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 חתימת המציע _____________

 17ב//2020מכרז מס  -תשובות לשאלות הבהרה

 

חסר מספר מכרז בכותרת  1נספח ה' 1
 הערבות

מצ"ב נוסח מתוקן לערבות 
 (1המכרז )נספח ה'

נבקש לתקן את הוראות סעיף  לכתב ההזמנה 2.2 2
לכתב הזמנה, וכן את מסמכי  2.2

המכרז בכללותם כך שבכל מקום 
לשביעות בו נקבעו דרישות כגון: "

" בכל של המועצה/המזמין רצונה
כי הקבלן יפעל אופן שהוא יובהר, 

בהתאם להוראות המזמין ובלבד 
שאינן חורגות מהתחייבויות 

הקבלן על פי ההסכם, המפרט 
הטכני, כתב הכמויות ותוכנית 
הביצוע המאושרת, וכי במידה 

והוראות כאמור יהיו כרוכות 
בעלויות נוספות לקבלן, יופעל 

יים לרבות מנגנון הוראות שינו
התאמת התמורה ולוחות הזמנים, 

 כפי שיוסכם בין הצדדים

 לא מקובל.

3 
 2.2עוד נבקש כי סעיף  

לכתב ההזמנה יעודכן כך 
בכפוף שהמילים "

" להוראות ההסכם
יתווספו לסיפא של 

 הסעיף.

 

לא מקובל. מועד המסירה הוא 
 בהתאם לאישור המועצה.

כן נבקש לשלב הוראה בהסכם   4
לפיה כל החלטה של המזמין ו/או 

מי מטעמו וכל שימוש 
בסמכויותיהם על פי ההסכם ו/או 

לאחר  בסבירותהדין ייעשו 
שקילה ראויה ובתום לב, לרבות 

לעניין שביעות רצונם המלאה 
לעניין העבודות, וכי תישמרנה 

 לקבלן טענותיו בעניין זה.

צה לא מקובל. יובהר כי המוע
פועלת בהתאם להוראות כל דין 
בהפעלת סמכויותיה, ובסבירות 

 ראויה.

לכתב  5.1, 4.6 5
 ההזמנה

על מנת למנוע ספקות 
והתדיינויות מיותרות, וכדי 

שהדרישה תהלום את הוראות 
הדין ובפרט אלו העוסקות בסוגית 

הערבות המיטיבה וההשלכות 
החמורות של אלה על ההצעות 

פים שיוגשו, נבקש כי הסעי
יעודכנו כך שהמילה "לפחות" 
תימחק מהם, וכן תוך נקיבת 
תאריך מדויק שעד אליו על 

ערבות ההצעה לעמוד בתוקף, 
 5.1שכן התאריך הנקוב בסעיף 

( 31.08.2020לכתב ההזמנה )
משלושה חודשים  פחותהוא 

לאחר המועד האחרון להגשת 
ההצעות למכרז )שנכון למועד 

מועד ההגשה נדחה ליום 
28/06/2020. 

 
מועד הערבות ידחה לפחות 

 .28/09/2020עד ליום 
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 חתימת המציע _____________

כתיבת מסמך זה חל ביום 
( וזאת בסתירה 14.06.2020

לכתב ההזמנה  4.6לאמור בסעיף 
יום  90וכן בסתירה לדרישה של 

 לנספח ב' 11כמפורט בסעיף 

כי מימוש הערבות על ידי המזמין  לכתב ההזמנה 5.1 6
)בסעיף זה ובמסגרת הסכם 

ת בכללותו( כפופה לכך ההתקשרו
שמדובר בנזקים ישירים בלבד 

הנובעים עקב מעשה ו/או מחדל 
של הקבלן ובכפוף לאחריות 

הקבלן לפי דין. שלקבלן ניתנה 
הזדמנות לתקן את ההפרה 

)הלכאורית( וכן להשמיע טענותיו 
ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה 

האמורה, וכי ככל והמזמין החליט 
ותיו לחלט את הערבות חרף טענ
של הקבלן, מימוש זה ייחשב 

כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין 
בקשר להפרה הנטענת מבלי 
שחילוט זה ייחשב כהסכמת 

הקבלן לטענות המזמין ומבלי 
 לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין

 לא מקובל

7 
לכתב  5.2

 ההזמנה
נבקש כי המונח "תקופת 
התקשרות" בכתב ההזמנה 
ובהסכם ההתקשרות יוגדר 
באופן ברור בהתאם למפורט 

 להלן:

תקופת ההתקשרות משמעה "
התקופה שמתחילה בתקופת 

ההקמה ומסתיימת במועד סיום 
תקופת האחזקה, אלא אם 
הוארך ההסכם לתקופה או 

תקופות נוספות בהתאם 
 "להוראות ההסכם

תקופת ההתקשרות מפוצלת 
בהתאם להקמה, אחריות 

ואחזקה. לכל תקופה מוגדרים 
 ם ברורים.לוחות זמני

8 
הדרישה כי ערבות הביצוע  

תעמוד על סכום קבוע הן 
לאורך תקופת ההקמה והן 
לאורך תקופת האחזקה ינה 
סבירה ועומדת בניגוד 
לפרקטיקה המקובלת. לאור 
זאת, נבקש כי לאחר סיום 
תקופת ההקמה גובה 
הערבות תעודכן לסך של 

( 2.5%שניים וחצי אחוזים )
מגובה התמורה בגין שנת 

חזוקה בהתאם להצעת ת
 המחיר של הקבלן.

 12עם סיום תקופת האחריות )
חודשים ממועד סיום ההקמה 

לשביעות רצון המועצה(, 
-יופחת סכום ערבות הביצוע ל

5,000  .₪ 

9 
10.2 ,10.3 

 לכתב ההזמנה
נבקש שיובהר כי האמור 
בסעיפים הם רק ככל 
שהמחדל נובע באופן ישיר 

 לא מקובל
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עקב מעשה ו/או מחדל של 
 הקבלן

10 
כן, נבקש שהתייחסותנו -כמו 

לכתב ההזמנה  5.1סעיף 
בנושא חילוט ערבות ההצעה 

לטבלה זו  4כמפורט בסעיף 
לעיל, תחול בשינויים 
המחוייבים גם על הוראות 

 סעיף זה

 לא מקובל 

11 
נבקש שיובהר כי מסירת  

העבודות לאחר כמפורט 
לכתב ההזמנה  10.3בסעיף 

ל הקבלן במכרז חלף זכייתו ש
תהיה כפופה להוראות הדין. 
ככל שהמזמין מממש את 
זכותו לפי סעיף זה, נבקש 
שיובהר כי הקבלן אינו נוטל 
אחריות כלשהי, וכי לא יישא 
בכל עלות הנובעת ו/או 
הקשורה לציוד ו/או להתקנות 
ולעבודות שיבוצעו על ידי 
קבלן אחר, לרבות בקשר 
לטעויות/ליקויים וטיב ביצוע. 

קבלן שומר על מלוא זכויותיו ה
בכל הקשור להשלכות של 
עבודות הקבלן האחר על 
הפרויקט, לרבות לעניין עלות 
ולוחות זמנים לביצוע עבודות 
ההקמה ו/או התחזוקה. כל 
טעות/ליקוי בעבודות של 
הקבלן האחר, לא יחייבו את 
הקבלן והוא יהיה זכאי בגין 
השלכות שיגרמו מהן, 

נת של לתשלום שיקבע במתכו
התאמת התמורה בהתאם 

 להסכמת הקבלן והמזמין

לא מקובל. מדובר במקרה בו 
המציע לא יחתום על החוזה 

 במועד.

12 
לכתב  10.7

 ההזמנה
הוראות הסעיף בנוסחו 
הנוכחי נוגדים את הוראות 
הדין ומהווה חסימה בפני 
הגישה לערכאות. לאור זאת 
נבקש כי הסעיף יעודכן כך 

לתביעה" שהמילים "זכות 
בשורה השלישית לסעיף ועד 
המילה "וכיוצ"ב" בסיפא של 
הסעיף ובמקומן לרשום את 

זכות להשבת המילים "
הוצאות או פיצויים, בכפוף 

 .להוראות הדין"

לא מקובל, למועצה שמורה 
הזכות לבטל המכרז כל עוד לא 

 נחתם הסכם מחייב.

13 
נבקש לעדכן את הוראות הסעיף  לנספח ב 15

ערבות ההשתתפות בקשר עם 

לא מקובל, נוסח הערבות אחיד 
 ולא ישתנה.
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במכרז וערבות הביצוע )להלן: 
 "(, כדלקמן:הערבות"

כי מימוש הערבות על ידי  .1
המזמין )בסעיף זה ובמסגרת 
הסכם ההתקשרות בכללותו( 
כפופה לכך שמדובר בנזקים 
ישירים בלבד הנובעים עקב 
מעשה ו/או מחדל של הקבלן 
ובכפוף לאחריות הקבלן לפי 
דין. שלקבלן ניתנה הזדמנות 
לתקן את ההפרה 
)הלכאורית( וכן להשמיע 
טענותיו ולהתגונן בקשר 

ת ההפרה האמורה, וכי לטענ
ככל והמזמין החליט לחלט 
את הערבות חרף טענותיו של 
הקבלן, מימוש זה ייחשב 
כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין 
בקשר להפרה הנטענת מבלי 
שחילוט זה ייחשב כהסכמת 
הקבלן לטענות המזמין ומבלי 
לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל 

 דין. 

 

כי חילוט עקב הליך משפטי  .2
וף לקבלת פסק דין ייעשה בכפ

חלוט שלא עוכב ביצועו 
ושלקבלן ניתנה הזדמנות 
להצטרף להליך, להתגונן 
ולהשמיע את טענותיו ו/או כי 
משא ומתן לא יתאפשר אלא 
אם ניתנה הסכמתו המפורשת 
 של הקבלן לפשרה שהושגה.

כי חילוט/מימוש הערבות או  .3
כל חלק ממנה ייעשו לאחר 
שניתנה לקבלן הודעה, מראש 

ימים טרם  14ב, לפחות ובכת
ההחלטה על מימוש/חילוט 
הערבות ולאחר שניתנה 
לקבלן הזדמנות להתגונן טרם 

 חילוט/מימוש הערבות.

כי הארכת תוקף הערבות 
תעשה אך ורק מטעמים של 
פקיעת תוקף וכי ככל וחידוש 
הערבות נדרש שלא עקב 
מעשה ו/או מחדל של הקבלן, 
הקבלן לא יישא בהוצאות 

דוש הערבות הכרוכות בחי
הרלוונטית וכי ככל וחולטה 
ערבות עקב מעשה ו/או מחדל 
של הקבלן, והוא יידרש לחדש 
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אותה, אך לא יותר מאשר 
 פעמיים.

14 
כי הקבלן יפעל בהתאם יובהר,  להסכם 2.4

להוראות ממונה הבטיחות ובלבד 
שאינן חורגות מהתחייבויות 

על פי ההסכם, המפרט הקבלן 
הטכני, כתב הכמויות ותוכנית 
הביצוע המאושרת, וכי במידה 
והוראות כאמור יהיו כרוכות 
בעלויות נוספות לקבלן, יופעל 
מנגנון הוראות שינויים לרבות 
התאמת התמורה ולוחות הזמנים, 

 כפי שיוסכם בין הצדדים

 לא מקובל

15 
על מנת לאפשר לקבלן לכלכל את  

באופן מושכל נבקש לקבל הצעתו 
טרם המועד האחרון להגשת 
ההצעות את נהלי הבטיחות 
הקיימים של המועצה הרלוונטיים 

 לעבודות מושא המכרז.

ניתן לעיין בנהלי הבטיחות 
המפורסמים מטעם משרד 
העבודה ו/או חוקי העבודה 

 בגובה וחשמל.

16 
נבקש לקבל הבהרה והגדרה  להסכם 3.3

וכללי עד מדויקת למינוח  הרחב 
מאד של "במקום בו יידרש", וכי 
יצורף תסריט ומראה מקום מדויק 
של האזור שבו יש לבצע את 

 עבודות הקמת הגדר ותחזוקתה

הגדר תוקם על גבי גדר הקפית 
)קיימת( ביישוב גבעות בר. ניתן 

לתאם סיור עם רב"ש היישוב, 
-050חגי הלל, בטלפון 

9304030 

17 
בסעיף נבקש חרף האמור  להסכם 3.4

שדרישתו תעודכן כך שבמקום 
המילים: "ברמה ובמיומנויות 
מקצועית גבוהה ביותר ולשביעות 
רצונו המלאה של החוזה" יירשמו 
המילים: "ברמה ובמיומנות 
מקצועית הנדרשת על פי החוזה 
ולשביעות רצונו המלאה של 

 המזמין בהתאם לנדרש בחוזה".

 לא מקובל

18 
" ההסכםלה: "נבקש כי המי להסכם 3.8

בסיפא של הסעיף תימחק 
ובמקומה תירשמנה המילים 

העבודות, בהתאם לנדרש "
 "במפרט הטכני

 לא מקובל

19 
נבקש כי בסיפא של הסעיף  להסכם 3.11

בהתאם תתווספנה המילים: "
 "להוראות הדין

 לא מקובל

20 
לרבות הנחיות נבקש כי המילים: " להסכם 3.12

ון " יימחקו כיושיוצאו מעת לעת
שהקבלן אינו להצהיר כי ידוע לו 
בעת הזו אודות הנחיות שיוצאו 

 בעתיד מעת לעת

 לא מקובל
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נבקש כי התייחסותנו  לסעיף  .1 להסכם 4.2 21
לכתב ההזמנה כמפורט  5.2

לטבלה זו לעיל  5בסעיף 
בקשר להגדרת תקופת 
ההתקשרות, יחולו בשינויים 
המחוייבים על הוראות סעיף 

 זה.

חרף האמור  כן, נבקש כי-כמו .2
בסעיף הקבלן לא יהיה אחראי 
לתיקון פגמים על חשבונו 
שהם בגדר בלאי סביר, או 
כאלה שנגרמו עקב צד ג׳ או 
עקב תפעול ותחזוקה של 
המועצה ו/או מי מטעמה 
)למעט על ידי הקבלן עצמו 
ו/או מי מטעמו( את העבודות 
שלא בהתאם להוראות היצרן 
ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה 

שה ו/או מחדל ו/או בשל מע
זדון ו/או רשלנות של המועצה 

 ו/או מי מטעמה.

כן נבקש כי במסגרת תקופת 
הבדק והאחריות, יוחרגו גם 
המקרים הבאים מתיקונים שעל 

( תיקון, iהקבלן לבצע על חשבונו: )
החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע 
תחזוקה מונעת של המערכת או 
רכיביה, לרבות כל חלק פגום ו/או 

חלקי חילוף, שלא  אספקת
( מעשה iiבאמצעות הקבלן; )

חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות 
( ביצוע iiiבמערכת או ברכיביה; )

שימוש רשלני במערכת ו/או 
למטרות שונות מאלו המפורטות 
בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או 
באופן שאינו עולה בקנה אחד עם 
הוראות היצרן ו/או הקבלן, לרבות 

תחזוקה מונעת על מחדל בביצוע 
( ivידי גורם אחר שאינו הקבלן; )

החברה לא תאפשר לקבלן לבצע 
את התחייבויותיו למתן אחריות 

 ותחזוקה באופן הנקוב בחוזה

האחריות לא תחול במקרי 
 חבלה או נזק שנגרם במזיד.

יובהר שככל שנגרמו  להסכם 4.4 22
לקבלן עלויות נוספות 
עקב שינוי שיטת 
האחזקה, המועצה 
תשפה את הקבלן בגין 

 עלויות אלה.

 לא מקובל

23 4.5 ,4.6 
 להסכם

נבקש כי בנסיבות בהן 
המזמין החליט להביא 
את ההסכם לכדי סיום, 

 לא מקובל
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הקבלן יהיה זכאי 
לתשלום עבור מלוא 
העבודות שביצע עד 
למועד סיום ההסכם, גם 
לקבלת תשלום בגובה 
של עשרה אחוזים 

( מסכום העבודות 10%)
ביטול שלא בוצעו עכב 

החוזה וכן לקבלת החזר 
העלויות וההוצאות 
הישירות אשר נגרמו 
לקבלן בשל הפסקת 

( 1ההתקשרות כדלקמן: )
פיצוי בגין הזמנות 
שהוצאו לצורך ביצוע 
העבודות ואשר לא ניתן 

( פיצוי לקבלני 2לבטלן; )
משנה בגין ביטול 
ההתקשרות עימם, 

 -כקבוע בחוזים עמם; ו 
( פיצויי פיטורים 3)

 בדים.לעו

חרף האמור בסעיף נבקש כי  .1 להסכם 5.2 24
ביצוע עבודות במקומו של 
הקבלן )בסעיף זה ובחוזה 
בכללותו( כפופה לכך שלקבלן 
ניתנה הזדמנות לתקן את 
ההפרה )הלכאורית( וכן 
להשמיע טענותיו ולהתגונן 
בקשר לטענת ההפרה 
האמורה, וכי ככל והמועצה 
החליטה לבצע את העבודות 
במקומו של הקבלן חרף 

ל הקבלן, החלפת טענותיו ש
הקבלן ייחשב כסעד הבלעדי 
לו זכאית החברה בקשר 
להפרה הנטענת מבלי שאלו 
ייחשבו כהסכמת הקבלן 
לטענות החברה ומבלי לגרוע 

 מזכויות הקבלן לפי כל דין. 

כן, ככל והמועצה -כמו .2
החליטה לבצע את העבודות 
במקומו של הקבלן חרף 
התייחסותנו כמפורט לעיל, 

קשר עם זכות המועצה להת
קבלן אחר לביצוע העבודות 
כפופה לתשלום מלוא 
התמורה לה זכאי הקבלן עקב 
סיום ההתקשרות בהתאם 
למפורט לעיל, ויובהר כי 
הקבלן לא יהיה אחראי בגין 
שינויים ו/או עבודות 
שמבוצעות על ידי גורם 
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כלשהו שאינו הקבלן עצמו, וכי 
כי ככל והקבלן נדרש למתן 

ישא שרותי אחזקה, הוא לא י
בכל אחריות בקשר לעבודות 
שבוצעו על ידי גורם כלשהו 

 שאינו הקבלן עצמו.

חרף האמור לעיל נבקש 
כי הדרישה לתקורה 

 בסעיף תימחק.

האמור בסעיף אינו מידתי  .1 להסכם 5.3 25
ומטיל סיכון בלתי סביר על 
הקבלן ואף נוגד את דיני 

 המכרזים.

נבקש כי הסעיף יימחק. 
בסעיף  לחילופין וחרף האמור

נבקש כי יובהר כי העבודות 
מושא המכרז שהצעתו של 
הקבלן הוכרזה כזוכה מקנה 
לקבלן בלעדיות על ביצוע 
העבודות למעט במרה בו 
הקבלן נמצא בהפרה של 
ההסכם עקב מעשה ו/או 
מחדל שלו ו/או מי מטעמו 
ובכפוף למנגנונים לניהול 
סכסוכים המפורטים בחוזה 
ובהתייחסות שלנו במסגרת 

 לה זוטב

לא מקובל. עם זאת יובהר כי 
ככל והמועצה, על פי שיקול 

דעתה הבלעדי, תבחר בקבלן 
לאספקת שירותי אחזקה לגדר, 

לא יופעל קבלן נוסף לאותם 
 שירותים בו זמנית.

נבקש כי המילה: "מעולה"  להסכם 6 26
תימחק ובמקומה תתווספנה 
המילים: "כנדרש במפרט 
הטכני ו/או בתקן רשמי 

 רלוונטי לביצוע העבודות".

 מקובל

חרף האמור בסעיפים נבקש  להסכם 7.2-7.4 27
שהוראותיהם יעודכנו כך 
שיובהר שחובת הקבלן לפיצוי 
ו/או בשיפוי המועצה במקרים 
המפורטים בסעיפים הוא 
בכפוף לתנאים המצטברים 

( התקבל פס"ד חלוט 1להלן: )
( 2שביצועו לא עוכב; )

על כל המועצה הודיעה לקבלן 
תביעה או דרישה כאמור מיד 
עם היוודע לה על כך ואפשרה 

לנהל את ההגנה   לקבלן
לרבות קביעת קו ההגנה ולא 
התפשרה בשמו ובמקומו ללא 
אישורו של הקבלן מראש 
ובכתב; המוצעה המציאה 
לקבלן כל מסמך או מידע 
שיידרש לניהול הגנתו בפני 

את מקובל למעט המצ
המסמכים שאינה תנאי לקבלת 

 פיצוי
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 חתימת המציע _____________

תביעה הנובעת מהסעיף 
 כאמור

נבקש לתקן את הסעיף באופן  8.1 28
באופן שיחול באופן גורף על הבא, 

, כל הוראות החוזה בהקשרים אלו
 כדלקמן:

אחריות הקבלן תוגבל לנזקים  .1
ישירים בלבד. בהתאם לכך, 
בכל מקום בו מופיעה המילה: 

" ישיר" תתווסף המילה: "נזק"
מופיעה וכי בכל מקום בו 

" תתווסף הוצאההמילה: "
 ".ישירההמילה: "

להוסיף הוראות מפורשות  .2
 לפיהן: 

על אף האמור לעיל ולהלן "
בהסכם זה מובהר כי 
אחריות הקבלן תהיה אך ורק 
ביחס לנזקים ישירים 
שנגרמו כתוצאה ממעשה או 
מחדל של הקבלן, וכי הקבלן 
לא יישא באחריות לנזקים 
עקיפים, תוצאתיים, לרבות 
כלכליים ואגביים )לרבות 
אובדן הכנסה, מניעת רווח 
ו/או הפסד( שייגרמו 
למזמינה ו/או לצד שלישי 
כלשהו. כמו כן, אחריות 
הקבלן לא תחול במידה 
והנזק או האובדן נגרם על 
ידי מעשה או מחדל של 
המזמינה ו/או מי מטעמו וכן 
לא תחול במקרה בו הנזק 
נגרם עקב "כוח עליון" 

עי טבע, ובכלל זה, פג
 ". מלחמה וכיו"ב

אחריות הקבלן על פי ההסכם 
תהיה מוגבלת לסך התמורה 
ששולמה לקבלן בגין 

 12השירותים בתקופה של 
החודשים שקדמו למועד 
החבות בפיצוי או לגובה סכום 
גבול האחריות הנקוב באישור 
עריכת הביטוח המצורף 
להסכם. תיקון הסעיפים 
בנוסח המוצע הנו סביר 

ף נדרש לצרכי ומקובל וא
 ביטוח.

לא מקובל, אין קשר בין 
התמורה לנזקים שעלולים 

 להיגרם
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נבקש כי התייחסותנו  .1 8.2 29
כמפורט  8.1להוראות סעיף 

בטבלה זו לעיל, תחול 
בשינויים המחוייבים גם ביחס 

 להסכם.  8.2לסעיף 

נבקש כי יובהר כי אחריות  .2
 8.2הקבלן במסגרת סעיף 

היא רק בקשר ישיר 
לעבודותיו ובכפוף לאחריותו 
לפי דין וכי אחריותו מוגבלת 
לסכום אשר התקבל על ידי 
הקבלן בפועל כתמורה לביצוע 

 העבודות תחת הסכם זה.

נבקש להבהיר ביחס  .3
סיפא כי  8.2להוראות סעיף 

תשלומי הוצאות ושכ"ט הם 
 ביחס להוצאות סבירות.

כל שיפוי יהיה על פי פס"ד  .4
חלוט שביצועו לא עוכב 

שניתנה לקבלן הזדמנות ו
 להתגונן בפניו. 

המזמינה לא תהיה רשאית  .5
להגיע להסכם פשרה עם צד 
ג', אלא אם ניתן לכך אישור 

 הקבלן מראש ובכתב.

המזמינה לא תעכב כספים  .6
בגין נזקים לכאורה, אלא 
לאחר שנתנה על כך הודעה 
בכתב לקבלן וניתנה לקבלן 

 הזדמנות להתגונן.

 8.2בסעיף נבקש כי חובת השיפוי 
זה ובכל מקום אחר בחוזה תקום 
בכפוף לכך שהמזמינה קיימה 
אחר כל התנאים המצטברים 

( המזמינה תודיע 1): הבאים
לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל 
תביעה או דרישה הנובעת 

( המזמינה 2מהסעיף כאמור )
תיתן לקבלן אפשרות לנהל את 
ההגנה מול כל תביעה הנובעת 

ינה לא ( המזמ3מהסעיף כאמור )
תתפשר מבלי לקבל את הסכמת 

( 4הקבלן מראש ובכתב )
המזמינה תאפשר לקבלן לקבוע 
את קו ההגנה וזהות עורך הדין 
שינהל את ההליך הנובע מהסעיף 

( המזמינה תמציא 5כאמור )
לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש 

לא מקובל, למעט כאמור 
 27שאלה ב
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לניהול הגנתו בפני תביעה 
 הנובעת מהסעיף כאמור".

נבקש כי התייחסותנו  .1 8.3 30
וסעיף  8.1להוראות סעיף 

כמפורט בטבלה זו לעיל,  8.2
תחול בשינויים המחוייבים גם 

להסכם  8.3ביחס לסעיף 
ביחס לאחריות הקבלן עקב 
מעשה ו/או מחדל של קבלני 

 משנה הפועלים מטעמו.

חרף האמור בסעיף לסעיף, 
הקבלן אינו יכול להתחייב 
לקיום ביטוחים של צדדי ג' 
לרבות לאור העובדה כי 
ביטוחים אלה והפרטים 
אודותיהם מצויים בידי 
המבטח והמבוטח בלבד 
והקבלן אינו חשוף להם, 
לרבות קבלני המשנה מטעמו. 
לחילופין, הקבלן יכול 
להתחייב לכלול הוראות 

קבלני  בהסכמים שלו עם
המשנה מטעמו בדבר החובה 
להוצאי ולקיים לאורך תקופת 
ביצוע עבודות/שירותים עלי 
ידיהם, את הביטוחים 
המתאימים. לאור זאת נבקש 
כי בשורה השלישית של 
הסעיף אחרי המילים "והקבלן 
מתחייב לדאוג" תתווספנה 

לכלול הוראות המילים  "
בהסכמים עם קבלני המשנה 
מטעמו בדבר החובה 

הוציא ולקיים במהלך כל ל
תקופת ביצוע 
שירותים/עבודות על 

 .ידיהם"

 
 
 
 
 
 
 

לא מוסכם. הקבלן יכול לדאוג 
להמצאת אישורי קיום ביטוח 

ופוליסות בהתאם מקבלני 
 המשנה/נותני השירות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל.
 

31 
סעיפים אחרים  8.4

 בחוזה

נבקש כי בכל מקום בחוזה שבו 
ויתור על זכות מופיעים המילים: "

ו/או ולא יעלה כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר 

" בכל אופן שהוא, מילים עם כך
אלו יימחקו שכן דרישה זו מהווה 
הגבלה שלא כדין על זכות הגישה 

 לערכאות.
 

 לא מקובל

 לא מקובל נבקש למחוק את הסעיף 8.19 32

33 
לאור אופן תמחור עבודות הקמת  9.1

לטבלה  1הגדר כנדרש בסעיף 
בנספח ב', נבקש כי המילים 

לא מקובל, התשלום יהיה על פי 
 ביצוע
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"בהתאם להיקף העבודות שבוצעו 
 בפועל" בסיפא של הסעיף תימחק. 

נבקש בשורה הראשונה לסעיף  9.2 34
לאחר המילים "וכוללת את ביצוע 

סיף כל התחייבויות הקבלן" להו
את המילים "בקשר לביצוע 
העבודות בהתאם למפורט 

במפרט הטכני ו" ובסיפא של 
הסעיף נבקש להוסיף את המילים 

 .""בגין ביצוע העבודות האמורות

 לא מקובל

35 
10 

נבקש כי התייחסותנו לנושא  .1
הערבות כמפורטת בסעיפים 

לטבלה זו לעיל  8, 5, 4, 3
יחולו בשינויים המחוייבים גם 

 ראות סעיף זה.ביחס להו
 

נבקש כי ככל והמזמינה  .2
מבקשת להאריך את תקופת 
ההתקשרות בהתאם לאמור 

להסכם, מסיבות  10בסעיף 
שאינן עקב מעשה ו/או מחדל 
של הקבלן, הקבלן לא יישא 
בעלויות הארכת תוקף 
הערבות. כן מובהר כי במקרה 
של הארכת תוקף 
ההתקשרות כמפורט לעיל, 
הערבות תועמד על אותו 
הסכום שעליה עמדה טרם 

 .הארת תקופת ההתקשרות

כי כל מקרה בו תממש  .3
המזמינה את ערבות הקבלן, 
או כל חלק ממנה, עקב מעשה 
ו/או מחדל של הקבלן ובכפוף 
להתייחסותנו לנושא 
הערבויות כמפורטת בטבלה 
זו לעיל, ייחשב מימוש זה 
כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין 
ההפרה בגינה מומשה 

ן הקבלן יידרש הערבות וכ
לחדש את הערבות, אך לא 

 יותר מאשר פעמיים.

 סעיף זה יוחלף בנוסח הבא:
 

להבטחת ביצוע כל 
התחייבויותיו של הקבלן על פי 

הסכם זה ומבלי לפגוע בכל 
סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד 

למועצה על פי הסכם זה או על 
פי כל דין, ימסור הקבלן 

למועצה, בד בבד עם חתימתו 
על הסכם זה וכתנאי לתוקפו, 

ערבות בנקאית אוטונומית 
צמודת מדד בסכום של 

 ש"ח.)חמישים אלף(  50,000
הערבות תהא בנוסח המצורף 

'. 2להסכם זה כנספח ה
הערבות תעמוד בתוקפה 
לתקופת ההקמה ותקופת 

האחריות כמפורט בהסכם. 
לאחר סיום תקופות אלה, וככל 
שתוארך תקופת ההתקשרות, 

יופחת סכום הערבות לסכום 
₪, )חמשת אלפים(  5,000של 

ועד לסיום תקופות האחזקה. 
 הקבלן ישא בכל ההוצאות

הכרוכות בהוצאת הערבות 
 וביולה כדין.

36 
11 

נבקש כי המזמינה לא תמנע  .1
ממתן אישור להסבה אלא 
מטעמים מנומקים סבירים 
בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, 
שהנם: חוסר התאמה וניסיון 
מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע 
העבודות ו/או התנהגות בלתי 

 הולמת.

 לא מקובל
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כן נבקש, כי האמור להלן לא  .2
כהסבה הדורשת את ייחשב 

 אישור החברה:

המחאת זכותו של  .2.1
הקבלן לקבלת כספים 
תחת ההסכם לבנקים 

 לצרכי מימון העבודות.

המחאת זכויות בתוך  .2.2
קבוצת החברות של 
הקבלן, לרבות שינוי 

ארגון -אחזקות ורה
)כדוגמת שינויים 
בבעלות או בשליטה 
לרבות העברת 
מניות/הגדלת הון 
מניות/הקצאת מניות 

 .בספק(

המחאת זכויות לקבלני  .2.3
משנה המפורטים 
במסגרת הצעת הקבלן 

 למכרז.

37 
12.1 

חרף האמור בסעיף, הסעיפים  .1
המפורטים בהסכם אינם 
כאהל שאינם ברי ריפוי, 
ומשכך אין כל צהדקה לביטול 

של ההתקשרות בקרות  מיידי
כל אחד מהן. לאור זאת, 
נבקש כי סיום ההסכם יעשה 
אך ורק עקב מעשה ו/או 
מחדל של הקבלן ורק לאחר 
שניתנה לקבלן התראה יחד 
עם הזדמנות לתקן את 
ההפרה )שלא תפחת 
מארבעה עשר ימים לכל 
הפחות( בגינה מבוקש 
להפסיק את ההתקשרות 
ולאחר שניתנה לקבלן 

ונן בפני האפשרות להתג
 טענות המזמינה כלפיו. 

לאור כל האמור לעיל נבקש כי  .2
המילים "לביטול מיידי" 

 12.1בסיפא של סעיף 
 יימחקו.

 לא מקובל

38 
להנחת "נבקש שי לאחר המילים  12.1.1

דעתה של המועצה" תתווספנה 
בהתאם ובכפוף להוראות "המילים 
 ".ההסכם

 לא מקובל
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39 
היות נבקש למחוק את הסעיף  12.1.5

והוא עומד בסתירה להוראות חוק 
חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 

 .2018-תשע"ח

 לא מקובל

40 
נבקש כי הפיצוי המוסכם יחול רק  12.3.1

מקום שבו האיחור נובע עקב 
מעשה ו/או מחדל של הקבלן וכן 
להפחית את גובה הפיצוי המוסכם 

 ₪. 250 -ל 12.3.1בסעיף 

 נבקש לקבוע ביחס לכל הפיצויים
המוסכמים שנקבעו בהוראות 

 ההסכם, כדלקמן: 

הפיצויים המוסכמים שנקבעו  .1
יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס 

 להפרות אלו. 

ההסכם יעודכן כך שהמזמינה  .2
לא תהיה רשאית לבטל ו/או 
לסיים את ההסכם בגין 
עיכובים/איחורים בביצוע 
העבודות על ידי הקבלן, כל עוד 
הקבלן משלם את הפיצויים 

 המוסכמים המפורטים בחוזה.

להחריג את הזכות לגבות  .3
פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן 
אי ביצוע העבודות או ביצועם 
באיחור, לא נבעה בשל אירועים 

 שהיו בשליטת הקבלן.

פיצויים מוסכמים ששולמו על  .4
ידי הקבלן יושבו לו, בתוספת 
הצמדה, במקרה שצמצם את 
העיכובים בלוחות הזמנים ו/או 

ועמד במועד השלמת ככל 
 ביצוע העבודות. 

טרם הטלת פיצוי תינתן לקבלן  .5
ימים  14התראה מראש של 

 לפחות.

כמו כן, נבקש כי הפיצוי  .6
המוסכם בגין הפרה יסודית, 
יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס 
להפרות אלו. משמעות המונח 

" הוא הסעד פיצוי מוסכם"
המסתבר אותו צופים הצדדים 

 בגין הפרה ספציפית.

נוסף לכל האמור, נבקש כי ב .7
הפיצויים המוסכמים יחול רק 
ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה 

 לא מקובל
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ההיקף המצטבר של הפיצויים 
המוסכמים אשר יושתו על 
הקבלן לאורך כל תקופת 
ההתקשרות לא יהיו גבוהים 

עד לסך כולל  0.5%מסך של 
מסך התמורה  5%של 

 שתשולם לקבלן.

41 
13.1 

המאד רב בין לאור הדמיון  .1
הסעיפים, נבקש ההבהרה 
להבדלים בין ההסדר הקיים 

לבין ההסדר  12.1בסעיף 
ולתחולה  13הקיים בסעיף 

השונה של כל אחד מהסעיפים 
האמורים. ככל והסעיפים 
עוסקים באוהתם ההסדרים 
נבקש כי אחד הסעיפים יבוטל 

 ויימחק מההסכם.

למען הזהירות, נבקש כי  .2
ף התייחסותנו להוראות סעי

כמפורט בטבלה זו לעיל,  12.1
יחולו בשינויים המחוייבים גם 

 על הוראות סעיף זה.

 יבוטל 13סעיף 

42 
כל קיזוז/ ניכוי שיתבצע נבקש כי  14.2

, יהיה רק ביחס מכוח חוזה זה
לסכום קצוב ומוכח על פי החוזה 
ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים 

פי חוזה זה בלבד, וכי -לקבלן על
לאחר מתן התראה יבוצע רק 

יום לפחות  14בכתב לקבלן של 
ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות 
להתגונן טרם ביצועם וכי וככל 
שהמזמינה החליטה לאחר כל 
האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר 
לא ייחשב כהסכמת הקבלן 
)לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז או 
ניכוי( וכן לא יגרע מזכויות הקבלן 

 לפי כל דין.

 לא מקובל

43 
נבקש כי הסעיף יעודכן כך שיחול  14.3

 הדדית על שני הצדדים.

 מקובל

44 
1 

לשנות את מניין הימים  נבקש .1
 -ימים ל 3 -לתשלום הערבות מ

 ימי עסקים. 5

כי יינקב מועד ספציפי  נבקשכן  .2
אשר עד אליו הערבות צריכה 

 לעמוד בתוקף.

כי למציעים תינתן  נבקשכן  .3
האפשרות להגיש טיוטה של 
נוסח הערבות שבכוונתם 

לא מקובל. מועד הערבות יהיה 
 28/09/2020לפחות עד ליום 

 כאמור לעיל
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להגיש יחד עם הצעתם טרם 
המועד האחרון לגשת הצעות 

 לאישור ועדת המכרזים.

 להזמנה 4.5/11 45
עקב דחיית המועד להגשת שאלות 

הנדרש להגשת וסמיכותו למועד 

ההצעה נבקש לדחות את מועד 

 הגשת ההצעה בשבוע.

המועד האחרון להגשת 
הצעות נדחה ליום 

עד לשעה  28/06/2020
12:00. 

46 6.5 
בהמשך לשינוי  בתנאי הסף 

בסעיף זה האם ניתן להציע 

מערכת אשר נבדקה ואושרה 

 ?2004בשנת 

בהתאם לתנאי הסף, ניתן 
מאושרת כיום להציע מערבת 

תלות במועד האישור(  )ללא
ו/או מערכות שעברו את שלב 

 א' כמפורט בתנאי הסף.

47 9.1 
האם הצעת המחיר לתחזוקה על 

פי קריאה אינו   מהווה כלל 

 מרכיב בשקלול הצעת המחיר?

הצעת המחיר תיבחן על פי 
האמור בטבלה במצ"ב בנספח 

ב וכוללת התייחסות להצעת 
 המחיר לתחזוקה על פי קריאה

48 9.1 
האם רשימת חלקי החילוף 

ומחירם אינו מהוו כלל מרכיב 

 בשקלול הצעת המחיר?

 נכון

 נספח א  מפרט 49
האם ניתן להציע מערכת  אשר 

אינה מאפשרת כיול כל גלאי 

 באופן נפרד?

 
 לא

 נספח א  מפרט 50
האם ניתן להציע מערכת  

המתריאה התראות גדר שלא 

 מכל גלאי בנפרד? 

 אפשרותחייבת להיות 
להגדיר התראה עד רזולוציה 

 של גלאי אחד.

 נספח א  מפרט 51
מה דרישות העמידה בתנאי 

 סביבה מהמערכת הנדרשת?

בהתאם להגדרות משהב"ט 

ופקע"ר. בנוסף יש לתת 

 תשומת לב מיוחדת 
 להגנה מפגיעת ברקים.

 נספח א  מפרט 52
מה הדרישות ממערכת השו"ב 

הנדרשת? מפרטי חומרה? גיבוי 

מלא למצלמות  חם?ממשוק

 ממשוק? "יכולת"שפורטו או רק 

מערכת שו"ב תהיה בהתאם 
להגדרות משהב"ט ופקע"ר. 
לא נדרש גיבוי חם. המערכת 

צריכה לכלול אפשרות 
להעברת ההתרעות לקליינט 
נוסף )מוקד המועצה( מעבר 
להתרעה שתתקבל ברכזת 

 יכולתהמקומית. צריכה להיות 
להתממשק למצלמות בהתאם 

כרז. המכרז להגדרות המ
 בפועלכרגע לא כולל חיבור 

 למערכות הצילום.

 נספח א  מפרט 53
שערי כנף ימוגנו בגלאי גדר.  

שערי מסילה )חשמליים( 

 .IRימוגנו בגלאי 
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 נספח א  מפרט 54
האם נדרש למגן את השערים 

במפסקים מגנטיים להתראת 

 "שער פתוח"?

שערי כנף ימוגנו במפסקים 
מגנטיים להתרעת "שער 

 פתוח".

 8.1 

שורה ראשונה, נבקש למחוק    

המילים "מלאה" ובמקומה נבקש 

להוסיף  המילים "על פי דין",  וכן 

נבקש למחוק  המילים "מכל סוג 

 שהוא".

שורה שלישית, נבקש למחוק  

 המילים "בקשר ו/או";

שורה רביעית, נבקש למחוק  

המילים "ו/או בקשר למעשה" 

ובמקומן נבקש להוסיף  המילים 

 "בשל מעשה".   

. מחיקת מלאה וציון "על פי 1
 מקובל. –דין" 

לא  -. מחיקת "מכל סוג שהוא"2
 מקובל.

 
 
 

 לא מוקבל
 
 

 לא מוקבל

 8.2 
שורה ראשונה, נבקש למחוק  

המילים "על פי הזמנת 

 השירותים...בין הצדדים ו/או".

שורה שישית, נבקש למחוק  

המילים "על פי האמור בהסכם זה" 

ובמקומם נבקש להוסיף  המילים 

 "על פי דין".

שורה שביעית, לאחר המילים 

"בגין ההוצאות" נבקש להוסיף  

 המילה "הסבירות".

שורה שמינית, המילה "למפיק" 

 נבקש להחליף   במילה "לקבלן".

 
 קבללא מו

 
 
 

 לא מוקבל
 
 
 
 
 

 לא מוקבל
 
 
 

 מוקבל
 

 נבקש להוסיף  סעיף בנוסח הבא: סעיף הגבלת אחריות 

"על אף האמור בכל מקום אחר 

בהסכם זה, חובת הקבלן 

ואחריותו בכל מקום בו נושא 

הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או 

בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה 

( 1לתנאים המצטברים דלהלן: )

התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב 

( המזמין הודיע 2המורה כן )

לקבלן על כל תביעה או דרישה 

דע לו על כך כאמור מיד עם היוו

ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה 

 לא מקובל
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ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא 

אישורו של הקבלן מראש ובכתב 

( בשום מקרה הקבלן לא יישא 3)

בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים 

לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או 

מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו 

על אף האמור בסעיף זה, ועל   (4)

ות בהסכם זה, אף כל הוראה אחר

מוסכם בזאת מפורשות כי 

אחריותו של הקבלן והשיעור 

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי 

ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 

יישא הקבלן על פי הסכם זה או על 

פי דין,  לא יעלו בכל מקרה על 

שכר החוזה ששולם לקבלן בפועל 

מכוח החוזה ו/או עד לגבול 

מוך האחריות הבטיחות לפי הנ

מבין השתיים, והמזמין פוטר את 

הקבלן ומוותר בזאת על כל 

תשלום העולה על סכום הפיצוי 

המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף 

זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

 ו/או ביטולו."

 8.3 
שורה ראשונה, לאחר המילים 

"אחריות הקבלן", נבקש להוסיף  

 המילים "על פי דין".

 מקובל

 8.4 
שורה ראשונה, נבקש למחוק  

המילים "ו/או מי מטעמה", 

ובמקומן נבקש להוסיף  המילים 

 "עובדיה ו/או מנהליה"; 

שורה שניה נבקש למחוק  המילים 

 "מכל סוג שהוא";

שורה חמישית, המילה "למפיק" 

נבקש להחליף   במילה "לקבלן", 

וכן נבקש למחוק  המילים "ו/או למי 

 מטעמו".

 
 לא מקובל

 
 
 
 
 
 

 לא מקובל
 
 

 לקבלן. –מקובל לשנות למילה 
 
 

לא מקובל למחוק את "ו/או מי 
 מטעמו".
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 8.6 
שורה שביעית, לאחר המילים 

"ביטוחי הקבלן", נבקש להוסיף  

המילים "ככל שאין בכך ניגוד 

עניינים", כמו כן נבקש למחוק  

המילה "מיד" ובמקומה נבקש 

 להוסיף  המילים "תוך זמן סביר".

הוספת "ככל שאין בכך ניגוד 
 לא מקובל. -עניינים"

 
 
 
 

 מקובל -החלפת המילה "מיד"

 8.7 
שורה שלישית, נבקש למחוק  

המילים "את הביטוחים המפורטים 

בנספח זה, על כל תנאיהם 

כמפורט בנספח זה", ובמקומן 

נבקש להוסיף  המילים "ביטוחים 

בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות 

 עמם".

 לא מקובל

 8.8 
 הסעיף נבקש למחוק    

זה לא המקום לסעיף זה אין לו 

 קשר לביטוח

מקובל להזיז את המלל המצוין 
)כלים  6לסעיף  8.8בסעיף 

 וציוד(

 8.9 
שורה ראשונה, נבקש למחוק  

 המילים "חוזה זה או על פי כל". 

 לא מקובל

צד ג' תנאים מיוחדים  

 והרחבות

 

 נבקש למחוק  המילים הבאות:

 "חברות בנות ו/או חברת האם"

לא  –"כיסוי להרעלת מזון ומשקה" 

 רלוונטי

"כיסוי אחריות שילוחית של 

 המבקש ותאגידיו,

 "כיסוי לפגיעה אישית"

 
 
 

 לא מקובל
 
 

 לא מקובל
 

 לא מקובל
 
 

 לא מקובל

חבות מעבידים  

תנאים מיוחדים 

 והרחבות

 נבקש למחוק  המילים הבאות:

 האם" "חברות בנות ו/או חברת

 "כיסוי לפגיעה אישית"

 בכל מקום בו מופיע –"תאגידיו" 

" נבקש להחליף   60הספרה "

 ".30בספרה "

 
 
 

 לא מקובל
 

 לא מקובל
 
 

 לא מקובל
 
 

 לא מקובל

 8.10 
" נבקש להחליף   15הספרה "

 ".7בספרה "

 
 מקובל
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נבקש למחוק  המילים "אישור 

ביטוח שיהיו בו גבולות אחריות 

 נמוכים או חסר בתנאים

ובהרחבות, לא יתקבל ואי העברת 

אישור ביטוח לשביעות רצון 

המזמין/מבקש האישור יחשב 

 להפרה יסודית של החוזה"

מקובל לשנות לכדי : "אישור 
ביטוח חתום ע"י מבטחת 

הקבלן יועבר לבדיקת יועץ 
הביטוח של המזמינה / מבקש 

האישור. אי העברת אישור 
ביטוח לשביעות רצון 

מבקש האישור יחשב /המזמין
 להפרה יסודית של החוזה"

 8.11 
 הסעיף נבקש למחוק    

 לא מקובל

 8.12 
שורה שניה, נבקש למחוק  המילה 

"מתחייב" ובמקומה נבקש להוסיף  

 המילה "רשאי".

שורה רביעית, נבקש למחוק  

המילים "יורחב שם המבוטח 

לכלול את", ובמקומן נבקש 

שיפוי להוסיף  המילים "הרחב 

 לטובת".

 
 לא מקובל

 
 
 
 

 מקובל

 8.15 
שורה ראשונה, נבקש למחוק  

המילים "בשמו ובשם הבאים 

מטעמו", וכן המילים "מכל סיבה 

 שהיא".

 
 לא מקובל

 8.18 
" נבקש להחליפה      60הספרה "

", וכן נבקש למחוק  30בספרה "

המילים "והקבלן מתחייב כי 

הפוליסות שלו בתוקפן ביחס 

לשירותים שנוא ההסכם 

 ותקופתו".

 
 לא מקובל

 
 לא מקובל

נבקש להוסיף  סעיף  

 8.18חדש בין סעיף 

 8.19-ל

נבקש להוסיף  סעיף חדש בנוסח 

 הבא:

"מוצהר ומוסכם כי המזמין 

מתחייב )בין באמצעותו ובין 

באמצעות אחרים( לערוך ולקיים, 

למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח 

"אש מורחב" למבנה בו ו/או 

בסמוך לו מתקיימות העבודות על 

כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, 

וכל רכוש אחר בבעלות ו/או 

באחריות המזמין במלוא ערכו 

רבות במפורשת את ובערך כינון, ל

 
 
 

מוסכם להוסיף פרק "ביטוח על 
ידי המזמין" ראה נספח 

 בהתאם.
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העבודות לאחר מסירתן במלואן או 

בחלקן למזמין, כנגד הסיכונים 

המקובלים בביטוח "אש מורחב" 

לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, 

רעידת אדמה, סערה, סופה, 

שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי 

כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, 

פרעות, שביתות ונזק בזדון )להלן: 

אש מורחב"(, וכן ביטוח  "סיכוני

אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש 

 12כאמור לתקופת שיפוי של 

חודשים. הביטוח יכלול ויתור על 

זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי 

מטעמו, ובלבד שהויתור על זכות 

התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי 

 שגרם לנזק בזדון.

כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה 

ך ביטוח רשאי המזמין שלא לערו

אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו 

ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול 

 במלואו.

ובשם כל   המזמין מצהיר, בשמו

הבאים מטעמו, כי לא תהיה להם 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן 

ו/או נזק שהמזמין ומי מטעמו 

זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח 

או שהיו זכאים לשיפוי בגינו לעיל )

אלמלא ההשתתפות העצמית(, 

והם פוטרים את הקבלן ו/או מי 

מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או 

 נזק כאמור.

 8.19 
 נבקש למחוק את הסעיף. 

 
 לא מקובל
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 צד ג 
נבקש למחוק את הקודים הבאים 

 היעדר רלוונטיות:בשל 

308 

318 

320 

 לא מקובל -308
 לא מקובל -318
 לא מקובל -320

 חבות מעבידים 
נבקש למחוק  את הקודם הבאים 

 בשל היעדר רלוונטיות:

302 

304 

308 

319 

322 

 
 
 

 מקובל -302
 מקובל -304
 לא מקובל -308
 לא מקובל -319
 מקובל -322

 

 

 

 

 

 

 על ידי המזמיןסעיף ביטוח  -מכרז גדר גבעות בר

 

 :ביטוח על ידי המזמין

נוטל על  המזמיןלפי חוזה זה או לפי כל דין, ומבלי ש הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .1
כי ערך ו/או יערוך  המזמיןו/או במקומו, מצהיר  הקבלןעצמו אחריות כלשהי כלפי 

( "ביטוח עבודות קבלניות"פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן: 
בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים 
בביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, את פרקי 

 הביטוח המפורטים להלן:

 ביטוח הרכוש -( 1פרק )

 יטוח.אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הב 

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק )

 חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע. 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים. –( 3פרק )
 

 ("ביטוחי המזמין")הביטוחים המצוינים בסעיפים לעיל, יקראו להלן: 

 .הקבלן /או קבלני משנהשם המבוטח בביטוחי המזמין יורחב לכלול את  .2
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 על פי החוזה, מוסכם כי בקרות מקרה  הקבלןבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .3

 לעבודות נשוא חוזה זה )זולת  ביטוחי המזמין( של 1ביטוח, המבוטח על פי פרק ) 
 ו/או  הקבלןאם מקרה הביטוח אירע בשל מעשה ו/או מחדל רשלני ו/או זדוני של  
 כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר  קבלןלהעביר ל המזמיןמתחייב מי מטעמו(,  
 יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם יתקבלו ולאחר ניכוי ההשתתפות העצמית( עד  
 .הקבלןלסכום הדרוש לשם שיקום האובדן או הנזק לעבודות על ידי  

, המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות מזמיןבמקרה של אירוע ו/או אבדן ו/או נזק ל
מאחריותו לתשלום בגין האבדן ו/או הנזק עד לגובה תגמולי  הקבלןאת  המזמיןפוטר 

הביטוח אשר ישולמו לו בפועל על ידי המבטחים מהמועד בו ישולמו לו תגמולי הביטוח. 
מתחייב לתבוע מאת המבטחים את האבדן ו/או  המזמין. הקבלןיתרת הנזק תחול על 

 הנזק שיגרמו לו כאמור.

היה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום, אלא אך ורק מכספים שיתקבלו מחברת לא י הקבלן
 הביטוח, כפי שאושר על ידי שמאי חברת הביטוח ובניכוי ההשתתפות העצמית.

מתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקי  הקבלן. המזמין ביטוחייעיין ב הקבלן .4
מיד על  מזמיןמתחייב להודיע ל הקבלןבכל התנאים וזאת לפני תחילת ביצוע עבודות. 

לשתף  הקבלןכל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח הקבלנים, כן מתחייב 
 ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים.  המזמיןפעולה עם 

, המזמיןכדי להטיל אחריות כלשהי על  המזמין ביטוחילמען הסר ספק, אין בעריכת 
מצהיר ומאשר בזה  הקבלן, והמזמין ביטוחיאינו רשאי להסתמך על עריכת  הקבלןו

כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר 
 , תכנם או היקפם או עצם עריכתם בכלל.המזמין ביטוחילקיום 

תו. ולפי קביע המזמיןיישא בסכומי ההשתתפות העצמית בהתאם להחלטת  הקבלן .5
 בגין הסכם זה.  קבלןמכל סכום שיגיע ל המזמיןסכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי 

, אולם כל שינוי שיש המזמיןביטוחי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ב המזמין .6
 יובא לידיעתו בכתב. קבלןבו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן ל

ו/או  הקבלןמוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי  . 7
מתחייב לערוך לעצמו ביטוחים ו/או ביטוחים  הקבלןמאחריותו על פי הסכם זה, ו

משלימים על מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. כן 
ו על ידו ייכלל סעיף לפיו לא תוכל חברת כי בפוליסות הביטוח שיערכ הקבלןמתחייב 

הביטוח מטעמו לטעון טענות של יתר ביטוח, ביטוח חסר ו/או כל טענה אחרת שהיא 
שיכולה להיות מושפעת מעצם קיומם של פוליסת הביטוח מצד אחד והביטוח של 

 מצד שני. הקבלןהמכסה אף את  המזמין

 

 

 יש לצרף מסמך זה להצעה חתום

 

 ___________________חתימת המציע 


