
   

 

 למטה רשום מכן לאחר". טון 30 מעל כולל במשקל

 כולל במשקל אחת.. משולבות ביוביות שתי לפחות"

 –" טון 15 מעל כולל במשקל והשנייה טון 12 מעל
 כדי להוכיח עלינו משקלים איזה הבהרתכם נא

 ?זה בתנאי לעמוד

 

 תנאים  .31
 להשתתפות

 הרשות פי על צנרת וצילום שטיפה כולל המכרז

 הסף בתנאי נדרש ניסיון איזה, מעבדות להסמכת

 ?ל"הנ לעבודות

 .6' מס לשאלה תשובה ראו

 
 בשטיפה ניסיון גם להציג צריך

 כפי מלאות שנים לחמש וצילום

 .האחרים בנושאים שנקבע

 מתאריך הינו במכרז הנדרש הניסיון .1  3.1.2 סעיף  .32

 .31.12.2018 ועד 01/01/2014
 כלל את כולל הנדרש הניסיון האם .2

 ?הסף בתנאי הדרישות

 הנדרש הניסיון כי מובהר .1

 כלומר, מלאות בשנים הוא

 ועד 2014 שנת מתחילת

 .2018 סוף

  .ברורה לא השאלה .2

 

 

 – 5.1 סעיף  .33
  ערבות

 לתנאי כדוגמא המצורף נוסחה כי הבהרתכם נא

 (.שרשום כפי 5-' א ולא) 4-'א כנספח זה מכרז

 

 .מתקבלת הבקשה

 – 6 סעיף  .34
 ביטוחים

 6.3 סעיף תת

 להוסיף נבקש", ולהלן לעיל" המילים לאחר, בסיפא

 שהוגשו ההבהרה בשאלות בהתחשב" המילים את

 ".לכך שנקבע במועד

 

 .נדחית הבקשה

 
 לקבוע מופנים המשתתפים

 .להלן 4 בסעיף

 

 6.4 סעיף תת  .35

 

 בנוסחו") המילים לאחר, השלישית בשורה

 ."תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש(", המקורי

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 6.7 סעיף תת  .36

 

(", המקורי בנוסחו") המילים לאחר, השנייה בשורה

 ".תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש

 בנוסחו") המילים לאחר, השלישית בשורה

 ".תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש(", המקורי

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 6.9 סעיף תת  .37

 

 נבקש", הנדרשים הביטוחים" המילים לאחר, בסיפא

 שהועלו להסתייגויות מעבר" המילים את להוסיף

 ".ההבהרה שאלות במסמך

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

  40 סעיף  .38
 אחריות

 40.1 סעיף תת

 

", האחריות כי" המילים לאחר, הראשונה בשורה

 על" במילים", הבלעדית" המילה את להחליף נבקש

 ".דין פי

 מאחריות" המילים לאחר, הרביעית בשורה

", המלאה" המילה את להחליף נבקש", המקצועית

 ".החוקית" במילה

 .נדחית הבקשה



   

 
 

  
   

 

", העבודות איכות" המילים לאחר, החמישית בשורה

 ".הקבלן ידי על שנעשית" המילים את להוסיף נבקש

 

 סעיף תת  .39

40.3 

 

 יהיה הקבלן" המילים לאחר, הראשונה בשורה

 חבותו בשיעור" המילים את להוסיף נבקש", אחראי

 ".החוקית

 את לגרוע נבקש, והרביעית השלישית בשורה

 באקראי נגרמו הקלקול או/ו שהנזק בין" המילים
 לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין

 ".העבודות

 את להחליף נבקש, והשישית החמישית בשורה

 אדם כל ושל התאגיד של רצונו ולשביעות" המילים
 ברכוש הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או

 שמאי תלקביע בהתאם" במילים", כאמור שניזוק

 ".הביטוח חברת מטעם מוסמך

 את יתקן" המילים לאחר, הרביעית השורה בסוף

 שבתחום" המילים את להוסיף נבקש", הנזקים

 ".החוקית חבותו

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .40

40.4: 

 

 יהיה הקבלן" המילים לאחר, הראשונה בשורה

", בלעדית" המילה את להחליף נבקש", אחראי

 ".החוקית חבותו בשיעור" במילים

 נבקש", כאמור לרכוש או" המילים לאחר, בסיפא

 לא לעיל כאמור הפטור אולם" המילים את להוסיף

 ".בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .41

40.5: 

 

 את יפצה" המילים לאחר, הראשונה בשורה

", העניין לפי" המילים את להחליף נבקש", התאגיד

 ".החוקית חבותו בשיעור" במילים

", לעיל כאמור" המילים לאחר, הרביעית בשורה

 ".או/ו" המילה את לגרוע נבקש

 

 . נדחית הבקשה

 סעיף תת  .42

40.6: 

 

 את להחליף נבקש, הרביעית השורה בתחילת

 בפסק" במילים", התאגיד רצון לשביעות" המילים
 הקבלן של החוקית חבותו להוכחת וכפוף חלוט דין

 ".והיקפה

 

 .נדחית הבקשה

 – 41 סעיף  .43
 ידי על ביטוח

 :הקבלן

 :41.1 סעיף תת
 סעיף תת

41.1.2  

 

", מקצועית אחריות ביטוח" המילים לאחר, בכותרת

 חבות ביטוח עם משולב" המילים את להוסיף נבקש

 

 פוליסה עריכת של במקרה
 מקצועית לאחריות משולבת

 האחריות גבול, המוצר וחבות
 הסכום מכפלת יהיה המשולב

 .הביטוח בנספח המצוין



   

 
 

  
   

 

 סעיף תת  .44

41.1.3 – 
 רכב כלי ביטוח

:הנדסי וציוד  

 באישור כי אם, זה סעיף לתת ייהערות להלן)

 והמבוטח, רכב לכלי הקשור הנוסח יימחק הביטוח

 (אחרת ביטוח חברת באמצעות

 לכלי המתייחסת הבקשה

 .נדחית, הרכב

 סעיף תת  .45

41.1.3.1: 

 

 את להחליף נבקש, הרביעית השורה בתחילת .1

 ".ביטוח או/ו" במילים", וביטוח" המילה

 גבול את לתקן נבקש, החמישית השורה בסוף .2

₪  500,000 ס"ע ולהעמידו הנקוב האחריות

 .ביטוח ולתקופת למקרה

 .מתקבלת הבקשה .1

 

 .נדחית הבקשה .2

 סעיף תת  .46

41.1.3.2: 

 

 את לגרוע נבקש, והחמישית הרביעית בשורה

 הנוגעים החריגים כל יבוטלו אלו בביטוחים" המילים
 עבודות לביצוע בקשר עקיפים או ישירים לנזקים

 ".קבלניות

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .47

41.2: 

 

 במילה", דין כל" המילים את להחליף נבקש, בסיפא

 ".דין"

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .48

41.3: 

 

 את להחליף נבקש, הראשונה השורה בתחילת .1

 פוליסה" במילים", יכסו הקבלן ביטוחי" המילים

 ".תכסה הקבלן של קבלניות עבודות לביטוח

", הקבלן ביטוחי אישור" המילים לאחר, בסיפא .2

 הקשור בכל" המילים את להוסיף נבקש

 ". קבלניות עבודות לביטוח לפוליסה

 

 .מתקבלת הבקשה .1

 

 

 

 

 .מתקבלת הבקשה .2

 41.6 סעיף תת  .49

 

 צד כלפי" המילים לאחר, הראשונה בשורה .1

 פרק פי על" המילים את להוסיף נבקש", שלישי

 ".קבלניות עבודות לביטוח לפוליסה' ב

 

 אחריות" המילים לאחר, השנייה בשורה .2

 באשר" המילים את להוסיף נבקש", צולבת

 ".הקבלן מחדלי או למעשי התאגיד לאחריות

 

 .המתקבלת הבקשה .1

 

 

 

 :הבא לנוסח יתוקן הסעיף .2

 

 פוליסת כי בזה מוסכם"
 על שלישי צד כלפי האחריות

 לביטוח לפוליסה' ב פרק פי
 על הנערכת קבלניות עבודות

 את לשפות תורחב הקבלן ידי

 או/ו מנהליו או/ו התאגיד
 על שתוטל אחריות בגין עובדיו

 מחדלי או/ו למעשי מהם מי

 לרבות מטעמו מי או/ו הקבלן
 וזאת משנה וקבלני קבלנים

" צולבת אחריות" לסעיף בכפוף
 הביטוחים את יראו פיו על

 כל עבור בנפרד נערכו כאילו

 ".המבוטח מיחידי אחד

 



   

 
 

  
   

 

 41.9 סעיף תת  .50

 

 בנוסחו" המילים לאחר, השנייה השורה בסוף

 ".תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש", המקורי

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 סעיף תת  .51

41.10 

 

", המקורי בנוסחו" המילים לאחר, החמישית בשורה

 ".תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 סעיף תת  .52

41.11 

 

 בנוסחו") המילים לאחר, השלישית השורה בסוף

, תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש(", המקורי

 ".יהיו אם

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 סעיף תת  .53

-ו 41.12

41.13 

 

 מעסיקים שאתם למקרה מתייחסים אלו סעיפים תתי

. העבודות ביצוע לצורך מטעמכם משנה קבלני

 משנה קבלני ברשות כי לוודא עליכם, כזה במקרה

 . מכם מהנדרש נופל שאינו ביטוחי כיסוי

 תחול שלכם משנה קבלני בגין האחריות, מקרה בכל

  . עליכם

 

  .נדחית הבקשה

 
 מתייחסים אלה סעיפים
 מעסיק הקבלן שבהם למקרים

 .משנה קבלני

 סעיף תת  .54

41.14 

 

 את להוסיף נבקש", ידם על" המילים לאחר, בסיפא

 של האינטרס את נוגד זה אין עוד כל" המילים

 ".הקבלן

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .55

41.15 

 

 את להחליף נבקש, השלישית השורה בתחילת

 ".האפשרי בהקדם" במילים", מיידי באופן" המילים

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .56

41.16 

 

 המילה את להחליף נבקש, השנייה השורה בתחילת

 לאחר, בהמשך". האפשרי בהקדם" במילים", מיד"

 את להוסיף נבקש", והריסות סחף ניקוי" המילים

 ".והיקפה חבותו להוכחת כפוף" המילים

 

 לרבות") המילים לאחר, השישית השורה בתחילת

 המילים את להוסיף נבקש(", העצמית ההשתתפות

 ".החוקית חבותו תקרת עד"

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .57

41.17 

 

 את להחליף נבקש, החמישית השורה בתחילת

 המפקח או/ו העבודה מנהל רצון לשביעות" המילים

 שמאי לקביעת בהתאם" במילים", התאגיד מטעם

 ".הביטוח חברת מטעם מוסמך

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .58

41.18 

 

 נבקש", בעצמם ומתן המשא" המילים לאחר, בסיפא

 ".הקבלן עם פעולה בשיתוף" המילים את להוסיף

 

 .נדחית הבקשה

 סעיף תת  .59

41.19 

 

 או/ו התאגיד או/ו" המילים את לגרוע נבקש, בסיפא

 מטעמם העבודות מפקח או/ו מנהל

 .נדחית הבקשה



   

 
 

  
   

 

 

 סעיף תת  .60

41.30 

 

 בנוסחו") המילים לאחר, השנייה השורה בתחילת

 ".תיקוניו על" המילים את להוסיף נבקש(", המקורי

 

 .נדחית הבקשה

 

 .לעיל 34 לשאלה תשובה ראו

 סעיף תת  .61

41.31: 

 

 לגרוע" המילים לאחר, השלישית בשורה

 ".החוקית" המילה את להוסיף נבקש", מאחריותו

 

 .נדחית הבקשה

 – 1 –' ה נספח  .62
 קיום אישור

 ביטוחים

 

 המילים את להחליף נבקש, הראשונה השורה בסוף

 " .2013 ביט מגדל" במילים____",  מהדורה ביט"

 יהיו וליסהפה תנאי כי מוסכם
 המקובלים ביט לתנאי בהתאם

 .המבטח בחברה

 צד –' ב פרק  .63

 :שלישי
 הרחבות

 :מפורשות

 :2 הרחבה

 לביטוח לפוליסות רלוונטי. זו הרחבה לגרוע נבקש

 .אחרת ביטוח חברת ידי על המבוצעות רכב

 

 .נדחית הבקשה

 מיוחד תנאי  .64

 
 העבודות" המילים לאחר, השנייה השורה בתחילת

 בגין למעט" המילים את להוסיף נבקש", מטעמם

   ".המקצועית אחריותם

 

 . נדחית הבקשה

 אחריות  .65
 מקצועית

 

 נבקש", מקצועית אחריות" המילים לאחר, בכותרת

 חבות ביטוח עם משולבת" המילים את להוסיף

 ".המוצר

 הסר למען, תשונה לא הכותרת

 כי בזאת מובהר, ספק כל
 פוליסה עריכת של במקרה
 מקצועית לאחריות משולבת

 האחריות גבול, המוצר וחבות
 הסכום מכפלת יהיה המשולב

 .הביטוח בנספח המצוין

 

 . 1' מס הבהרה ותשובות שאלות קובץ את וכולל, המכרז במסגרת ההברה שאלות כלל את מרכז זה מסמך .1

 

 .הראשון השאלות בקובץ שפורסמו  לשאלות התשובות מן בחלק שינויים שחלו לכך המשתתפים לב תשומת .2

 

 .זה מכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך .3

 

 .זה במסמך האמור יגבר, זה במסמך לאמור ,נספחיו כל על במכרז האמור בין סתירה ויש יתכן שבו מקום כל .4

 

 .ידם על המוגשת להצעה ולצרפו זה מסמך על לחתום במכרז שתתפיםהמ כל על .5

 .הצלחהב .6

 

 

 ,בברכה

 מ"בע ים בת מי

 


