
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

04/01/2023 

 א.ג.נ 

 שלום רב, 

 

לרבות   5לשיפוץ משאבת מים אנכית בבאר  2022/06מכרז פומבי מס'  –  1הודעה מס' הנדון:

 אספקה והתקנה של טורבינה חדשה 

 

. שאלות 14:00:  בשעה  2023.01.15  ביום  הינו    להגשת בקשה להבהרות  המעודכןהמועד האחרון   .1

 שישלחו לאחר מועד זה לא יענו.

להוראות המכרז(, הינו  להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם    המעודכןהמועד האחרון   .2

   . 0014:עד השעה  ,29.01.2023 ביום 

 

 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.  .3

מס' 

 סידורי 

הסעיף לגביו 

 מתייחסת

 השאלה

 השאלה

 

 תשובה

1 
 כללי

 לדחות את ההגשה בשבועייםהאם ניתן 
 מקובל, ראו לעיל 

2 
 כללי

 בהתאם נבקש לדחות את מועד הגשת השאלות
 מקובל, ראו לעיל 

3 
4.1 ,4.2  

נבקשכם להציג תעודת  4.2 4.1לצורך עמידה בסעיף 

עוסק מורשה ואישור ניהול ספרים בהתאם לחוק 

גופים ציבוריים ללא צורך באישור נוסף מטעם   עסקאות 

 רו"ח/ע"ד על כך. 

 מקובל 

4 
 א. לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווסף "על פי דין". 39.1

 לא מקובל 

5 
39.3 

א. לאחר המילים "אביזרים לקויים" יתווסף "והאמור  

 בהתאם לאחריות הקבלן על פי דין".

ב. בסיפא של הסעיף יתווסף המלל "והאמור בהתאם  

 לאחריות הקבלן על פי דין". 

 מקובל 

6 
39.4 

יתווסף הסעיף ויצוין "השיפוי ו/או הפיצוי יהיו בהתאם 

לכך כי כל תביעה ו/או דרישה תובא בפני הקבלן, תינתן 

יקבע את אחריות לו האפשרות להתגונן ופס"ד חלוט ש 

 הקבלן עפ"י דין".

 –מקובל עד המילה 

"להתגונן " התוספת 

 לאחר מכן אינה מקובלת



 
 

 

 

 

 

   

 

 

7 
40.3 

יפוי ו/או הפיצוי יהיו בהתאם יתווסף הסעיף ויצוין "הש 

לכך כי כל תביעה ו/או דרישה תובא בפני הקבלן, תינתן 

לו האפשרות להתגונן ופס"ד חלוט שיקבע את אחריות 

 הקבלן עפ"י דין".

מקובל עד המיל  

"להתגונן "התוספת 

 לאחר מכן אינה מקובלת

8 
41 

לאחר המילים "על שם החברה" יתווסף המלל ")לעניין  

דות הקבלניות בלבד(".ביטוח העבו  

 הבקשה נדחית 

9 
"30" וירשם "60ימחק " ( 3א)41.1.1  

 הבקשה מקובלת

10 
 ( 6ב)41.1.1

יתווסף הסעיף ויצוין "יובהר כי פוליסת עבודות קבלניות 

לא תכלול את אחריותם המקצועית של המנהל ו/או  

 מפקח העבודות"

 אין תת סעיף כזה.

11 
 ( 6ג)41.1.1

ויצוין "יובהר כי פוליסת עבודות קבלניות יתווסף הסעיף 

לא תכלול את אחריותם המקצועית של המנהל ו/או  

 מפקח העבודות"

 אין תת סעיף כזה.

12 
 ( 6א)41.1.2

חודשים" ויצוין "תקופת  12ימחק "תקופת גילוי של 

חודשים" 6גילוי של   

 הבקשה מקובלת

13 
41.10 

הביטוח" יצוין לאחר המילים "כדין על ידי חברת 

 "מטעמו ו/או מטעם קבלני משנה" 

 הבקשה מקובלת

14 
41.13 

יתווסף בסיפא "לעבודות קבלניות ולעניין ביטוח אחריות  

מקצועית וחבות המוצר הביטוחים יכללו את אחריות 

 הקבלן בגין פעולות קבלני המשנה". 

 הבקשה מקובלת

15 
 ( 6ג)41.1.1

סת עבודות קבלניות יתווסף הסעיף ויצוין "יובהר כי פולי 

לא תכלול את אחריותם המקצועית של המנהל ו/או  

 מפקח העבודות"

 אין תת סעיף כזה.

16 
 ( 6א)41.1.2

חודשים" ויצוין "תקופת  12ימחק "תקופת גילוי של 

חודשים" 6גילוי של   

 הבקשה מקובלת

17 
41.10 

לאחר המילים "כדין על ידי חברת הביטוח" יצוין 

מטעם קבלני משנה" "מטעמו ו/או    

 הבקשה מקובלת

18 
41.13 

יתווסף בסיפא "לעבודות קבלניות ולעניין ביטוח אחריות  

מקצועית וחבות המוצר הביטוחים יכללו את אחריות 

 הקבלן בגין פעולות קבלני המשנה". 

 הבקשה מקובלת



 
 

 

 

 

 

   

 

 

19 
41.14 

יתווסף בסיפא "וזאת בהתאם להוראות האחריות בנזיקין 

בחוזה זה".והשיפוי   

. לא מקובל  

20 
41.21 

לאחר המילים "יהא הקבלן אחראי" יצוין "על פי דין" 

 וימחק המלל "באופן מלא ובלעדי" 

 הבקשה נדחית 

21 
41.23 

א. לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" יתווסף "על פי 

 דין"

 ב. לאחר המילים "אי קיום של תנאי" יצוין "בתום לב"

הבקשה נדחית.א.   

 

הבקשה מקובלת ב.   

22 
41.27 

לאחר המילים "הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות 

 הנ"ל" יצוין "בתום לב"

 הבקשה מקובלת.

23 
)שבעה( ימים" 7-ימחק המלל "מ 41.31  

 הבקשה נדחית 

24 
41.45 

נבקש כי הסעיף ימחק היות ונמצא בכפילות לסעיף 

41.27 

 הבקשה נדחית 

25 
"אחריותו הבלעדית" יצוין "על פי דין"לאחר המילים  41.52  

הבקשה נדחית, ניתן 

לקבל כי המילה  

 "בלעדית", תימחק.

אחריות  26

 מקצועית

תמחק הדרישה לציון התאריך הרטרואקטיבי היות ולא  

 נכלל באישור הביטוח שנערך ע"י המפקח על הביטוח

הבקשה נדחית )קיימת  

 הסכמה(.

27 
 

רלוונטי לעבודות מושא היות ואינו  326ימחק קוד 

 המכרז 

 הבקשה מקובלת.

28 
 חבות המוצר 

תמחק הדרישה לציון התאריך הרטרואקטיבי היות ולא  

 נכלל באישור הביטוח שנערך ע"י המפקח על הביטוח

הבקשה נדחית )קיימת  

 הסכמה(.

 

 

 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        


