
 

 35מ//2020מכרז פומבי מס' 
 ביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה

 

 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובת הבהרה שאלת הבהרה  מספר סעיף עמוד מס'

אבקש לאשר כי סך האנרגיה לשנת  37.2 10 1
גופי  100%כולל מדידה של  2019

נבטים, תדהר, תאשור  -תאורה עובדים ב
 וברוש .

לא מאושר, לאחר בחירת הזוכה יעשה סיור 
ו ככל שיהיו גופים תקולים יעשה לגביהם 

 תחשיב. 

אבקש לאשר הגשת מסמכי מפרטים    27 2
טכניים כמענה לטבלה בדיסקון קי 
בלבד, ועבור גוף התאורה ההספק 

 הגבוה בלבד.

יש להגיש גם בקובץ גם בדיסק און קי כולל 
 כל הגופים המוצגים.

אבקש לשנות את שיטת בחינת החסכון  13.2 18 3
בצריכת החשמל במקום הקיים ע" 
סך  -מערכת ניטור ,למדידה שנתית של 

אנרגיה שנת הבסיס מול סך מדידה 
במגש התאורה לגופים מייצגים בתקופת 

 האחריות.

 בקשה נדחית. 

יום  270אבקש לשנות את לוז הביצוע ל 5 37 4
 בגלל מועדי אספקות מחו"ל.

תקופת מוארך מועד הביצוע בחודש נוסף.  
ה חודשים בעש  תהיהביצוע העבודות 

 30עד        . לסיום התקנת גופי התאורה
לביצוע סיור בכל אתרי ויישובי  ימים

ימים  להתחלת התקנת  90עד .  המועצה

כמשמעותה בהוראות המפרט ,  התאורה

ימים לסיום  90עד . הטכני ובכתב הכמויות

ומסירת מערכות  האתריםהתקנה בכל 
התאורה והעבודות מיום התחלת 
התקנת התאורה ולאחר קבלת אישורו 

 . של המפקח מטעם המועצה

 

5 , 
103,76 

אבקש לתת נתונים לחישוב התאורה  13.31.3
חתכי תאורה אופיניים ולציין  3עבור 
 עורקי / מאסף / מקומי -האם 

. יש לעשות "2"חתכי כבישים  קובץ מצורף
החישובים לפי גובה העמוד והנתונים את 

 . המוצגים של הכביש

דוח פוטומטרי  - D6בהיקות וסינוור    80 6
 וקבצי הסימולציה, למה הכוונה ?

 יש לספק את החישובים שנעו על פי
 .דיאלוקס או תוכנה אחרת תוכנת

מה  D6האם ניתן להגדיר  במקום  7
 דרישת איכות התאורה  ?

קנים המפורטים התהאיכות הנה על פי 
  . ועל פי נתוני החתכיםבנספח הטכני  

מבוקש לשנות כך: "ידוע לנו כי ככל  13.4 18 8
שאחוז החסכון שמערכות הניטור 

וחשבונות החשמל יהיה נמוך 
מהתחייבויותינו אזי הדבר יהווה הפרה 

יסודית של הסכם ההתקשרות שלנו עם 

 בקשה נדחית.



המועצה". כלומר, מבוקש למחוק את 
המשפט לפיו ככל שאחוז החסכון יהיה 

לא תשולם תמורה לזוכה.  –נמוך יותר 
הדבר אינו סביר בנסיבות העניין ועלול 
להוביל את הזוכה לחוזה הפסד בניגוד 

לדין. כמו כן, לא סביר שהמועצה לא 
תשלם עבור עבודה שבוצעה בפועל.  

כת בדיקת כמו כן, מבוקש כי בעת ערי
ההפרש הכספי בין "החיסכון המוצע" 

על ידי הקבלן לחסכון שהושג בפועל 
כל תקופת הבדק  -וזאת לאורך 

במידה ויתגלה כי החיסכון  –והאחריות 
גבוה מזה שהתחייב הקבלן ישולמו 

הפרשים אלה לקבלן באותו האופן בו 
 מבקשת המועצה לקזזם במקרה ההפוך.

 72מבוקש כי תיקון תקלות יהיה תוך  37.3 45 9
 שעות.

 שעות 48רגילה״ ניתן להאריך ל -״תקלה

. מבוקש למחוק את המילים: "ולכל 1 38.1 46 10
 הנובע מכך".

 בקשה נדחית.

. מבוקש לקבוע כי אחריות הקבלן, בכל 2 11
מקרה, תהיה מוגבלת לסך החודשי של 

ההתקשרות נשוא המכרז. דרישה לא 
סבירה לקבוע אחריות בלתי מוגבלת 

 בהיקפה. 

אחריות הקבלן הנה לכלל העבודות אותן 
 הקבלן ביצע. בקשה לא מקובלת.

מבוקש למחוק את המילים:  – 3שורה  40 46 12
 ו/או"."תוך כדי 

 בקשה נדחית. 

לאחר המילים: "הקבלן יישא  – 4שורה  13
באחריות לכל נזק", מבוקש להוסיף: "על 

 פי דין".  

 בקשה נדחית. 

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "למעט  42 46 14
נזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות ע"י 

 המועצה". 

 מקובל 

מבוקש לקבוע כי על אף האמור בכל  43 46 15
מקום בהסכם, חבות הקבלן ואחריותו 

בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה 
כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: 

(הקבלן נושא באחריות על פי דין 1)
( התקבל פס"ד שביצועו לא 2לנזק; )
ל כל ( המועצה הודיעה לקבלן ע3עוכב; )

תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע 
לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את 

ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו 
ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש 

( בשום מקרה הקבלן לא יישא 4ובכתב; )
בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 

 כלכליים.

מקובלת ההתניה הבאה בלבד: המועצה  
כל תביעה או דרישה  הודיעה לקבלן על

כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה 
לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה 

בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן 
 מראש ובכתב

מבוקש למחוק את המילים:  – 2שורה  44 47 16
 "תוך כדי ו/או". 

 בקשה נדחית. 



מבוקש למחוק את הסעיף. לא יתכן  47 47 17
שהקבלן יהיה אחראי על נזקים 

שנגרמים באתר העבודות, לאחר סיום 
העבודות, ולאחר שהקבלן יוצא מאתר 
העבודות. לקבלן אין יכולת שליטה על 

הנעשה באתר העבודות לאחר סיום 
 העבודות. 

לקבלן אחריות על העבודות שביצע גם  

סעיף מובהר כי ה. לאחר שיוצא מהאתר

 מדבר על נזק שנגרם על ידי הקבלן. 

 

מבוקש למחוק את הסעיף. לא סביר  49+ 48 47 18
שהקבלן יהיה אחראי על נזקים כתוצאה 

ממלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, 
פעולת מדינה אויבת וקרבות. מדובר 

ב"כוח עליון". לקבלן אין יכולת לצפות 
ו/או למנוע נזקים כתוצאה מכוח עליון. 

 הסעיף אינו הגיוני. 

לן נזק שנגרם בעיתות חירום. הקבבמדובר  
, מתבקש לתת שירות במקרים כאלו

 . והמועצה תשלם בגין השירות

, נכנסה לתוקפה 1.12.19החל מיום  50.2.4 51 19
הוראה של המפקח על הביטוח האוסרת 

על חברות הביטוח לחתום ולהנפיק 
אישורי ביטוח אלא בהתאם לנוסח 

האישור הסטנדרטי שנקבע על ידי 
רמט טבלה(. המפקח על הביטוח )פו

אנא העבירו אישור קיום ביטוחים עדכני 
 בפורמט של טבלה )ולא מלל(. 

 
 מצ"ב קובץ אישור ביטוח 

נבקש לקבוע הפחתה משמעותית  55.2 54 20
בסכומי הקנסות. הסכומים אינם 

מידתיים ועלולים להביא לחוזה הפסד 
עבור הקבלן הזוכה. יש להגדיר מנגנון 

הפרה  שיאפשר לזוכה לתקן כל סוג
תוך זמן סביר מבלי שיאלץ לשלם 

 עבורה.

מדובר בפיצוי שיחול במקרה של הפרה  
 של מי מהצדדים ולא רק של הקבלן.

האם החיבור לזינה באמצעות מחבר      21
 גדים אטום  5מהיר 

 כל העבודות על פי החוק.

לאיזה עוצמה אור תרצו לעמעם את  5.3 99 22
 הגופים 

המועצה שומרת לעצמה את האפשרות 
לבצע עימעום אך לצורך ההצעות אין 

 לקחת עמעום בתחשיבים

בו   BUGהאם ניתן להשתמש בערך  13.31.6   23

מאחר  –? 2או  1הוא  Gערך ה

ו  AGIובתוכנת חישוב התאורה 

POHTHMETRIC TOOLBOX  לא מופיע

 D1-6הערך 

שנותן את  Tiיש לבדוק בהדמיה את ה  

% 10לכביש מהיר עד . הערך בדיוק

 .מתאר את הסינוור Gה %. 15ולצדדי 

 
 

מתוך    24
מסמך 
חתכי 

 הכביש:

מהו ההספק הפנס בכל חתך 
מנת לוודא כי -טיפוסי?נדרש לדעת על

הפתרון המוצע עומד בדרישת אחוז 
החיסכון, אחרת ייתכן מצב שבו נציע 

פתרון עם הספק גבוה מהמותר 
 במכרז

להציע הספק ופנס שעומד בדרישות  יש
המפרט והתקנות. יש להציע חלופות 

 לפנסים המופיעים בכתב הכמויות



כתב  –לחוברת המכרז  1 בנספח      25
נבקש  – 1.6+  1.1סעיף  ,  כמויות

לקבל פירוט מורחב יותר עבור 
הסעיפים שצוינו על ידינו על מנת 

 שנוכל לתמחר במקצועיות . 

ישנם גופים המחוברים לחברת  - 1.1
החשמל וסעיף זה הנו כל שתדרש 

 תוספת עלות על ידי חברת החשמל,
התקנת מערכת ניטור בכל   1.6סעיף 

אחת מהמרכזיות הכוללת מודם סלולארי 
 לשידור בזמן אמת. 

  

בבדיקה קצרה מול כמות הפנסים      26
בכתב הכמויות נראה כי יש לכם טעות 

צריכת החשמל ביישובים בחישוב 
)ראה מצ"ב מתוך המכרז ( והצריכה 

 10%הנכונה )כיום( צריכה כמעט 
 יותר

יש להתייחס לכתב הכמויות במסמך 
 . סיור הקבלנים הפרוטוקול

נבקשכם להגדיר את חישוב החיסכון      27
עפ"י בדיקה רגעית )הספק רגעי 

מוכפל בכמות השעות השנתיות( בכל 
מרכזיה רלוונטית, אחרי שאו שכל 

הנורות הקיימות הוחלפו, או שפנסים 
שאינם עובדים יחושבו לפי "צריכה 
נומינלית" ובכל מקרה לנרמל את 

הצריכה עפ"י בדיקה גם שאין 
בדיקה שכזו  "טפילים" על הרשת.

צריכה להתבצע לפני ההתקנה, 
ולאחר ההתקנה וכמובן כי במידה 

וכיום אין עמידה בתקן מסיבה 
בין תשתיתית )מרחקים גדולים 

העמודים או שימוש בפנסים קיימים 
חלשים מדי(, יבוצע נרמול מתאים 

 לפנסים החדשים.

לצורך חישוב החיסכון הדבר יעשה על 
ערכת פי חשבונות החשמל, בגיבוי מ

הניטור ובתוספת גופים שלא עובדים 
 לחישוב צריכת הבסיס.

נא לתקן כי התמורה  19.2סעיף      28
תהיה תלויה בכמות היחידות שתותקן 
בפועל עפ"י המחירים בכתב הכמויות. 

לא סביר שאם הכמות תגדל, או 
לחילופין תקטן, צד כלשהו יפגע 

 מהשינוי.

 למכרז נמחק.  5בעמוד  19.2סעיף 



לא סביר כי  – 19סעיף  7עמוד      .1     29
במידה והקבלן יעמוד מעל התחייבות 

החיסכון הוא יקבל תוספת יחסית, 
ואילו אם יעמוד בפחות מהחיסכון 

המוצהר הוא לא יקבל כלום!!! הצעתנו 
רבים עד כה(  )מניסיון בפרוייקטים

היא לשנות את ההגדרה כך: במידה 
והחיסכון המנורמל בפועל יהיה 

מהחיסכון  10%-בתחום של +/
שהוצהר, לא יבוצע שום שינוי בהסכם 

התשלומים. במידה ותהיה חריגה 
 10%למטה, והחיסכון יפחת מ

מהחיסכון המוצהר, הקבלן יפצה את 
המועצה בפער החיסכון, במידה 

מהחיסכון  10%והחיסכון יגדל ב
המוצהר, הקבלן יקבל בונוס של 

 מחצית מתוספת החיסכון.

יש לנהוג באופן מחושב  הבקשה נדחית.
 בהגשת ההצעה להתחייבות לחיסכון.

)ו( נבקשכם להבהיר  27.1סעיף      .1     30
 13201כי העמידה בדרישות תקן 

תהיה אך ורק במידה ותשתית 
עומדים  העמודים והמרחקים בינהם

עפ"י דרישות משרד התחבורה 
)כלומר המרחק ביןהעמודים איננו 

פעמים גובה העמוד(. בכל  3עולה על 
מקרה אחר, הדרישה תהיה כי 
התוצאה הממוצעת על הכביש 

והמדרכות לאחר ההחלפה תהיה 
לפחות כמו עוצמת התאורה שלפני 

 ההחלפה או טובה יותר.

יש להראות עמידה בתקן ובקומות בהם 
שתיות אינן מתאימות יש להציע את הת

 הפתרון האופטימאלי

 – 3עמוד    31
ד. תנאי סף 
להשתתפות 

במכרז, 
  - 8.7סעיף 

מאחר והמכרז ברובו המוחלט עוסק 
(, האם 270בענף תאורת רחובות )

המציע יכול להיות קבלן בעל סיווג 
ואשר יעמוד בתנאי הסף  1א' 270

 160באמצעות קבלן משנה בעל סיווג 
" ? )יוצג הסכם 1א'

התקשרות/התחייבות לביצוע בין 
 הקבלנים בשלב הגשת המכרז(.

לא ניתן לשנות את הבקשה נדחית.  
 הסעיף. 

נבקש לקבל פירוט כמויות של הגופים      32
שאמורים להיות מותקנים בצבע ירוק 

 בישובים.

הרוב המוחלט הוא בגוונים של ירוק. 
הקבלן נדרש לערוך סיור מקדים 

 יסופק.   RALביישובים . מספר הצבע 

 

 הבהרה נוספת:

 מהווה את הבסיס להגשת ההצעות. –הספקים וכמויות לצורך חישוב שנת הבסיס  .1

שנת הבסיס תבחן ביחד עם המציע הזוכה בפועל אל מול חשבונות החשמל ומערכות הניטור 

 בתוספת גופי תאורה תקולים.



 

 

 

 

 

 

 

 

 בלבד( על המציעים לקיים סיור לצורך בדיקת הכמויות:כמות גופים לפי ישובים )הערכה 

 

 כמות   הספק 
ש״ע  

 קוט״ש/שנה   ללילה 
 0.46עלות ) 

 ש״ח/קוט״ש( 
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51,804  

             
23,830  

 סה״כ  
              
840  

             
11.4  

          
505,770  

          
232,654  

 ישוב
סה"כ עמודים שהוגשו לפי  

 ספירה לא מעודכנת 

 200 ברוש

 170 תדהר

 170 תאשור

 300 נבטים

 840 סה"כ 


