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 2022 יולי 31
 

 המכרז  לכבוד משתתפי
 באמצעות דוא"ל 

 
  א.ג.נ

  מחיר תוהצע לקבלת בקשהתשובות לשאלות למסמך "הנדון: 

 "למתן שירות וחלפים למערכות מתח נמוך במוסדות המועצה האזורית מטה יהודה

  :לשאלות הבהרהמענה 
 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

המועצה/מענה לשאלות 
 הבהרה

ימים לפני מועד תחילת השירותים  7נבקש להחליף את המילים " 2 16  .1
" במילים "במועד תחילת או ממועד החתימה על ההסכם

נבקש להחליף את המילים "בכל פעם" במילה השירותים" 
 יום" 30"במידה" וכן להסיר את המילים "

 לא מוסכם

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ככל שאינטרס המבוטח  3 16  .2

 "לא ייפגע עקב ניגוד עניינים
 מוסכם

נבקש להחליף את המילים "יערוך המבוטח" במילים "רשאי  5 16  .3
המבוטח לערוך" וכן להסיר את המילים "בכל ביטוח חבות נוסף 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול -ו/או משלים שייערך על

 ."את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת

 מוסכם

נבקש להסיר את המילים "ו/או לפצות" וכן את המילים "בפיצוי  7 17  .4
נבקש להסיר את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה "  ו/או

 ".בכתב

 מוסכם

 7איחור של עד  המילים "למרות האמור, אתבסוף נבקש להוסיף  9 17  .5
ם ביטוחים לא יחשב הפרה ימי עסקים בהמצאת אישור קיו

 "יסודית של ההסכם

 מוסכם

גבולות האחריות יהיו  נבקש לקבל גבולות אחריות מקבילים במטבע דולר  18  .6
 בשקלים בלבד.

שנכנסו לתוקף  תקנות המרשם הפלילי ותקנת השביםכיון שעל פי  4.6 6  .7
אין לדרוש הצהרה ביחס לעבר פלילי מעובד  2022ביולי  17ביום 

חוק למניעת העסקה שאיננו מיועד לאתרים הכלולים ברשימה שב
נבקש: א. להחליף  – , ולמציע ישנם אלפי עובדיםשל עברייני מין

את המילה "עובדיו" במילים: "וכל נושא משרה בו"; ב. להוסיף 
להעסיק" את המילים: "במוסד הכלול אחרי המילים "שלא 

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ברשימה שבחוק 
 ".2001-מסוימים תשס"א

 מוסכם

תשלום -נבקש להוסיף בסופו את המילים: "כמו כן מובהר כי אי 5.3 6  .8
 התמורה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה".

 מוסכם

את המילים: "כלומר, כפי נבקש להוסיף לאחר המילה "מוחלטת"  9.1 9  .9
 ששומר על נתונים ו/או מסמכים ו/או מידע השייכים לו".

 לא מוסכם

 נבקש להחליף את המילים "בכל עת גם" במילים: "שבע שנים". 9.2 9  .10
בסופו נבקש להוסיף את המילים: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב 

 ביצועו הקובע את ההפרה האמורה".

 לא מוסכם
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 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

המועצה/מענה לשאלות 
 הבהרה

המילים "יהיה אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי  לאחר 10.1 9,10  .11
לאחר המילים "אביזרים לקויים או" נבקש להוסיף: " ביחס  דין".

 לקיום התחייבויות חוזה זה".

 תלא מוסכם. ההתייחסו
 מפורטת בהמשך הסעיף.

לאחר המילים "מכל סיבה שהיא" נבקש להוסיף: "למעט נזק  10.2 10  .12
בסופו נבקש להוסיף  או זדון של המועצה".שנגרם במעשה רשלנות 

את הנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הקבלן לא יישא 
באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה 

מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המועצה 
 או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הקבלן."

מוסכם. מדובר על  לא
פירוט מיותר אשר אינו 

 מוסיף לכתוב.

לאחר המילים "על כל נזק ישיר או עקיף"  נבקש להוסיף: "בכפוף  10.3 10  .13
 10.7בסוף הסעיף נבקש להוסיף את סעיף  לאמור באותו צו".

בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הקבלן, לא יעלה 
סך התמורה המשולמת לו  גובה הפיצוי המרבי בו יחויב על

במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר 
 קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריותו לנזק."

 מוסכם

לאחר המילים "לנזק בזדון" נבקש להוסיף: "או ברשלנות".  11.1 10  .14
בנוסף, בשורה השניה לאחר המילים "או מי מטעמה" נבקש 

דין שלא עוכב ביצועו הקובע את  להוסיף: "בכפוף לפסק
בשורה השניה מהסוף, לאחר המילים "ההוצאות  אחריותו".

 המשפטיות" נבקש להוסיף: "הסבירות".

 לא מוסכם

בשורה השלישית לאחר המילים: "ולחייב את הקבלן" נבקש  11.2 10  .15
להוסיף: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו 

בשים לב לעובדה כי הטווח הכספי של הנזק הלא לנזק". בנוסף, 
 15%ידוע הינו רחב, נבקש בסוף הסעיף להחליף את המספר 

 .5%במספר 

 לא מוסכם

בשורה השניה לאחר המילים: "בדבר החיוב" נבקש להוסיף:  11.3 10  .16
"בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו לנזק". 

 .10%במספר  15%להחליף את המספר בנוסף, בסוף הסעיף נבקש 

 לא מוסכם

בשורה הראשונה לאחר המילים "יהיה אחראי" נבקש להוסיף:  11.4 10  .17
"על פי דין". בנוסף, לאחר המילים "ומתחייב בזאת" נבקש 

להוסיף: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את 
בשורה הרביעית לאחר המילים "צד שלישי כלשהו"  אחריותו".

נבקש להוסיף: "בכפוף לאחריות הקבלן על פי דין". בנוסף, בשורה 
החמישית לאחר המילים "הוצאות משפטיות" נבקש להוסיף: 

"סבירות". בנוסף, בסוף הסעיף: "והכל בכפוף לאחריות הקבלן על 
 פי דין".

 לא מוסכם

בסופו נבקש להוסיף: "שאיננה רשלנות או זדון של המועצה או מי  11.6 10  .18
 מטעמה".

 מוסכם

בתחילת הסעיף נבקש להוסיף: "כאמור בסעיף האחריות, במקרה  11.7 11  .19
שתקום חבות כספית מצד הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו 

יחויב על סך התמורה המשולמת לו במסגרת הסכם זה למקרה 
ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה 

 לנזק."שיפוטית לאחריותו 

 לא מוסכם. 

 מוסכם אחרי המילים "יהיה אחראי" נבקש להוסיף: "על פי דין". 14.1 11  .20

ם "מדרישתה הראשונה נבקש להחליף את המילי ,ההשנייבשורה  14.2 12  .21
מקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את  :במיליםלכך" 

 אחריותו".

 לא מוסכם
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 שאלות הבהרה  

 מס'
התייחסות  שאלה/בקשה להבהרה סעיף עמוד

המועצה/מענה לשאלות 
 הבהרה

"על הקבלן תחול" נבקש להוסיף: בשורה הראשונה אחרי המילים  14.3 12  .22
 "על פי דין".

 מוסכם

23.  12 15.2.
5 

לאחר המילה "לאחר" נבקש להוסיף: "שאיננו חברת בת, חברת 
 אם או חברה אחות של המציע".

 מוסכם

בשורה השלישית לאחר המילה "לאחר/ים" נבקש להוסיף:  16.1 13  .24
 "שאינם חברת בת, חברת אם או חברה אחות של המציע".

 מוסכם

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "והכל בכפוף למתן הודעה  17.2 13  .25
ימים במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן  14מראש ובכתב של 

 כל הפרה בגינה נדרש פיצוי כאמור".

 לא מוסכם

בשורה השלישית, לאחר המילים "או בעקיפין" נבקש להוסיף:  17.4 13  .26
 ביצועו הקובע את אחריותו לנזק"."בכפוף לפסק דין שלא עוכב 

 לא מוסכם

 לא מוסכם נבקש למחוק את המילים "ובין בע"פ". 17.5 13  .27

נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "ללא כל צורך במתן  18.1 14  .28
למחוק את  ההשנייהודעת קיזוז כלשהיא"; בנוסף נבקש בשורה 

הסעיף נבקש המילים "או על פי כל הסכם אחר"; בנוסף, בסוף 
להוסיף את המילים: "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של 

ימים במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה  14
 נדרש קיזוז כאמור".

 לא מוסכם

חברה   .29
ציבור

 ית

נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן: "ידוע למועצה שבמקרה  
בבורסה ומהווה שהמציע הוא חלק מקבוצת חברות הנסחרת 

, הרי שכל 1999-חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט
מידע אשר נמסר למועצה בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין בעל 
פה(, אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים 
אשר אסור למועצה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה 

של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור  לעשות פעולות בניירות הערך
מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע 
כאמור על ידי המועצה טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש 

 ."1968-במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

לא מוסכם. המועצה 
תפעל על פי 

התחייבויותיה בהסכם 
 על פי כל דין.

חשבונ  .30
יות 
דיגיט
 ליות

נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן: "המועצה מצהירה כי  
היא מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה 

והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המועצה תוכל 
להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה שלא לקבל עוד מסמכים אלה 

 בדרך זו."

 מוסכם

  
 

 הבהרה של המועצה:

אין צורך להגיש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי החברה המבטחת. אין לצרף אישור עם הסתייגויות, ככל שתהיינה 
  הסתייגויות הן ידונו לאחר הזכייה וטרם חתימה על חוזה ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. 
 לא יכול כל שינוי.  הבקשהבשאר מסמכי ופרטי 

 יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה. 
 .בקשהבחותמת וחתימת המציע למעטפת היש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום 

                                                                                                                                       
 הבברכ 

 

 סיון כהן טופל 
 מנהל אגף שירות ואסטרטגיה  

          אזורית מטה יהודה מועצה         


