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17/11/2020 
 פ"אתש בחשוון כ"א

 כבוד,ל
 מציעים פוטנציאליים

 
 א.ג.נ.,

לקבלת שירות של אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות לניטור  789/20כרז פומבי דו שלבי מס' מ הנדון :
להלן: מענה לשאלות הבהרה ) -איכות מים ולמדידת מפלסים במערכות ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו

 ("המכרז"
 שלום רב,

 הבהרות כלליות: .1

 שירשם: ךלמכרז יעודכן כבתנאים המוקדמים  12.2סעיף  1.1

ו/או מדידת מפלסים במערכות ביוב  מים איכות ניטורלמערכות של  באספקה ו/או ותפעולניסיון  המציע בעל 12.2
ותקנו שה ,(SCADAאו במערכות בקרת מתקנים )כדוגמת ו/במערכות מדידה )כדוגמת קר"מ( ו/או ניקוז ו/או 
 .יחידות קצה 20 גופים בהיקף מצטבר של לפחות 2עבור לפחות  2015-2020במהלך השנים 

 
להוכחת האמור, על המציע לחתום על ההצהרה המצורפת כנספח ג' ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל 

 החברה, המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור.

 
ת קבלן משנה על המציע להציג את פרטיו וניסיונו של ככל וההצעה מוגשת על בסיס ביצוע באמצעו כי מובהר

 קבלן המשנה בנספחים המפורטים לעיל.
 

 להסכם )אחריות(. 15גם סעיף  םביניה מס' סעיפים במסמכי המכרז וההסכםעודכנו בהתאם למענה להלן  1.2
 

תקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שה 2010להלן מענה חברת מי אביבים  .2
 שבנדון : המכרז

 

מס'  עמוד /נספח מס'
 סעיף

 מענה החברה פירוט השאלה

השאלה   .1
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

עמוד  
4  

סעיף 
12.2 

האם ניסיון מקצועי בחו"ל יכול לשמש לצורך עמידה 
 בתנאי הסף והאיכות למכרז?

 .מתקבלתהבקשה 
המציע ימלא בנספח ג' את ניסיונו 

 .המקצועי בארץ ובחו"ל
 

השאלה   .2
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

12.2 
עמוד 

4 

האם לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות לעניין ניסיון 
מקצועי אפשר להשתמש בניסיון של קבלן משנה/ יצרן 

 המערכת או רק בניסיון של המציע בעצמו?

 הבקשה מתקבלת.
 לעיל. 1.1ראה הבהרה 

לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות 
של קבלן אפשר להשתמש בניסיון 

משנה/ יצרן המערכת ובתנאי 
שלמציע/ לקבלן המשנה מטעמו יש 

בהתקנה ותחזוקה של ניסיון 
 המערכת בהתאם לתנאי המכרז.

בכל מקרה לא יבוצע שימוש בניסיון 
של יותר מקבלן משנה אחד לצורך 

 עמידה בתנאי הסף.
 6.39מובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 

להסכם החלפת קבלן המשנה תיעשה 
 ור מראש ובכתב של החברה.באיש

 
השאלה   .3

נשאלה 
בכנס 

 מציעים

12.2 
עמוד 

4 

האם המערכת עליה מצהיר המציע בניסיון המקצועי 
לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות צריכה להתייחס 

למערכת אשר פועלת ועובדת גם כיום או מספיק 
 שהמערכת רק הותקנה ע"י המציע?

לצורך עמידה בתנאי הסף ניסיון 
נדרש זמן הפעלה ותחזוקה  מקצועי

של  מינימלי של שנה אחת לפחות
 יום.כגם  שפעילהמערכת 
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השאלה   .4
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

נספח 
 א'

נבקש הבהרה לענין הסעיף של אספקה והתקנה של 
חיישנים מסויימים והוספה שלהם ליחידה קיימת בטופס 

 הצעת המחיר.

 4במידה וכבר קיימים ביחידת הקצה 
מעוניינת להוסיף  הוהחברסנסורים 

סנסורים נוספים, תוזמן יחידת קצה 
 סנסורים.  4נוספת עם יכולת לקליטת 

את סוג קיימת אפשרות גם לשנות 
יחידת קצה  באותהקיים הסנסור ה

 בתשלום על הסנסור בלבד.
השאלה   .5

נשאלה 
בכנס 

 מציעים

נבקש הבהרה לעניין הוספת סנסורים ליחידת קצה אשר  כללי
סנסורים ואין בה מקום להתקנה  4כבר מותקנים עליה 
 של סנסור נוסף.

 לעיל. 4ראו תשובה לשאלה 
 

השאלה   .6
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

לגבי תקופת האחריות, נבקש הבהרה, שכן כל יחידה  כללי
 יכולה להיות מותקנת בזמן אחר.

תחל בסיום כל שלב תקופת האחריות 
כמפורט בהסכם. כך שלאחר סיום כל 

בכל שלב, הפעלה ההתקנות שבוצעו 
של שבועיים מההתקנה האחרונה 
שבוצעה בכל שלב ואישור החברה 

להפעלה התקינה של כל החשיינים 
באותו שלב תחל תקופת האחריות 

 שלהם במקביל.
השאלה   .7

נשאלה 
בכנס 

 מציעים

7.8 
עמוד 

84 

נבקש הבהרה לעניין תהליך החזרת המים לקו לאחר 
מים ולא בטיפות דיגום, מדובר בכמות יחסית גדולה של 

 של מים.

הזרמת מי דיגום הינה באחריות 
הקבלן. במקומות בהם קיימת 

מערכת ניקוז/ביוב/גינון סמוכה 
הקבלן יבצע את החיבור כחלק 

מהתקנת המערכת. במקומות בהם 
לא ניתן לנקז את מי הדיגום 

באחריות הקבלן להציג פתרון 
ולאשרו מול החברה כולל 

ברה איגום/החזרת מים וכו'. הח
תשלם לקבלן בהתאם למחירון דקל 

כחלק מעבודות הכנה להתקנת  -10%
 .כמפורט בהסכם המערכת

השאלה   .8
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

8.8 
עמוד 

34 

נבקש התייחסות לעניין נזק שנגרם כתוצאה מונדליזם או 
 בספק   יבמקרה של נזק אחר שלא תלו

 יעודכן כך שירשם: 8.10סעיף 
ן של אחריות להחלפה ו/או תיקו"

חיישנים בגין ונדליזם יחידות קצה 
בשנה. מעבר לכך, החברה  5%עד 

ו/או תשא בעלות החלפת החיישן 
כתוצאה  ושניזוקיחידת הקצה 

להוכיח יהיה על הספק אך מונדליזם 
 "שהנזק אכן נגרם מונדליזם. 

  
השאלה   .9

נשאלה 
בכנס 

 מציעים

לי בקווי מי מקסימלחץ המים  מהו לחץ המים המקסימאלי בקווים? כללי
 .מטר 70אביבים הינו 

השאלה   .10
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

נבקש הבהרה לעניין ביצוע ניטור מים ע"ע ריאגנטים  כללי
 בהנחה וקיימים כל האישורים כנדרש.

 הבקשה נדחית.
 שימוש בריאגנטים לא מאושר.
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השאלה   .11
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

נבקש הבהרה לעניין מקומות בהן יש לבצע התקנה  .1 כללי
 . ואין נקודת חשמל

 האם אפשר להתקין פאנל סולארי? .2

לתמחור  17לנספח א' יתווסף סעיף  .1
 : על ידי המציע

אספקה והתקנה של יחידת קצה  "
 בחיבור לחשמל )ללא סוללה("

 הבקשה נדחית. .2
 

השאלה   .12
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

עמוד  
80 

סעיף 
2.3.3 

באיזה קצב נדרש ביצוע הדגימות? הנתון חשוב לצורך 
אמת המצבר לצריכה וכן חשוב לצין כי סנסורים מסוג הת

ProMinent  המבוקשים על ידכם או שווה ערך ואיכות
 .לא יכולים להתחסר ולעבוד על גבי סוללה

שידור  יבוצעבמידה וקיימת חריגה 
 מידי של החריגה.

( או 2הדיגום יתבצע כל שעתיים )
בהתערבות ידנית.  במופע דיגום שונה

 3שעות ) 8הדיגום כל שידור של נתוני 
 .או בעת זיהוי חריגה פעמים ביום(

השאלה   .13
נשאלה 

בכנס 
 מציעים

נבקש הבהרה כמה סנסורים מבוקש להתקין  .1 כללי
 מקומות בהן לא קיים חיבור לחשמל ב

 .מה כמות הדיגומים שיש לבצע בנקודה זו .2

הכמות לא ידועה כרגע, יחד עם  .1
 11זאת ראה מענה לשאלה מס' 

 לעיל.
 לעיל. 12ה בשאלה ראה מענ .2
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14.  
 

נבקש כי יובהר ששיקול דעת החברה כמפורט במסמכי  21 כתב הזמנה
המכרז, ובפרט ביחס לניקוד האיכות, ייושם באופן קפדני 
בהתאם ובכפיפות לכללי היסוד של דיני המכרזים בנושא 
שמירת עיקרון השוויון בין המציעים, כך שהחברה 

ויוני ביחס לכלל תיישם את שיקול דעתה באופן אחיד ושו
 ההצעות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

בהתאם לכללי היסוד של דיני המכרזים הפסיקה קבעה 
פרטי המכרז חייבים להיות ברורים ומפורשים ואין "כי 

סמך תנאי שלא -להכריע בו לטובת מציע זה או אחר על
נכלל בו מראש ושלא הובא לידיעת כל המשתתפים 

, המידע למשתתפים במכרז צריך להיות במכרז. כלומר
רמט בע"מ נ' חברה לשיקום ולפיתוח  187/71מלא" )בג"צ 

( 1הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, פ"ד כו)
( )ההדגשה אינה במקור(. ההיגיון אשר 1971) 123, 118

עומד בבסיס הפסיקה האמורה היא לאפשר למציעים 
ם לרבות היכולת לכלכל באופן מושכל את הכנת הצעת

להעריך את הסכיויי של הצעתם לזכות במכרז. לאור 
ההשלכות המהותיות על הצעת המציע שיש לקביעת 

החברה בנושא ניקוד האיכות, ובפרט ביחס לפרמטרים 
הנתונים לשיקול דעתה הבלעדי בהתאם להתרשמות 
החברה ,באמת המידה של הראיון האישי, חוות דעת 

ת מהמציע, במטרה ליצור ממליצים, והתרשמות כללי
וודאות הן לחברה והן למציעים ועל מנת לאפשר למציע 

לכלכל באופן מושכל את הצעתויהם למכרז ולמנוע 
 התדיינויות מיותרות, 

 
נבקש כי החברה תקבע באופן מפורש אמות מידה 

ברורות, לרבות ביחס לחלוקת הניקוד בין הפרמטרים 
ה, ובפרט השונים אשר נבדקים כחלק מכל אמת מיד

ביחס לכל אחד מהפרמטרים המפורטים באמות המידה 
 של:

( הראיון האישי )ניסיונו במתן השירות נשוא המכרז, 1) 
ממשק משתמש  הצגת תכנית עבודה והמערכת המוצעת,

ו/או  GIS יכולות תחקור והפקת דוחות, ממשק לשרת
הצגת מיקומי יחידות קצה ע"ג שכבה גיאוגרפית, טיפול 

 וד(; בהתראות וע
( "חוות דעת הממליצים/לקוחות" )איכות שירות, 2)

עמידה בלוחות זמנים, ופירוט כל נושא אחר שבכוונת 
החברה לבדוק, ולחילופין נבקש למחוק את המילים "בין 

 היתר" מהטבלה(; ו
( "התרשמות כללית מהמציע" )ביחס למהו אותו מהות 3)

בורם הניסיון של המציע שאותו בוחנים ואילו גופים שע
בוצעו השירותים מעניקים יתרון למציע, מהי אמת 

המידה של האיתנות פיננסית הנדרשת לרבות מהי חריגה 
דרוש ומה  ISOמאמת המידה האמורה, איזה תקן 

 המשקל שהחזקה בתן זה מעניקה למציעים(. 
לאור האמור לעיל, נבקש מהחברה לפרט מהם אותם 

באמות נושאים רלוונטיים אחרים שברצונה לבחון 
המידה האמורות או לחילופין למחוק את המילים "וכו'" 
מאמת המידה של "הראיון האישי", למחוק את המילים 

"בין היתר" מאמת המידה של "חוות הדעת 
ממליצים/לקוחות", ולמחוק את המילים "וכל נושא אחר 

שהוא רלוונטי לדעת החברה" מאמת המידה של 
 התרשמות כללית מהמציע, בטבלה.

 שה נדחית.הבק
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באשר לזכותה של החברה לערוך פניה לחוות דעת  21 כתב הזמנה  .15
ממליצים/לקוחות כחלק ממתן ניקוד האיכות, נבקש 
שיובהר כי כל פניה כאמור שתתבצע על ידי החברה תעשה 
בהתאם לאמות המידה של הגינות ושוויון באופן כזה 
שאלו תערכנה באותו האמצעי ביחס כלל המציעים ותוך 

רור אותו גדר של סוגי מידע. ככל שייערך בירור טלפוני, בי
נבקש שהחברה תערוך את הפניות במסגרת אותן השעות 

 – 08:00ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה המקובלות )
(, תוך ביצוע רישום של השיחות שנערכו, לרבות 17:00

השאלות שנשאלו והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית 
החברה לא הצליחה ליצור קשר עם כאמור לא צלחה ו

איש הקשר הרלוונטי שפורט במסגרת ההצעה, החברה 
תערוך לפחות סבב פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון 
הנוסף לא צלח, תעדכן החברה את המציעים בכתב 
ותאפשר להם להציע איש קשר נוסף אלטרנטיבי לצורך 

 עריכת הבירור האמור.

ני והוגן החברה פועלת באופן שוויו
בכל המכרזים שלה וביחס לכל 

 המציעים. 
הבקשה אינה מתקבלת ביחס לחלק 

בכתב  את המציעיםעדכן לבו נתבקש 
 .אפשר להם להציע איש קשר נוסףלו
 

כתב   .16
 ההזמנה

הסעיף בנוסחו הנוכחי נוגד את עקרונות דיני המכרזים  24
באופן שבפועל הוא דורש מהמציעים לתת את הסכמתם 

אי להשתתפות במכרז, להותיר את מכללא, כתנ
 180-הצעותיהם בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת אף מעבר ל

הימים הנקובים בסעיף, דבר שאף אינו אפשרי מבחינת 
 ההצעות הכספיות של המציעים. 

לאור האמור לעיל, נבקש כי הסעיף יעודכן כך שיובהר כי 
יום מהמעוד  120ועדת ההצעות יעמדו בתקופן למשך 

רשאית הגשת ההצעות וכי ועדת המכרזים האחרון ל
תקופות  לתקופה/ לבקש הארכת תוקף של ההצעות

ימים נוספים. לאחר  60נוספות שלא תעלה על  נוספת/
תקופה זו, ככל שועדת המכרזים מבקש להאריך את 
תוקפן של ההצעות, המציעים יהיו זכאים להצמדה של 
הצעות המחיר שלהם החל מהמועד האחרון להגשת 

 עות.ההצ

 הבקשה מקובלת.
המחירים בהסכם מוצמדים למדד  

הקבוע במועד האחרון להגשת 
 הצעות. 

לאור העובדה כי המציעים משקיעים מאמצים ניכרים  27 כתב הזמנה  .17
ומשאבים רבים לצורך ההשתתפות בהליך המכרזי 

 27.6והגשת הצעה מיטבית עבור החברה, נבקש כי סעיף 
כרז בהתאם לסעיפים לא יחול בנסיבות של ביטול המ

, וכי בנסיבות אלו המציעים יהיו זכיאם 27.2-27.4
להשבת מלוא עלויותיהם עם ההשתתפות בהליך המכרזי 

 והגשת הצעתם.

 הבקשה נדחית.
 

-28.1-28.3,28.7נבקש שיובהר שהוראות סעיפים  .1 28 כתב הזמנה  .18
הנם רק במקרה שהוא באחריות הספק  ו/או  28.8

 של הספק .עקב במעשה ו/או מחדל 
יעודכן כך שתחולתו תהיה רק  28.5נבקש כי סעיף  .2

כאשר המציע בפועל לא עמד בדרישות הסעיף ולא רק 
במצב של "ספק סביר" שעשוי אף להתברר כשגוי 

 ושהספק  אכן יכל לעמוד במועדים האמורים.
יחול רק במקרה של ספק דין  28.6נבקש כי סעיף  .3

 חלוט שביצעו לא עוכב.
ו הנוכחי יבוטל וכי בהינתן נסיבות בנוסח 29סעיף  .4

בכפוף להתייחסותנו כמפורט  28המפורטים בסעיף 
 לעיל, החברה תהיה זכאית לפיצויים לפי דין בלבד.

 הבקשה נדחית.
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.30.1 כתב הזמנה  .19
2 

נבקש שיובהר כי חוות דעת משפטיות שניתנו לועדת 
המכרזים אודות פרשנויות אפשריות של מסמכי המכרז 

עת המציע לעומת חוות דעת ביחס להכנות ו/או של הצ
להליכים משפטים אפשריים תוחרג מגדר הסעיף, וכי 
יובהר כי ככל שהדין מאפשר למציעים קבלת חוות דעת 
אלו חרף האמור בסעיף, הסעיף האמור לא ייחשב 
כוויתור של המציעים על איזה מהזכויות שמוענקות להם 

 י לידיהם.על פי דין לקבלת מסמכים של ההליך המכרז

 נדחית.  ההבקש
 זכות העיון היא על פי דין.

 2נספח א  .20
למכרז 

 שירותים
ופציונלים א

במחירים 
 קבועים

נספח 
 2א

 -ש"ח   2500 -ל 17מבקשים לעדכן את המחיר של סעיף 
 .י לתחזוקת מערכת שכזושח אינו הגיונ 160מחיר של 

 ₪. 350 -ל 18את המחיר של סעיף  מבקשים לעדכן

ש"ח  250המחיר יעודכן ל  - 17סעיף 
 .לחודש
ש"ח  250המחיר יעודכן ל  – 18סעיף 

 .לחודש

הסכם   .21
נבקש כי במונח "תקופת אחריות" בשורה הרביעית  4 התקשרות

תימחקנה המילים "ורכיבים שונים" וזאת על מנת למנוע 
התדיינויות מיותרות וליצור וודאות הן עבור החברה והן 

ם פרטיקולריים שהחברה עבור הספק. ככל שישנם רכיבי
 מבקשת לכלול במסגרת הסעיף יש למנות אותן מפורשות.

 .הבקשה נדחית

הסכם   .22
, 4 התקשרות

6.11 ,
6.21 ,
6.

44.1 

נבקש שיובהר במונח "תקופת התחזוקה" ובכל מקום 
אחר בסכם בכללותו כי בכל מקום בו נקבעו דרישות 
כגון: "לשיקול דעת/לשביעות רצונה של החברה" בכל 

פן שהוא יובהר, כי שיקול דעת זה ושביעות הרצון או
האמור כפופים להוראות המפורשות של הסכם 
ההתקשרות על נספחיו, וכי הספק יפעל בהתאם להוראות 

ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויותיו על פי  החברה
ההסכם, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות 

אות שינויים בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הור
לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם 

 בין הצדדים.

 הבקשה נדחית.
 

הסכם   .23
המונח "וונדליזם" בנוסחו הנוכחי אינו סביר, ואף עשוי  4 התקשרות

לגרום להאמרה מיותרת של הצעות הכספיות של 
המציעים לאור קשיים ראייתיים אודות כוונתו של 

נפשי שלו כמו גם הבעייתיות המשחית והוכחת היסוד ה
בהוכחת צמד המילים "נזק של ממש" )שאף מוסיף נדבך 
נוסף של חוסר וודאות להגדיר מהו נזק שאינו נזק של 
ממש שנגרם כתוצאה מוונדליזם(, ועשוי להוביל את 
הצדדים להתדיינויות מיותרות. לאור זאת, וכדי ליצור 

קיימת וודאות עבור הצדדים, נבקש כי המילים "כאשר 
הוכחה לכוונת המשחית לגרום נזק של ממש לרכוש". 

 ימחקו

 לעיל. 8ראה מענה לשאלה 
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הסכם   .24
, 5.4 התקשרות

5.6 

חרף האמור בסעיף זה, ועקב אופיו ארוך הטווח של 
 בהיערכותההתקשרות וההשקעות הרבות שיש 

להתקשרות מסוג זה, נבקש כי סיום ההסכם יעשה רק 
ר שניתנה לספק  התראה עקב הפרה של הספק  ורק לאח

ימים ורק לאחר שנתנה לו הזדמנות לתקן  60מראש של 
את ההפרה בגינה מבוקש להפסיק את ההתקשרות 
ולאחר שניתנה לספק  האפשרות להתגונן בפני טענות 
החברה כלפיו. ככל ולמרות האמור לעיל, החברה 
 החליטה בכל זאת להביא את ההסכם לכדי סיום, החברה

ימים וכן הספק  יהיה  90דעה מראש של תיתן לספק  הו
זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד 
למועד סיום הסכם בפועל, גם לקבלת תשלום בגובה של 

( מסכום העבודות שלא בוצעו עכב 10%עשרה אחוזים )
ביטול החוזה וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות 

ות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת ההתקשר
 כדלקמן: 

( פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות 1)
 ואשר לא ניתן לבטלן; 

( פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, 2)
 –כקבוע בחוזים עמם; ו 

 ( פיצויי פיטורים לעובדים.3)

 הבקשה נדחית. 
רכש מאושרת  תנהספק יקבל הזמ

 .עבור כל שלב כמפורט בהסכם

הסכם   .25
נבקש כי חרף האמור בסעיף זה ובסעיפים אחרים  .1 5.7 קשרותהת

בהסכם ההתקשרות אודות יכולתה של החברה 
להחליט אודות היקף הפרויקט )הרחבתו או צמצומו(, 
לרבות מהפן הכלכלי והאמצעים שייושמו והכמויות 
שיוזמנו על ידה בפועל מתוך הכמויות המפורטות בכתב 

מסגרת הצעתו הכמויות שתומחר על ידי הספק  ב
ככל שנגרמו לספק  למכרז, הסעיפים יעודכנו כך כך ש

הוצאות עקב ביצוע של כמויות פחותות לאור צמצום 
העבודה על ידי החברה, הספק  יהיה זכאי  היקף

לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות החברה 
לשנות את היקף העבודה )בסעיף זה ובהסכם 

יות בכתב הכמויות, מבלי בכללותו(, לרבות שינוי הכמו
לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר 

 ההסכם )ללא שינויים( יהיה בהתאם למפורט להלן:
השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא  12.3

( מהכמות 10%יעלה או יפחת מעשרה אחוזים )
המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו 

 רכיב/מוצר, וכן;
ל בסך שכר ההסכם )ללא שינויים( השינוי הכול 12.4

לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים 
 ( משכר ההסכם המקורי.5%)

כן נתבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיפים  .2
ציוד/עבודות/רכיבים/שירותים שלא תומחרו במפורש 
בכתב הכמויות ייחשבו כשינויים אשר הספק  יהיה 

ומחרה במסגרת זכאי בגינם לתוספת על התמורה שת
 הצעתו הכספית.

 הבקשה נדחית

הסכם   .26
 התקשרות

5.8 ,
23.4 

"בכפוף  נבקש כי בסיפא של הסעיף תתווספנה המילים:
 ".לתשלום מלוא התמורה לספק  בגינן

 5.8הבקשה מקובלת ביחס לסעיף 
 להסכם.
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הסכם   .27
מבקשים להוסיף כי במידה והחיישנים יהיו מתצורה של  6.2 התקשרות

INLINE מר באים במגע עם מי השתייה באופן רציף כלו
וללא מעקפים יתקבלו גם חיישנים בעלי תו תקן איכות 
מי שתייה בינלאומיים מחמירים וכי במידה והחיישנים 
יותקנו בתצורה שהמים לא יוחזרו לצנרת המים ניתן 

לאיכות למי יהיה לאשר שימוש בכל חיישן בעל תקן 
 שתייה

 מאושר.
 מתקנים בינ"ל.ניתן להביא אישורים 

הסכם   .28
, 6.7 התקשרות

6.8 

נבקש שיובהר כי הספק עובד רק על בסיס לוחות  .1
הזמנים שהוגדרו במפרט הטכני. ככל ומתבקש שינוי 
ללוחות הזמנים ו/או לשלביות העבודה בהסכם 
שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק  יהיה 
זכאי לתשלום ולהארכת לוחות הזמנים במסגרת 

שינויים אשר תידון בין הצדדים. כן נבקש, כי הוראת 
הסכם ומסמכי המכרז בכללותן יעודכנו כך שבמקרה 
של עיכובים בעבודות של הספק  שלא נגרמו בשל 
מעשה ו/או מחדל של הספק , לרבות עיכובים כאמור 
שנגרמו כתוצאה מהוראותיה של החברה ו/או מי 
מטעמה ו/או עקב מעשה ו/או מחדל של קבלנים 

רים באתר, הספק  יהיה זכאי להארכת לוחות אח
הזמנים של הפרויקט ולפיצוי בגין ההוצאות 
שתיגרמנה לו בשל כך לרבות התחייבויות למול 

 צדדים שלישיים.
נבקש כי המילים "ובהתאם להחלטת החברה"  .2

 .6.7יימחקו מהסיפא של סיעף 
נבקש כי המילים "שייקבע על ידי החברה" בסעיף  .3

שהוגדרו ומם יתוופו המילים: "יימחקו ובמק 6.8
 ".במפרט הטכני

 הבקשה נדחית.

הסכם   .29
נבקש כי לאחר המילים "או בזמן אחר שייקבע על ידי  6.11 התקשרות

שלא יפחת התקופה האמור החברה" יתווספו המילים: "
 ".ברישא לסעיף זה

 .הבקשה מקובלת
 

הסכם   .30
, 6.18 התקשרות

6.39 ,
21 

אישור להעברת עבודות  נבקש כי החברה לא תמנע ממתן
לגורם אחר, לרבות קבלן משנה, אלא מטעמים מנומקים 
וסבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר 
התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות 
ו/או התנהגות בלתי הולמת, וכי קבלני משנה ו/או 
גורמים אחרים אשר כלולים במסגרת הצעת הספק 

 ידרשו אישור כנדרש בסעיף. למכרז לא

 הבקשה נדחית. 
ביצוע שירותים באמצעות קבלני 

לת אישור במשנה יבוצע רק לאחר ק
ועדת המכרזים של מראש ובכתב מ

 החברה.
 
 

הסכם   .31
נבקש שיובהר בסעיף זה ובכל מקום אחר בסכם בכללותו  6.21 התקשרות

כי בכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "ברמה מקצועית 
גבוהה ביותר/מעולה" בכל אופן שהוא יובהר, כי /גבוהה

הרמה המקצועית אשר בהתאם אליה נדרש הספק לבצע 
את העבודות היא בהתאם לנדרש באופן מפורש במפרט 

 הטכני. 

הרמה המקצועית הינה בהתאם 
מפרט הטכני ולפי הוראות המפקח ל

 ת.ורגולציה נדרשוכן לפי תקנות 
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הסכם   .32
ף יעודכן וכן כל מקום אחר בהסכם נבקש שהסעי .1 6.31 התקשרות

אשר דן בסוגיה זו, באופן שהחברה לא תהיה זכאית 
לבצע עבודה שלא באמצעות הספק אלא במקרה של 
מעשה ו/או מחדל שבאחריות הפסק וזאת רק בכפוף 
למשלוח התראה בכתב לספק  תוך מתן האפשרות 
לתיקון ההפרה במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה 

נן ולהעלות טענות נגד העסקתו של והאפשרות להתגו
גורם אחר לביצוע עבודות ו/או שינויים. ככל שחרף 
האמור החליטה החברה לבצע שינויים ו/או עבודות 
כלשהן במקומו של הספק, זכות החברה להתקשר עם 
ספק אחר לביצוע אותן השינויים ו/או העבודות 
כפופה לכך כי הספק  לא יהיה אחראי בגין שינויים 

עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו  ו/או
הספק  עצמו, וכי הספק  לא יישא בכל אחריות בקשר 
לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק  
עצמו, לרבות לכל עניין מתן אחריות בגינם ו/או 
לנזקים לעבודות ו/או לפרויקט שנגרמו בעתיים, 

ו/או  ומבלי שהדבר ייחש כהסכמתו של הספק לעניין
 כגורע מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.

כן מובהר כי הספק  לא יישא בתשלום כלשהו  .2
להחברה בגין ביצוע של העבודות על ידי ספק אחר, 
מכל סיבה שהיא, וכל מחלוקת בענין תופנה לערכאות 

כי הפיצוי בגין בהתאם להוראות ההסכם. לחילופין, 
בלבד מעלות  5%האמור יעמוד על שיעור של 

העבודה, כסעד סופי של החברה בגין ביצוע העבודות 
חלף הספק  וכי בכל מקרה, הספק  לא יישא 
באחריות לטיב התכנון והביצוע של העבודות 
האמורות לרבות כל השלכה של העבודות האמורות 
על יתר העבודות שבוצעו על ידי הספק  ו/או 

 .הפרויקט בכללותו

לא עקב ככל שהחברה הביאה את ההסכם לסיום מש .3
הפרותו על ידי הספק, הספק יהיה זכאי למלוא 
עליותיו ונזקיו עם סיום ההסכם, לרבות תשלום 
מלוא התמורה לו היה זכאי לו ההסכם הושלם 

 במלואו.

 הבקשות נדחות.

הסכם   .33
נבקש כי המילים "וזאת ללא כל הודעה ו/או תאום  6.36 התקשרות

אום בתימראש" יימחקו ובמקופם יתווספו המילים: "
שעות, ובכפוף להתכנות  48-מוקדם של לא פחות מ

 ".מקצועית וחוסר השפעה על קצב קידום העבודות

 הבקשה נדחית.
 

הסכם   .34
יובהר כי האמור בסעיף הוא רק בכפוף לכך שהחברה  6.38 התקשרות

כללה במסגרת לוחות הזמנים שצירפה למפרט הטכני 
 באפרים, קשרים ואילוצים מהסוג המפורטים בסעיף
בתוך לוחות הזמנים וכבסיס לו. ככל שאלו אינם כלולים 

בחשבון, הספק יהיה  נקלחובמסגרת לוחות הזמנים ולא 
זכאי לשיפוי עבור מלוא עלויותיו ונזקיו שנגרמו לו 

 כתוצאה מהפסקות עבודה כאמור.

 הבקשה נדחית.
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הסכם   .35
יובהר כי הוראות הסעיף לא יחולו בהינתן אחד  6.41 התקשרות

 ים המפורטים להלן:מהמקר
( תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של 1)

העבודות ו/או הציוד שסופק ו/או כל מערכת או רכיביה, 
לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא 

( מעשה חבלה או פגיעה בזדון או 2באמצעות הספק ; )
ת או ברשלנות בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכ

( ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או בציוד 3ברכיביה; )
שסופק ו/או במערכת ו/או למטרות שונות מאלו 
המפורטות בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן 
שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק , 
לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם אחר 

רה לא תאפשר לספק  לבצע את ( החבivשאינו הספק ; )
התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב 

 .בהסכם

 הבקשה נדחית.
 

הסכם   .36
.6.43 התקשרות

1 

נבקש לציין כי בתקופה זו המדינה נמצאת בסגר ולא 
ניתן לקיים סיור קבלנים ו/או סיורים בשטח על מנת 

 לבחון את האתרים וסביבתם 

 הבקשה נדחית.
 אין סגר.

 
הסכם   .37

.6.43 התקשרות
2 

החברה מקיימת פעילות  6.38בהתאם להוראות סעיף 
שוטפת שלה באתרים, ולאור זאת אין זה סביר שיש 

 להשית על הספק עלויות שמירה. 
כמו כן כל האתרים נמצאים באזור התאגיד ותחת 
אחריותו הן מבחינת גישה והן מבחינת ציוד נוסף הקיים 

ור זאת מתבקש כי הסעיף באתר ושאינו קשור לקבלן. לא
 יימחק בכללותו.

 על הספק לא הוטלו עלויות שמירה.
 הבקשה נדחית.

הסכם   .38
.6.44 התקשרות

4 

יובהר כי הספק יפעל בהתאם להוראות המפקח ואולם 
מבלי שיהיה בכך כדי להוות הסכמה של הספק לקביעת 
המפקח ו/או כדי לגרוע מאילו מזכויות הספק שעומדות 

ו/או לפי דין. קביעות המפקח יהיו  לו בהתאם להסכם
במישור המקצועי בלבד, והצדדים יעבירו את המחלוקת 
להכרעה במישור המשפטי והכלכלי לערכאה המוסמכת 

 בישראל בהתאם להוראות ההסכם.

 הבקשה נדחית. 
טיב החומרים יוגדר לפני תחילת 

 העבודות.
 

הסכם   .39
.6.45 התקשרות

6 

ינוי מלוחות הזמנים חרף האמור בסעיף יובהר כי כל ש
ושלביות העבודה שאושרה במועד החתימה על ההסכם, 
ושלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, תזכה את הספק 
להנפקת הוראת השינויים אשר תזכה אותו בתמורה 

 נוספת ועדכון לוחות זמנים.

 הבקשה נדחית. 
תכנית עבודה מסודרת תקבע לאחר 

 .סיור עם הקבלן בשטח

הסכם   .40
.6.45 התקשרות

8 – 
6.45.

11 

נבקש להוסיף הבהרה כללית ביחס לכל מקום בחוזה  .1
המתייחס להוראות שינתנו לספק על ידי החברה ו/או 
המפקח, כי הספק יפעל בהתאם להוראותיהם ובלבד 
שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי הסכם, 
המפרט הטכני, וכי במידה והוראות כאמור יהיו 

לספק, יופעל מנגנון שינויים  כרוכות בעלויות נוספות
 לרבות התאמת התמורה ולוח הזמנים.

ככל והחברה מבקשת ייעול שיטות עבודה ו/או  .2
תוספת של כח אדם מעבר לכח האדם שנכלל 
במסגרת תמחור העבודה ו/או תוספת כלים ו/או ציוד 
ועוד, תוספת זו תבוצע במסגרת הוראת שינויים 

ן לוחות שתזכה את הספק בתוספת תמורה ועדכו
 הזמנים.

 לא מובנת. הבקשה  .1
התמורה תשולם כנגד אישור 

ביצוע העבודה על ידי החברה על 
פי הכמויות שבוצעו בפועל 

 בפרויקט.
 הבקשה נדחית, .2

דת קצה אשר תקבע יחיעלות ל 
תכלול את  ,לפי המחירון במכרז
ח אדם, וכל העלויות לרבות כ

ציוד הנדסי, כלים וכו'. התמורה  
 יינתנוופי ולא תשולם באופן ס

 תשומות נוספות.
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הסכם   .41
 התקשרות

6.48.
4 

הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו סביר היות והוא דורש 
מהמציעים אפריורי להתחייב לבצע הקמה והפעלה של 
מספר ממשקים אינסופיים, דבר שנעדר כל היגיון מקצועי 
ו/או כללי ואף יגרום לייקור שלא לצורך של ההצעות 

ת נבקש שיובהר כי חובת הספק הכספיות. לאור זא
להקמה והפעלה של ממשמקים היא בקשר לממשקים 
הישירים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ובהתאם 

 למפורט במפרט הטכני בלבד.

 , במפרט הטכני מפורטים הממשקים
מובהר כי בשלב זה נדרש ממשק 

-של מי אביבים ול INFORלמערכת 
GIS    העירוני. במידה וידרשו
למערכות נוספות יתומחר  ממשקים

 בנפרד
 

הסכם   .42
 התקשרות

7.1 ,
22 

נבקש כי כל קיזוז/ ניכוי שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או  .1
מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום קצוב 
ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים 
לספק  על פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר 

יום לפחות ולאחר  14פק  של מתן התראה בכתב לס
שניתנה לספק  הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וכי וככל 
שהחברה החליטה לאחר כל האמור לעיל לקזז 
סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הספק  )לסכום או 
לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי( וכן לא יגרע מזכויות 

 הספק  לפי כל דין.
ק תחת הסכם נבקש שיובהר שקיזוז יכול להתבצע ר .2

פי -ההתקשרות ורק מסכומים המגיעים להחברה על
 הסכם ההתקשרות הנוכחי.

 .הבקשה נדחית
 

הסכם   .43
 התקשרות

נבקש שיובהר כי ההצעה הכספית של המציע תהווה  7.2
 הבסיס לתשלום.

 הבקשה מתקבלת.
 

הסכם   .44
 התקשרות

לאור האמור בסעיף נבקש שיובהר בסעיף זה ובהסכם  7.3
לבצע כל עבודה ו/או  מחויבספק אינו בכללותו כי ה

הוראה של החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בלא 
התקיימות תנאי סעיף זה והדבר לא ייחשב כהפרה של 
ההסכם, וככל שנגרמו עיכובים בעבודות עקב מחדל של 
החברה בהנפקת הזמנת רכש מאושרת, הדבר יזכה את 

מו לו הספק בעדכון לוחות זמנים והשבת עלויות שנגר
 עקב עיכוב זה.

 ת.יהבקשה נדח
 

הסכם   .45
 התקשרות

נבקש כי הסעיף יוגבל כך שהתשלום יבוצע לא יאוחר  7.6
 ימים ממועד הגשת החשבונית על ידי הספק. 45מאשר 

 הבקשה נדחית.
התשלום יבוצע בהתאם לחוק מוסר 

 תשלומים.
 

הסכם   .46
 התקשרות

7.9 ,
7.14.

1 

ן כי אחוז ההנחה נבקש להוריד את המילה לפחות ולעדכ
 .5%-יעודכן ל

 הבקשה נדחית.
 

הסכם   .47
חרף האמור סעיף יובהר כי החברה לא תהיה רשאית  7.16 התקשרות

לבטל את ההסכם, במלואו או כל חלק ממנו, שלא עקב 
הפרה בגין מעשה ו/או מחדל שבאחריות הספק, ואף זאת 

ימים על  30רק לאחר מתן התראה מראש ובכתב של 
כן ומתן אפשרות לספק להתגונן ולטעון  כוונתה לעשות

את טענותיו ולנסות ולהוכיח אחרת ושקילה מהותית של 
טענות אלה על ידי החברה. ככל וחרף טענות הספק  
החליטה החברה על ביטול ההסכם, הספק לא יוחזק 
כמסכים להחלטה והדבר לא יגרע מזכויותיו על פי 

 ההסכם והדין.

הבקשה נדחית. סיום התקשרות 
 היה בהתאם להסכם.י
 

הסכם   .48
הסעיף כפוף להנפקת הוראת שינויים מתאימה ולהסכמת  7.18 התקשרות

 הצדדים אודותיה.
 ת.יהבקשה נדח 
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הסכם   .49
חרף האמור בסעיף, נבקש שיובהר כי הספק  לא יישא  .1 8 התקשרות

באחריות, לרבות בעלויות ו/או בהוצאות הכרוכות 
ון העבודות בטעויות ופגמים בתכנון הקשורות לאפי

ו/או הציוד המסופק ו/או המערכת ו/או איזה מרכיביה 
להנחות המקצועיות של החברה על בסיסן בוצע התכנון 

 האמור.
נבקש כי פגמים ו/או תקלות בעבודות ו/או בציוד  .2

שסופק שנובעות מאפיון העבודות ואינן נובעות ו/או 
קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הספק, לא יכללו 

 רת האחריות על כל המשתמע מכך.במסג
חרף האמור בסעיף הספק  לא יהיה אחראי לתיקון  .3

פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה 
שנגרמו עקב צד ג׳ או עקב תפעול ותחזוקה של החברה 
ו/או מי מטעמה )למעט על ידי הספק  עצמו ו/או מי 
מטעמו( את העבודות ו/או הציוד שסופק שלא בהתאם 

וראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל לה
מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של החברה 

 ו/או מי מטעמה.
כן נבקש כי במסגרת תקופת הבדק והאחריות, יוחרגו  .4

גם המקרים הבאים מתיקונים שעל הספק  לבצע על 
( תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע iחשבונו: )

ודות ו/או הציוד שסופק ו/או תחזוקה מונעת של העב
כל מערכת או רכיביה, לרבות כל חלק פגום ו/או 

( iiאספקת חלקי חילוף, שלא באמצעות הספק ; )
מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות ו/או 

( ביצוע iiiבציוד שסופק ו/או במערכת או ברכיביה; )
שימוש רשלני בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או 

ת ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות במערכ
בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה 
בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק , לרבות 
מחדל בביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם אחר שאינו 

( החברה לא תאפשר לספק  לבצע את ivהספק ; )
התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב 

 בהסכם

 . הבקשה נדחית .1
התכנון באחריות הקבלן. כל 

הנתונים שבידי החברה ימסרו 
 לקבלן לרבות סיורי שטח. 

  .הבקשה נדחית .2
העבודות להתאמה והתקנת 
 המערכת באחריות הקבלן. 

 הבקשה נדחית.  .3
 .לעיל 8מענה לשאלה ראה 

 .הבקשה נדחית .4
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הסכם   .50
, 11.1 התקשרות

11.3-
11.5 

פיצויים המוסכמים שנקבעו לקבוע ביחס לכל ה נבקש .1
 בהוראות הסכם ההתקשרות, כדלקמן: 

הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד  .1.1
 ובלעדי ביחס להפרות אלו. 

ההסכם יעודכן כך שהחברה לא תהיה רשאית  .1.2
לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין 
עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת 

משלם את   העבודות על ידי הספק , כל עוד הספק
 הפיצויים המוסכמים המפורטים הסכם.

להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים  .1.3
בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם 
באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת 

 הספק  ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו.
פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הספק  יושבו  .1.4

ה, במקרה שצמצם את לו, בתוספת הצמד
העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד 

 השלמת ביצוע העבודות. 

טרם הטלת פיצוי תינתן לספק  התראה מראש של  .1.5
 ימים לפחות. 14

כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה סעד יחיד  .1.6
פיצוי ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "

ופים הצדדים " הוא הסעד המסתבר אותו צמוסכם
 בגין הפרה ספציפית.

בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים  .1.7
יחול רק ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף 
המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על 
הספק  לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו 

מסך התמורה ששולמה לספק   5%גבוהים מסך של 
תקופה בנפרד )קרי, תחת הסכם זה בגין כל 

תקופת ההקמה לחוד, תקופת האחריות לחוד, 
ותקופת התחזוקה לחוד )כל שנה חוזית עומדת 

 בפני עצמה(.

 הבקשה נדחית. 1.1
 הבקשה נדחית 1.2
 הבקשה נדחית. 1.3
 הבקשה נדחית. 1.4
 הבקשה נתקבלת. 1.5
 הבקשה נדחית. 1.6
הבקשה מתקבלת באופן חלקי  1.7

ואך ורק בעניין גובה הפיצויים 
סעיף תווסף המוסכמים באופן שי

 :ובו ירשם 11.6
"ההיקף המצטבר של הפיצויים 
המוסכמים אשר יושתו על הספק 
לאורך כל תקופת ההתקשרות 

 10%לא יהיו גבוהים מסך של 
מסך התמורה ששולמה לספק  
תחת הסכם זה בגין כל תקופת 

 ההתקשרות."

הסכם   .51
חובת השיפוי בסעיף תקום ובלבד שהחברה תקיים אחר  11.2 התקשרות

( תודיע לספק  בסמוך 1התנאים המצטברים הבאים: )
לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף 

( תיתן לספק  אפשרות לנהל את ההגנה מול כל 2כאמור )
( לא תאפשר מבלי 3תביעה הנובעת מהסעיף כאמור )

( תאפשר לספק  4לקבל את הסכמת הספק  מראש ובכתב )
הדין שינהל את ההליך לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך 

( תמציא לספק  כל מסמך או 5הנובע מהסעיף כאמור )
מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף 

 כאמור.

 .הבקשה נדחית
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הסכם   .52
נבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות הביצוע  12 התקשרות

 וערבות הטיב, כדלקמן:
יף זה ובהסכם כי מימוש הערבות על ידי החברה )בסע .1

בכללותו( כפופה להתראה מראש מטעם החברה וכן 
לכך שלספק  ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה 
)הלכאורית( וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר 
לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והחברה החליטה 
לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק , מימוש זה 

רה בקשר להפרה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית החב
הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הספק  
לטענות החברה ומבלי לגרוע מזכויות הספק  לפי כל 

 דין. 
כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק  .2

דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק  ניתנה הזדמנות 
להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי 

ן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו משא ומת
 המפורשת של הספק  לפשרה שהושגה.

כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו  .3
 14לאחר שניתנה לספק  הודעה, מראש ובכתב, לפחות 

ימים טרם ההחלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר 
שניתנה לספק  הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש 

 הערבות.
ת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם כי הארכ .4

 להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.
כי כל מקרה בו תממש החברה את ערבות הספק, או כל  .5

חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא 
וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות, מבלי לגרוע 

 מזכויות הספק  לפי דין.
שלא עקב מעשה ו/או  כי ככל וחידוש הערבות נדרש .6

מחדל של הספק , הספק  לא יישא בהוצאות הכרוכות 
בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות 
עקב מעשה ו/או מחדל של הספק , הוא יידרש לחדש 
אותה, אך לא יותר מאשר , כך שתקבע תקרה לחידושי 
הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות המקורית 

( 2דושים לא יעלה על פי שניים )בתוספת סך החי
 מסכום הערבות המקורית.

נבקש כי בתקופת האחריות הערבות תופחת לסך של  .7
אחוזים משכר החוזה ששולם בפועל וזו תופחת  2.5%

 באופן לינארי במהלך תקופת האחריות.

 הבקשה מתקבלת..1
 . הבקשה נדחית.2
 . הבקשה מתקבלת.3
 . הבקשה מתקבלת.4
 הבקשה נדחית.. 5
 .. הבקשה נדחית6
בסיום תקופת האחריות לכל . 7

הערבות לסכום של השלבים תעודכן 
 .₪אלף  50

הסכם   .53
, 13.3 התקשרות

13.4 

הוראות סעיפים אלו אינן סבירות ובלתי מידתיות 
שיפוי של  –ונוגדות את העיקרון שאותו באו להסדיר 

החברה בגין נזקים שנגרמו לה עקב תביעת להכרה ביחסי 
ביד שהתקבלו על ידי בית הדין המוסמך לכך מע-עובד

בישראל בספק דין חלוט שביצועו לא עוכב. הסעיף 
בנוסחו הנוכחי אנו מתאים לאופי העסקה הנדונה והיא 
מתאימה לעסקה  בה חברה של אדם יחידני התקשרה עם 
חברה בתור גוף עצמאי ולאחר מכן הגישה תביעה להכרה 

ש לעדכן את הסעיף ביחסי עובד מעביד. לאור זאת, נבק
כך שספק מתחייב לשפות את החברה בהתאם בכפוף 

 38להתקיימות התנאים שמנינו בהתייחסות שלנו לסעיף  
 בטבלה זו לעיל.

 .נדחיתהבקשה 

הסכם   .54
נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף כפופות לדיני הגנת  14.4 התקשרות

 הפרטיות.
 .הבקשה מקובלת
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הסכם   .55
כי חרף האמור בסעיף הספק  לא יישא  נבקש להבהיר, .1 15 התקשרות

באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של 
החברה ו/או המנהל ואו מי מטמעם, וזאת מבלי לגרוע 
מאחריות הספק  לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו 

 בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו.
באופן  באופן שיחולנבקש לתקן את הסעיף באופן הבא,  .2

 , כדלקמן:גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו
אחריות הספק  תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם     

" תתווסף נזקלכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "
" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: ישירהמילה: "

 ".ישירה" תתווסף המילה: "הוצאה"
ף נבקש כי אחריות הספק תהיה בהתאם ובכפו .3

לדרישות כל דין, ובכפוף להתייחסותנו לסעיף 
 האחריות בטבלה לעיל

 אחריות נזיקית
נבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיף הספק לא יישא  .4

באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של 
החברה ו/או המפקח ו/או מי מטמעם, וזאת מבלי 
לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על 

בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה ידו 
 זו.

נבקש להגביל את אחריות הספק למעשה ו/או מחדל  .5
ישיר שלו ו/או של מי מטעמו בלבד וכי בכל מקרה  
הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים 
ואגביים )לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח( שייגרמו 

 לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו.
ן נבקש להבהיר בחוזה, כי בכל מקרה הספק לא יהיה כ .6

אחראי לנזק שנגרם עקב כוח עליון או עקב מעשה או 
מחדל של החברה או כל צד ג' שאינו הספק או מי 

 מטעמו.
נבקש להבהיר בחוזה כי חובת הספק ואחריותו לפיצוי  .7

ו/או שיפוי על פי החוזה ו/או על פי דין, כפופה לתנאים 
 המצטברים: 

 התקבל פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב; ( 1)
( החברה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה 2)

כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל 
את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו 

 של הספק מראש ובכתב; 
( על אף כל הוראה אחרת בהזמנה ו/או בחוזה, על 3)

רשות כי אחריותו של הספק נספחיו, מוסכם בזאת מפו
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי 
החוזה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על שכר החוזה 
ששולם לספק בפועל מכוח החוזה )בגין כל תקופה 
בנפרד, ובתקופת התחזוקה בגין כל שנת תחזוקה 

עד לגבול האחריות הביטוחית לפי הנמוך בנפרד( ו/או 
מבין השתיים. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום 

 החוזה ו/או ביטולו.
 

 . הבקשה מקובלת1
 הבקשה נדחית .2
כך שהאחריות  בקשה מקובלתה .3

 דין.פי תהיה על 
 הבקשה נדחית. .4
 הבקשה נדחית .5
 הבקשה מתקבלת .6

 הבקשה נדחית 7.1
 הבקשה מקובלת 7.2
 .הבקשה נדחית 7.3
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 אחריות לטיב   
נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק בנסיבות  .8

  הבאות:
( תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות 1)

בוצעו כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא 
 באמצעות הספק; 

( מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או 2)
 ברכיביהם; 

( ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות 3)
מאלו המפורטות בהוראות הספק/ספקי משנה מטעמו 
ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד 

 עם הוראות היצרן; 
כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או  ( בלאי טבעי4)

 ברכיביהם; 
( החברה ו/או מי מטעמה לא אפשרה לספק לבצע את 5)

 התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.
נבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו 

 שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג׳ או
היצרן עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות  .9

ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל 
 ו/או זדון ו/או רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה.

נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון  .10
העבודות או רכיבי הציוד המסופקים במסגרתם ואינן 
נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של 

ת לביצוע פעולות הספק, לא יכללו במסגרת האחריו
 תחזוקה על כל המשתמע מכך.

 תשתיות 15.6סעיף  .11
נבקש, כי הסעיף יעודכן כך שהחברה תמסור לספק מפה 

קרקעיות הידועות וכי בגין -של התשתיות, העיליות והתת
קרקעיות ידועות לא פעילות הקשורות -תשתיות תת

לביצוע העבודות הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף 
-חוזית. בגין  הסרת תשתיות תתמעבר לתמורה ה

-קרקעיות "חיות" וכן בגין איתור והסרת תשתיות תת
קרקעיות לא ידועות הספק יהיה זכאי לתשלום ומלוא 
עלויותיו וכן להארכת לוחות הזמנים בהתאם, וכל זאת 
רק ככל שכל האמור לעיל נחוץ לצורך ביצוע העבודות 

 .נשוא החוזה

 הבקשה נדחית. 8
ראה מענה  הבקשה מקובלת .1

לשאלות  55בשעה  6לסעיף 
 .ההבהרה

 8מענה לשאלת הבהרה ראה  .2
 לעיל.

 הבקשה נדחית.  .3
ערכות הקבלן אחראי על המ

 .בכל תקופת ההתקשרות
 הבקשה נדחית. .4

 .הבקשה נדחית. 9
 .הבקשה נדחית. 10
של  GISהקבלן יקבל מפת . 11

ראה התשתיות הידועות לחברה. 
לנספח א' בעניין תשלום על  21סעיף 

 .עבודות נוספות ככל וידרשו

הסכם   .56
נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע הכפוף  17 התקשרות

סודיות, במסגרת הסעיף כמפורט להלן: )א( לחובת 
למידע שפורסם ברבים, לרבות על ידי החברה ו/או מי 
מטעמה; )ב( מידע שבעת מסירתו לידי הספק  כבר היה 
נחלת הציבור, או שהפך לאחר מכן לנחלת הציבור ללא 
הפרת חובת סודיות של הספק ; )ג( מידע שהיה ברשות 

חובת סודיות כלשהי הספק  באופן חוקי ומבלי שהופרה 
לגביו, קודם לקבלתו מהחברה ו/או פותח עצמאית ע"י 
הספק  ללא הסתמכות על המידע של החברה ו/או ידע 
כללי מקצועי שהיה בידי הספק  קודם לגילוי; )ד( מידע 
שיימסר כדין לידי נציג הספק , על ידי צד שלישי ללא 

דין, הפרת חובת סודיות; )ה( מידע שגילויו יידרש על פי 
ובלבד שמיד לאחר קבלת הדרישה לגילוי המידע יודיע 
הספק  להחברה על כך, ככל שהדבר יתאפשר ע"פ דין, 
והספק  יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר להחברה, 
אם תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה להתגונן בפני 

 דרישת הגילוי.

 .הבקשה מתקבלת
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הסכם   .57
, 18 התקשרות

21 

נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב חרף האמור בסעיף  .1
 כהסבה הדורשת את אישור החברה:

המחאת זכותו של הספק  לקבלת כספים תחת  1.1
 ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות.

המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק ,  1.2
ארגון )כדוגמת שינויים -לרבות שינוי אחזקות ורה

לת בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגד
 הון מניות/הקצאת מניות בספק (.

המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים במסגרת  1.3
 הצעת הספק  למכרז.

החברה לא תמנע ממתן אישור להסבה וכן לא נבקש כי  .2
ידרשו החלפה של ספק  משנה אלא מטעמים מנומקים 
סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר 
התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע 

 העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת.
יובהר כי הסבה של החברה את ההסכם תיעשה בכפוף  .3

 הספק  תחת הסכם זה אינן נפגעות.לכך שזכויות 

 בהודעה לחברה בכתב בלבד. 1.1
בקבלת אישור החברה מראש  1.2

 ובכתב בלבד.
 לעיל. 1.2ראה מענה לשאלה  1.3

אישור החברה להחלפת ספק  .2
משנה / קבלן משנה תהיה 

בהתאם לשיקולים 
מקצועיים ולאחר שבחנה 
את המניעים מצד הקבלן 

הראשי להחלפת קבלן 
המשנה. החברה לא תתיר 
לקבלן ראשי להפעיל קבלן 

משנה בעל ניסיון, רמת 
מקצועיות  ואיכות שאינם 
 עומדים בדרישות המכרז.

 הבקשה נדחית .3

הסכם   .58
נבקש כי ההסכם יעודכן כך שהחברה לא רשאית לבטל  .1 19 התקשרות

ו/או לסיים את ההסכם ו/או לסלק את ידו של הספק  
מהאתר בגין עיכובים בביצוע העבודות שאינן 

תו הישירה של הספק  לרבות שלא עקב מעשה באחריו
 ו/או מחדל של הספק .

בנוסף, נבקש כי ההסכם יעודכן כך שבכל מקרה שבה  .2
החברה רשאית לבטל/לסיים את ההסכם/לסלק את ידו 
של הספק  מהאתר, ייערך הביטול/הסילוק האמור אך 
ורק לאחר שניתן לספק  האפשרות להשמיע טענותיו 

ת טענותיו. ככל ולאחר האמור בעניין והחברה שקלה א
לעיל, החליטה החברה להביא את ההסכם לכדי סיום, 
הספק  יהיה זכאי לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע 
עד למועד סיום ההסכם וכן לתשלום של עשרה אחוזים 

( מסכום העבודות שלא בוצעו עכב ביטול הסכם 10%)
וזאת נוסף להחזר הוצאות הפסקת ההתקשרות 

( פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע 1)כדלקמן: 
( פיצוי לקבלני משנה 2העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; )

( 3בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; )
 פיצויי פיטורים לעובדים.

( יוכפפו להוראות חוק 1)19.1נבקש כי הוראות סעיף  .3
, ובפרט 2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

 לחוק זה. 68להוראות הקוגנטיות של סעיף 
יעודכנו כך  19.3-ו 19.2(, 2)19.1נבקש שהוראות סעיף  .4

שהוראות הסעיף יחולו רק לאחר קביעה מפורשת של 
 בית משפט מוסמך בפסק דין חלוט שביצועו לא עוכב.

 (.4)19.1נבקש שהמילה "יסודית" תימחק מסעיף  .5
חסותנו לנושא כפוף להתיי 19.7יובהר כי האמור בסעיף  .6

בטבלה זו לעיל,  37פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 
כמפורט  19וכן כפוף להתייחסותנו להוראות סעיף 

לעיל.  נבקש לבטל את הפיצוי  שהרי פיצויים מוסכמים 
צריכים להתייחס להפרה ספציפית ומוגדרת מראש 
ולכן לא מקובל לקבוע פיצוי מוסכם באופן זה. 

כום הפיצוי המוסכם יעמוד על סך לחילופין, נבקש כי ס
ש"ח מבלי לגרוע מזכויות הספק לפי דין  100,00של 

ומבלי שזו תיחשב כהסכמתו להשתת הפיצוי המוסכם 
 האמור.

 הבקשה נדחית. .1
חלקית, כך  הבקשה מקובלת .2

ביטול ההסכם, תינתן שבטרם 
לספק הזדמנות להשמיע 

 .שאר הבקשה נדחיתטענותיו. 

 הבקשה מקובלת .3
רק ביחס  בלתהבקשה מתק .4

 (.2)9.1לסעיף 
 הבקשה נדחית. .5
 הבקשה נדחית. .6
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הסכם   .59
, 20 התקשרות

23.5 

הוראות הסעיפים אינן מקובלות ונוגדות את עקרונות  .1
דיני המכרזים ודיני החוזים. בנוסף, אין למציעים כל 
אפשרות לכלכל את הצעתם באופן מושכל אם בכל עת 

או  שהיא החברה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר
לבצע עבודות שכלולות במכרז על ידי גופים אחרים. 

למחוק את הסעיפים ולהבהיר, כי כל לאור זאת נבקש 
עוד ההסכם בתוקף ולא בוטל בשל הפרה של הספק לא 
תוכל החברה להתקשר עם גורם אחר לביצוע 
השירותים נשוא המכרז, שהרי זו המטרה והמשמעות 

 של עריכת הליך מכרז פומבי.
 19נבקש שהתייחסותנו להוראות סעיף  לחילופין .2

בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס 
  להוראות סעיף זה.

סעיפי החוזה בהם החברה נציין כי .1
רשאית להביא את ההסכם לידי 

סיומו הינם לאחר שהחברה הודיעה 
בכתב לקבלן לתקן את כל הליקויים 

והכשלים  בפרק זמן סביר ולאחר 
והחברה הגיעה  לקבלן שבוצע שימוע

למסקנה כי הקבלן אינו יכול לעמוד 
בדרישות נשוא המכרז וכי מוצו כל 

  ההליכים מולו.
 לעיל. 1ראה מענה לסעיף  .1

הסכם   .60
במקרה שבו החברה מבקשת לעצור, להשהות או  .1 כללי התקשרות

להפסיק את עבודות, בין אם באופן זמני ובין אם 
ותו, נבקש לצמיתות, בכל אתר או ברפויקט בכלל

שיובהר כי החלטה זו תינתן רק לאחר מתן התראה 
( ימים, תוך 60בכתב של לא פחות מאשר שישים )

מתן אפשרות לספק  להביע עמדותיו בעניין לרבות 
לעניין ההשלכות הכלכליות והנזקים שיגרמו לו עקב 

 החלטת החברה.
כן נבקש כי ככל שיידרש שינוי ללוחות הזמנים  .2

קב הפסקת העבודות, שאינו עקב לביצוע העבודות ע
מעשה ו/או מחדל של הספק , הספק  יהיה זכאי 
לתשלום בגין התקופה של הפסקת העבודות וכן 

 להארכת לוחות הזמנים.
נבקש להבהיר כי הספק  יהיה זכאי לקבל תמורה  .3

 מהפסקתבגין הוצאות הישירות שנגרמו לו כתוצאה 
 העבודות, לרבות ככל והספק  יידרש להחיש את

ביצוע עבודתו בשל הפסקת העבודות על ידי החברה. 
כן יובהר כי חידוש העבודות על ידי הספק  כפופה 
להסכמת הצדדים, לרבות בקשר למחירים ולוחות 

 הזמנים לביצוע המשך העבודה.
חרף האמור בסעיף זה, נבקש כי סיום ההסכם יעשה  .4

רק עקב הפרה של הספק  ורק לאחר שניתנה לספק  
קן את ההפרה בגינה מבוקש להפסיק הזדמנות לת

את ההתקשרות ולאחר שניתנה לספק  האפשרות 
להתגונן בפני טענות החברה כלפיו. ככל ולמרות 
האמור לעיל, החברה החליטה בכל זאת להפסיק את 

או לצמיתות, הספק  יהיה  זמניתביצעו העבודות, 
זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד 

העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה  למועד הפסקת
( מסכום העבודות שלא 10%של עשרה אחוזים )

בוצעו עכב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר 
העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק  בשל 

( פיצוי בגין 1הפסקת העבודות, לרבות;  כדלקמן: )
הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא 

( פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול 2ניתן לבטלן; )
( פיצויי 3) -ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו 

( פיצוי בגין בטלת כלים וכח 4פיטורים לעובדים; )
( פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות 5אדם; )

אלטרנטיביות עקב התחייבויות הספק  בהסכם עם 
 החברה

 הבקשה נדחית.. 1
 הבקשה נדחית. 2
 נדחית. הבקשה. 3
 .לעיל 47מענה לשאלה  ראה. 4
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נבקש כי במסגרת מתן הוראת שינויים, לרבות הוראה  .1 כללי   .61
לאספקת חומרים וטובין נוספים, הספק לא יחל 
בביצוע הוראת השינויים קודם לגיבוש הסכמה 
 המתייחסת לתמורה וללוחות הזמנים בגין ביצועם
 וההשפעה על העבודות של הוראת השינוי האמורה.

לחילופין, החברה תידרש לשלם לספק את הסכום 
שאינו שנוי במחלוקת כמקדמה על חשבון ביצוע 
העבודות כאשר הספק שומר על מלוא זכויותיו בקשר 

 .לזכאות לתשלום מלוא הסכום הנותר
כן נבקש, כי החלטת החברה בעניין הוראת שינוי לא  .2

תיחשב להסכמת הספק ולא תגרע מזכותו של הספק 
 ין.לפי כל ד

 הבקשה נדחית. 

מחלוקות בנושאים טכניים/הנדסיים תובאנה להכרעת  כללי   .62
גורם בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על 

 הכרעתו באמצעות פניה לבית המשפט.

 הבקשה נדחית
מחלוקת בנושאים טכניים/הנדסיים 

תועבר להכרעת סמנכ"ל/מנכ"ל מי 
 אביבים.

 
ניסיון   .63

 מקצועי
 4עמוד 

12.2 

 

 האם ניתן להציג ניסיון מחו"ל או רק מישראל? .1
 האם ניתן להציג ניסיון של היצרן ? .2
האם המערכות המוצגות בניסיון צריכות להיות פעילות  .3

 עד לתאריך הגשת המכרז? 
האם נדרש להציג תקופה מינימאלית לעבודה של  .4

 אותן מערכות ?

 לעיל. 1ראה מענה לשאלה  .1
 לעיל. 2ראה מענה לשאלה  .2
 לעיל. 3ה לשאלה ראה מענ .3
 לעיל. 3ראה מענה לשאלה  .4

אופן   .64
שיקלו

ל 
הצעת 
 מחיר
 5עמוד 

20.3 

 

איזו  –נא לפרט יותר כיצד יתבצע בפועל שיקלול המחיר 
 נשמח לדוגמה –עמודה תסוכם מאיזה נספח ובמה תוכפל 

 למסמכי המכרז. 21כמפורט בסעיף 

אופן   .65
שיקלול 

רכיב 
 האיכות

 6עמוד 

21 

 

מבקשים  –יצוע השירותים הנדרשים ניסיון המציע בב
גופים שונים  5-להוסיף קבלת נקודות עבור ניסיון בכ

 יחידות שונות 5לפחות כאשר בכל גוף הותקנו לפחות 

 לא ניתן לקבל את הבקשה

 1נספח א  .66
נספח  12עמוד 

  1א

 

האם הכוונה לספק  – 5-ו 4נא לפרט יותר את סעיף . 1
 –א החיישנים ולהתקין את יחידת התקשורת בלבד לל

 משמע להחליף יחידה קיימת 
האם הכוונה  – 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15סעיפים . 2

באספקה והתקנה של חיישנים בלבד ללא יחידת תקשורת 
 .משמע להתקין את החיישן על יחידה קיימת –

קצה הכוונה לספק ולהתקין יחידה . 1
 ללא חיישנים   )תקשורת( נוספת

 כן.. 2
קבלן לכלול במחיר נציין כי על ה

המוצע על ידו את כל העלויות הנלוות 
בהתקנת יחידות הקצה והחיישנים 

לרבות חיווט, הגנות פיזיות, איטום, 
בדיקות, וכו' כמפורט בדרישות 

 מסמכי המכרז.
אם התאגיד מלווה את ההתקנות ודואג לחסימת כבישים  כללי כללי  .67

 .ע"פ הצורך כנדרש
תנועה החברה דואגת לסידורי הכן. 

 באתר.
אחריות   .68

בתקופת 
העבודות 

 37עמוד 

15.2.
2 

 .הבקשה נדחית אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"

אחריות   .69
בתקופת 
העבודות 

 38עמוד 

15.2.
3 

 .הבקשה נדחית אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"
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אחריות   .70
למערכת 

לכל אורך 
תקופת 

ההסכם 
 38עמוד 

15.3.
1 

ות הסעיף תחולנה גם על כל אודה לתיקון והוספה: הורא
נזק שיגרם על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם 
ו/או צד שלישי כלשהו שהגיעו מטעמם בלבד תוך כדי 

 סילוק ושאיבת שפכים .

 הבקשה נדחית

אחריות   .71
למערכת 

לכל אורך 
תקופת 
 ההסכם

 38עמוד 

15.3.
2 

 .הבקשה נדחית אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה""

חריות א  .72
למערכת 

לכל אורך 
תקופת 

ההסכם 
 38עמוד 

15.3.
3 

  

 .הבקשה נדחית אודה להוספה "ו/או מי שלא מטעמה"

האם באתרים בהם נדרש לבדוק את איכות המים יש  כללי  מפרט טכני  .73
? , במידה ולא האם ניתן להתקין פאנל  24/7חשמל 
 סולארי

 לעיל. 11ראה מענה לשאלה 

 ?ם נדרשת דגימה רציפההא. 1 כללי  מפרט טכני  .74
 ?ואם כן מה קצב הדגימה שנדרש. 2 

לא תידרש דגימה רציפה אלא על . 1
בהתאם פי משטר ניטור הניתן לשינוי 

 לעיל. 12למענה לשאלה 
 לעיל. 12 . ראה מענה לשאלה2

עדכון של הנתונים בענן יתבצע עם  מה קצב עדכון הנדרש בענן כללי  מפרט טכני  .75
 יות הקצה.קבלת הנתונים מיחיד

מופעי שיגור הנתונים מיחידות הקצה 
שעות(  8ביום )מדי  פעמים 3יהיו 

אלא אם כן הבקר ביחידת הקצה 
זיהה חריגה ואז השידור יהיה מתפרץ 

(burst.) 
בהתאם לשיקולים הנדסיים של  האם להתקין במקום ארון בקרה כללי  מפרט טכני  .76

 הקבלן.
ות מים מוגנים / מוגדרים האם האם האתרים של איכ כללי  מפרט טכני  .77

 גישה בכל אתר
מתקני המים ממוגנים אולם יהיו 

אתרים בהם ההתקנה תתבצע ברשת 
המים )לא במתקן( ואז ההתקנה 

תידרש להתבצע בשוחות תת 
 קרקעיות או עיליות. 

ניקוז: ההתקנות תתבצענה או 
בשוחות תת קרקעיות או במובלים 

פתוחים או במובלי ניקוז תת 
 .קרקעיים

האם ידוע בעיית תקשורת סלולארי באתרים למשל  כללי  מפרט טכני  .78
 התקנה בתוך מבנה תת קרקעי

החברה לא ביצעה מיפוי של סיגנלים 
עוצמות שידור סלולאריות. על  /

הקבלן מוטלת החובה לבצע את כל 
הבדיקות כחלק מהתכנון המפורט 

 בטרם התקנת המתקן.
ניסיון   .79

מקצועי, 
אופן שקלול 

רכיב 
 האיכות

 4,6עמוד 

12.2,
21 

 . נבקש להגדיר מהי מערכת ניטור איכות מים1
. נבקש להגדיר מהי מערכת מדידת מדולרים ביום או 2

 ניקוז.

 . מפורט במסמכי המכרז. 1
 . השאלה אינה מובנית.2
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 2נספח   .80
 -להסכם 

אישור קיום 
 ביטוחים

 49עמוד 

ביטו
ח 

אחרי
ות 

מקצו
עית / 
ביטו
ח 

חבות 
המוצ

 ר

 מבוקש:
)דיבה, השמצה ולשון הרע( ואת קוד  303. להסיר קוד 1

 אינם רלוונטיים לשירותים. -)פגיעה בפרטיות(  326
" בביטוח חבות 332" לקוד "322. לתקן את קוד "2

 המוצר.

 . הבקשה מתקבלת1
 . הבקשה מתקבלת2

 3נספח   .81
 -להסכם 

הצהרה על 
פטור 

מאחריות 
 לנזקים

עמוד  
50 

 מבוקש:
סיר את המילים "ו/או מי מטעמנו ו/או  לה - 3. סעיף 1

 קבלני משנה ו/או צד שלישי".
 .4. להסיר את סעיף 2
 )אינו רלוונטי להצהרה זו(. 6. להסיר את סעיף 3

 . הבקשה מתקבלת1
יעודכן  4. הבקשה נדחית, סעיף 2

באופן שהמילים "..  מצדנו ו/או 
קבלני משנה המועסקים על ידנו" 

 ימחקו.
הסעיף הןא סעיף . הבקשה נדחית. 3

 .5מס' 
 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את הסעיף. 26.3 8עמוד   .82

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את הסעיף. 26.5 8עמוד   .83

מבוקש להחליף את המילים של "אי המצאת העתקים  26.8 8עמוד   .84
 מקוריים של מסמכי" במילה "אישור".

 הבקשה נדחית.

 מבוקש: 26.9 8עמוד   .85
סיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי  . להוסיף ב1 

יום בהמצאת אישור הביטוח לא יהווה   14איחור של עד 
 הפרה של הסכם זה".

 . להחליף את המילה "מסמכי" במילה "אישור".2

 
 . הבקשה מקובלת1
 
 
 . הבקשה מקובלת.2

 26.1 8עמוד   .86

 

 מבוקש: 
 . להחליף את המילה "מסמכי" במילה "אישור".1
את המילים "המהווים אישור והצהרת המציע . להסיר 2

 כי בדק עם מבטחיו..." ועד סיפא הסעיף.

 
 . הבקשה מקובלת1
 . הבקשה נדחית.2

 -נספח ח'   .87
 מבוקש: 16.2 הסכם

. להחליף את המילים "המסמכים המפורטים להלן 1
ומהווים" במילה "אישור הביטוח כמפורט להלן 

 ומהווה".
 : "מסמכי הביטוח"(".. להסיר את המילים: ")להלן2

 
 
 הבקשה נדחית. .1
 הבקשה נדחית. .2

 –נספח ח'   .88
עמוד  הסכם

40 

16.2.
2 

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את הסעיף.

 –נספח ח'   .89
עמוד  הסכם

40 

16.2.
3 

מבוקש: להסיר את המילים "ההעתקים מפוליסות 
הביטוח )"מסמכי ביטוח"(, כאמור, לרבות ה" בשורה 

 הראשונה.

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח   .90
עמוד  הסכם

40 

16.2.
4 

 

 מבוקש: 
. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח לרבות" בשורה 1

 הראשונה ובשורה השניה.
. להחליף את המילים "אי המצאת מסמכי" במילה 2

 "אישור" בשורה השלישית.
. לחליף את המילה "מסמכים" במילה "אישור" בשורה 3

 הרביעית.

 
 הבקשות נדחות.



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

22 
 

 –נספח ח'   .91
עמוד  הסכם

40 

16.3 

 

 מבוקש:
)ביטוח  16.1.2במילים " 16.1. להחליף את הספרות 1

)ביטוח חבות  16.1.3 -חבות כלפי צד שלישי( ו 
 מעבידים(".

. להוסיף את המילה "החוקית" לאחר המילים 2
 "אחריותו" בשורה הראשונה.

 16.1.2. להוסיף את המילים "המפורטים בסעיפים 3
)אחריות מקצועית(   6.1.4ד שלישי(, )ביטוח חבות כלפי צ

 )חבות המוצר( 6.1.5 -ו 
 . להסיר את המילים "היה וייתבעו".4
. להוסיף את המילים "ו/או חבות הספק בגין" לפני 5

 המילים "הבאים מטעם הספק".

 . הבקשה מקובלת.1
 .הבקשה מקובלת.2
 .הבקשה מקובלת.3
 . הבקשה מקובלת.4
 . הבקשה מקובלת.5

 – נספח ח'  .92
עמוד  הסכם

40 

16.4 

 

מבוקש  להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו 
על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם" 
במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום 

 ההתקשרות על פי".

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח'   .93
עמוד  הסכם

41 

16.5.
1 

 

 מבוקש:
 מטעמו ו/או עבורו"..להסיר את המילים: "על ידי מי 1
 . להסיר את המילים "ו/או בעקיפין".2

 . הבקשה מקובלת.1
 .הבקשה מקובלת.2

 –נספח ח'   .94
עמוד  הסכם

42 

16.5.
2 

עמוד 
41 

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את המילה "אך לא מוגבל".

 -נספח ח'   .95
.16.9 הסכם

1 

 

מבוקש להוסיף את המילים "רכוש בקשר עם מוצר" 
 "גופנית ו/או נזק".לאחר המילים 

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ח'   .96
עמוד  הסכם

42 

16.8.
1 

 

מבוקש להוסיף את המילים "שהוגשה במהלך תקופת 
 הביטוח" לאחר המילים "תביעה ו/או דרישה".

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ח'   .97
עמוד  הסכם

42 

16.15 

 

מבוקש: להוסיף את המילים "בהתאמות הנדרשות 
תקשרות עם קבלן המשנה בהתאם לאופי והיקף הה

מטעם הספק" בשורה הרביעית לאחר המילים "לרכושם 
 ולאחריותם" וכן בסיפא הסעיף.

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח   .98
עמוד  הסכם

42 

 מבוקש: 16.16
 .להסיר את המילים "ו/או לפצות".1
 .להסיר את המילים "ו/או בעקיפין".2

 
 הבקשות מקובלות.

 –נספח ח'   .99
עמוד  הסכם

43 

16.19 

 

מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו 
על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם" 

 במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת"

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח'  .100
עמוד  הסכם

43 

20 .
16 

מבוקש להסיר את המילים "הספק מתחייב להודיע" עד 
  המילים "חבות מעבידים".

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח'  .101
עמוד  הסכם

43 

 הבקשה מקובלת. מבוקש להסיר את הסעיף. 16.21

 –נספח ח'  .102
עמוד  הסכם

44 

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את המילים "על פי הסכם זה ו/או". 16.22

 –נספח ח  .103
עמוד  הסכם

44 

 הבקשה מקובלת. מבוקש להסיר את המילים "ו/או פיצוי". 16.23



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

23 
 

 –ח'  נספח .104
עמוד  הסכם

44 

16.24 

 

 מבוקש:
 )שבעה ימים(". 7 -.להסיר את המילים "לא יאוחר מ 1
.להסיר את המילים: "העתקים בתוקף של פוליסות 2

הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם הסכם זה  
 לרבות".

. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח" בשורה 3
 השלישית.

לת דרישה מהחברה"  .להוסיף את המילים "לאחר קב4
 בסיפא הסעיף.

 . הבקשה נדחית.1
 .הבקשה מקובלת.2
 .הבקשה מקובלת.3
 . הבקשה נדחית.4

 –נספח ח'  .105
עמוד  הסכם

44 

 מבוקש: 16.25
. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות" 1

 בשורה הראשונה.
. להסיר את המילים "מסמכי הביטוח ו/או" בשורה 2

 השלישית.

 שה מקובלת.. הבק1
 
 

 . הבקשה מקובלת.2

 –נספח ח'  .106
עמוד  הסכם

44 

מבוקש להסיר את המילים "על פי הסכם זה" בשורה  16.26
 הרביעית.

 הבקשה נדחית.

 -נספח ח'  .107
הסכם עמוד 

44 

 הבקשה מקובלת. מבוקש להסיר את המילים "מסמכי הביטוח לרבות". 16.27

 –נספח ח'  .108
עמוד  הסכם

44 

יר את המילים "את העתקי פוליסות הביטוח מבוקש להס 16.28
 )מסמכי הביטוח("

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ח'  .109
עמוד  הסכם

44 

29 .
16 

 

 מבוקש:
 .להסיר את המילים "מסמכי הביטוח )הפוליסות( ואת".1
 .להסיר את המילים "מסמכי ו".2
 .להסיר את המילים "על פי הסכם זה ו/או".3

 
 . הבקשה מקובלת.1
 
 בלת..הבקשה מקו2
 . הבקשה נדחית.3

 –נספח ח'  .110
עמוד  הסכם

44 

מבוקש להוסיף את המילים "בביטוחי הספק" לאחר  16.32
 המילים "ההשתתפות העצמית".

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ח'  .111
עמוד  הסכם

44 

מבוקש להחליף את המילים "הבלעדית" במילים "על פי  16.34
 דין".

 הבקשה מקובלת.

 –נספח ח'  .112
עמוד  הסכם

37 

15.1 

 

 מבוקש:
.להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "יהא  1

 אחראי".
.להסיר את המילה "בין" לפני המילה "במישרין" וכן 2

להסיר את המילים "ובין בעקיפין" לאחר המילה 
 "במישרין".

 . הבקשה מקובלת.1
 . הבקשה נדחית.2

 –נספח ח'  .113
עמוד  הסכם

37 

15.2.
1 

 

 מבוקש:
את המילים "אשר בבעלות הספק" לאחר . להוסיף 1

 המילים "הציוד" בשורה השניה.
. להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר 2

המילים  בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר 
העבודה" וכן לאחר המילים "הוראות הסעיף תחולנה גם 
 על כל נזק".

ליות "ומבלי לגרוע מכל -. להסיר את המילים החל ב 3
האמור, כתוצאה משטפונות...." ועד המילים "שלגים 

 וכיו"ב".

 
 הבקשה נדחית.. 1
 הבקשה נדחית.. 2

 "במקום המילים "נזק לעבודות
 ם "נזק כתוצאה מעבודות"שיר
 . הבקשה נדחית.3
הקבלן אחראי על אתר העבודה בזמן  

עבודות ההתקנה ועל הציוד המותקן 
 על ידו כולל מפגעי מזג אוויר.

 
 –נספח ח'  .114

עמוד  הסכם
37 

15.2.
2 

  

 מבוקש:
 להחליף את המילה "בלעדית" במילה "על פי דין".. 1
 . להסיר את המילה "כל" בשורה השלישית )פעמיים(.2
 .מבוקש להסיר את המילה "לגוף".3
.מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי 4

 דין" לאחר המילה "לרכוש" בשורה האחרונה לסעיף.

 .הבקשה מתקבלת. 1
 .הבקשה נדחית.2
 .הבקשה נדחית.3



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

24 
 

 –נספח ח'  .115
עמוד  הסכם

38 

15.2.
3 

 

 מבוקש:
.להחליף את המילה "בלעדית" בשורה הראשונה במילה 1

 "על פי דין".
 .להסיר את המילה "כל" )פעמיים(.2
 .להסיר את המילה "לגוף".3
.מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי 4

 ר המילה "לרכוש" בשורה האחרונה לסעיף.דין" לאח

 אייקי. לתת תשובות לשאר השאלות
 הבקשה מקובלת..1
 הבקשה נדחית. .2
 הבקשה נדחית..3
 .נדחית. הבקשה 4

 –נספח ח  .116
עמוד  הסכם

38 

15.2.
4 

מבוקש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק 
 15.4.3זה לסעיף השיפוי הכללי 

 הבקשה נדחית.

 –פח ח' נס .117
עמוד  הסכם

38 

15.3.
1 

 

מבוקש להוסיף את המילים "אשר באחריות הספק על פי 
דין" לאחר המילים "צד שלישי כלשהו" בשורה 

 האחרונה.

הבקשה נדחית. יחד עם זאת, 
"אשר  יתווספו המילים

ו/או  הספק על פי דין רשות/באחריות
" לאחר על פי הסכם ו/או הסכמה

שורה המילים "צד שלישי כלשהו" ב
 האחרונה.

 –נספח ח'  .118
עמוד  הסכם

38 

15.3.
2 

 

 מבוקש:
 .להחליף את המילה "בלעדית"  במילים "על פי דין" 1
 .להסיר את המילה "כל" )פעמיים בשורה השניה( 2
 .להסיר את המילה "לגוף".3

 . הבקשה מקובלת.1
 . הבקשה נדחית.2
 הבקשה נדחית.. 3

 –נספח ח'  .119
עמוד  הסכם

38 

15.3.
4 

ש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק מבוק
 15.4.3זה לסעיף השיפוי הכללי 

 הבקשה נדחית.

 -נספח ח' .120
הסכם עמוד 

38 

15.4.
1 

 

 מבוקש:
.להחליף את המילה "בלעדי" בשורה הראשונה במילים 1

 "על פי דין".
 .להסיר את המילה "כל" )לאורך הסעיף(.2
 ורה הרביעית..להסיר את המילים "ו/או עקיפה" בש3
.להסיר את המילים "הספק ישא בתשלום כל קנס..." 4

ועד המילים "עקב מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או 
כתוצאה מהם" ולהכפיף את השיפוי לסעיף השיפוי  

 .15.4.3הכללי 

 . הבקשה מקובלת.1
 . הבקשה נדחית.2
 . הבקשה נדחית.3
 הבקשה נדחית. 4

 –נספח ח'  .121
עמוד  הסכם

39 

15.4.
3 

 

 מבוקש:
 נזק". "בגין .להוסיף את המילה "בתביעה" לפני המילים1
 .להסיר את המילים "על פי ההסכם ו/או".2
 .להסיר את המילה "כל" לפני המילה "דין".3
.להוסיף את המילים "בכפוף לפסק דין חלוט שלא  עוכב 4

 ביצועו" לאחר המילים "על פי דין".
ר המילה .להוסיף את המילים "הסבירות" לאחר לאח5

 "השונות" בשורה השניה.
.להסיר את המילים "החברה תהיה רשאית לעכב..." עד 6

 המילים "בכפוף לכך שתימסר".
. להוסיף את המילים "החברה תמסור" לפני המילים 7

"הודעה על תביעה"  ואת המילים "מיד לאחר קבלתה" 
 לאחר המילים "דרישה כאמור לעיל" בשורה האחרונה.

המילים "החברה לא תתפשר בתביעה או . להוסיף את 8
דרישה כאמור מבלי לקבל את הסכמת הספק בכתב 

 ומראש" בסיפא הסעיף.

 הבקשה נדחית. .1
 הבקשה נדחית. .2
 הבקשה נדחית. .3
 הבקשה נדחית. .4
 הבקשה נדחית. .5
 הבקשה נדחית. .6
 הבקשה מקובלת. .7
 הבקשה נדחית .8

 –נספח ח'  .122
עמוד  הסכם

39 

15.5.
1 

 

 מבוקש:
 "יפצה" במילה "ישפה"..להחליף את המילה 1
 .להסיר את המילה "כל".2
.להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי דין" לאחר  3

 המילה "נזק".

 הבקשה נדחית. .1
 הבקשה נדחית. .2
 הבקשה מקובלת .3

 -נספח ח' .123
עמוד  הסכם

39 

15.5.
2 

 

 מבוקש:
. להוסיף את המילה "על פי דין" לאחר המילים 1

 "אחריותו של הספק".
את המילים "במסגרת השירותים נשוא  . להוסיף2

 ההסכם" בסיפא הסעיף.

 הבקשה מקובלת. .1
 .הבקשה מקובלת .2
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 –נספח ח'  .124
עמוד  הסכם

39 

15.6.
2 

 

מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים .1
וכן להסיר את המילה "כל" לפני .2"הספק אחראי" 

 המילה נזק בשורה הראשונה.

 . הבקשה מקובלת1
 נדחית . הבקשה2
 

–נספח ח'  .125
עמוד  הסכם

39 

15.6.
3 

 

 מבוקש:
.להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הספק 1

 אחראי".
.להסיר את המילה "כל" לפני המילה "נזק" בשורה  2

 הראשונה.
 .להסיר את המילה "ויפצה".3
.להחליף את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה"  4

 ".14.4.3במילים "בכפוף לאמור בסעיף 

 . הבקשה מקובלת. 1
 . הבקשה נדחית.2
 . הבקשה נדחית.3 
 . הבקשה נדחית4

 –נספח ח'  .126
עמוד  הסכם

39 

15.7.
1 

 

מבוקש: להוסיף את המילים "לנזק אשר באחריות הספק 
על פי דין" לאחר המילים "פוטר בזאת את החברה 

 מאחריות".

 הבקשה נדחית.
 לעיל. 8ראה מענה לשאלה 

 –נספח ח'  .127
עמוד  סכםה

39 

15.7.
2 

מבוקש להסיר את הסעיף ולהכפיף את השיפוי על פי פרק 
 .15.4.3זה לסעיף השיפוי הכללי 

 הבקשה נדחית.

נספח ד  .128
 16עמוד 

האם כל יח הקצה אמורות להיות מוזנות גם מסוללה וגם  
 חיבור לחשמל/פאנל

 לעיל. 11ראה מענה לשאלה 

 1נספח  א .129
 11עמוד 

צריכות להיות  3ו 2מכרז סעיפים היח קצה ב 65כמה מ 
 מתחת לאדמה וכמה מעל הקרקע.

לחברה אין נתונים אלו. על הקבלן 
להיערך להתקנות היחידות הן תת 

. אשר יתאומו קרקעיות והן עיליות
בין הקבלן והחברה בהתאם לאילוצי 

השטח, כאשר המיקום המדויק 
 להתקנה יקבע על ידי החברה.

מה  –פיקות וזרימות ברשת הביוב והניקוז " "למדוד ס    1.22  7נספח  .130
רמת הדיוק הנדרשת ? האם ספיקה חישובית )מאנינג( או 

 שימוש בדופלר או ש"ע 

דיוק.  5%רמת הדיוק הנדרשת עד 
הקבלן רשאי להשתמש בכל שיטות 
המדידה המוכרות על מנת להעביר 

 תוצאה מדויקת ככל הניתן.
 1.3 7נספח  .131

 
קבל יותר מידע לגבי מסכים יש ל –הקמת ממשקי מידע 

מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר 
זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול 

 האחראיות

אין אפיון  –כפי שנאמר בכנס ספקים 
מפורט של הנדרש בממשקים והנושא 

 יאופיין יחד עם הקבלן הזוכה.

לדייק את ההגדרה שכן שיחידות  נא –"נתונים און ליין "  1.8 7נספח  .132
 דלות אנרגיה יהיה כשידור אחד ביום למעט התראות

 75ראו מענה לשאלה 

133.  1.10 ,
1.11  

יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים  –הקמת ממשקי מידע 
מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר 
זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול 

 תהאחראיו

 131ראו מענה לשאלה 

134.  1.13 
 

יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים  –הקמת מודול דוחות 
מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר 
זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול 

 האחראיות

 131ראו מענה לשאלה 

האם שמירה  –שנים  5. המידע ייאגר ויישמר למשך 1  1.14  .135
 מספקת? CSVבפורמט 

 . אם לא, מה כן?2

הכוונה שהמידע יישמר במערכת 
שנים. כך שניתן  5למשך לפחות 

 5לחקור את המדדים השונים לפחות 
נדרש  CSVשנים אחורה. פורמט 

לצורך ייצוא נתונים מהמערכת 
 לטובת ניתוח נוסף של המידע.

136.  1.16.
4 

"פשטות הפעלה..... בשפה עברית " מדובר בתוכנת 
 בממשק אנגלית מבוקשת  הקלה  בנושא זה

 הבקשה מאושרת.
הספק הזוכה יעביר ספר הדרכה 

בעברית לתפעול המערכת ויחידות 
הקצה והחברה רשאית לדרוש במשך 

ום גכל תקופת ההתקשרות תר
 היישומים ככל וידרשו.
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ניתן לייצא ישירות נתונים  -ממשקים למערכות נוספות   2.2  .137
 גידלמערכת סקאדה של התא

 השאלה לא מובנת

האם לא מספיק לאפשר  –העברת נתונים הידראולים   2.2.1  .138
 רשיונות (? 20גישה למשתמש ברמת המתבונן ) מבוקשים 

הכוונה היא לכניסת משתמשים 
שונים בו זמנית. מטעמי אבטחת 

שיהיו סיסמאות אישיות  נדרשמידע 
 לכל משתמש בנפרד.

א לדייק את ההגדרה שכן שיחידות נ –"נתונים און ליין "   2.2.5  .139
 דלות אנרגיה יהיה כשידור אחד ביום למעט התראות

 75ראו מענה לשאלה 

האם  -הצגת נתוני התראה במערכת הבקרה העירונית   2.26  .140
לא מספיק לאפשר גישה למשתמש ברמת המתבונן ) 

 רשיונות ( בנוסף לתפוצה במייל ? 20מבוקשים 

 138ראו מענה לשאלה 

תצוגה בעברית " מדובר בתוכנת בממשק אנגלית  3.9  .141
 מבוקשת  הקלה  בנושא זה

 136ראו מענה לשאלה 

מפרטים  2 .142
טכניים ) 
יחידות קצה 

מבוססות 
 סוללה(

סעיף 
 .ג  7

באפיון יחידת הקצה יש הרבה הגדרות  –הערה כללית 
מצמצמות ולא מרחיבות המקטינות את מספר המערכות 

עיני כי תובטח אמינות פעולת אותם ניתן להציע. החשוב ב
המכשיר מבחינת שידור לאורך זמן ולא דווקא לעסוק 

 בפרוטוקולים ובפיצרים ייחודיים

 הבקשה נדחית.

סינכרון זמן מתקיים בעת  –לצורך סינכרון   GPSמקלט   2.3.9  .143
שידור . ניתן להציג במערכת את המיקום של היחידה אך 

 זאת.מבוקש לבטל  – מובנה GPSאין מקלט 

מקובל. המטרה היא לסנכרן שעונים 
בין כל יחידות הקצה לבין המערכת 
כך שנתוני הקריאות מוצמדים לתגי 

( מדויקים ברמת time stampזמן )
 דיוק של שניה בודדת.

פרוטוקול שעדיין אינו נפוץ דיו , לא  LORAפרוטוקול   2.5.1  .144
מבוקש לבטל  –בטוח שהוא עדיין מאושר בישראל 

 ו.דרישה ז

החברה  –ככל שיאושר בעתיד 
מתכוונת לעבור לתקן זה. הקבלן 
 ליוכל לעשות שימוש בכל פרוטוקו

להעברת נתונים ובלבד שהנתונים 
 יועברו בצורה תקינה.

עלויות התקשורת החודשיות חלות 
 על הקבלן.

האם לא ניתן לדרוש את  –חיבוריות לפרוטוקולים שונים  2.5.2  .145
שנה באיזו פרוטוקול ? ) העיקר שידור המידע בלבד ולא מ

 מבוקש לבטל –שיגיע ליעדו ( 

ניתן להשתמש בכל פרוטוקול 
תקשורת שהינו מספק אמינות 

להעברת הנתונים בין יחידות הקצה 
 השונות לבין המערכת.

כיום המערכת יודעת לנדוד בין רשת דור   SIMכרטיסי  2  2.5.3  .146
 מבוקש לשנות את ההגדרה – 3לדור  2

 . נדחיתהבקשה 
הכוונה בדרישה היא להבטיח העברת 

הנתונים )במידה ואין קליטה מספק 
סלולארי אחד, באמצעות ספק 

 סלולארי נוסף(
סינכרון זמן מתקיים בעת  –לצורך סינכרון  GPSמקלט  2.5.5  .147

שידור . ניתן להציג במערכת את המיקום של היחידה אך 
 מבוקש לבטל זאת – מובנהGPSאין מקלט 

 143נה לשאלה ראו מע

רשומות האם זה מספק ? )  50,000המכשיר יודע לאגור   2.5.8  .148
 מעל חודש עבודה בדיגום כל דקה (

ככל והנתונים מועברים ישירות 
למערכת ושם מבוצעת אגירת / 

אין לנפח אגירת  –אחסון המידע 
 הנתונים ביחידת הקצה כל משמעות.
יחד עם זאת על הקבלן לתכנן יחידת 

גם במידה והנתונים לא קצה כך ש
הועברו מיחידת הקצה למערכת ניתן 

יהיה לשחזר ולהעביר את המקטע 
החסר באמצעות שליפת הנתונים 

 האגורים ביחידת הקצה.
149.  2.5.1

0  
מבוקש לבטל  –למה ?  -אפשרות חיבור למתח חיצוני   

 הגדרה זו
במידה ויחידת הקצה תותקן באתר 

בו ניתן לקבל הזנת חשמל. הקבלן 
ידרש לחבר הזנת חשמל קבועה נוסף י

על הסוללה לטובת הבטחת אספקת 
 חשמל סדירה. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

27 
 

150.  2.5.1
1  

קיים אך יש לתמחרו בנפרד מפאת  – ATEXמכשיר תקן 
 עלותו

על הקבלן לא ניתן לקבל את הבקשה. 
לתמחר את כל העלויות הנדרשות 

לצורך אספקת והתקנת הציוד הנדרש 
 כמפורט בעל סעיף במחירון המכרז.

לא תבוצע החרגה ותמחור של 
 רכיבים נוספים בנפרד.

151.  2.5.1
3  

חיבור בלוטוס לטלפון , קיים חיבור בלוטוס למחשב האם 
 מספק?

מספק ובלבד שניתן להעביר נתונים 
בתצורה זו בין יחידת הקצה לבין 

 המחשב / הטלפון החכם.
ניתן לייצא ישירות לסקדה של  –התקנה על שרת החברה  4.2  .152

 , האם מספק ?החברה
המערכת תותקן בשרתי הספק בענן 

הספק. ממשקי המידע יוגדרו בצורה 
לבין הספק מפורטת בין החברה 

 הזוכה.
או  5452מבוקש תקן  –(  5452תקן איכות שתיה ) ת"י   5.3.3  .153

 תקן אירופאי ש"ע 
 27ראו מענה לשאלה 

תנאים  .154
 מקדימים

ם תפעול של נסיון מקצועי בתפעול  מבוקש להכליל ג 12.2
 בקרים לניהול לחצים, ניטור ספיקות וניטור לחצים

 הבקשה מתקבלת

תנאים  .155
 מקדימים

האם נסיון של קבלן משנה בתפעול מערכות יכול  12.2 
 לההחשב

 הבקשה נדחית

 -הסכם  .156
 הגדרות

סעיף 
4  

יש לקבל יותר  -"מערכת ניטור איכות מים.....ניקוז " 
דוחות וחתכים וכד'  מידע לגבי מסכים מבוקשים, מספר

על מנת לתמחר זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן 
 ההתממשקות וגבול האחראיות

 

המערכת נדרשת להציג דשבורד 
את מיקומי  על מפהתפעולי המציג 

, יחידות הקצה, התראות, גרפים
וחריגות מספי הפעלה  דוחות

 שהוגדרו.
לרבות תצוגות , האפיון המפורט 

בות חתכים( התראות ודוחות )לר
 ייקבע עם הקבלן הזוכה

 -הסכם  .157
 הגדרות

סעיף 
4  

"יחידות קצה "  במפרט הטכני לא מוזכר מתן התראות 
 לפתיחת מכסים, מבוקשת הבהרה. 

אופציה זו מייקרת את הפתרון  במיוחד בבקרים דלי 
 אנרגיה

 .לא נדרשת התראת פתיחת מכסים

 -הסכם  .158
 הגדרות

סעיף 
4  

 –רציף ע"י אנליסט מטעם הספק "ניטור  –"תחזוקה " 
 נא לפרט את הגדרת התפקיד, אחראיות היקף משרה

הקבלן מתבקש לספק שירות וסיוע 
בתחזוקת המערכת ובכלל זה גורם 

טכני אשר יסייע לחברה בהסבר 
הנתונים המתקבלים, פתרון בעיות 

 טכניות, תקשורת וכו'.
השירות יידרש טלפונית ולא 
דרישות פרונטלית כך שאין מדובר ב

 לעובד.
 -הסכם  .159

 הגדרות
סעיף 

4  
"אתר " האם בכל שוחה יש להציב ארון מוגן וכן אפשרות 

 חיבור לחשמל ?
ניתן להתקין סנסורים על הקו וסנסורים 

בארון מחוץ לקו. הקבלן יתכנן את מיקום 
התקנת יחידת הקצה בהתאם לסוג 

המערכת ואילוצי השטח ויאשר את 
ידה וקיים התכנית מול מי אביבים. במ

חיבור חשמל רציף המערכת תחובר אליו. 
 אחרת יחידת הקצה תופעל ע"י סוללה

 
 -הסכם  .160

 ממשקים
יש לקבל יותר מידע לגבי מסכים  –הקמת ממשקי מידע   6.4.8

מבוקשים, מספר דוחות וחתכים וכד' על מנת לתמחר 
זאת נכון . כמו כן יש לתאר את אופן ההתממשקות וגבול 

 האחראיות
 

 131מענה לשאלה  ראו
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ברור ומובן  –אחראיות למערכת לאורך תקופת ההסכם  15.3 הסכם .161
כי אחראיות לתיפעול ותקינות המערכת הינה לב העניין. 
לא ברורה ונכונה ההגדרה כי כל נזק הנגרם למערכת בין 
במזיד בין בשוגג ע"י מי שאינו הספק ובכלל זה אובדן או 

  גניבה וכד'. יש לחדד את ההגדרות

כלל האחריות על  –ההגדרות הוסברו 
תפעול המערכת וציוד הקצה היא על 

הקבלן והקבלן יידרש לבצע טיפולי 
אחזקה תקופתית למערכת )כדוגמת 

כיול, שטיפה, החלפת סוללות 
ובדיקות פיזיות( והן לתקן נזקים 

אשר ייגרמו למערכת, לציוד הקצה 
 ולסנסורים וכל נזק אשר ייגרם לה.

 -הסכם .162
 חביטו

אש מורחב  הרכוש של התאגיד מותקן  –ביטוח רכוש   16.5
בנכסי התאגיד לא מובן למה הספק צריך לעשות זאת? 

 מבוקש לבטל ) זה לא מופיע בנספח הביטוח (

 הבקשה נדחית.

 -הסכם .163
 ביטוח

חוזה 
 ,

ביטו
ח 

16.8 ,
16.9  

מבוקש  –ביטוח אחראיות מקצועית וביטוח חבות המוצר 
 ות משותףאישור לגבול אחראי

ניתן לערוך בביטוח משותף ובלבד 
שגבול האחריות המשותף יעמוד על 

 ₪. 4,000,000סך של 

לאור מורכבות המכרז ולאור זה שחסרות תשובות  כללי  כללי .164
מהותיות בנושא ניהול אנרגיה לדוגמא, מבוקש לדחות 

שבועות ממועד מתן  3את מועד הגשת המכרז ל כ 
 תשובות לשאלות הבהרה.

. 
מועד האחרון להגשת הצעות למכרז ה

 12:00בשעה  01.12.2020נדחה ליום 

בסעיף זה ישנה התייחסות לערבות לקיום ההצעה ,אך  5 19.2 .165
לא קיים נספח מתאים. נבקש להבהיר האם נדרש להגיש 

 ערבות מכרז? ואם כן צרפו נוסח מתאים

מדובר בטעות סופר, אין ערבות 
י הצעה למכרז. הסעיף יתוקן במסמכ

 המכרז המעודכנים.
 

תצהיר בדבר שמירה על דיני נבקש להפנות בשם ה 19 1נספח ז .166
 789/29למכרז מס' ההגבלים העסקיים ואי תיאום 

 .555/20מכרז מס' במקום 

הבקשה מתקבלת. כותרת הנספח 
 תעודכן במסמכי המכרז המעודכנים.

נדרשת התממשקות למערכת של מי אביבים, אנא  63 1.3 .167
 יזה מערכת נדרש להתממשק?הבהירו לא

 131ראו מענה לשאלה 
הממשק הוא למערכת התחזוקה של 

 (.INFOR-EAMהחברה )
ביחס לניטור לחצים וספיקות נבקש לקבל הבהרה :  64 1.16.1 .168

כמות היחידות, מיקום, טווח עבודה )לחץ מקסימלי 
 ומינימלי וכנ"ל ספיקה(, מי שתיה או ביוב או נגר עילי

 פיקות:ניטור לחצים וס
ברשת המים טווח עבודה  –לחצים 

 באר 15ל  0בין 
 –ברשת ביוב / ניקוז  –ספיקות 

חישוב ספיקה במובלים, שוחות 
ותעלות פתוחים )ספיקה בזרימה 

 גרביטציונית(.
האם גם במקומות בהם אין חיבור חשמל קבוע נדרש  64 1.16.2 .169

ד'( ואם  10ניטור רציף או פעם בפרק זמן )למשל פעם ב
 , מהו פרק הזמןכן

 לעיל. 11ראה מענה לשאלה 

האם אפשר להציג חיווים בצג המגע באנגלית, במקום  66 3.9 .170
 עברית

 136ראו מענה לשאלה 

האם התראה על פתיחת שוחה, אמורה להיות חלק  67 4.9 .171
 אינטגרלי ביחידת הקצה האולטראסונית לניטור מפלס?

 157ראו מענה לשאלה 

לנטר טמפרטורה ? אנא פרטו כמויות, מיקום היכן נדרש  67 5.2.1 .172
 ודרישות נוספות ככל שיש.

ניטור טמפרטורה בקשת המים 
באתרים בהם יידרש סנסור טמפ' 
כחלק מהסנסורים לניטור איכות 

 מים.
 מה מס' האתרים בהם צריך לספק אנרגיה באופן עצמאי? 68 6.6 .173

נבקש לקבל פירוט לגבי המדדים המנוטרים, קצב 
 דרוש, כמות הוצאת השידורים ביממההדגימה ה

 75ראו מענה לשאלה 
ככלל כלל האתרים יידרשו להספקת 

 אנרגיה באופן עצמאי
לאיזה מדידות מתכוונים במונח: "מדידות  -אנא הבהירו  84 2.4.1 .174

 הידראוליות"
 מדידת לחצים וספיקות

 הבקשה מתקבלת להוריד כבר רשום  84 2.4.2 .175
 תקבלתהבקשה מ כנ"ל 84 2.4.4 .176
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יחידת השידור צריכה להבטיח  ?atexנבקש להבהיר האם ח' השידור צריכה לעמוד בתקן  84 2.5.11 .177
רציפות שידורים ובעלת יתירות 

במידה וקיימת בעיות שידורים דרך 
 ספק סלולארי

 מה הן שעות העבודה הרגילות? 86 6.2 .178
 

 .8:00-17:00ה' בין השעות -בימים א'

 זמני עבודה רגילים בימים ושעותנא להגדיר  87 6.5.1 .179
 טיפול בתקלה קריטית יהיה בכל יום, בכל שעה ביום?

 

שעות  4טיפול בתקלה קריטית תוך 
 364מקריאה. בכל יום בכל שעה 

 ימים בשנה )למעט יום כיפור(.
נבקש להבהיר מה הכוונה ב"משביתה פונקציה   6.5.2 .180

 שקיים/לא קיים לגביה פתרון זמני"
ורה פתרון עוקף תקלה שאין עב

(workaround) 
מפרט טכני  .181

 סעיף ג
הגדרות  אפשר לקבלהאם  : ביוב ניטור שוחותביחס ל 84

למיטב ידעתנו לא קיים שקיים בישראל )  ATEXלתקן 
רק אימוץ השם הזה ואין ממש הגדרות או אלא בישראל 

 שהו מוסמך(לבדיקה כזו של מכון כ

 177ראו מענה לשאלה 

 7נספח  .182
מפרט 

לת תכו
 שירותים

, SCADA, OPC, APN, APIממשק חיצוני )ביחס ל 60
קיים מה נא להגדיר   -ואבטחות אחרות(   SSLאבטחות 

 . אצלכם

הממשק המקובל בו יועברו הנתונים 
 .web serviceהוא 

במערכות ניטור ביוב על סוללות, מה רזולוציות קריאת  86 5.4סעיף  .183
שים באתרים המפלס שרוצים, מה רמות המפלסים הנדר

השונים, כמה שידורים וקריאות ביום כאשר ההגדרה 
 .שנים 10לבקר סוללות ל

 173,75ראו מענה לשאלה 

מסמ 28.9 .184
כי 

המכ
 רז

9 

יחול רק לאחר הוכחת  28.9מבוקש להבהיר כי הסעיף 
 פגיעה או נזק.

 .הבקשה נדחית

 7נספח  .185
להסכם/נספ

ח ט' 
למסמכי 

 המכרז

לום בהתאם לאבני הדרך אנא הגדירו אבני דרך לתש 74
 להסכם. 7המפורטות בנספח 

 לעיל. 206ראה מענה לשאלה 

 2נספח  .186
 -להסכם

אישור קיום 
 ביטוחים

 

נבקש להסיר את כל הסעיפים  -מעמד מבקש האישור 49
ולהחליפם ב"מזמין שירותים" שכן סעיפים אלו אינם 

 בהתאם לפורמט החדש של הפיקוח.

 הבקשה נדחית.

כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום מבוקש  40 16.2 .187
 תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. 

 הבקשה מקובלת.

בשורה שלישית, לפני המילה "הבאים" מבוקש להוסיף  40 16.3 .188
 "בגין". 

 הבקשה מקובלת.

מבוקש לתקן כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה יוחזק  40 16.4 .189
 אחת בלבד.  לתקופה נוספת שלאחר ההסכם של שנה

 הבקשה נדחית.

מבוקש לאשר כי ניתן יהיה להחזיק בביטוח חבות כלפי  42 16.10 .190
 צד שלישי וחבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.

הבקשה מקובלת ובלבד שגבול 
האחריות המשותף יעמוד על סך של 

4,000,000 .₪ 
מבוקש לתקן כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה יוחזק  43 16.19 .191

 קופה נוספת שלאחר ההסכם של שנה אחת בלבד.לת
 הבקשה נדחית.

"ככל שהדבר לא נוגד  –מבוקש להוסיף לעניין סעיף זה  43 16.20 .192
 את אינטרס הספק".

 קיים בסעיף.

 הבקשה מקובלת. מבוקש להסיר. 43 16.21 .193
" (שבעה) ימים ממועד 7 -לא יאוחר מ במקום המילים " 44 16.24 .194

  מבוקש לכתוב "עם".
 הבקשה נדחית.
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מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום  44 16.27-16.29 .195
תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. לעניין סעיף 

מבוקש להוסיף לעניין תיקון או שינוי מבוקש כי  16.28
 מדובר בשינוי או תיקון סבירים בנסיבות העניין. 

 . הבקשה מקובלת.1
 
 
 . הבקשה נדחית.2

מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום  44 16.30 .196
 תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.

 הבקשה מקובלת.

נספח  12 .197
5 – 

בטיח
ות 

וגהו
 ת

56 

"מבוקש לקבל הערכה כמה מתוך נקודות ההתקנה 
על פי ההגדרה בפקודת הבטיחות   יבוצעו ב"חלל מוקף"

 1970 -בעבודה 

קט כפופים בכל עבודות בפרוי 
לעבודות הבטיחות והנחיות הבטיחות 

 בישראל.

הסכ 15 .198
 ם

37-
40 

מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי דין 
שנגרמו לגוף ו/או רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי 

 המילה "לנזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" .
כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק 

לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש 
לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה 

במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים 
 שסופקו תחת הסכם זה

 לעיל. 8ראה מענה לשאלה 

הסכ .15.2 .199
 ם

37 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף למעט אם פעל עפ"י דרישת 
 המפקח/המזמינה

מבוקש לסייג את הסעיף ולהוסיף "למעט כוח עליון, 
 אסונות טבע וואנדליזם"

 הבקשה נדחית

הסכ 15.2.4 .200
 ם

37 

מבוקש להבהיר כי הסעיף יחול רק לאחר הוכחת פגיעה 
 לפי דין או נזק

 הבקשה נדחית

הסכ 15 .201
 ם

37-
40 

נבקש כי סכום הפיצוי והשיפוי יהיה על פי הנקבע בפסק 
. לפיכך, נבקש למחוק את המילים דין שלא עוכב ביצועו

"מיד עם דרישת המזמינה" ובמקום זאת שיירשם "עם 
 קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו"

 הבקשה נדחית

הסכ 15 .202
 ם

37-
40 

נבקש להוסיף אחרי המילים " כל תביעה ו/או דרישה" 
 את המילים "ולא יודה ו/או יתפשר בשם הספק.

 הבקשה נדחית

 מכרז 7 .203
2 

המכרז, מגיפת הקןורונה ולוח הזמנים  לאור מורכבות
הצפוף נבקש דחייה במועד הגשת המכרז בלפחות חודש 

 ימים 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 
 .12:00בשעה  1/12/2020נדחה ליום 

 מכרז 8 .204
2 

נבקש מועד נוסף לשאלות הבהרה לאחר מתן תשובות 
 הבהרה

 הבקשה נדחית

 מספר הערות:  כללי .205
החברה שומרת לעצמה את  -( 28זכייה )* סעיף ביטול 

הזכות לבטל את הזכייה מכל סיבה )מפרטת מספר 
 משווי ההצעה. 5%דורשת פיצוי של  סיבות( ובנוסף

ביטול הזכייה לא מותנה שפגיעה כלשהי בחברה ולמרות 
 זאת היא דורשת פיצוי כספי.

יחול רק לאחר הוכחת פגיעה  28.9שאלת הבהרה: הסעיף 
 או נזק.

נדחית. פיצוי מוסכם חל ללא  הבקשה
 הוכחת נזק.

עמוד  –כללי  .206
74 

  של הפרויקט. מפורטים שלבי ההקמה 74* בעמוד  
 תקופת ההקמה לפי המסמכים אורכת כחצי שנה.

מצד שני, לא כל כך ברור איך הולכים להתבצע 
התשלומים בפועל. האם נקבל תשלום על התכנון 

ם יבוצע הראשוני? לאחר ההתקנות? או שכל התשלו
 לאחר הקמת המערכת וקבלת אישור מהממונה?

שאלת הבהרה: אנא הגדירו אבני דרך לתשלום בהתאם 
 להסכם. 7לאבני הדרך המפורטות בנספח 

שלבי  3-התשלומים בפועל יחולקו ל
ההתקנה שהוגדרו במכרז כאשר יש 
להוסיף אבני דרך לתשלום שיבוצעו 

 בכל שלב:
 עם סיום ביצוע סיורי שטח 25%
עם אישור תכנון לכל יחידות  25%

 הקצה בשלב
לאחר קבלה ואישור של יחידות  50%

 שהותקנו הקצה
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סעיף  כללי .207
19.7 

שווה לנסות לבטל את הסעיף. במכרזים אחרים בד"כ 
מופיע "החברה רשאית", בעוד שפה מוגדר 

 תשלום הקנס. מכתחילה
כן, לא ראיתי התייחסות למקרה של ביטול -כמו

 העבודות שבוצעו בפועל. ותשלום על ההסכם
נבקש שיובהר כי בכל מקרה בו יבוטל   שאלת הבהרה:

ההסכם על ידי המזמין, הספק יהיה זכאי לתמורה בגין 
   כל השירותים שביצע עד למועד הפסקת ההתקשרות.

 הבקשה נדחית.

 

במסגרת מסמכי ההליך  אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות .3

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 

 מכרזהעתק: תיק 


