
 

 14מתוך  1עמוד 
 חתימת המציע: ____________

ב"תשפ שבט' ד חמישי יום  
   2022 ינואר 06

 

 ציונה-עיריית נס
  21/43מכרז 

 עבור עיריית נס ציונהלביצוע עבודות תשתיות תקשורת פסיביות ועבודות נלוות 
 

 תשובות לשאלות הבהרה
  

ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות  שבכותרת בהמשך לפרסומו של המכרז
מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה  .כאמורהעירייה לשאלות 

 בשאלה עצמה.שואל השאלה או לאמור להנחות יסוד של 
 

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי 
 זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך 

 
. ישיבת פתיחת 0031:בשעה  20222.003.דחיית מועדים: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום 

 . אין שינוי ביתר המועדים במכרז.30:31בשעה  20222.003.תיבת המכרזים תתקיים ביום 
 
  

 
המסמך  'מס

 הנספח /
 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

נבקש להדגיש כי הרכיבים  9.2  הצעת המציע  .1
בכתבי הכמויות אינם כוללים 

תחזוקה של תשתיות לתקשורת 
סלולארית , לפיכך נבקש 

 הבהרתכם בעניין 

יש לתקן את  -טעות סופר 
 הסעיף:

 עבור היא המחיר הצעת"
 תשתיות עבודות לביצוע

 ועבודות פסיביות תקשורת
 נס עיריית עבור נלוות

 ציונה".

נבקש הבהרתכם בעניין מאחר    הצעת המציע  .2
והסעיף מאפשר לקבלנים שלא 

זכו להשוות וזאת לאחר שבחרה 
 שני זוכים 

 הליכי תום עם כי לי ידוע"
 לידיעת העירייה תביא המכרז

 שיעור את הזוכים הקבלנים
 ההצעה י"ע שניתן ההנחה
 לקבלנים ותינתן ,ביותר הזולה

 את להשוות אפשרות הנוספים
 הזולה ההצעה למחיר ההצעה

 הקבלנים הסכימו .ביותר
 ,רהמחי את להשוות האחרים

 תעשה השירותים חלוקת
 .לעיל כמפורט השיקולים פ"ע

 האחרים הקבלנים סירבו
 תהיה ,המחיר את להשוות
 בכך התחשב רשאית העירייה

 הבקשה מתקבלת
 



 

 14מתוך  2עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

 למסירת שיקוליה במסגרת
 ".הרלבנטי לקבלן עבודות

כתב -נספח יא  .3
 כמויות

נרשם שמצורף קובץ אקסל של  6.3-6.5 6
כתב הכמויות ובפועל לא 

 (.PDFצורף)רק 
כ"כ  אנו מבקשים לקבל קובץ

 .בפורמט אקסל שנוכל לעבוד בו

פורסם באתר יחד עם אקסל 
להקלה על ההגשה. 

https://www.nzc.org.il/bid
s/?id=78  

 

 –מסמך א'   .4
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים 

 

 14.1 

 

 

14.2  

 

14.2  

 

14.2  

  

 

14.3 

 

 

 

 

 

 14.5 

 

 

 

 

14.6 

 

יש למחוק מהם"  – 3שורה  .1
 ".ולכתוב: מאישור הביטוח

2.  

יש למחוק את  -1שורה  .א
המלל: "ככל שהדבר 

  יידרש".

יש למחוק את  – 2שורה  .ב
המילה: "מתחייב" 

  "רשאי". ולכתוב:

למחוק את  יש – 3שורה  .ג
"בהתאם  המלל:

לדרישות...ביצוע 
  העבודות".

3.  

 לאחר המילה: – 1שורה  .א
"להציג" יש להוסיף את 

  המילה: "אישור".

יש למחוק את  1-2שורה  .ב
המלל: "מתאים, 

 ...למכרז" ולכתוב:
"בהתאם לאישור הביטוח 

  המצורף למכרז".

4.  

יש למחוק את  – 2שורה  .א
"ומי מהבאים  המלל:

"עובדיה  ולכתוב: מטעמה"
 ומנהליה". 

יש למחוק את  – 3-4שורה  .ב
"כמו כן,  המלל:

  לעניין....מיחידי המבוטח".

5.  

 הבקשה מתקבלת -1

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א2

 

 הבקשה מתקבלת -.ב2

 

 הבקשה נדחית -.ג2

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א3

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב3

 

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א4

 

 

 הבקשה נדחית -.ב4

 

 

https://www.nzc.org.il/bids/?id=78
https://www.nzc.org.il/bids/?id=78


 

 14מתוך  3עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

יש למחוק את  – 3שורה  .א
 "תימסר" ולכתוב: המילה:

  "תשלח".

יש למחוק את  – 4שורה  .ב
  "רשום". המלל:

 הבקשה מתקבלת -.א5

 הבקשה מתקבלת -.ב5

 

 

 

 –מסמך ב'   .5
 הצעת המציע 

 

"בנוסח" יש  לאחר המילה: 4.1 
  להוסיף את המלל: "שצורף ל".

 הבקשה מתקבלת

 –מסמך ג'   .6
 הסכם 

 אחריות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
כידוע סעיפי  -אחריות  .1

האחריות מועברים לבחינת 
יועצים משפטיים של חברתכם 

בשים לב להמלצתנו לצמצם 
את אחריותכם לאחרית על פי 

דין )פוליסות מכסות חבות 
חוקית( וכן להוסיף מגבלת 

אחריות כמפורט להלן. כמו כן 
 :21.3מומלץ למחוק את סעיף 

 
 הגבלת אחריות  21.5

 
מובהר ומוסכם כי חבות 

הספק ואחריותו בכל מקום בו 
נושא הספק באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 

הסכם ולמשך כל הסכם זה 
לרבות נספחיו כפופה לתנאים 

( 1המצטברים דלהלן: )
( 2התקבל פס"ד חלוט )

העירייה הודיעה לספק על כל 
תביעה או דרישה כאמור מיד 

עם היוודע לה על כך 
לספק לנהל את  שרהואפ

ההגנה ולא התפשרה בשמו 
ובמקומו ו/או ללא אישורו של 

( 3הספק מראש ובכתב )
בשום מקרה הספק לא יישא 

בנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים לרבות כלכליים 

 טהורים. 
 

על אף האמור בסעיף זה, ועל 
אף כל הוראה אחרת בהסכם 

זה, מוסכם בזאת מפורשות כי 
המרבי אחריות הספק והשיעור 

 

 הבקשה נדחית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14מתוך  4עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביטוח
 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3 

 

 

22.4 

 

 

 

 

 

22.5 

 

 

 

 

 

 

של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 

יישא הספק על פי הסכם זה או 
על פי דין, לא יעלו בכל מקרה 

על סכום התמורה החוזית 
והעירייה פוטרת את הספק 

ומוותרת בזאת על כל תשלום 
העולה על סכום הפיצוי המרבי 
המצוין לעיל. הוראות סעיף זה 

יום ההסכם יחולו אף לאחר ס
 ו/או ביטולו. 

 
 

"כל  יש למחוק את המלל:  .2
תקופת אחריותו...המועד 

 המאוחר מבינהם" ולכתוב:
"במשך כל תקופת ההסכם 
 24כאמור ולתקופה נוספת בת 

חודשים מיום סיום 
  ההתקשרות".

 
יש למחוק את המילה:   .3

  זה".  "ובהסכם 

 
4.  

לאחר המלל:  – 1שורה  .א
"לבין האמר" יש להוסיף 

המלל: "בסעיפי את 
  הביטוח ".

לאחר  – 2שורה  .ב
"להוראות" יש  המילה:

להוסיף את המלל: 
  "הביטוח ב".

 
 

5.  

יש למחוק את  – 2שורה  .א
"מתחייב"  המילה:
  "רשאי". ולכתוב:

יש למחוק את  – 3שורה  .ב
"הפועלים"  המלל:

ולכתוב: "עובדים 
  ומנהלים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקשה נדחית 

 

 

 

 הבקשה מתקבלת

 

 

 הבקשה נדחית -.א4

 

 

 מתקבלתהבקשה  -.ב4

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א5

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב5

 

 



 

 14מתוך  5עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

 

 

 

 

 

22.6 

 

 

 

 

 

22.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.8 

 

22.9 

 

 

22.10 

 

יש  – 5 – 3שורה  .ג
"ו/או  המלל:  את  למחוק
שם...מיחידי יורחב 

"למעט  המבוטח" ולכתוב:
כלפי מי שגרם לנזק 

  בזדון".

 
6.  

יש למחוק את  – 3שורה  .א
 "תימסר" המילה:
  "תישלח". ולכתוב:

יש למחוק את  – 4שורה  .ב
  המילה: "רשום".

 

7.   

 לאחר המלל: – 1שורה  .א
"ו/או מי" יש להוסיף את 

"העובדים  המלל:
  והמנהלים".

 לאחר המילה: – 2שורה  .ב
להוסיף את  "נזק" יש

  "רכוש". המילה:

בסוף הסעיף, יש להוסיף  .ג
"הפטור כאמור  את המלל:

לא יחול לטובת מי שגרם 
  לנזק בזדון".

 
 יש למחוק את המילה: .8

  "בקפדנות".

 
 יש למחוק את הסעיף.  .9

 
 

 יש למחוק את המלל: .10
"ו/או בהמצאת העתקי 

  הפוליסות".

 
מכל מקום, מומלץ להוסיף  .11

 בסוף הסעיף את המלל:
"מובהר ומוסכם כי סעיף זה 

 הבקשה מתקבלת -.ג5

 

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א6

 

 הבקשה מתקבלת -.ב6

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א7

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב7

 

 הבקשה מתקבלת -.ג7

 

 

 הבקשה מתקבלת

 

 הבקשה נדחית

 

 

 הבקשה נדחית

 

 

 הבקשה נדחית

 



 

 14מתוך  6עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

22.11 

 

 

 

 

 

22.12 

יחול רק לאחר שהעירייה 
שלחה בקשה לספק לעריכת 
הביטוחים אולם הספק לא 

פעל לעריכת הביטוחים תוך 
ימי עסקים מיום  10

  הבקשה".

 
בסוף הסעיף יש להוסיף  .12

את המלל: "על אף האמור, 
אי המצאת אישורי 

הביטוח במועדים כאמור 
לא תהווה הפרה יסודית, 

העירייה אלא לאחר ש
שלחה בקשה בכתב לספק 

לקבלת אישורי הביטוח 
והספק לא פעל להמצאת 

ימי  10האישורים תוך 
  עסקים מיום הבקשה"

 
 

יש להוסיף את הסעיף  .13
קריטי שלהלן )

 להתקשרות(

 
ביטוחי  - 22.13סעיף 

 העירייה 
 

לא יאוחר ממועד תחילת 
ההתקשרות וכתנאי 

לתחילתה ובמשך כל תקופת 
מתחייבת  ההסכם, 

העירייה לערוך ולקיים, 
באמצעות חברת ביטוח 

מורשית כדין בישראל, את 
הביטוחים המפורטים 

 להלן:
 

פוליסת ביטוח "אש  .א
מורחב" לרכוש העירייה 
באתרים בהם מתבצעות 

העבודות וניתנים 
השירותים, לרבות תכולה 
מכל סוג ותיאור הנמצאת 

בו וכן כל רכוש אחר 
הנמצא בקרבת אתר 

ת ומתן השירותים, העבודו
במלוא ערכי כינונו, מפני 

 

 

 

 

 

 הבקשה מתקבלת

 

 

 

 

 

 

 נדחיתהבקשה 

 



 

 14מתוך  7עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

אבדן או נזק עקב 
הסיכונים המבוטחים 
בביטוח אשר מורחב, 

לרבות אש, עשן, ברק, 
התפוצצות, רעידת אדמה, 

סערה וסופה, שיטפון, 
נזקי נוזלים והתבקעות 
צינורות, שבר זכוכית, 

פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, 
פרעות, שביתות, נזק בזדון 

 בה ושוד. ופריצה, גני

הביטוח יכלול סעיף ויתור 
על זכות תחלוף לטובת 

הספק ומי מטעמו, לרבות 
קבלני המשנה שלו ובלבד 
שהוויתור לא יחול לטובת 

 מי שגרם לנזק בזדון.
 

פוליסה לביטוח אבדן  .ב
תוצאתי המבטח אבדן 

הכנסות לעירייה עקב נזק 
לרכוש המבוטח על פי 

א' לעיל למשך 22.13סעיף 
שלא תפחת תקופת שיפוי 

חודשים. הביטוח  24-מ
יכלול סעיף ויתור על זכות 
תחלוף לטובת הספק ומי 

מטעמו, לרבות קבלני 
המשנה שלו ובלבד 

שהוויתור לא יחול לטובת 
מי שגרם לנזק בזדון. 

העירייה רשאית שלא 
לערוך ביטוח אבדן 

תוצאתי המפורט בהסכם 
זה, בחלקו או במלואו, 

אולם במקרה כזה יחול 
אמור בסעיף הפטור ה

להלן כאילו נערך  ג'   22.13
 הביטוח במלואו.

 
העירייה מצהירה כי הוא  .ג

פוטרת את הספק ומי 
מטעמו, לרבות קבלני 

המשנה שלו, מכל אחריות 
לנזק שהיא זכאית לשיפוי 

תה זכאית יבגינו )או הי
אלמלא ההשתתפות 



 

 14מתוך  8עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

העצמית הנקובה בפוליסה 
ו/או החלתו של סעיף 
ו/או ביטוח חסר בפוליסות 

אי מילוי הוראות 
הפוליסות( על הביטוחים 

שהתחייבה לערוך 
כמפורט לעיל. הפטור 

כאמור לא יחול לטובת מי 
 שגרם לנזק בזדון.

 
מוסכם כי ככל והאתרים  .ד

ו/או המבנים כאמור 
בסעיף זה נועדו לשימוש 

ו/או לשכירות ו/או לרשות 
של משתמשים ו/או 

שוכרים ו/או ברי רשות 
ירייה מטעם העירייה, הע

תקבל הסכמת האמורים 
לעיל להחלת סעיף זה 
לטובת הספק ו/או מי 
מטעמו, לרבות קבלני 

המשנה מטעמו גם לגבי 
נזק לרכוש ו/או אובדן 
רווחים של האמורים 

  לעיל.

 

 –מסמך ח'   .7
דרישות 

 ביטוח 
 

ביטוח -1 
 רכוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 לאחר המלל: – 1שורה  .א
יש  "אבדן ו/או נזק"

להוסיף את המלל: "פיזי 
פתאומי ובלתי צפוי 

  מראש".

יש למחוק את  - 2שורה  .ב
"מקובלים"  המילה:
 "המבוטחים".  ולכתוב

בסוף הסעיף, לאחר  .ג
"במלואו או  המלל:

בחלקו" יש למחוק את 
"ואללם  המלל:

 הפטור...במלואו"
"ובלבד שהוא   ולכתוב:

פוטר את מבקש האישור 
מאחריות בגין נזק לרכושו 

שהוא היה זכאי לשיפוי 

 

 הבקשה מתקבלת -.א1

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב1

 

 

 

 הבקשה נדחית -.ג1

 

 



 

 14מתוך  9עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

 

 

 

ביטוח -2
 צד שלישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח  -3
אחריות 

מקצועית  
משולב 

עם חובות 
 מוצר

בגינו על פי פוליסת הרכוש. 
הפטור כאמור לא יחול 

לטבת מי שגרם לנזק 
  בזדון".

 
2.  

יש למחוק קוד  – 2.1סעיף  .א
322.  

יש למחוק את  2.2.2סעיף  .ב
הסעיף ולהוסיפו לסעיף 

ולהוסיף את   - 22.2.1
המלל: "מכל דבר מזיק 

במאכל או במשקה המוגש 
  ככיבוד במקום".

בסוף  –  2.2.4סעיף  .ג
הסעיף, יש להוסיף את 

המלל: "למעט רכוש 
הנמצא בשליטתו ו/או 

  באחריותו של המבוטח".

 

יש למחוק קוד  - 2.3סעיף  .ד
304.  

 

בסוף הסעיף,  – 2.4סעיף  .ה
 יש להוסיף את המלל:

"הוויתור כאמור לא יחול 
מי שגרם לנזק  לטובת
  בזדון"

יש למחוק את  – 2.7סעיף  .ו
  "לפחות". המילה:

 

3.   

:"משולב עם  לאחר המלל .א
יש להוסיף את  חבות מוצר"

"הקבלן רשאי לערוך  המלל:
חבות  –ביטוחים נפרדים 

 מוצר ואחריות מקצועית". 

 לאחר המלל: - 3שורה  .ב
"ו/או" יש להוסיף את 

 

 

 

 

 

 הבקשה נדחית -.א2

 

 

 הבקשה נדחית -.ב2

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ג2

 

 

 

 הבקשה נדחית -.ד2

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ה2

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ו2

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -. א3

 

 



 

 14מתוך  10עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

 

 

3.2 

 

3.2.1 

 

 

3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

3.2.4 

 

 

3.2.5 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

 

 

3.6 

 

3.8 

 

"ביחס לפוליסת  המלל:
  חבות מוצר".

 יש למחוק את המלל:  .ג
"ביטוח  ולכתוב: "הביטוח"

  אחריות מקצועית"

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  .ד
"בתת גבול אחריות  המלל:

₪  1,000,000בסך של 
  למקרה ולתקופת ביטוח".

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  .ה
  "מכוסה". המילה:

 

 יש למחוק את הסעיף.  .ו

 
 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  .ז
אחריות "בתת גבול  המלל:

₪  1,000,000בסך של 
  למקרה ולתקופת ביטוח.

 את הסעיף.   יש למחוק .ח

 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  .ט
" הוויתור כאמור לא  המלל:

יחול לטובת מי שגרם לנזק 
  בזדון".

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  .י
"וזאת במקרה של אי  המלל:

חידוש ו/או ביטול הביטוח 
על ידי המבוטח, אלא אם 

ביטוח חלופי המכסה נערך 
את אותה חבות ולמעט 
במקרה של אי תשלום 

  פרמיה"

יש למחוק קוד  – 3.6סעיף  .יא
304.  

יש למחוק את  – 3.8סעיף  .יב
  "לפחות". המילה:

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב3

 הבקשה מתקבלת -.ג3

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ד3

 

 הבקשה מתקבלת -.ה3

 

 

 הבקשה נדחית -.ו3

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ז3

 

 הבקשה נדחית -.ח3

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ט3

 

 

 הבקשה נדחית -.י3

 

 

 

 הבקשה נדחית -.יא3

 

 הבקשה מתקבלת -.יב3

 



 

 14מתוך  11עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

ביטוח  -4
חבות 

 מעבידים

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללי -5.1

 

 

 

 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

4.  

 יש למחוק את המילה: .א
"חוק  "דין" ולכתוב:

האחריות למוצרים פגומים 
 ופקודת הנזיקין נוסח חדש". 

לאחר המילה: "כל" יש  .ב
להוסיף את 

  "העובדים".  המילה:

בסוף הסעיף, יש  – 4.5סעיף  .ג
להוסיף את המלל: "הפטור 

כאמור לא יחול לטובת מי 
  שגרם לנזק בזדון".

5.   

 יש למחוק את המילה: .א
"לערוך  ולכתוב: "להחזיק"

בין בעצמו ובין באמצעות מי 
  מטעמו".

 "צד שלישי" לאחר המלל: .ב
 יש להוסיף את המלל:

  "רכוש".

"שלא  המלל:יש למחוק את  .ג
 ולכתוב:  יפחת...ש"ח"

למקרה ₪  350,000"בסך של 
  ולתקופת ביטוח"

 

  יש למחוק את הסעיף. .6

 
בסוף הסעיף יש להוסיף את  .7

"ולחובות המבוטח  המלל:
  על פי דין".

 יש למחוק את המילה: .8
  "רשום".

 
כל הפסקה המתחילה  .9

"לתשומת לב...ועד  במלל:
  יש למחוק. –הביטוח הנ"ל" 

 

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א4

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ב4

 

 

 הבקשה מתקבלת -.ג4

 

 

 

 הבקשה מתקבלת -.א5

 

 הבקשה מתקבלת -.ב5

 

 

 הבקשה נדחית -.ג5

 

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה מתקבלת

 

 הבקשה מתקבלת

 

 הבקשה נדחית

 



 

 14מתוך  12עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

  – 5.4יש להוסיף סעיף  .10

 
כל  –ביטוחי מבקש האישור  -

הוראות סעיפי ביטוחי מבקש 
האישור המפורטים בהסכם 

תקשרות עם הזוכה )מסמך הה
בהסכם יחולו  22.13 ג'( בסעיף

 בהתייחס לנספח זה".

 

 הבקשה נדחית

 

אישור קיום   .8
 ביטוחים 

 

יש לעדכן  –נוסח הפוליסות  .1  
  ל"הראל ביט".

 
יש למחוק קוד  –צד שלישי  .2

304 ,322.  
 
יש למחוק  –חבות מעבידים  .3

  .304קוד 
 

 
 
אחריות מקצועית משולב  .4

יש לערוך את  –חבות מוצר 
 השינויים הבאים:

 
להפריד בין שני הביטוחים 

שתי בטבלה )המציע עורך 
פוליסות נפרדות ואין לו 

  פוליסה משולבת".
 
 
 
לעניין ביטוח אחריות  .א

יש למחוק קוד  –ת מקצועי
303 ,304 ,326. 

 
יש להוסיף ביטוח חבות  .ב

 מוצר כדלקמן:
₪  2,000,000 –ג"א  (1

למקרה ולתקופת 
 ביטוח".

 
יש להוסיף את הקודים  (2

 332, 321, 309–הבאים 
 ."328חודשים(,  12)

 
יש  –פירוט השירותים  .5

 . 069, 062למחוק קוד 
 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 

. במעמד הבקשה נדחית
התחלת העבודות על ידי 

המציע הזוכה, ניתן יהיה 
להגיש טופס אישור על קיום 

ביטוחים המציג את הביטוחים 
 בנפרד.

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 



 

 14מתוך  13עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

נבקש לקבל דחייה במועד הגשת      כללי  .9
שאלות ההבהרה. נדרש זמן 

 נוסף לטובת הנושא.

 נדחיתהבקשה  

נבקש לקבל דחייה לטובת מועד      כללי  .10
 20.01.22הגשת המכרז מתאריך 

למועד מאוחר יותר, לצורך 
 הגשת המכרז.

המועד . הבקשה מתקבלת
האחרון להגשה נדחה ליום 

 .13:00בשעה  03.02.2022

מכרז מס'   .11
43/21 

תקופת ההתקשרות המוגדרת  2 5
חודשים, ולעד  36-במכרז הינה ל

חודשים כ"א.  12תקופות של  2
 5בסה"כ לתקופה שלא תעלה על 

 שנים.
במכרז אין סעיף המתייחס 

למנגנון הצמדה כלשהו. חשוב 
להדגיש שהרכיבים בכתב 

הכמויות מושפעים מתנודות 
מחירים בעולם הנובעים מייקור 
בחומרי גלם ובעלויות שינוע. לא 
ניתן להציע מחירים לתקופה של 

שנים קדימה, ללא מתן  5עד 
התייחסות להתייקרות של 

הרכיבים לאורך תקופת המכרז, 
תן דגש לתקופה שבה אנחנו במ

 .COVID19מצויים בעידן 

ניתן להצמיד למדד  –מקובל  
 הבנייה או מדד דומה

מכרז מס'   .12
43/21 

המציע  - 8.2הדרישה בסעיף  8 7
כקבלן רשום בפנקס הקבלנים 

א'  270 -לפחות ו 2א'  160בסיווג 
לא ברורה. סיווגים  -לפחות  2

אלו נוגעים לחשמלאות 
 ותקשורת. 

 - 1א'  240לעומת זאת סיווג 
הוא הסיווג שעוסק בהנחת קווי 

 תקשורת.
, סיוג 1א'  160לחברתנו סיווג 

. האם 1א'  270, וסיווג 2א'  240
סיווגים אלו אינם עומדים 

 בתנאי הסף ?

 הבקשה מתקבלת

מכרז מס'   .13
43/21 

, על המציע למלא 10.3בסעיף  10 8
בעט דיו את כל המחירים. האם 

ניתן למלא באקסל ואז לייצא  
 ולחתום.  PDFל



 

 14מתוך  14עמוד 
 חתימת המציע: ____________

המסמך  'מס
 הנספח /

 תשובת העירייה נוסח השאלה סעיף עמוד

את המחירים בגיליון  ניתן למלא
 האקסל בכתב דפוס ?

מפרט וכתב   .14
כמויות 
למכרז 

תשתיות 
 פאסיביות

 -3פרק   
 אופטיקה

אופטיקה. הפרק אינו  - 3פרק 
כולל התייחסות 

  PIGTAILSלמחברים/
להתקנה בקצוות הכבלים. יש 

אלו לכתב  להוסיף ריכיבים
הכמויות בהתאם לכבילה בפרק 

OM2, OM3, OM4, SM - 
בהתאם לסוג המחברים 

 . LC,SC -הנדרשים על ידכם 

 הבקשה נדחית 

מפרט וכתב   .15
כמויות 
למכרז 

תשתיות 
 פאסיביות

 - 4פרק   
 טלפוניה.

סעיף 
4.1.4 

אין פרטים לגביי סוג הכבל 
הנדרש להתקנה. האם אנחנו רק 

שהעירייה פורסים כבילה 
מספקת? אם אנחנו נדרשים 

לספק את הכבילה, נא ציינו מהי 
 הכבילה הנדרשת

 הבקשה נדחית 
 

 
 


	תשובות לשאלות הבהרה

