שאלות הבהרה – מכרז מס'  19/21להתקנה והפעלה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים – חברה כלכלית בנימין בע"מ
#

עמ'
במסמכי
המכרז

מס'
סעיף

.1

חלק א' – תנאי
המכרז

3

1.3.2

נבקש להבהיר כי כמות נקודות הטעינה תהא הבקשה התקבלה
בהתאם לגודל אזור התעשייה והביקוש בו,
וכפי שיסוכם בין הצדדים.

.2

חלק א' – תנאי
המכרז

3

1.3

נבקש להבהיר כי עיכוב בלוחות הזמנים הבקשה התקבלה
המפורטים אשר לא נגרם בשל מעשה או מחדל
של הספק ,לרבות עיכוב בקבלת אישור חח"י
להפעלת עמדת הטעינה כנדרש ,לא יהווה עיכוב
של הספק ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם.

.3

חלק א' – תנאי
המכרז

5

1.6

נבקש להוסיף לאחר המילים "דעתה הבלעדי" הבקשה התקבלה
את המילים "ובכפוף לקיום התייעצות עם
הספק ולכך שישנה התכנות טכנית להקמת
עמדת הטעינה במיקום המבוקש".

.4

חלק א' – תנאי
המכרז

5

1.9

הזמנה/חוזה/נספח

פירוט השאלה  /בקשת ההבהרה

תשובה

כמו כן נבקש למחוק את המשפט שמתחיל הבקשה נדחית.
במילים "בעצם הגשה ההצעה למכרז" עד סופו.
כמו כן נבקש להבהיר ,עד מתי רשאית החברה בכל מהלך ההתקשרות בחוזה
להזמין עמדות טעינה במסלולים א' ו-ב'?
נבקש להבהיר כי הוראות המכרז וההסכם הבקשה התקבלה
יחולו ,ביחס לכל עמדה בנפרד ,למשך 60
חודשים ממועד הפעלתה .מובהר כי המציע
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הזוכה מסתמך על רווחיו מעמדות הטעינה
לצורך החזר השקעתו ועל כן ,קיצור תקופת
ההתקשרות עשויה להפוך את הפרויקט לבלתי
כלכלי ואף הפסדי.
.5

חלק א' – תנאי
המכרז

.6

חלק א' – תנאי
המכרז

.7

חלק א' – תנאי
המכרז

נבקש כי הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה הבקשה התקבלה
בכפוף לקבלת אישור הספק מראש ובכתב.

5

1.9

18

7.2

35

5.2

5

1.10

35

3.8

נבקש להבהיר כי ככל שבשינוי או עדכון כאמור הבקשה נדחית.
יש כדי להטיל על המורשה עלויות נוספות ,אזי יחד עם זאת ,מדובר על שינוי/עדכון שבלעדיו
עדכון כאמור ייעשה בהסכמת הצדדים ובכפוף
לא ניתן להפעיל את העמדות במעל ל30%
לכך שהחברה תישא בעלויות של עדכון ו/או
מהרכבים.
החלפת עמדות טעינה כאמור בסעיף זה.

6

1.12

הבקשה התקבלה יחד עם תוספת בסוף
נבקש לבצע בסעיף את השינויים הבאים:
" ...במקרה בו החברה תחליט לבטל את המכרז "במידת הסביר במחירי השוק".
לאחר שנחתם חוזה עם הזוכה במכרז או
במקרה בו החליטה החברה להקטין את כמות
העמדות ,ובכל מקרה ולאחר שהזוכה רכש
עמדות טעינה ו/או חומרים אחרים בהתאם
למתחייב בחוזה לצורך קיום חיוביו על פי
החוזה ,הצדדים ידונו על מתן פיצוי הולם
לזוכה במכרז בגין עמדות הטעינה שרכש יפוצה
הזוכה בגין נזקיו ככל שנגרמו וכנגד
אסמכתאות כדין.
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.8

חלק א' – תנאי
המכרז

.9

חלק א' – תנאי
המכרז

7

.10

חלק א' – תנאי
המכרז

7

3.2.4

.11

חלק א' – תנאי
המכרז

11

9

נבקש כי הארכת תוקפה של ההצעה יתאפשר התשובה התקבלה.
לאחר אישור המציע.

.12

חלק א' – תנאי
המכרז

11

10

נבקש להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל תנאי הבקשה התקבלה.
הסף ,ולהעדר נסיבות בגינן רשאית החברה
מפורשות לבטל זכייה של מציע ,החברה

נבקש להבהיר כי:

הבקשה התקבלה.

6

1.14

42

19.2

3.2.1

נבקש להבהיר כי מירב הנקודות יינתן למציע התשובה התקבלה.
שיציע את המחיר הגבוה ביותר ,ולא הזול
ביותר כפי שכתוב בסעיף הנ"ל.

שינוי בתקנון  /הסכם השימוש ו/או אי אישורו
ייעשו מטעמים סבירים בלבד.

לא יהא באישור החברה כאמור או העדרו בכך ככל שהבקשה הוגשה לכל הפחות  2שבועות
כדי לעכב את הפעלת עמדות הטעינה או להביא לבחינה.
לאי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם
זה.
החברה והעירייה לא יערכו שינויים אשר יש הבקשה התקבלה.
בהם להטיל על הספק עלויות נוספות של
התחייב להן מפורשות ( אלא אם שינויים
נדרשים ע"פ דין)
נבקש לצרף נוסחה הממחישה את האמור הצעה זולה חלקי ההצעה נבחנת במכפלת
הניקוד המקסימאלי .נוסחה זו רלוונטית לכל
בסעיף זה לעניין ניקוד ההצעות שיתקבלו.
הסעיפים בהם ההצעה הזולה ביותר מזכה
ביקוד המקסימאלי.
בסעיפים בהם ההצעה הגבוהה מזכה בניקוד
המקסימאלי הנוסחה תהא הפוכה (הצעה
נבחנת חלקי הצעה טובה ביותר)
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מחויבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה
ביותר.

.13

חלק א' – תנאי
המכרז

.14

חלק א' – תנאי
המכרז

.15

חלק א' – תנאי
המכרז

13

.16

חלק א' – תנאי
המכרז

13

.17

נספח ב' – אישור
רו"ח

26

נבקש להבהיר כי ניתן להגיש אישור כאמור על הבקשה התקבלה.
נייר לוגו של רו"ח.

 .18נספח ד' – נוסח
אישור עו"ד/רו"ח

29

נבקש להבהיר כי ניתן להגיש אישור כאמור על הבקשה התקבלה ,ניתן להגיש את האישור על
נייר לוגו של רו"ח או עו"ד.
נייר לוגו של רו"ח.

.19

חוזה

13

12.3

18

6.1

נבקש להאריך את התקופה האמורה ל 10-ימי הבקשה התקבלה.
עסקים.
הבקשה התקבלה.

13

12.5

18

6.2

נבקש כי ביטול הודעת הזכייה יתאפשר לאחר הבקשה התקבלה.
מתן תקופת ריפוי של  5ימי עסקים.

12.3

ככול הנראה יש טעות בסעיף ,במידה ואין
נבקש למחוק את הסעיף.
לחלופין נבקש להבהיר כי האמור בסעיף יחול טעות – הבקשה לא התקבלה.
בכפוף לכך שלא היה ניתן להשיג מידע כאמור
באמצעים סבירים וכי אותו מידע לא היה
לנחלת הכלל בטרם הוכרז המציע כזוכה.

12.7

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה כפוף לכך עבודות בשטח בלבד ,מוסכם .שירותים לא.
שהספק לא סיפק בפועל שירותים ו/או עבודות
לחברה.

34

3.1

נבקש כי ביטול ההסכם לפי סעיף זה ע"י הבקשה התקבלה.
החברה יתאפשר רק לאחר משלוח הודעה
לספק בדבר היעדר ההיתר ו/או הרישיון ומתן
תקופת ריפוי של  7ימים.
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.20

חוזה

35

3.4

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה יחול רק הבקשה לא התקבלה ,הבקשה נוגדת את מהות
ביחס לעמדות שפרטיהן נמסרו עד למועד המכרז.
חתימת ההסכם.

.21

חוזה

35

4.1

נבקש להבהיר מה יחול ביחס למסלול ב' מבהיר כי העיניין קיים בכל החלופות.
ומסלול ג' ,אשר גם בהם תידרשנה בפועל
הקצאה של חניות לצורך העמדת הרכבים
בסמוך לעמדות הטעינה.

.22

חוזה

35

4.2

נבקש להוסיף את המילים "במקרה בו הבקשה התקבלה.
הושבתה עמדה עקב הפרת החברה את הוראות
סעיף זה ,תשפה החברה את הספק בגובה
ההכנסות המשוער לפי אורך ההשבתה,
בהתבסס על נתוני אותה עמדה ב 3 -חודשים
שקדמו להשבתה כאמור".

.23

חוזה

33

5.3

.24

חוזה

33

5.4

.25

חוזה

36

6.6

נבקש למחוק את הסעיף.

בקשה נדחית.

לחלופין נבקש להבהיר כי החברה תפצה את
הקבלן בגין כל נזק שייגרם לו עקב ביטול
כאמור.
נבקש למחוק את הסעיף.

החלופה המוצעת מתקבלת.

לחלופין ,נבקש להוסיף ,לאחר המילים "על כל
טענה בעניין" ,את המילים "למעט במקרה
שבו ,טרם מועד ביטול תקופת ההתקשרות
כאמור ,ביצע הספק הזמנה של חומרים ו/או
עמדות .במקרה כאמור יפוצה הספק בגין נזקיו
בכפוף להצגת אסמכתאות כדין".
נבקש למחוק את המילים "ועל פי נהלי הבקשה התקבלה.
הבטיחות בעבודה של החברה".
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.26

חוזה

36

6.7

.27

חוזה

37

7.3

.28

חוזה

37

8.2-8.3

נבקש למחוק את המילים "במשך הזמן הקצר הבקשה נדחית.
והמינימאלי ביותר הניתן" ובמקומן לכתוב
"בהתאם ללוחות הזמנים אליהם התחייב
בהסכם".

נבקש למחוק את המילים "בהתאם ללוחות הבקשה התקבלה.
הזמנים שייקבעו על ידי החברה" ובמקומן
לכתוב "ללוחות הזמנים שהוסכמו במסגרת
הסכם זה וככל שלא הוסכמו ,לכל הפחות 90
ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודות".
נבקש למחוק את המילים "באותו היום בו נודע הבקשה נדחית.
למורשה עליהם" במילים "תוך שני ( )2ימי יש לתקן את הסעיף "שהוצבו במסגרת כל
עסקים מיום גילוי הליקוי החמור".
החלופות"
כמו כן נבקש להחליף את המילים " 7ימים" הבקשה התקבלה.
במילים "שבעה ( )7ימי עסקים".
בנוסף נבקש למחוק את המילים "וזאת בנוסף ,הבקשה נדחית.
לכל סעד אחר על פי דין או החוזה".
נבקש להוסיף לאחר המילים "היכולת הטכנית הבקשה התקבלה.
לכך" את המילים "ובלבד שהדבר מותר על פי "ובלבד שהדבר מותר על פי החוזה וכל דין"
כל הסכם של הספק וכל דין".
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.29

חוזה

38

9.1

נבקש להבהיר כי התמורה תשולם על ידי הבקשה התקבלה.
החברה

.30

חוזה

38

9.1.1

נבקש לוודא כי התמורה בסעיפים אלו הבקשה התקבלה.
מתייחסת לעמדת טעינה שתוקם במסגרת
המסלול השלישי (מסלול ג') ,כלומר ,עמדת הבקשה התקבלה.
טעינה לתושב.

.31

חוזה

38

9.1.2

נבקש כי התמורה תשולם בתנאי שוטף 30 +

הבקשה התקבלה.

.32

חוזה

38

9.1.3

נבקש להבהיר כי התשלום הינו בכפוף לאמור הבקשה התקבלה.
בחלופה ג' (מסלול ג') ולא לחלופה ב' ,כפי
שכתוב בסעיף בנוסחו המקורי.

.33

חוזה

39

9.4

.34

חוזה

39

10.2

נבקש למחוק את המילים "לרבות אלה שיקבל בקשה נדחית.
מהחברה.",

.35

חוזה

39

10.4

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה של בקשה התקבלה.
החברה".

.36

חוזה

39

12.1

נבקש להוסיף לאחר המילים "נגרם על ידן" את בקשה התקבלה.
המילים "או על ידי מי מטעמן ,לרבות נזק
שנגרם ברשלנות ו/או בזדון.

.37

חוזה

40

12.2

נבקש למחוק את המילים "או מכל טעם אחר בקשה התקבלה.
של אחריות ,או על יסוד כל סיבה אחרת".

9.1.2

נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה התקבלה.

לחלופין נבקש להבהיר כי הפסקת אספקת כמו כן ,יש להוסיף " במקרה כי המורשה יפגר
החשמל לעמדות הטעינה תתאפשר רק לאחר בהעברת תשלומים לחברה ו/או לתושב".
שהתריעה החברה בפני הספק על פיגור
בתשלומים כאמור ,ולאחר שניתנה לספק
תקופת ריפוי של  7ימי עסקים.
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.38

חוזה

40

12.3

.39

חוזה

42

18.2

.40

חוזה

42

19.5

נבקש למחוק את המילים "לאחר קבלת הבקשה נדחית .מדובר ככול הנראה על סעיף
19.1
אישורה המוקדם של החברה".

.41

חוזה

42

19.5

נבקש להחליף את הסעיף בסעיף הבא :הבקשה נדחית.
"מוסכם על הצדדים כי המורשה רשאי
להשתמש בשטח שעל גבי מערכות הטעינה,
לרבות עמדות הטעינה ,לצורך פרסום וכי
החברה לא תהא זכאית להכנסותיו מפעילות
זו ,ובלבד שהחברה תאשר כי הוראות ההכוונה,
ההדרכה והשימוש בעמדה ,לרבות פרטים
לקבלת תמיכה הינם ברורים וקלים לזיהוי".

.42

חוזה

42

20.1

נספח ה' – נוסח
ערבות בנקאית

65

נבקש כי סכום הערבות יתוקן לחמישים אלף הבקשה נדחית.
(.₪ )50,000
הבקשה נדחית.

נבקש כי שיפוי כאמור בסעיף יינתן בכפוף הבקשה התקבלה.
לקיומו של פסק דין סופי שקובע את אחריות
הספק לנזק.
נבקש לבצע בסעיף את השינויים הבאים:

הבקשה נדחית.

"...החברה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול
דעתה המוחלט להעביר את זכויותיה ו/או
חובותיה על פי חוזה זה לאחר לתאגיד עירוני
נוסף שהינו בבעלות מלאה של מועצה אזורית
מטה בנימין ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה
לחברה המזמינה ,ובלבד שמי שהועברו לו
הזכויות והחובות כאמור ,יישא בכל
התחייבויות החברה כלפי המורשה על פי חוזה
זה"...
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.43

חוזה

.44

חוזה

43

.45

חוזה

43

22.1.1

.46

חוזה

43

22.1.2

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר הבקשה נדחית.
פיצוי מוסכם ויתאפשר רק עד לגובה הנזקים
שנוצרו בפועל לחברה כתוצאה מאי עמידת
הספק באיזו מהתחייבויותיו לפי המכרז.

42

20.3

43

,20.5
20.6

21.2

נבקש להאריך את התקופה האמורה ל 60-הבקשה נדחית.
ימים.
נבקש למחוק את המילים "או נראה לחברה ,הבקשה התקבלה.
בהתאם לשיקול דעתה ,כי בכוונת המורשה
להסתלק מביצוע החוזה" .נבקש להבהיר כי
במקרה כאמור יעמדו לרשות החברה התרופות
הקבועות במקרה של הפרה צפויה ע"פ חוק
החוזים – תרופות וע"פ כל דין.

בנוסף נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לפי
סעיפים אלו יהיה סעד סופי וממצה של החברה
אשר לא תהיה זכאית לכל תרופה נוספת מכוח
המכרז ,החוזה או לפי כל דין ,למעט במקרה
שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים.
כמו כן נבקש כי השלמת סכום הערבות לאחר הבקשה התקבלה.
חילוטה יתבצע תוך  14ימי עסקים ממועד
החילוט בפועל.
לבסוף נבקש כי תינתן לספק ,בטרם חילוט הבקשה התקבלה.
הערבות ,תקופה של  14ימים אשר במהלכם
יוכל לרפא את ההפרה הנטענת.
נבקש למחוק את הסעיף או להבהיר את אופי הבקשה התקבלה( .למחוק)
ההוראות שהחברה עלולה לתת לספק בקשר
עם פינוי העמדות.
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.47

חוזה

43

22.1.3

.48

חוזה

43

23

.49

נספח ג' – מפרט
טכני/שירות
ותחזוקה

47

פרק שני נבקש להבהיר כי תכניות ההתקנה יוגשו  30יום הבקשה התקבלה.
– סעיף מיום קבלת הזמנת עבודה ולא ממועד חתימת
ההסכם.
1.1

.50

נספח ג' – מפרט
טכני/שירות
ותחזוקה

48

פרק שני בסעיף הנ"ל נקבע כי "המונחים "שעות היום" לבטל את הסעיף
– סעיף ו"-תעריפים גבוהים" ייקבעו ע"י החברה.
לפיכך נבקש להבהיר את הסתירה עם 1.3
2.8
לחלק א' הכללי (תנאי המכרז) ,לפיו הספק
רשאי לגבות תשלום בגין חניה ללא טעינה "כפי
שימצא לנכון".

.51

נספח ג' – מפרט
טכני/שירות
ותחזוקה

56

נבקש להחליף את המילים "כשיש בידי החברה הבקשה נדחית.
הוכחה ש" במילים "לאחר שהוכח בערכאה
שיפוטית כי"
נבקש להוסיף את המילים " ,למעט פרסום הבקשה התקבלה.
שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של
רשות שיפוטית או רשות מוסמכת ,ובלבד
שהספק עדכן את החברה באופן מידי בדבר
דרישה למסירת המידע ,אפשר לה להתגונן
כנגדה וסייע לה בכך כמידת האפשר".

נבקש להסב את תשומת לב החברה כי באם
רכב חונה בתא החנייה ואינו מחובר לעמדת
הטעינה ,אין ביכולת המציע לאכוף או לאתר
את הרכב .אי לכך ,נבקש לבטל את הדרישה
לאכיפה של רכב שאינו מחובר לעמדת הטעינה.
16

נבקש להפחית את כלל הפיצויים המוסכמים פיגור בהעברת דמי התמורה לחברה (יש
כך שלא יעלו על  20%מהסכום הנקוב בנספח .להוסיף "ו/או לתושב")  ₪ 1500ליום .השאר
לא מקבל תיקון.
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.1

נספח
חלק א' –
תנאי המכרז
חוזה

.2

עמוד סעיף
7.2.6
9
40

14

.3

נספח ד' -
ביטוח

61

1

.4

נספח ד' -
ביטוח

61

1.1

תשובה
שאלה
מבוקש להחליף את המילה "מבטחים" במילים הבקשה התקבלה .יש לתקן בסעיף שמדובר על
נספח ד'  1ולא ה'.
"אנשי ביטוח מטעמם".
מבוקש להחליף את המילים "בכל משך תקופת הבקשה נדחית.
ההתקשרות (לרבות כל תקופת מוארכת)" במילים
"ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה למשך
שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת
ההתקשרות".
מאושר להחליף את הסיפרה  7בסיפרה .5
מבוקש:
• להסיר את המילים "כדי לכסות את עצמו השאר לא מאושר.
ו/או מי מטעמו"
• להסיר את המילים "ו/או על הבאים
מכוחו"
• להסיר את המילים "או בעקיפין"
• להחליף את הספרה " "7בספרה ""3
מבוקש:
• להסיר את המילים "הכיסוי יורחב לכסות
את אחריותו האישית של כל אדם
המועסק על ידי המבוטח בגין מקרה
ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו"
• להסיר את המילים "אחריות מקצועית".
• להסיר את המילים "וחבות בגין מוצרים
ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים שהם
בבעלות המורשה או באחריותו או
בחזקתו"
• להסיר את המילים "במידה ויתבעו"
• להוסיף את המילה "בגין" לאחר המילים
"ו/או"
•

מאושרת הסרת המילים "אחריות מקצועית".
מאושרת הסרת המילים " :במידה ויתבעו".
השאר אינו מאושר
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.5

נספח ד' -
ביטוח

61

1.2

.6

נספח ד' -
ביטוח

61

1.3

.7

נספח ד' -
ביטוח

61

1.4

.8

נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח

62

1.6

62

1.7

.9

מבוקש:
• להחליף את המילים "ועקב עיסוקם"
המילים "ביצוע העבודות".
• להסיר את המילים "ו/או מי מטעמם"
לאחר המילים "הרשות המקומית".
מבוקש:
• להסיר את המילים "או הפועלים מטעמו"
• להסיר את המילים "כערך רכישה או
הקמה מחדש"
• להחליף את המילה "המקובלים" במילה
"המבוטחים"
• למחוק את המילים "ו/או מי מטעמם"
לאחר המילים "הרשות המקומית".
• להוסיף הסיפא של הסעיף את המילים
"המורשה רשאי שלא לערוך את הביטוח
בהתאם לפטור שבסעיף ."8
מבוקש:
• להסיר את המילים "הוצאת דיבה"" ,לשון
הרע" ,זכויות יוצרים"
• להוסיף את המילים "עקב מקרה ביטוח"
לאחר המילים "אבדן שימוש"
• להסיר את המילים "ו/או מי מטעמם"
לאחר המילים "רשות מקומית"
• להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים
"מי מטעמו"
• להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים
"אך לא תכוסה חבות המזמין ו/או הרשות
המקומית".
מבוקש להחליף את הספרות " "1,000,000בספרות
""400,000
מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים
"המורשה רשאי שלא לערוך את הביטוח בכפוף
לפטור שבסעיף ."8

הבקשה נדחית.

מאושר להוסיף סייפא " :המורשה רשאי שלא
לערוך את הביטוח בהתאם לפטור שבסעיף ."8
השאר אינו מאושר

מאושר הסרת המילים "זכויות יוצרים"
מאושר הוספת המילים "עקב מקרה ביטוח"
מאושר הוספת המילה "בגין" כמבוקש
מאושר תוספת לסייפא" :אך לא תכוסה חבות
המזמין ו/או הרשות המקומית".
לא מאושרת הסרת המילים " ו/או מי מטעמם.".

הבקשה נדחית.
הבקשה התקבלה.
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.10

נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח

.12

נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח

.15

נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח
נספח ד' -
ביטוח

.18

נספח ד– '1
אישור קיום
ביטוחים –
מתקני טעינה

רכוש

.19

נספח ד– '1
אישור קיום

צד ג'

.11

.13
.14

.16
.17

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "וצד הבקשה נדחית.
ג'"
מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים הבקשה התקבלה.
"ואולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות
המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין".
הבקשה נדחית.
מבוקש להחליף את הספרות " "60בספרות ""30

62

1.9.1

62

1.9.4

62

1.9.5

62

2

62

3

מבוקש להחליף את המילה "בלעדית" במילים "על הבקשה נדחית.
פי דין"
מאושר להוסיף את המילה "ו/או לשפות" לאחר
מבוקש:
המילה "לפצות".
• להחליף את המילה "לפצות" במילה
השאר אינו מאושר
"לשפות"
• להסיר את המילה "כל" לפני המילה
"נזק"
• להסיר את המילים "או בעקיפין"
• להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר
המילים "אחראי לו"
• להסיר את המילים "א/או הפיצוי"

62

4

נבקש להחליף את המילה "שבע" במילה "שלוש"

מאושר להחליף את המילה "שבע" במילה "5חמש".

62

7

נבקש להסיר סעיף זה

הבקשה נדחית.

62

10

מבוקש :להוסיף בסיפא הסעיף את המילים :מאושרת הוספת סייפא בנוסח הבא " :אולם
"אולם מוסכם כי איחור של עד  10ימים בהמצאת מוסכם כי איחור של עד  10ימים בהמצאת אישור
אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב ממדינת הביטוח לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".
ישראל לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".
לא מאושרת הסרת המילים "ביט " אולם ככל
מבוקש:
שיומצא אישור לנוסח ביט במהדורה אחרת או
• עמודת נוסח ומספר הפוליסה – להסיר
נוסח זהה של מבטח אחר לא יהא בכך משום הפרה
את המילים "ביט "2019
של התנאים".
• להסיר את קוד " – 311כיסוי אבדן
מאושר הסרת קוד 311
תוצאתי עבור מבקש האישור"
לא מאושרת הסרת המילים "ביט " אולם ככל
מבוקש :
שיומצא אישור לנוסח ביט במהדורה אחרת או
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ביטוחים –
מתקני טעינה
.20

נספח ד– '1
אישור קיום
ביטוחים –
מתקני טעינה

.21

נספח ד– '1
אישור קיום
ביטוחים –
מתקני טעינה

.22

נספח ד– '1
אישור קיום
ביטוחים –
מתקני טעינה

מס"ד

•

עמודת נוסח ומספר הפוליסה – להסיר
את המילים "ביט  2019לא יהא בכך
משום הפרה של התנאים".
להסיר את קוד " – 304הרחב שיפוי"

נוסח זהה של מבטח אחר לא יהא בכך משום הפרה
של התנאים".
לא מאושר הסרת קוד 304

•
מבוקש :
אחריות
מקצועית
• להסיר את קוד " 302אחריות צולבת"
2019
• להסיר את קוד " – 304הרחב שיפוי"
לא מאושר הסרת קוד 046
מבוקש:
פירוט
• להסיר קוד שירות " 046מכירת  /רכישת  /מאושר הוספת קוד 029
השירותים
השכרת ציוד
• להוסיף קוד שירות " – 029התקנת
ושדרוג מערכות וצמודי מבנה:
הבקשה נדחית.
ביטול/שינוי מבוקש להחליף את הספרות " "60בספרות ""30
הפוליסה

המסמך אליו מתייחסות
ההבהרה עמ'

פרק וסעיף רלבנטיים,
עמ'

נוסח השאלה

הבקשה נדחית.

מענה

סעיף 2.3

נבקש לתקן את נוסח הסעיף כך שבמקום  50עמדות תוקן ל 30-בשאלת הבהרה
אחרת.
ירשם  40עמדות טעינה

עמ' 9

סעיף 7.2.6

עמ' 13

סעיף .12.3

נבקש למחוק את הוראה על פיה על " :על המצעים הבקשה נדחית.
לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את
הביטוחים הנדרשים" ...הדרישה אינה ישימה.
נבקש לתקן את הסעיף כך שמועד להמצאת אישור מאושר לשנות " :על הזוכה
להמציא את אישור הביטוח
הביטוח יחול:
כנדרש בחוזה לא יאוחר מ14 -

עמ' 6
תנאי
במכרז

סף

להשתתפות
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"לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן
השירותים בהתאם".

יום טרם תחילת ביצוע העבודות
ו/או מתן השירותים בהתאם".

חוזה התקשרות
עמ' 36

סעיף 5.4

עמ' 39

סעיף - 12.2אחריות

עמ' 39

סעיף 12.3

עמ' 41

סעיף 18

הבקשה התקבלה.

נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
 .5.4בוטל ההסכם ע"י החברה כאמור בסעיף 5.3
לעיל ,המורשה יהיה זכאי לתשלום ההוצאות שהוצאו
על ידו בפועל לצורך עמידה בהתחייבויותיו בהסכם
ובמכרז עד למועד ביטול ההסכם ע"י החברה והכל
בכפוף לסבירות ההוצאות.
הבקשה נדחית.
נבקש לתקן כדלקמן:
"המורשה ישא באחריות על פי דין לכל נזק ו/או
הפסד ו/או אובדן ישירים ...ויישא בתשלום כל נזק
ישיר לו הוא אחראי"..

אחריותו של המורשה על פי הסכם זה תהיה מוגבלת הבקשה נדחית.
לסך הכנסות המורשה מהפעלת העמדה בשנת
ההפעלה.

נבקש לתקן כדלקמן:

הבקשה התקבלה.

"המורשה מתחייב לשפות את החברה ו/או את
המועצה בגין כל נזק ישיר שיידרשו לשאת בו ..בגין
כל תאונה ,חבלה או נזק ישיר שנגרמו לכל אדם ,לגוף
או לרכוש ,ולא התפשרה"..
והכל בכפוף לפס"ד חלוט ,שלא עוכב ביצועו ,בו
נקבעה אחריות המורשה ובלבד ולמורשה ניתנה
ההזדמנות להתגונן בפני התביעה.
נבקש לתקן כדלקמן:

הבקשה התקבלה.
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"...החברה תהא רשאית לסרב ליתן את הסכמתה
כאמור מטעמים סבירים בלבד ,או להסכים לתנאים
שתמצא לנכון"...
עמ' 42

סעיף  - 20ערבות

עמ' 42

סעיף 20.1

עמ' 42

סעיף 20.3

הערבות
נדחית.
נבקש לתקן את סכום הערבות לסך של  5%.מערך הבקשה
משמשת גם כנגד אי תשלום
הפרויקט
חשמל של התושב.
הבקשה התקבלה.
נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
" ...מוסכם כי החברה תהא רשאית להציג את
הערבות הבנקאית לפרעון ,כולה או חלקה ,זאת
לאחר שנתנה למורשה הודעה מראש בת  10ימים"...

עמ' 43

סעיף 20.5

נבקש לתקן כדלקמן:
" החברה תהא רשאית לחלט את הערבות ,כולה או הבקשה נדחית.
חלקה ,לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ישירים ו/או פיצוי
אשר באחריות המורשה"..

נספח ג' – נספח ביטוח
עמ' 61

סעיף 1

נבקש לתקן כדלקמן:
 .1יעודכנו/יותאמו הגדרות "מורשה" ספק"
"קבלן" לאורך כל הנספח.
 .2ימחקו המילים "כדי לכסות...לחוזה זה" .מדובר
בניסוח לא מקובל ועוד בהמשך הנספח נכלל
פירוט בגין הביטוחים הנדרשים מה מכסים ומה
היקפם.
 .3במקום "לא יאוחר מיום חתימת הסכם זה" יבוא
" לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או
מתן השירותים בהתאם"  .לחלופין ,מבוקש
להבהיר מהו מועד המצאת האישור .בסעיף 12.3

 .1מאושר
ל"המורשה".
 .2לא מאושר
 .3ראו התייחסות סעיף 12.3
בעמ'  13כפי שצויין לעיל .יחול
גם כאן.
 .4לא מאושר
 .5מאושר שינוי ל 5 -שנים
.6א .מאושר בכפוף לגבול
אחריות מצטבר של 15,000,000
.₪
מאושר בכפוף לקיום
.6ב.
ביטוח אחריות מקצועית כנדרש
בתוקף.
שינוי

ההגדרות
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עמ' 61

סעיף 1.1

בעמוד  13למסמכי המכרז מצוין " 5ימים
ממועד זכייה" ובסעיף זה "לא יאוחר מחתימת
הסכם זה".
 .4לאחר "תוקפו של הסכם זה" יבוא "לפי דרישת
המזמין".
 .5במקום " 7שנים" יבוא " 3שנים"
 .6יובהר כי הספק רשאי ,בכפוף לכך כי עומד
בדרישות הביטוח היקף כיסוי וכו';
א .להמציא פוליסה משולבת לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי חבות מוצר אחריות
מקצועית וחבות בעלי מוסכים בגבולות
אחריות משותפים הקבועים במטבע דולרי
(ארה"ב)" להלן הפוליסה " :הפוליסה
המשולבת"
ב .לצורך "אספקה ,התקנה ,הצבה של
המערכות" להציג אישור ביטוח עבודות אשר
היקפו לא יפחת מהמפורט בסעיף 1.1
(אחריות כלפי צד ג') ובסעיף ( 1.2ביטוח
חבות מעבידים)
 .1לא מאושר
נבקש לתקן כדלקמן:
 .1במקום "וסה"כ לכל האירועים" יבוא "בגין כל
מקרי הביטוח אשר אירעו".
 .2במקום "חבות המבוטחים" ,יבוא "חבות
הספק"
 .3לאחר "המועסק על ידי" ימחק "המבוטח" ויבוא
"הספק ונגרם על ידו בהיותו שלוחו של הספק
תוך כדי ועקב עיסוקו אצל הספק".
 .4ימחק "אחריות מקצועית" .יובהר באיזה כיסוי
ביטוחי מדובר .דרישות המכרז כוללות גם
ביטוח אחריות מקצועית.
לחלופין,

 .2לא מאושר
 .3לא מאושר
 .4מאושר מחיקת המילים
"אחריות מקצועית".
 .5לא מאושר
 .6מאושר למחוק את המילים:
"במידה ויתבע".
 .7מאושר ובלבד שהכיסוי לא
יפחת מהמבוקש בנספח.
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לאחר "אחריות מקצועית" יבוא" :למעט נזק
הנובע מ :אחריותו המקצועית של הספק ו/או מי
מטעמו הנובעת משרותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או
פיקוח ו/או שירותים רפואיים ,שניתנו על ידו לצד
שלישי במסגרת מקצועו ו/או עיסוקו של הספק
ו/או אחריותו הניהולית של הספק ו/או כל איש
בשרותו ,הניתנת לכיסוי על פי פוליסה לביטוח
חבות נושאי משרה".
 .5ימחקו "וחבות בגין מוצרים...בחזקתו" יובהר
באיזה כיסוי ביטוחי מדובר .דרישות המכרז
כוללות גם ביטוח חבות מוצר.
לחלופין,
לאחר "או בחזקתו" יבוא " למעט נזק הנובע מ:
מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו,
הורכבו או שווקו על ידי הספק או על ידי כל איש
בשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו
הישירה של הספק .כמו כן יובהר כי הפוליסה
כוללת חריג נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו
המבוטל עד לגבול אחריות של ( 250,000$לחלופין
מבוקש לקבל/לקבוע גבול אחריות אחר) למקרה
ולתקופת ביטוח".
מבוקש לקבל החריג לגבי רכוש שהמבוטח בעל
זיקה לו.
.6במקום "במידה ויתבע בגין אחריותם" יבוא
"במידה ותוטל עליהם אחריות".
.7לעניין כיסוי נזק לצד שלישי במהלך הקמה הרכבה
הפירוק והפינוי של מתקנים –הספק יהיה רשאי
לצורך קיום דרישות הביטוח במכרז לערוך ביטוח
עבודות קבלניות.
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הבקשה נדחית.

עמ' 61

סעיף 1.2

נבקש לתקן כדלקמן:
.1במקום "לכל האירועים" יבוא "בגין כל מקרי
הביטוח שאירעו"
.2לאחר "חבות" ימחק "המבוטחים" ויבוא "החוקית
של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק
האחריות למוצרים פגומים תש"ם "1980 -
 .3לאחר "קבלני משנה ועובדיהם" יבוא "היה ויחשב
מעבידם"
 .4ימחק "ו/או מי מטעמם" ויבוא "עובדיהם
ומנהליהם".

עמ' 61

1.3

עמ' 61

סעיף 1.4

נבקש לתקן כדלקמן:
 .1ימחק "או לכל צורך אחר"
 .2לאחר "במלוא ערכם" יבוא "למעט מלאי" וימחק
"כערך רכישה או הקמה מחדש".
 .3במקום "המקובלים" יבוא "המבוטחים" לאחר
"נזק בזדון" יבוא "על בסיס נזק ראשון"
 .4לאחר "התנגשות" יבוא "למעט בעת העברה
ישירה על גבי כלי רכב מנועי".
 .5מאושר
נבקש לתקן כדלקמן:
 .6מאושר
 .1במקום  ₪ 10,000,000יתקבל .$ 2,000,000
 .2במקום "לכל האירועים" יבוא "בגין כל התביעות השאר אינו מאושר
שהוגשו במהלך".
 .3במקום "הוצאת דיבה ,לשון הרע" יבוא "הוצאת
דיבה ולשון הרע".
 .4ימחק "ומנהלים (להבדיל משותפים ובעלים)".
לחלופין ,יובהר כי מדובר במנהלים שהינם עובדי
הספק.
 .5ימחק "הפרת זכויות יוצרים""
 .6לאחר "אובדן שימוש" יבוא "בעקבות מקרה
ביטוח מכוסה".

הבקשה נדחית.
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עמ' 62

סעיף 1.6

עמ' 62

סעיף 1.7

עמ' 62

סעיף 1.8

עמ' 62

סעיף 1.9

 .7לאחר "שלא נערך ביטוח" יבוא "אחריות
מקצועית אחר בתוקף במועד הגשת התביעה"
וימחק "המבטח את הסיכון המבוטח לפי
הפוליסה".
 .8ימחק "ו/או מי מטעמם"
הבקשה נדחית.
נבקש לתקן כדלקמן:
במקום גבול אחריות של  ₪ 1,000,000בגין נזק אחד"
יבוא "בגבול אחריות של  ₪ 600,000לכלי".
הבקשה נדחית.
נבקש לתקן כדלקמן:
לאחר "כלי רכב" יבוא "החייבים בביטוח חובה".
 .1הבקשה נדחית.
נבקש לתקן כדלקמן:
 .1לאחר "המשמש לעבודות" יבוא "על ידי הספק  .2הבקשה התקבלה.
ו/או מי מטעמו"
 .2תתווסף פיסקה ויבוא "על אף האמור לעיל,
הספק רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש האמור
בסעיפים  1.7 ,1.3ו 1.8-ואולם בכפוף לאמור
בסעיף הפטור למטה (סעיף  )8ייחשב כמי שערך
הביטוח במלואו".
 .3מאושר
נבקש לתקן כדלקמן:
 .1בסעיף  1.9.1ימחק " 2016או נוסחים שווי ערך"  .4מאושר
 .2בסעיף  1.9.2לאחר "כל הביטוחים" יבוא "למעט השאר לא מאושר
ביטוחי חובה צד ג' ומקיף של כלי רכב החייבים
בביטוח חובה".
 .3סעיף  1.9.3יוחלף בנוסח הבא " :הפרת תנאי
ביטוחי הקבלן והתנאותיהם ו/או אי עמידה
בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי
מטעם הקבלן לא תגרע מזכויות המזמין לקבלת
שיפוי על פי הביטוחים כאמור"
 .4בסעיף  1.9.4יתווסף בסיפא" :אולם אין בביטול
הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות
הקבלן על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – "1981
 .5בסעיף  1.9.5במקום "בהודעה כתובה בדואר
רשום" יבוא "במשלוח הודעה" "לפחות  60יום"
יבוא " 30ימים"
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עמ' 62

סעיף 3

עמ' 62

סעיף 4

עמ' 62

סעיפים 6+7

עמ' 62

סעיף 8

עמ' 62

סעיף 10

נספח ד' - 1אישור קיום
ביטוחים מתקני טעינה

מאושר להוסיף "ו/או לשפות"
נבקש לתקן כדלקמן:
במקום "לפצות" יבוא "לשפות" ימחק "או בעקיפין" לאחר המילה לפצות".
במקום "ידאג ויוודא לגבי" יבוא " :יכלול בהסכמים השאר אינו מאושר
עם".
נבקש לתקן כדלקמן:
במקום "עד תום שבע" יבוא "שלוש שנים נוספות"
נבקש למחוק את הסעיפים

מאושר  5שנים.
הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את המילים " :מי מטעמם" לחלופין הבקשה נדחית.
מבוקש להסביר למי הכוונה.
נבקש להוסיף כדלקמן:
"ואולם איחור של עד  10ימים במועד המצאת
אישור עריכת ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית"
 .1במבקש האישור מבקשים למחוק את "ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או נבחריהם".
כמו כן יעודכנו פרטים מלאים של ה"ה כולל
ת.ז/ח.פ ומען.
 .2ביטוח רכוש –
 .aימחק ""2019
 .bימחק קוד  .311דרישה לכלול כיסוי אובדן
תוצאתי עבור מבקש האישור לא מקובלת.
ככל שאכן נדרש כיסוי אובדן תוצאתי עבור
מבקש האישור מבוקש להבהיר בגין מה
ובאיזה סכום.
 .cמקוד  328ימחק המלל אשר הוסף
למעט ראשוניות
 .3בביטוח אחריות כלפי צד ג' –
 .aתתקבל הפוליסה המשולבת.
 .bימחקו קודים ( 329 ,312 ,304לגבי קוד 329
ככל ולא למחוק מבוקש לקבל ביטול החריג
הקיים בגבול אחריות של עד )250,000$

הבקשה התקבלה.
 .1לא מאושרת המחיקה.
הפרטים המבוקשים ימסרו
לזוכה.
2
 .aמאושר למחוק ""2019
.יתקבל כל נוסח ביט של "כלל"
או שנוסח אחר שווה ערך של
מבטח אחר.
 .bמאושר
.3
 .aתתקבל פוליסה משולבת כל
עוד היא עומדת בדרישות
הכיסוי וגבולות האחריות
המצטברים.

- 22 -

 .4בביטוח חבות מעבידים -
מקוד  .b 328לא מאושרת מחיקת הקודים
ימחק המלל אשר הוסף למעט ראשוניות.
 .4לא מאושר
 .5בביטוח אחריות מקצועית –
 .aתתקבל פוליסה המשולבת.
.5
 .bלגבי גבול אחריות נדרש; בסעיפי הביטוח
נקוב סכום של  ₪ 10,000,000ובאישור  .aתתקבל פוליסה משולבת כל
 .₪ 5,000,000מבוקש לקבל גבול אחריות עוד היא עומדת בדרישות
קיים בביטוח זה בפוליסה המשולבת של הכיסוי וגבולות האחריות
.2,000,000$
המצטברים
 .cימחק קוד  302וקוד 304
 .dמקוד  328ימחק המלל אשר הוסף למעט  .bגבול האחריות צ"ל
$ 5,000,000
ראשוניות.
 .6יתווסף ביטוח חבות מוצר –
 .cלא מאושר
 .aתתקבל פוליסה המשולבת לביטוח חבות מוצר
אחריות מקצועית צד ג' וחבות בעלי מוסכים .d .לא מאושר
 .bיעודכנו קודים/כיסויים -332 ,328 , 309 ,321
 .6מאושר נוסח משולב כמבוקש
 6חודשים
ובלבד שיכלול את כל בכיסויים
 .7בביטול/שינוי פוליסה יעודכן  30ימים.
הנדרשים וגבולות האחריות
יהיו תואמים את הגבולות
המצטברים של הכיסויים
המבוקשים.
 .7לא מקובל

