מס' עמוד מכרז/מפרט/נספח סעיף
נספח ח'
180
1
2

 178נספח יח'

סעיף 1

שאלה
תפוקה של  1650שעות שמש – מבקשים הפחתת התחייבות
בכפוף לאישור היועץ עבור מתקנים עם הצללות

תשובות

ההערה נדחית .ברירת המחדל היא .1,650רק באישור לקוח ניתן להוריד,אך בכל מקרה
יש לעמוד ב 97%מPVSYST

סעיף 1

יש לעמוד ב 97%מPVSYST
מבקשים לשנות ל 95%מ PVSYSTשיאושר ע"י היועץ
נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר דין "בשל תביעה ההערה נדחית

סעיף 1ג'

שהוגשה במהלך תקופת הביטוח"
נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "היצרן" ולאשר הוספה ההערה נדחית

 178נספח יח'
3
4

סעיף  1ד'
172
 172פוליסה

סעיף 1.1.5

5
6
7

פרק א' – ביטוח כל
הסיכונים סעיף  1תת
סעיפים 1.1.5

 172פוליסה

סעיף 1.1.6

172
פרק א' -ביטוח כל
הסיכונים סעיף  1תת
סעיפים 1.1.6

8
9

 172פוליסה
 172פוליסה

10

סעיף 1.1.7
סעיף 1.1.8

הזמנה

סעיף 1.2

הזמנה

סעיף 1.42

11
12
13
14
15
16

6

מכרז

6

מכרז

8

מכרז

7

סעיף 1.4.4
סעיף 1.4.4
סעיף 1.5

סעיף 1.5
הזמנה
סעיף 1.5

 172פוליסה
17
181
172 18

נספח ח'

סעיף 2
סעיף 2
סעיף  2תת סעיף 2.1

 173 19פוליסה

סעיף 2.13

"הקבלן" .כמו כן להוסיף לאחר דין "בשל תביעה שהוגשה
במהלך תקופת הביטוח"
מבוקש להחליף את המילים:
"שכר אדריכלים בגבול אחריות שלא יפחת מ 20%-מסכום
הנזק" ,במילים:

הערה מתקבלת
הערה מתקבלת

"שכר אדריכלים בגבול אחריות שלא יפחת מ 10%-מסכום".

נא אישורכם למחוק  20%ולאשר הוספה " ."10%כמו כן
לאשר מחיקה "נזק" ולאשר הוספה "הביטוח"
נא אישורכם למחוק  20%ולאשר הוספה " ."10%כמו כן
לאשר מחיקה "נזק" ולאשר הוספה "הביטוח"
מבוקש להחליף את המילים:
"הוצאות מיוחדות בגבול אחריות שלא יפחת מ 20%-מסכום
הנזק" ,במילים:

הערה מתקבלת
הערה מתקבלת

הערה מתקבלת

"הוצאות מיוחדות בגבול אחריות שלא יפחת מ 10%-מסכום".

נא אישורכם למחוק  15%ולאשר הוספה " ."10%כמו כן
לאשר מחיקה "נזק" ולאשר הוספה "הביטוח"
נא אישורכם למחוק "נזק" ולאשר הוספה "הביטוח"

הערה מתקבלת
הערה מתקבלת
הערה מתקבלת
ההערה נדחית

מבקשים שהתנהלות מול גורמים שלישיים כגון סולגרין תהיה
באחריות המזמין ועל חשבונו
מחירי השוק אינם מאפשרים ( לשני הצדדים ) לנעול מחיר למשך ההערה מתקבלת .מנגנון ההצמדה יהיה על פי מדד שיוחלט על ידי הלקוח ומקובל בתחום
 18חודשים .מציעים להסכים על מנגנון המשלב הצמדת מחירי
פנלים ושער הדולר

מבקשים לבטל סעיף זה .המחירים הניתנים ע"י הקבלן
במכרז זה הם אינם עבור מערכות ביתיות.
הקמה של מערכות ביתיות באופן פרטי יגררו עלויות נוספות
על הקבלן.
מבקשים להעלות את התמורה ל ₪ 80כמקובל היום בתחום
מבקשים לשנות :תחזוקה –  85ש"ח
מבקשים להעלות למחיר מינימאלי של  ₪ 80לקילוואט מותקן.
המחיר אינו משקף את תנאי השוק ,לא את הדרישות של המכרז
(  6שטיפות ,מלאי חלפים) ובטח לא את ההספקים הקטנים של
האתרים.

ההערה נדחיית ,נדרשת התאמת מחיר כאמור בסעיף  1.42והמנגון שיותאם למחיר.
מחיר למערכת ביתית יהיה  ₪ 500לקוט מעל מחיר הזכיה במכרז
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית

מאושר נוסח הבא " בשל תביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח או לאחר התאריך
נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר דין "בשל תביעה
הרטרואקטיבי .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין
שהוגשה במהלך תקופת הביטוח".
המועצה לבין הקבלן ובתקופת הגילוי של  12חודשים"
97%
בסתירה למפרט התחזוקה  -מבקשים להתאים ל95%
מבוקש להחליף את המילה "כתוצאה" במילים "בשל הפר חובה
ההערה נדחית
מקצועית שמקורה במעשי או מחדל".
ולמחוק את המילה" :מקצועי"

נא אישורכם למחוק בסיפא "או עבורו

ההערה מתקבלת

 173פוליסה
סעיף 3.1

20
21

הסכם התקשרות

סעיף 3.2

יש לבטל ולהחיל כללי פרשנות מקובלים.

נספח ח'

סעיף 4-8

שלל הנוסחאות שצריך להיות מתמטיקאי להבינם ,מסבכות ואינן
עולות בקנה אחד עם המצוין במקומות אחרים בהסכם .אנו
מציעים מנגנון פשוט וברור – התחייבות תפוקה עבור  95%מה-
 PVSYSTכמצוין בהסכם ,הפער בייצור בשנה נתונה בקילוואט
שעה במכפלת התעריף הקבוע במכפלת הדגרדציה המצטברת .
בוודאי שלא היוון הכנסות ל 25-שנה

סעיף  4תת סעיף 4.7
סעיף 4.7

מבוקש להוסיף את המילים " :למעט ביטוח אחריות מקצועית".
הואיל שלישי  -לא בדקנו את כל הגגות

סעיף 4.7

נא אישורכם למחוק " "2016ולאשר הוספה " . "2010כמו כן,
לאשר הוספה בסיפא "למעט ביטוח אחריות מיקצועית"

182
173 22
 55 23הסכם התקשרות
24
25

 173פוליסה

סעיף  4תת סעיף 4.10

173
 173פוליסה

26
141 27

28
29

הסכם התקשרות

סעיף 6.1

נא אישורכם להחתים כל עמוד ממסמכי המכרז והחוזה
בחותמת חברה וראשי תיבות של מורשי החתימה במקום
חתימה מלאה של מורשי החתימה .

30

הסכם התקשרות

149 31
32

הסכם תחזוקה

סעיף  6תת סעיף 6.7
סעיף – 6.8

 145 35הסכם תחזוקה
 63הסכם התקשרות

יש להוסיף "למעט נזק בזדון ו/או רשלנות חמורה של החברה ו/או ההערה נדחית
מי מטעמה".
במקום המילים "עקב פעולה יזומה של החברה" יש לרשום "מכל ההערה נדחית
סיבה שהיא שאינה תלויה בקבלן".
ההערה נדחית
מבוקש למחוק את המילים" :כל ביטוח נדרש בעניין זה".
ההערה נדחית
יש להוסיף "למעט אם קיימת לחברה אחריות על פי דין".

סעיף – 7.1.4

עבודות לאחר שעות הלימודים מייקרת משמעותית את עלויות
ההקמה ואינה מאפשרת לקבלן לעמוד בלוחות הזמנים .
מבקשים להגביל עבודה לאחר שעות הלימודים לעבודות הנפה
בלבד

סעיף – 7.1.6

יש למחוק " "קבלן ראשי"" ,מבצע הבניה" ,וכן "מנהל עבודה"" –
הקבלן לא מבצע עבודות בניה כהגדרתן בחוק.

ההערה נדחית

סעיף – 7.1.9

יש להוריד חובת מנהל עבודה וממונה בטיחות באתר בכל עת.

סעיף - 7.2.1

יש להוסיף כי "צו תחילת העבודה יונפק לכל אתר לאחר קבלת
אישור כניסה למכסה בגין אותו אתר ולאחר שהוסרו המגבלות
המונעות את עבודת הקבלן אשר שאינן תלויות בקבלן".

סעיף 8

מעוניינים להוסיף :בתנאי שתכנון הגג זהה לתכנון הגג הקודם
ולא מחייב קונסטרוקציה חדשה.

יש להוסיף סעיף – 8.5

"על אף האמור לעיל ,אחריות לתפוקה על פי הסכם זה תהא
בהתאם לכמות הפנלים והממירים באתר (אחריות יצרן) .כמו כן,
הקבלן לא יהיה אחראי לירידה בתפוקה מסיבות שאינן באחריותו
על פי הסכם זה".

37

64
 146 38הסכם תחזוקה

39
40

 67הסכם התקשרות
 67הסכם התקשרות
67

16
41
42

68

הצעת מחיר

ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת

לא ניתן להוציא הנחיה גורפת .מוסדות החינוך שונים באופיים.החכ"ל תסייע בידי הזוכה ,ככל
שניתן לפעולה בשעות מקובלות

הסכם התקשרות

 145 34הסכם תחזוקה

36

סעיף – 6.6.1

ההערה מתקבלת
ההערה נדחית .מדובר על חתימת הזוכה.
ההערה נדחית

"במשך תקופת הביטוח"

סעיף 4.11
סעיף  5תת סעיף 5.2.4

סעיף – 6.3

ההערה נדחית .נושא הנוסחאות חשוב מאד להגדרת עמידה בתנאים .הנוסחאות מגינות על
שני הצדדים.

בסייפא של הסעיף מבוקש להוסיף לאחר המילים "עפ"י דין" את ההערה מתקבלת
המילים ":או עפ"י חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א."1981-
ההערה נדחית
נא אישורכם לאחר לרעה בשורה הראשונה לאשר הוספה
מבוקש למחוק את המילים ":יועץ ביטחי"

 11מכרז

33

נא אישורכם לאשר הוספה לאחר דרישה "שהוגשה במהלך
תקופת הביטוח"

ההערה מתקבלת בנוסח הבא " בשל תביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח או לאחר
התאריך הרטרואקטיבי .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום מסירת
העבודות (לאחר חיבורן לחשמל) בין המועצה לבין הקבלן ובתקופת הגילוי של  12חודשים"
ההערה מתקבלת

סעיף – 9.12
סעיף – 9.16

סעיף 10.2

הסכם התקשרות סעיף – 10.5

אחרי המילה "יישא" יש להוסיף "בהתאם להוראות הדין".
.
יש להוסיף כי החברה לא תתפשר עם התובע או הדורש ללא
אישור הקבלן מראש ובכתב.

הנוסח יתוקן .במקום מנהל עבודה ייכתב ראש צוות
הנוסח יתוקן:צו תחילת העבודה יונפק לכל אתר לאחר קבלת אישור כניסה למכסה בגין אותו
אתר-.לאישור יועמש
השאר נדחה
ההערה מתקבלת

ההערה נדחית

ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת

מבקשים למחוק את הסעיף :אנחנו לא אמורים לשלם
היטלים ומיסים.

ההערה נדחית

יש להוסיף "למעט במקרה של נזק בזדון ו/או ברשלנות של
החברה ו/או מי מטעמה".

ההערה נדחית

43

147

הסכם התקשרות סעיף – 10.5

יש להוסיף "למעט במקרה של נזק בזדון ו/או ברשלנות של
החברה ו/או מי מטעמה".

הסכם תחזוקה סעיף 10.6

מבקשים לשנות ל"-תוך  10ימי עסקים".

 15הצעה מחיר

סעיף 11

מבוקש למחוק את המילים" :את הפוליסות ו".

ההערה נדחית
ההערה נדחית

44
 147הסכם תחזוקה

סעיף 11

45
46
47

48
49

50

15

הצעת מחיר

 68הסכם התקשרות

 69הסכם התקשרות
 71הסכם התקשרות

סעיף 11.2
סעיף – 11.3

מבקשים להבהיר כי אחריות הטיב הנה שנתיים מחיבור
המערכות לרשת ללא קשר לתקופת האופציה

ההערה נדחית

מבוקש למחוק את המילים "בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח ההערה נדחית
באם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ו".
אחראי לשמירה .יכול לא לשמור ,אך הכל באחריותו
הקבלן אחראי לשמירה – מקובל?

סעיף – 11.5

יש למחוק " "קבלן ראשי"" ,מבצע הבניה" ,וכן "מנהל עבודה"" –
הקבלן לא מבצע עבודות בניה כהגדרתן בחוק.

סעיף – 11.17

יש להוריד חובת מנהל עבודה וממונה בטיחות באתר בכל עת

ההערה נדחית

יתוקן :ראש צוות באתר

מעוניינים לשנות את הסעיף :איטום למ"ר לגג בטון באמצעות
,יריעה ביטומנית על פי מפרט טכני מצורף
20

הצעת מחיר

סעיף 12.11.1

ההערה מתקבלת

יעלה  ₪ 90למ"ר

51
52
53
54
55

 20מכרז

סעיף 12.11.3
סעיף 12.11.3

 20מכרז
 20מכרז

סעיף 12.11.8

 20מכרז
20
20
20
20
20
20
20
20

 111 56נספח א'

57

 71הסכם התקשרות

58

 71הסכם התקשרות

59
 71הסכם התקשרות
60
61

23
הסכם התקשרות

 113 62נספח א'
 72 63הסכם התקשרות

מערכת מטראולוגית – ₪ 7000
מבקשים להחריג את המערכות הישנות ממכרז זה.
מבקשים לדעת באילו אתרים ישנם גנרטור

יועלו לאתר המועצה דוחות סיור חחי

סעיף 12.11

מבקשים להחריג מהמחיר ( עליהם תינתן תוספת מחיר):
• חיבורי המערכת לגילוי אש (באחריות המזמין)
• חיזוקים קונסטרוקטיביים
• גיזומי עצים
• התאמת תשתית חשמל לרבות ארונות וגומחות
• התקנה ע"ג גגות קלים עם ציפוי איסכורית
• פינוי והזזת אלמנטים מהגג
• גגות רעפים

ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית

סעיף 12.2

מבקשים להשתמש במערכות הניטור של יצרני הממירים,
תוספת של מטאו או ש"ע מייקרת משמעותית את עלות ההקמה,
בעיקר כאשר מדובר במתקנים קטנים ואינה מתיישבת עם מחיר
המקסימום הנמוך

סעיף – 12.3

יש להבהיר שהוראות לקבלן יינתנו בהתאם לקבוע בהסכם.

סעיף – 12.4

לא סביר וויתור כולל על טענות או על זכות ערעור .מבקש להוריד.

סעיף – 12.5

תיקונים יהיו לפגמים שהקבלן אחראי להם ולא "כל ליקוי/פגם".

סעיף 13.2

מבוקש למחוק את המילים" :העתקי פוליסות ו".

סעיף 12.11.12

הזמנה

מבקשים להעלות את התמורה המקסימלית לסכומים הבאים:
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת

סעיף – 14.2

הטלת קנס רק לאחר התראה בת  7ימים מראש ובכתב לקבלן
ובמידה שהקבלן לא תיקן את ההפרה בתקופת ההתראה.

סעיף – 14.2

מבקשים להוסיף גם את ווי ,גודווי ,סאן גרו

יש להוסיף סעיף – 14.3

"על אף האמור לעיל ולהלן ,הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים
שאינם בשליטתו הסבירה ,לרבות עיכובים מצד חברת החשמל,
עיכובים מצד החברה ו/או מי מטעמה וכוח עליון".

ההערה מתקבלת

ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת בכפוף לכך שככל וההפרה לא תוקנה ,הקנס כאמור יחול על כל התקופה
החל ממועד ההפרה.
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית

 148 64הסכם תחזוקה
סעיף - 15.1
149

73
149 74
 149 65הסכם תחזוקה

 149הסכם תחזוקה
66
 149 67הסכם תחזוקה

סעיף 15.6
סעיף 15.6

70

סעיף - 15.5

יש להוסיף סעיף אחרי
סעיף - 15.7

149
149

סעיף  15תת סעיף  15.10מבוקש למחוק את המילים" :בשמו ובשם מי מטעמו".

 149חוזה

סעיף 15.10

סעיף 15.12

71
 150חוזה
150

75
149 76
151 77
151 78
151

79
149 80

81

להוריד " הקבלן פוטר את החברה כלכלית ואת הבאים מטעמה
מכל אחריות לגבי נזקים כאמור" .לא סביר לתת פטור אם יש
לחברה אחריות על פי דין .כמו כן להוסיף בסוף" :ובלבד
שהחברה לא התפשרה עם התובע ו/או הדורש ללא אישור
הקבלן מראש ובכתב".
"על אף האמור לעיל ולהלן( ,א) בשום מקרה הקבלן לא יישא
בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן נזקים כלשהם
מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף ,קרי את המילים" :כל
דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה יישומו בפוליסות הביטוח
של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים".

סעיף  15תת סעיף 15.9

 149חוזה

72

נא אישורכם בשורה שלישית לאחר הפועלים מטעמה לאשר
הוספה "עובדיה ומנהליה"
נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ואת הפוליסות בהן"

סעיף  - 15.3 ,15.4 ,15.2אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".

68
69

אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין" .כמו כן במקום המילים
" העלולים להיגרם" יש לרשום "שיגרמו".

 150חוזה
חוזה

82
150

נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ובשם מי מטעמו"
ולאשר הוספה בסיפא "למעט במקרה של זדון"
נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מתחייב" ולאשר הוספה
"רשאי" .כמו כן ,לאשר מחיקה בשורה השלישית "ו/או יורחב
שם המבוטח לכלול את החברה הכלכלית ו/או הפועלים
מטעמה לעניין ביטוחי חבויות ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת
כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח"
ולאשר הוספה " אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון"

נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "הפועלים מטעמה"
ולאשר הוספה "עובדיה ומנהליה"
סעיף 15.3
נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה " "14ולאשר הוספה
"."3
סעיף 15.17
נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ו/או הפוליסות"
סעיף 15.9
נא אישורכם למחוק השורה השנייה "העתקי הפוליסות"
סעיף 15.24
נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר נזק "לרכוש"
סעיף 15.25
נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר הבטיחות
"סבירים".
סעיף 15.33
א .מבוקש למחוק את המילה "בפוליסות ו"
ב .מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף ,קרי את
סעיף  15תת סעיף  15.11המשפט" :על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח
ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,לחברה
הכלכלית ולצד שלישי.
א .מבוקש למחוק את המילים" :בסמוך לסיום עבודות
סעיף  15תת סעיף  15.16ההקמה ו".
ב .מבוקש למחוק את המילים " :ואת הפוליסות".
מבוקש להחליף את המילים  14" :ימי עבודה לפני" במילה:
"עם".
סעיף  15תת סעיף 15.17
במידה וחלופה זו לא תתקבל מבוקש להחליף את המילים הנ"ל
במילים 7 " :ימי עבודה לפני".

ההערה מתקבלת

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
החלק הראשון של ההערה לא מתקבלת .התוספת המבוקשת לסוף הסעיף מקובלת.

ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית

150

סעיף  15תת סעיף  15.18מבוקש למחוק את המילים" :ו/או הפוליסות".

 150חוזה

סעיף  15תת סעיף  15.19מבוקש למחוק את המילים  " :ואת הפוליסות"

150

סעיף  15תת סעיף  15.21מבוקש למחוק את המילים " :את הפוליסות ו/או"

83
84
85

ההערה נדחית
ההערה נדחית

86

 151חוזה

סעיף  15תת סעיף  15.24מבוקש למחוק את המילים " :את הפוליסות ו"

151

א .מבוקש להוסיף לאחר המילים "זיהום פתאומי" את
המילים "בלתי צפוי"

87

סעיף  15תת סעיף 15.28

151 88

מבוקש למחוק את המילים "כל עוד יש לספק אחריות על פי כל
סעיף  15תת סעיף 15.29
דין" ובמקומם לרשום " :למשך  3שנים נוספות לאחר סיום מתן

ב .מבוקש להחליף את המילים " 60יום" ב 30 " -יום".

151

ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת

סעיף  15תת סעיף  15.30מבוקש למחוק את הסעיף כולו.

89
ההערה מתקבלת
151
90
151 91

152
92

סעיף  15תת סעיף  15.31מבוקש למחוק את הסעיף כולו.
סעיף  15תת סעיף  15.32מבוקש למחוק את הסעיף כולו -סעיף זה אינו קשור לסעיפי
ביטוח.
מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים" :על אף
האמור לעיל אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה
סעיף  15תת סעיף 15.36
יסודית ,אלא אם כן חלפו  10ימי עסקים ממועד בקשת המזמין
בכתב להמצאת האישור.

 124מפרט טכני
סעיף 17.7.9.6

93
 123נספח א'
94
 129 95מפרט טכני
 75 96הסכם התקשרות

סעיף 18

עלות ההקמה עם המפרטים לקירוי מגרש אינם בהלימה עם
מחיר המקסימום  ,ע"ע מחירי בל"ם דרישות דומות של החברה
לפיתוחי קיסריה –  ₪ 1,300למטר מרובע.

סעיף 18.8.3

מבקשים לשנות עד מרחק של  30מ"א כנהוג בתחום

סעיף – 19.1

 154 97הסכם תחזוקה
סעיף - 20.1
 154 98הסכם תחזוקה
 77 99הסכם התקשרות
 78 159הסכם התקשרות
 78 100הסכם התקשרות
 79 101הסכם התקשרות

79 102

מבקשים כי התשלום עבור  EXPORT POWERיהיה ע"ח
המזמינה

סעיף – 20.4

להוריד את המשפט " אחריותו של הקבלן ,תחול על תקלות,
פגמים ו/או נזקים אשר אירעו כתוצאה מכל אירוע לרבות אירוע
יש להוסיף" :המידע הסודי לא יכלול מידע שהיה או שיהיה
בנחלת הכלל  /מידע שהיה בידי מקבל המידע עובר לקבלתו
מהחברה או שפותח על ידו ללא שימוש במידע הסודי  /מידע
למחוק .לא רלוונטי "מאגר מידע".

אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".
סעיף – 20.6
יש להוסיף "ובלבד שהחברה לא התפשרה עם התובע ו/או
סעיף – 34.5 ,20.12
הדורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב".
להוריד " הקבלן פוטר את החברה ואת הבאים מטעמה מכל
סעיף – 20.17
אחריות לגבי נזקים כאמור" .לא סביר לתת פטור אם יש לחברה
"על אף האמור לעיל ולהלן( ,א) בשום מקרה הקבלן לא יישא
יש להוסיף סעיף  – 20.20בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן נזקים כלשהם
הנובעים ממעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד
נא אישורכם להוסיף את הסעיפים.
סעיף 21

103

סעיף 21

104

סעיף 21

 .1לאורך כל תקופת ההסכם ,יערוך המזמין ,ביטוח רכוש
המבטח את רכושו באתר ההתקנה ,במלוא ערכי כינונם כנגד
הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן
תוצאתי למזמין עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת
שיפוי של לפחות  12חודשים .בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור
על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו ,אולם הוויתור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה מתקבלת

ההערה נדחית .אין הנדון דומה לראיה .המחיר יעודכן ל ₪ 600-למ"ר

ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת

ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה נדחית

 .2המזמין פוטר את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו ההערה נדחית

הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט
בסעיף  1לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור
מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

סעיף 21

105

79

סעיף  21תת סעיף 21.2

79 107
79 108

סעיף  21תת סעיף 21.3

106

109
110

80

80 111

מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף ,קרי את המילים" :כל
דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה יישומו בפוליסות הביטוח
של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים".
מבוקש למחוק את המילים " :בשמו או בשם מי מטעמו".

ההערה נדחית

א .מבוקש למחוק את המילה "בפוליסות ו"
ב .מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף ,קרי את
סעיף  21תת סעיף  21.4המשפט" :על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח
ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,לחברה
הכלכלית ולצד שלישי.
א .מבוקש להחליף את המילים 14" :ימי עבודה לפני"
סעיף  21תת סעיף  21.10במילים " :לא יאוחר מיום"
ב .מבוקש למחוק את המילים "ואת הפוליסות".
א .מבוקש למחוק את המילים" :בסמוך לסיום עבודות
סעיף  21תת סעיף  21.11ההקמה ו".
ב .מבוקש למחוק את המילים " :ואת הפוליסות".

80
סעיף  21תת סעיף 21.12

112

 .3המזמין יהיה רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים
בסעיף  1לעיל ,כולם או מקצתם ,אולם במקרה כזה יחול
הפטור האמור בסעיף  2לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו
במלואם" .

ההערה נדחית

מבוקש להחליף את המילים  14" :ימי עבודה לפני" במילה:
"עם".
במידה וחלופה זו לא תתקבל מבוקש להחליף את המילים הנ"ל
במילים 7 " :ימי עבודה לפני".

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית

ההערה נדחית
ההערה נדחית

80

סעיף  21תת סעיף  21.14מבוקש למחוק את המילים "ואת הפוליסות".

80

סעיף  21תת סעיף  21.16מבוקש למחוק את המילים " :את הפוליסות ו/או"

80

סעיף  21תת סעיף  21.19מבוקש למחוק את המילה "הפוליסות".

81

סעיף  21תת סעיף  21.22מבוקש למחוק את הסעיף כולו.

81

סעיף  21תת סעיף  21.23מבוקש למחוק את הסעיף כולו.

81

סעיף  21תת סעיף  21.24מבוקש למחוק את הסעיף כולו.

81

מבוקש למחוק את הסעיף כולו -סעיף זה אינו קשור לסעיף
סעיף  21תת סעיף 21.25
ביטוח.

82

סעיף  21תת סעיף  21.26סעיף זה אינו קשור לסעיף ביטוח -אנא מחיקת הסעיף.

82

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים " :על אף האמור
לעיל אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,
סעיף  21תת סעיף 21.29
אלא אם כן חלפו  10ימי עסקים ממועד בקשת המזמין בכתב
להמצאת האישור.

113
114
115
116
117
118
119
120

121
 79חוזה

סעיף 21.3

121
122

 79חוזה

124
125

79
 79חוזה

ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת

ההערה מתקבלת

נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מתחייב" ולאשר הוספה ההערה מתקבלת
סעיף 21.5

"רשאי".

סעיף 21.5

כמו כן ,לאשר מחיקה בשורה השלישית "ו/או יורחב שם
המבוטח לכלול את החברה הכלכלית ו/או הפועלים מטעמה
לעניין ביטוחי חבויות ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו
נערך הביטו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח".

79
123

נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "בשמו ובשם מי מטעמו".
כמו כן ,לאשר הוספה בסיפא "למעט במקרה של זדון".

ההערה נדחית

ההערה מתקבלת

ההערה מתקבלת

סעיף 21.5
סעיף 21.6

נא אישורכם להוסיף בסיפא "אולם הויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם נזק בזדון"
נא אישורכם למחוק בשורה שנייה "הפועלים מטעמה" ולאשר ההערה נדחית
הוספה "עובדיה ומנהליה".

126

79

סעיף 21.6

נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "הפועלים מטעמה"
ולאשר הוספה "עובדיה ומנהליה".

ההערה נדחית

סעיף 21.6

נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר יבוטלו לאשר הוספה
"במשך תקופת הביטוח" .לאשר מחיקה "תימסר" ולאשר
הוספה "תישלח".

ההערה מתקבלת
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 80חוזה
 80חוזה
 80חוזה
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 80 131חוזה
 81 132חוזה
 81 133חוזה
 81חוזה

134
 81 135חוזה
 81 136חוזה
 155 137הסכם תחזוקה
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 82 139הסכם התקשרות

סעיף 21.10
סעיף 21.11
סעיף 21.12
סעיף 21.13
סעיף 21.19
סעיף 21.20
סעיף 21.21
סעיף 21.22
סעיף 21.24
סעיף – 22
סעיף  22ה1
סעיף – 22.1.1

 82 140הסכם התקשרות

141

 83הסכם התקשרות

 84 142הסכם התקשרות
 84 143הסכם התקשרות

סעיף – 22.1.3
סעיף – 22.1.4

נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר ואת "האישור
על עריכת"
נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר ואת "האישור
על עריכת"
נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "אותם" ולאשר הוספה
"אישורי הביטוח".
נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או הפוליסות"
נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "העתקי הפוליסות"
נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר נק "לרכוש".
נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר הפוליסות
"עבודות קבלניות וביטוחי חבויות".
נא אישורכם למחוק את הסעיף
נא אישורכם למחוק את הסעיף

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת

ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית
יש למחוק ולקבוע זכות קיזוז על פי דין.
ההערה נדחית
נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר כל עובדיו
יש לתקן .אין מדובר באחריות כוללת אלא אחריות לטיב העבודה ההערה נדחית
והחומרים שסופקו על ידי הקבלן .כמו כן אין אחריות קבלן
לפנלים וממירים אלא רק אחריות יצרן.
יש להחריג כל נזק שאינו נובע מחומרים או עבודה לקויה של
ההערה מתקבלת
הקבלן (למשל נזק שנגרם על ידי צד ג').
ההערה נדחית
האחריות אינה אחריות כוללת כאמור.

סעיף 22.1.4.2

מבקשים להוסיף ממירי HUAWEI

סעיף - 22.1.6

יש להבהיר שהסיוע בהפעלת האחריות לא כולל טיפול משפטי
אם יידרש.

סעיף – 22.1.7

לא סביר .יש למחוק.

ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית .יש לקרוא את הסעיף עד סופו

 84הסכם התקשרות
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 84הסכם התקשרות

 85הסכם התקשרות
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 86 147הסכם התקשרות

סעיף – 22.2.4
סעיף – ,22.2.7
סעיף – 22.2.8
סעיף  23ו4
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 86הסכם התקשרות
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 87 150הסכם התקשרות
 94 151הסכם התקשרות
 94 152הסכם התקשרות
93 153
הסכם התקשרות
154
95
 96 155הסכם התקשרות

סעיף 23.1

אחרי המילים "פגמים ו/או תקלות" יש להוסיף "אשר באחריותו
של הקבלן כאמור".
אחרי המילים "מראש ובכתב" יש להוסיף "ונתנה לו אפשרות
סבירה לתקן את ההפרה".
לפני הטלת קנס יש להודיע לקבל ולאפשר לתקן .כמו כן ,יש
להחריג כל עיכוב שאינו בשליטתו הסבירה של הקבלן (כמו

נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר לרעה "במשך
תקופת הביטוח"
תפוקה מינימלית בהתאם ל PVSYSYשיבוצע לכל אתר .לא
ניתן לקבוע מינימום של  1650שעות

ההערה מתקבלת

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ברירת המחדל היא .1,650רק באישור לקוח ניתן להוריד,אך בכל מקרה יש לעמוד ב97%
מPVSYST

סעיף – 23.3

יש להבהיר כי יחס הביצועים המובטח יהיה בהתאם לכמות
הממירים והפנלים התקינים באתר (אשר הינם באחריות יצרן).

סעיף – 26.10

מבקשים להפחית למחירון דקל מינוס 15%

סעיף 26.11

מבקשים לשנות לדקל מינוס 15%
מבקשים לשנות ל 30-ימי עסקים

סעיף – 29.6

פיצויים מוסכמים גבוהים – מבקשים להפחית בחצי

סעיף – 31.2

במקום המילים " לשביעות רצונה המלא של החברה " יש לרשום ההערה נדחית
"בהתאם להוראות הסכם זה".

סעיף 26.7

ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית

 96הסכם התקשרות

156
 96 157הסכם התקשרות
הסכם התקשרות
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 99 160הסכם התקשרות
 99 161הסכם התקשרות
 100 162הסכם התקשרות
42 163

10 164
95 165
95 166
95 167
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סעיף – 31.2

במקום המילים " לשביעות רצונה המלא של החברה " יש לרשום
"בהתאם להוראות הסכם זה".

סעיף – 31.3.2

יש למחוק את המילים " לדעת החברה "

סעיף 31.3.5

סעיף  – 31.3.5בעייתי .לבקש למחוק.

סעיף – 32.12

לא מקובל שהחלטת היועץ תהיה סופית ללא זכות ערעור.

סעיף – 35.1

יש להוסיף" :המידע הסודי לא יכלול מידע שהיה או שיהיה
בנחלת הכלל  /מידע שהיה בידי מקבל המידע עובר לקבלתו

סעיף – 35.4

למחוק .לא רלוונטי "מאגר מידע".

סעיף – 38

יש למחוק ולקבוע זכות קיזוז על פי דין.

ההצעה
סעיף 5.6
החלפת אנשי מנהל
הסכם התקשרות
הפרויקט ו/או
החשמל ו/או
מהנדס
החשמלאי
עיגון פאנלים
פינוי פסולת
העסקת עובדים מורשים

 174נספח ט"ו

169
 174 170נספח ט"ו

תחת פרק אחריות
מעבידים
תחת פרק חבות מוצר

171

172
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174
175
176
177

מאחר ומחירי החומרים עלו ,מבקשים לשנות את הסעיף:
קירוי חניות – ₪ 550
קירוי אולמות ספורט –  900ש"ח
מבקשים לשנות :מהנדס או הנדסאי קונסטרוקציה.
מבקשים לשנות ל 1,500-ש"ח

ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
יתוקן ל ₪ 800-למ"ר
ההערה נדחית.
ההערה נדחית.

מבקשים לשנות :תוך  120יום 100 ,ש"ח
מבקשים לשנות ל 100-ש"ח
מבקשים למחוק "עובדים ללא תעודת זהות כחולה".

ההערה נדחית.
ההערה נדחית.
ההערה נדחית.
ההערה נדחית

מבוקש למחוק את קוד .327
הערה כללית :נבקש כי האחריות של מי מהצדדים לפי מכרז זה
תהא אך ורק לנזקים ישירים ואחריות על פי דין.
הערה כללית :נבקש כי בכל מקום במכרז בו כתוב "בהתאם
להוראות כל דין ,הוראות ,הנחיות ,תקנות ,תקן ,חוק ,צו ,נוהל"
תימחק המילה "כל" ,משום שהדין החל על המכרז הינו הדין שחל
במדינת ישראל.
נבקש לוודא ,האם עבודות האיטום כלולות במחיר לקו"ט?
תמחור הסולמות ,האם הכוונה לסולם שלישי בפרוייקט כולו?
האם לאתר?
נבקש לעדכן מחיר חפירה ל 600ש"ח
נבקש לתקן עלות הזזת מזגן ל 500ש"ח ליח
מבקE104:E173+שים לקבל מצגת אתרים מפורטת

ההערה מתקבלת
ההערה לא מתקבלת ,בכפוף להוראות ספציפיות שתוקנו בקובץ המענה לשאלות הבהרה זה,
ככל שתוקנו.
ההערה מקובלת

מבוקש למחוק את קוד .318

עבודות האיטום אינן כלולות במחיר לקוט
לאתר ,כפי שכתוב
ההערה נדחית
ההערה נדחית
תועלה לאתר מצגת האתרים

מחירי המקסימום אינם מתיישבים עם מחירי השוק ,תנאי
ההסכם ,הספקי האתרים ,העליות במחירי הפלים
והקונסטרוקציה וכן דרישתכם לשנתיים שירות כחלק מהתמורה.
אי לכך ,אנו מבקשים לשנות את מחירי המקסימום להלן:

הזמנה
178

מרכיב הניקוד

 .Aמבקשים לעדכן את מחיר ההקמה ל₪ 3,700-
 .Bמבקשים להעלות את המחיר ל ₪ 180-המחיר אינו הגיוני
 .Cאוקי
 .Dאוקי
 .Eאוקי
 .Fהמחיר האחרון שהוגש לחברה לפיתוח קיסריה עומד על
 ₪ 1,300למטר .המחיר שציינתם אינו קשור לעלות בפועל
 .Gראו F

לא מאושר -רונן
אני ממליץ לקבל

אין הנדון דומה לראיה.

 .Hאוקי
.I

179
נספח א'

לא פחות מ ₪ 80-לקילוואט מותקן

אחריות לתפוקה על פי הסכם זה תהא בהתאם לכמות הפנלים
והממירים באתר (אחריות יצרן) וככל שהתפוקה לא נפגעה
מגורמים שאינם בשליטתו הסבירה של הקבלן לרבות :
•כוח עליון /פעולות צד ג' וכד'.
•ירידה בייצור עקב הפסקות חשמל מצד חחי
•הפחתת ייצור עקב וונזלים ו/או מעשה צד ג'
•תקלה סדרתית בפנלים ובממירים אשר מחייבת החלפתם

הבקשה מאושרת  -רונן
ההערה כולה נדחית .יש מנגנון מסודר כולל נוסחה

נספח א'

183

נספח יז'

נספח ביטוח
184
185

נספח ו'

•גורמים מצלילים שלא היו קיימים בזמן תכנון המערכת
•
מבקשים לוותר על הנספח – התחייבות הקבלן לזמינות הנה ללא ההערה מתקבלת
קשר למלאי חלפי צבוע לטובת הפרויקט.
מבקשים למחוק את הסכומים המפורטים בהרחבות של שלושת
פרקי ביטוח העבודות הקבלניות ובמקום שיירשם שסכומי
הביטוח יערכו בהתאם לסכומים המקובלים בשוק הביטוח במועד
עריכת הביטוח ובשים לב להיקף הכספי של העבודות שיבוצעו.

מבקשים להעלות את התמורה המקסימלית לסכומים הבאים:
₪ A – 3300
₪ B – 180
₪ D – 500
₪ F – 850
₪ G – 550
₪ I – 80

רונן? לא מאשר ( רונן )
ההערה מתקבלת
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה נדחית
ההערה מתקבלת

