
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

19/01/2023 

 א.ג.נ 

 שלום רב, 

 

לרבות אספקה   5לשיפוץ משאבת מים אנכית בבאר  22/06מכרז פומבי מס'  –  2הודעה  הנדון:

 והתקנה של טורבינה חדשה

 

 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.  .1

  מס' סעיף מס"ד 

 ועמוד

 תשובה שאלה

1 
 9עמוד 

 9.7ס' 

וועדת המכרזים מתבקשת לקצוב את פרק 

הזמן המקסימלי עד לסיום הליכי המכרז  

 )מתום המועד האחרון להגשת ההצעות(. 

 הבקשה נדחית

2 
 12עמוד 

 14.1ס' 

וועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי 

למועד בו   עדהזכות האמורה נוגעת אך ורק 

 ייחתם ההסכם עם הזוכה.

 הבקשה נדחית

3 

 43עמוד 

ס' 

37.3.2 

וועדת המכרזים מתבקשת למחוק נוכח  

 חוסר סבירותו. 

 הבקשה נדחית

4 

 46עמוד 

ס' 

41.1.2 

 )א( 

וועדת המכרזים מתבקשת להסיר את 

הדרישה לביטוח אחריות מקצועית נוכח 

אופי העבודות המבוקשות ואי הלימתן לסוג  

 הביטוח המבוקש.

 הבקשה נדחית

5 
 57עמוד 

 51.1ס' 

המכרזים מבקשת להפחית את גבוה  וועדת 

 הפיצוי ו/או להאריך את משך הזמן הנקוב.

 הבקשה נדחית

6 
 57עמוד 

 51.2ס' 

וועדת המכרזים מתבקשת להפחית את  

הסכום הנקוב באופן משמעותי נוכח חוסר  

סבירותו/ חוסר הפרופורציה בין הסכום 

 להיקף המכרז.

 הבקשה נדחית

7 

 58עמוד 

 51.3ס' 

 )א( 

כרזים מתבקשת להבהיר כי עיקול וועדת המ

שהיא של הוצאה לפועל  -ו/או פעולה כל

יחולו רק במקרים בהם תינקט פעולה כנגד  

כלל נכסי החברה או מרביתם ולא במקרה 

 בו מוטל עיקול פרטני כזה או אחר.

 הבקשה נדחית



 
 

 

 

 

 

   

 

 

8 

 58עמוד 

 51.3ס' 

 )ו(

וועדת המכרזים מתבקשת למחוק את 

 הסעיף.

 הבקשה נדחית

9 

 58עמוד 

 51.3ס' 

 )ז(

וועדת המכרזים מתבקשת למחוק את 

 הסעיף נוכח חוסר סבירותו. 

 הבקשה נדחית

10 

 58עמוד 

 51.3ס' 

 )ח(

וועדת המכרזים מבקשת למחוק את הסעיף  

 ..."ומבלי לגרוע מכלליותהחל מהמילים "

 הבקשה נדחית

11 
 59עמוד 

 51.5ס' 

וועדת המכרזים מתבקשת להפחית את  

הנקוב באופן משמעותי נוכח חוסר  הסכום 

הפרופורציה בין הסכום להיקף המכרז  

 ולעבודה כי מדובר בהפרה לא יסודית. 

 הבקשה נדחית

12 
 59עמוד 

 5.10ס' 

וועדת המכרזים מבקשת לפרט את הוראות 

הבטיחות שלדעת המזמין עלולות להתרחש 

ו/או באחריות המזמין ולקבוע מדרג קבוע  

הבטיחות לגובה   וברור בין הפרת הוראת

הקנס. לחילופין, וועדת המכרזים מתבקשת  

 למחוק את הסעיף.

 51.10ככל שהכוונה היא לסעיף 

 הבקשה נדחית

13 
 60עמוד 

  51.11ס' 

וועדת המכרזים מתבקשת למחוק את 

הסעיף או לחילופין להחליף את המילים  

"במועד -"במועד חתימת החוזה" ל

 ההפרה".

 הבקשה נדחית

14 

 62עמוד 

-58.2ס' 

58.3 

וועדת המכרזים מתבקשת למחוק סעיפים  

אלו נוכח העובדה שהעבודה המבוקשת  

 הינה חד פעמית ומבוצעת בפרק זמן קצר.

 הסעיף יימחק ובמקומו ייכתב: 

יכנס   .1.1 זה  חוזה 

מיום חתימת  לתוקף  

הצדדים על ההסכם  

כלל   והמצאת 

המסמכים  

ועד   המפורטים 

כלל   ביצוע  לסיום 

)להלן   העבודות  

"תקופת   ולעיל:

 (. הראשונה"  החוזה

תקופת   .1.2 לאחר 

הראשונה,    החוזה 



 
 

 

 

 

 

   

 

 

הבדק   תקופת  תחל 

בחוזה    )כהגדרתה 

  12(, אשר תמשך  זה

 חודשים מלאים. 

 

 

 למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.  .1

  .להצעתו ידו על חתום זה מסמך לצרף המציע על .2

 בכבוד רב,     

 תאגיד מי אונו


