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 שלום רב,

 

 
 20/085הנדון : מכרז/חוזה מס' 

 עבודות חשמל לפרויקט גנרציה בקמ"ד חיפה

 

 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה:

מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

הזמנה להציע   .1
 /1הצעות/ עמ' 

  3.1סעיף 

נבקש למחוק את המילים  -שורה רביעית 
ולדרוש מהמציע את הפיצוי המוסכם "

המפורט להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 
 ".אחרת בקשר עם האמור

 נדחה

הזמנה להציע   .2
 /1הצעות/ עמ' 

 3.2סעיף 

על נבקש למחוק את המילים " –שורה שישית 
החברה רשאית לשנות את היקף אף האמור, 

הביטוח הנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
 ".ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה

 מקובל

הזמנה להציע   .3
 /4הצעות/ עמ' 

 12.1סעיף 

 נדחה נבקש למחוק את הסעיף.

הזמנה להציע   .4
 /5הצעות/ עמ' 

 12.3סעיף 

כמו נבקש למחוק את המילים " –שורה שניה 
שיש לחברה חובות כלשהם כלפי  כן, ככל

המציע, בין מהתקשרות זו או אחרת או בשל 
כל עילה אחרת, מסכים המציע כי החברה 
תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מכל 
חוב כספי, קיים או עתידי, שי או יהיה לה 

 ".כלפי המציע

 נדחה

הזמנה להציע   .5
 /5הצעות/ עמ' 

 14סעיף 

נבקש למחוק את המילים  –שורה רביעית 
הימים  120בוטלה ההצעה לפני תום "

האמורים, רשאי עורך המכרז לחלט את 
ערבות ההצעה )אם נדרשה(, בהתאם לתקנה 

ב לתקנות חובת המכרזים או לגבות את 16
הפיצוי המוסכם, לפי שיקול דעתה 

 ".המוחלט

 נדחה

הזמנה להציע   .6
 /7הצעות/ עמ' 

 16.7סעיף 

נבקש למחוק את המילים  –שורה שניה 
 ".מסכים הזוכה מראש כי"

מדובר בטעות סופר. מילים אלו 
 ימחקו מנוסח המכרז

הזמנה להציע   .7
 /7הצעות/ עמ' 

 17.2סעיף 

בכל נבקש כי אחרי המילים " –שורה שלישית 
למעט אם אושרו " יבואו המילים "דרך שהיא

 ".בתשובות לשאלות ההבהרה,

 מקובל

 /2הסכם/ עמ'   .8
 3.3 סעיף

נבקש כי במקום המילים  –שורה שניה 
הקבלן מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי "

ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד 
החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף הכספי 

, אלא אם כן " יבואו המילים "המקסימאלי
 ".הורה על כך המזמין בכתב

לאחר המילים: "בכל מקרה 
שהוא" יתווספו המילים: "אלא 
אם כן הורה על כך המזמין בכתב". 

 יתר הסעיף ישאר ללא שינוי.
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

פרטי  – 3חלק   .9
 /1החוזה/ עמ' 

 2סעיף 

מאחר והמציע אינו קבלן ראשי נבקש למחוק 
 )על תתי סעיפיו(. 2את כל סעיף 

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .10
 /3כלליים/ עמ' 

 )הגדרות( 1סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה ראשונה,  –הגדרת "הקבלן"  .1

לרבות נבקש למחוק את המילים "
נציגיו וחליפיו החוקים של הקבלן 

 ".או הבאים מכוחו
שורה שניה,  –משנה" -הגדרת "קבלן .2

לרבות נבקש למחוק את המילים "
הקבלן נציגיו וחליפיו החוקים של 

 ".או הבאים מכוחו

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .11
 /4כלליים/ עמ' 

)בדיקת   2סעיף 
האתר ומסמכי 

 ההסכם(

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש כי אחרי  –שורה ראשונה  .1

" יבואו המילים בדק ובחןהמילים "
ככל הניתן לבדיקה ולבחינה טרם "

 ".20/085הגשת הצעתו למכרז 
נבקש למחוק את  –שורה חמישית  .2

את ההיתרים והאישורים המילים "
 ".הנדרשים

 . מקובל.1
 נדחה.. 2

תנאים  – 2חלק   .12
 /4כלליים/ עמ' 

)ההצעה  2סעיף 
 מניחה את הדעת(

נבקש כי אחרי  –פסקה שלישית, שורה שניה 
" יבואו המילים ", על ידי הקבלןהמילים "

למעט אם נבעו כתוצאה ממעשה או מחדל או 
 ".ברה ו/או מי מטעמהזדון של הח

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .13
 /5כלליים/ עמ' 

)אי  2.2סעיף 
 קבלת דמי תיווך(

כי במקום  –פסקה שניה, שורה ראשונה 
העולה על " יבואו המילים "סבירהמילה "

 ".חשד סביר, והמבוסס על ראיות ממשיות,

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .14
 /5כלליים/ עמ' 

)סכום  2.2סעיף 
 מקסימאלי(

נבקש למחוק את המילים: שורה שניה, 
"; שורה שלישית, בוויתור סופי ומוחלט"
ומצהיר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי לכל "

 ".תמורה נוספת,

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .15
 /5כלליים/ עמ' 

 3סעיף 

נבקש כי אחרי  –פסקה שניה, שורה שלישית 
 ".בכתב" תבוא המילה "מזמן לזמןהמילים "

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .16
 /6כלליים/ עמ' 

  4.3סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי  –פסקה שביעית, שורה ראשונה  .1

" ומיד עם גילויבמקום המילים "
בהזדמנות הראשונה יבואו המילים "

 ".מגילויו
כי  –פסקה עשירית, שורה שלישית  .2

" יבואו הבלעדיאחרי המילה "
שיהיה מטעמים המילים "

 ".סבירים
 –עשרה, שורה שלישית -פסקה אחת .3

" הצדדים אוכי אחרי המילים "
נחתמו על ידי הקבלן יבואו המילים "

 ".ו
 –עשרה, שורה רביעית -פסקה שלוש .4

אין בהשלמת כי במקום המילים "
פרטים בתוכניות ובמפרטים 
בהדרגה או בשלבים כשלעצמה כדי 

 . נדחה1
 . מקובל2
 . נדחה3
 נדחה. 4
 מקובל. 5
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

לגרום להארכת משך ביצוע העבודות 
או לשינוי בתמורה אלא באם 

ה החברה בכתב ובאופן הסכימ
" יבואו המילים מפורש לשינוי

השלמת הפרטים מביא לחריגה "
משמעותית מהתוכניות שעל בסיסן 
התקשרו הצדדים בהסכם זה, שאז 
יסכימו הצדדים בכתב על שינוי 
לוחות הזמנים לביצוע העבודות 

 ".והתמורה לה זכאי הקבלן בגינן
 –עשרה, שורה שלישית -פסקה חמש .5

" תבוא הנחיהלה "כי אחרי המי
 ".בכתבהמילה "

תנאים  – 2חלק   .17
 /6כלליים/ עמ' 

 5סעיף 

נבקש כי אחרי המילה  –שורה שישית 
 ".בכתב" תבוא המילה "הנחיה"

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .18
 /7כלליים/ עמ' 

 5.4סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי במקום המילה  –שורה עשירית  .1

 ".החברה" תבוא המילה "תש"ן"
כי אחרי  –עשרה -שורה ארבע .2

" יבואו של המהנדסהמילים "
, למעט אם ניתן במעשה המילים "

או מחדל או זדון של המהנדס ו/או 
מי מטעמו ו/או מטעם החברה ו/או 

 ".מי מטעמה

 . מקובל1
 . נדחה2

תנאים  – 2חלק   .19
 /7-8כלליים/ עמ' 

 6סעיף 

 הבהירו מהו סכום הערבות.אנא  .1
 נבקש לבצע את השינויים הבאים: .2

 –פסקה ראשונה, שורה שלישית  2.1
 90-ולנבקש למחוק את המילים "

 ".יום נוספים
שורה שניה, כי  –פסקה שלישית  2.2

הוצאות "-" והפסדיםהמילים "
" ימחקו; שורה שלישית, כי וכיו"ב

" התחייבויותיובמקום המילה "
" וכי יסודיתהפרה יבואו המילים "

" יבואו הסכם זהאחרי המילים "
 7וההפרה לא תוקנה תוך המילים "

ימים ממועד מתן התראה בכתב 
 ".מאת החברה

שורה ראשונה, כי  –פסקה רביעית  2.3
למסירת תעודת במקום המילים "

" יבואו גמר מאת מהנדס הקבלן
להודעת הקבלן על סיום המילים "

"; שורה שניה, כי המילים העבודות
" )ארבעה עשר( יום 14-יאוחר מלא "

 ימחקו.
שורה שניה, כי  –פסקה חמישית  2.4

" תבוא המילה כספיםאחרי המילה "
 ".קצובים"

יובהר כי סכום הערבות יהיה . 1
 מסכום הזכייה 10%

 נדחה.2
נדחה למעט המילים "וההפרה  2.2

ימים ממועד מתן  7לא תוקנה תוך 
התראה בכתב מעת החברה", אשר 

 לים: "הסכם זה". יוספו לאחר המי
 נדחה 2.3
 נדחה 2.4

תנאים  – 2חלק   .20
 /9כלליים/ עמ' 

 . נדחה1 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
 . נדחה2
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

)מועד  7סעיף 
 השלמת העבודות(

או מועד כי המילים " –שורה שניה  .1
אחר שייקבע על ידי המהנדס 

 " ימחקו.בכתב
כי אחרי המילה  –שורה אחרונה  .2

על אף " יבואו המילים "ממנה"
לעיל, היה ומדובר בסכסוך האמור 

כלכלי אשר הצדדים לא הצליחו 
יום יהא  30לפתור בתוך תקופה של 

הקבלן רשאי להפסיק או להאט את 
קצב ביצוע העבודות או לחרוג מלוח 

 ותהזמנים או לאחר בהשלמת העבוד
והדבר לא ייחשב  הןאו כל חלק מ

כהפרה של התחייבויותיו על פי 
הסכם זה ו/או על פי מסמכי 

 ."מכרזה
תנאים  – 2חלק   .21

 /9כלליים/ עמ' 
)היתר  7סעיף 
 בנייה(

נבקש למחוק את כל הסעיף כי לא רלוונטי 
לסוג העבודות שהקבלן נדרש לבצע במכרז 

 זה.

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .22
 /9כלליים/ עמ' 

)דחיית/  7סעיף 
הפסקת/ ביטול 

עבודה בשל 
אילוצים 

 תפעוליים(

בסיפא של הסעיף יבואו המילים נבקש כי 
מובהר בזאת, כי היה והודעה על דחיית, "

מסר יהפסקת, ביטול מועד ביצוע העבודות ת
 ןיום טרם מועד תחילת 14-לקבלן פחות מ

תשלם החברה לקבלן דמי בטלה בעבור כל 
הימים שבהם הקבלן אמור היה לבצע 

 ".עבודות בפועל

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .23
-9כלליים/ עמ' 

 7סעיף  /10
)התארכות 

הפרויקט / הלו"ז 
לרבות עקב מעשי 

 החברה וכיו"ב(

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש כי במקום  –שורה חמישית  .1

" יבואו המילים לכתבהמילה "
 ".למחירים המפורטים בכתב"

לדעת כי המילים " –שורה עשירית  .2
המהנדס )על פי שיקול דעתו 

 " ימחקו.המוחלט(
כי במקום  –עשרה -שורה ארבע .3

", וכי 30" יבוא המספר "14המספר "
ההוצאות בגלל מתן המילים "

 " ימחקו.הארכה יחולו על הקבלן
כי המילים  –עשרה -שורה שש .4

ואישור לדחיית חלק מהעבודות או "
עבודות מסוימות, לא יהווה אישור 
לדחיית מועד השלמת העבודה או 

 ".לשינויים אחרים בלוח הזמנים
כי במקום  –שורה עשרים ואחת  .5

" יבואו לפי שיקול דעתוהמילים "
בכפוף לתאום מראש עם המילים "

 ".הקבלן

 . מקובל1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4
. לאחר המילים: "לפי שיקול 5

דעתו" יופיעו המילים: "ובתיאום 
 מראש עם הקבלן"

תנאים  – 2חלק   .24
 /10כלליים/ עמ' 

  9סעיף 

 השינויים הבאים:נבקש לבצע את 
נבקש למחוק את  –שורה עשירית  .1

עה באך לא יאוחר מאשר שהמילים "
 ".ימים לאחר קבלת הודעה בכתב

נבקש למחוק  –עשרה -שורה חמש .2
מובהר כי אם הקבלן את המילים "

 . נדחה1
 מקובל. 2
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

הינו "קבלן ראשי"..... שהוראות 
 ".סעיף זה אינן מבוצעות

תנאים  – 2חלק   .25
 /11כלליים/ עמ' 

 10סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי לסוג 
 ההתקשרות.

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .26
-11כלליים/ עמ' 

 11סעיף  /12

נבקש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי לסוג 
 ההתקשרות.

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .27
 /13כלליים/ עמ' 

 12סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
מכל כי המילים " –שורה ראשונה  .1

או הקשורים או "-" וסוג שהוא
" ימחקו. בנוסף נבקש הכרוכים עם

" יבואו הנובעיםכי אחרי המילה "
במישרין ממעשה או מחדל המילים "

רשלני של הקבלן ו/או מי מטעמו 
 ".בעת

תכלול כי המילים " –שורה שלישית  .2
את כל הסיכונים והחבויות 
המתעוררים או הכרוכים בטיבו של 

 " ימחקו.והיאהאתר וסביבותיו 
כי במקום המילים  –שורה רביעית  .3

" יבואו המילים שעלולים לקרות"
". בנוסף נבקש כי אחרי ככל שיקרו"

" יבואו לרכוש כלשהוהמילים "
כתוצאה ישירה ממעשה המילים "

או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מי 
 ".מטעמו

אחריות כי המילים " –שורה שמינית  .4
והוראות הקבלן לביצוע העבודות 

ההסכם היא בלעדית, מלאה 
 " ימחקו.ושלמה

כי המילים  –עשרה -שורה אחת .5
" ימחקו. בנוסף נבקש כי אבדן או"

" תבוא המילה נזקאחרי המילה "
 ".ישיר"

כי אחרי  –עשרה -שורה שתים .6
" תבוא המילה מחדלהמילה "

 ".רשלניים"
כי אחרי  –עשרה -שורה שלוש .7

" תבוא המילה קבלן משנההמילים "
". בנוסף נבקש כי במקום מטעמו"

" תבוא המילה ישפההמילה "
", וכי במקום המילים יפצה"
" יבואו המילים העלולים להיגרם"
 ".ישיר שנגרם"

כי במקום  –עשרה -שורה ארבע .8
כיוצא באלה מכל סיבה המילים "

שהיא, בין של החברה ובין של 
הנובע " יבואו המילים "האחרים

 ".מביצוע העבודות
כי במקום  –עשרה -שורה חמש .9

לפי הוראות החברה המילים "

 . נדחה1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4
 . נדחה5
 . נדחה6
. לאחר המילה: "קבלן משנה" 7

תבוא המילה: "מטעמו", יתר 
 השינויים נדחים.

 . נדחה8
 .נדחה9

 . נדחה10
 .נדחה11
 . נדחה12
 .נדחה13
. נדחה. לאחר המילים: 14

אחריות מלאה על" יוספו "
המילים: כל מעשה ו/או מחדל של 

 הקבלן ו/או מי מטעמו".
 . נדחה15
 . נדחה16
 . נדחה17
 .נדחה18
 . נדחה19
 .נדחה20
 .מקובל21
 .נדחה22
 .נדחה23
 .נדחה24
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

בכפוף " יבואו המילים "לאלתר
לקבלת פסק דין חלוט שביצועו לא 

 ".עוכב
כי אחרי המילה  –עשרה -שורה שש .10

" תבוא המילה משפטיות"
 ".סבירים"

שיפוי כי המילים " –שורה עשרים  .11
" ימחקו. בנוסף נבקש כי מלא ומיידי

 " תבואשכ"ט עו"דאחרי המילים "
", וכי במקום סביריםהמילה "
" על פי דרישתה הראשונההמילים "

בכפוף לקבלת פסק יבואו המילים "
 ".  דין חלוט שביצועו לא עוכב

כי אחרי  –שורה עשרים ואחת  .12
, " יבואו המילים "נגדההמילה "

למעט אם הנזק כאמור נגרם 
כתוצאה ממעשה או מחדל או זדון 
של החברה ו/או כל מי מטעמה 

 ".המהנדס,לרבות 
כי בסוף  –שורה עשרים וחמש  .13

, למעט אם השורה יבואו המילים "
הנזק כאמור נגרם כתוצאה ממעשה 
או מחדל או זדון של החברה ו/או כל 

 ".מי מטעמה, לרבות המהנדס
נבקש למחוק  –שורה עשרים ושבע  .14

". בנוסף נבקש המלאהאת המילה "
" יבואו עלכי במקום המילה "

ו/או מחדל לכל מעשה המילים "
רשלניים של הקבלן ו/או מי מטעמו 

 ".עובביצ
נבקש למחוק  –שורה עשרים ותשע  .15

 ".אובדןאת המילה "
נבקש כי אחרי  -שורה שלושים  .16

" יבואו המילים על הקבלןהמילים "
לכל מעשה ו/או מחדל רשלניים של "

 ".עוהקבלן ו/או מי מטעמו בביצ
נבקש כי  –שורה שלושים ושתיים  .17

" ובדן, מכל מין שהואאו אהמילים "
 ימחקו.

נבקש כי  –שורה שלושים ושלוש  .18
" ביצוע העבודהאחרי המילים "

" יבואו עבודות תיקוןוהמילים "
ברשלנות על ידו ו/או על המילים "

 ".ידי מי מטעמו
או כי המילים " –שורה שלושים ושש  .19

 " ימחקו.אובדן
כי אחרי  –שורה שלושים ושמונה  .20

ואו " יבביצוע העבודההמילים "
מעשה כתוצאה ככל ונגרמו המילים "

או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מי 
 ".מטעמו
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

כי במקום  –שורה ארבעים ואחת  .21
" תבוא המילה הקבלןהמילה "

 ".החברה"
כי המילים  –שורה ארבעים ושתיים  .22

 " ימחקו.לשביעות רצון החברה"
נבקש כי  –שורה ארבעים וארבע  .23

" באופן מלא ומוחלטהמילים "
 ימחקו.

נבקש כי  –שורה ארבעים וחמש  .24
" תבוא משפטיותאחרי המילה "

". בנוסף נבקש כי סבירותהמילה "
" תבוא שתוגשבמקום המילה "

 ". שתיפסקהמילה "
תנאים  – 2חלק   .28

 /14כלליים/ עמ' 
 13סעיף 

נבקש למחוק.  –שורה שביעית עד סוף הסעיף 
 לא רלוונטי לסוג ההתקשרות.

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .29
-15כלליים/ עמ' 

 14סעיף  /16

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש למחוק את  – 14.2סעיף  .1

 הסעיף.
שורה שביעית, נבקש  – 14.13סעיף  .2

" יבואו לטובתכי אחרי המילה "
בנוסף נבקש ". החברה ו/אוהמילים "

" יבואו לנזקכי אחרי המילה "
", במעשה ו/או במחדל ו/אוהמילים "

" או אובדןוכי במקום המילים "
". שורה שמינית, ישירתבוא המילה "

לצורך נבקש כי אחרי המילים "
שנגרם " יבואו המילים "העבודות

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 
רשלניים של הקבלן ו/או מי 

 ".מטעמו

שונה. יש להסתמך על  14סעיף . 1
 הנוסח החדש.

 . נדחה2

תנאים  – 2חלק   .30
 /18כלליים/ עמ' 

 18סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
או כי המילים " –שורה שביעית  .1

 " ימחקו.אובדן
, כי המילים " –שורה שמינית  .2

ויישאר אחראי ויישא בהוצאות בגין 
כל הפסד או נזק אף אם נקט בכל 

 ימחקו." האמצעים הנדרשים
כי אחרי  –עשרה -שורה שתיים .3

" יבואו על ידי החברההמילים "
 ".וסופקו לו בכתבהמילים "

 . נדחה1
 . נדחה2
 נדחה. 3

תנאים  – 2חלק   .31
 /19כלליים/ עמ' 

 19סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש כי המילים  –שורה חמישית  .1

בחצרי החברה או מחוץ להם, "
 ימחקו." בשינויים המחויבים

כי אחרי המילה  –עשרה -שורה שלוש .2
". רשלניים" תבוא המילה "מחדל"

בנוסף נבקש כי במקום המילה 
 ".לשפות" תבוא המילה "לפצות"

כי אחרי המילה  –עשרה -שורה חמש .3
 ".רשלניים" תבוא המילה "מחדל"

 . נדחה1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

כי אחרי המילים  –שורה עשרים  .4
ו/או " יבואו המילים "להסכם זה"

מטעמה לא ביצעו שהחברה ו/או מי 
 ".מעשה או מחדל

תנאים  – 2חלק   .32
 /20כלליים/ עמ' 

 21סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי אחרי המילים  –שורה ראשונה  .1

" יבואו המילים אשפה וחומרים"
לאתר כפי שיסוכם על ידי הצדדים "

 ".טרם תחילת ביצוע העבודות
כי אחרי המילה  –עשרה -שורה אחת .2

". בנוסף הפרש" תבוא המילה "בכל"
" ההוצאותנבקש כי אחרי המילה "

 ".הישירותתבוא המילה "
נבקש למחוק  –עשרה -שורה שתים .3

דמי  15%בתוספת של את המילים "
 ".טיפול

 מקובל.1
 נדחה.2
 נדחה. 3

תנאים  – 2חלק   .33
 /20כלליים/ עמ' 

 22סעיף 

וכפי נבקש כי המילים " –שורה שביעית 
" שיידרש מפעם לפעם על ידי המהנדס

 ימחקו.

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .34
 /21כלליים/ עמ' 

 23סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי במקום המילים  –שורה שביעית  .1

" יבואו מיד עם דרישת החברה"
בכפוף לקבלת פסק דין המילים "

 ".חלוט שביצועו לא עוכב
כי אחרי המילה  –שורה תשיעית  .2

 ".סבירים" תבוא המילה "עו"ד"

 . נדחה1
 . נדחה2

תנאים  – 2חלק   .35
 /22כלליים/ עמ' 

 24סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש כי המילים  –שורה שביעית  .1

 " ימחקו.מהמין המשובח ביותר"
נבקש כי המילים  –שורה תשיעית  .2

 " ימחקו.מסוג מעולה"
במקום כי –עשרה -שורה חמש .3

" תבוא המילה הטוב ביותרהמילים "
 ".המקובל"

כי אחרי –עשרה -שורה שמונה .4
" יבואו המילים הדרושיםהמילה "

 ".באופן סביר"
שורה עשרים ושמונה עד שורה  .5

מוסכם כי המילים " –שלושים ואחת 
" במפורש... ואושרו על ידי המהנדס

 ימחקו.
כי המילים  –שורה שלושים וארבע  .6

הסתייג מטיב ובלבד ש/הקבלן "
" החומרים תוך שבוע ימים מקבלתם

 ימחקו.
שורה שלישית, כי  – 24.1סעיף  .7

" או על העלויות בפועלהמילים "
 ימחקו.

שורה שניה, כי המילים  – 24.2סעיף  .8
וקביעתו בנדון, אם לא נאמר אחרת "

בהסכם זה, תהיה סופית ותחייב את 

 נדחה. 1
 דחהנ. 2
 נדחה. ל3
 . נדחה4
 . נדחה5
 . נדחה6
 . נדחה7
 . נדחה8
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

" הקבלן ללא זכות ערעור מצידו
 ימחקו.

תנאים  – 2חלק   .36
 /24כלליים/ עמ' 

  28סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי במקום המילים  –שורה ראשונה  .1

" יבואו המילים הבאתם לאתר"
 ".תשלום מלוא התמורה בגינם"

כי במקום המילים  –שורה שמינית  .2
" יבואו המילים הבאתם לאתר"
תשלום מלוא התמורה לה זכאי "

 ".הקבלן עבורם
עם כי המילים " –שורה עשירית  .3

הוצאת ציוד הקמה... הבעלות בהם 
 " ימחקו.לקבלן

, כי המילים " –שורה עשרים ושלוש  .4
בניכוי על ההוצאות נגרמו לה בעניין 

 " ימחקו.זה

 . נדחה1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4

תנאים  – 2חלק   .37
-24כלליים/ עמ' 

 29.3סעיף  /25

נבקש כי במקום המילים  –עשרה -שורה שבע
" יבואו המילים מן האיכות הטובה ביותר"
המקובלים לביצועו העבודות נשוא הסכם "

 ".זה

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .38
-26כלליים/ עמ' 

 32סעיף  /27

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה עשרים ושתיים עד שורה  .1

לא הודיע כי המילים " –רים חמש עש
הקבלן... כאילו אושרו על ידי 

 " ימחקו.הקבלן
שורה שלושים ושש עד שורה  .2

, כי המילים " –שלושים ושמונה 
אולם על הקבלן להסב... שיעמוד על 

 " ימחקו.הסתירה

 . נדחה1
 נדחה. 2

תנאים  – 2חלק   .39
 /27כלליים/ עמ' 

 33סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי אחרי המילה  –שורה ראשונה  .1

". קצוב" תבוא המילה "סכום"
, ללא יוצא בנוסף נבקש כי המילים "

" מהכלל ולרבות סכום בלתי קצוב
 ימחקו.

ובין " ו"ביןכי המילים " –שורה שניה  .2
" מכוח התקשרות אחרת עם הקבלן

 ימחקו.
נבקש  –פסקה שניה ופסקה שלישית  .3

 למחוק את הפסקאות.

 . נדחה1
 ה. נדח2
 . נדחה3

תנאים  – 2חלק   .40
 /28כלליים/ עמ' 

 34סעיף 

נבקש להבהיר כי מאחר והעבודות מבוצעות 
אצל החברה, קבלת היתרים לעבודה בשבתות 
וחגים הינה באחריות החברה ולא באחריות 

 הקבלן.

 מקובל

תנאים  – 2חלק   .41
 /28כלליים/ עמ' 

 35סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי אחרי המילים  –שורה שישית  .1

" יבואו המילים תשלום נוסף"
למעט במקרה שבו העיכוב בביצוע "

העבודות נגרם בשל סיבות שאינן 
באחריות הקבלן על פי הסכם זה 

 ".ו/או על פי כל דין

 נדחה. 1
 . מקובל2
 נדחה 8-.3
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

כי אחרי המילים  –שורה שמינית  .2
" יבואו המילים לחוזה 3בחלק "
 ".אשר הקבלן אחראי לה,"

כי במקום המספר  – 35.1סעיף  .3
 ".200" יבוא המספר "1,000"

 5%כי במקום " – 35.2סעיף  .4
 0.5%" יבואו ")חמישה אחוזים(

 ".)חצי אחוז(
)שבע  7.5%כי במקום " – 35.3סעיף  .5

 0.75%" יבואו "וחצי אחוזים(
 ".)שלושת רבעי אחוז(

)עשרה  10%כי במקום " – 35.4סעיף  .6
 ".)אחד אחוז( 1%" יבואו "אחוזים(

" יבוא 20%כי במקום " – 35.5סעיף  .7
"2%." 

בוא יבואו  35.6להוסיף סעיף  .8
מובהר בזאת, כי  בכל המילים "

מקרה סכום הפיצוי המקסימלי לו 
תהא החברה זכאית במצטבר על פי 

מההיקף  2%סעיף זה לא יעלה על 
 ."הכספי המקסימלי של ההסכם

תנאים  – 2חלק   .42
-28כלליים/ עמ' 

 36סעיף  /29

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
נבקש כי אחרי  –שורה ראשונה  .1

" יבואו המילים שניתנה לוהמילים "
 ".מסיבות שבאחריותו הבלעדית"

" 1,500כי במקום " –שורה חמישית  .2
 ".500יבוא "

כי  –שורה שישית עד שורה שמינית  .3
בנוסף, החברה תהא המילים "

" רשאית... בקשר עם האמור
 ימחקו.

כי אחרי המילים  –עשרה -שורה שבע .4
" יבואו המילים הנמצא בידה"
 ".)הקשור להסכם זה("

 . נדחה1
 נדחה.2
 נדחה. 3
 . נדחה4

תנאים  – 2חלק   .43
-29כלליים/ עמ' 

 38סעיף  /30

נבקש כי אחרי המילה  –שורה עשירית 
 ".רק, " תבוא המילה "מחדש"

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .44
-30כלליים/ עמ' 

 40סעיף  /31

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
לפי כי המילים " –שורה חמישית  .1

 " ימחקו.שיקול דעתה
או שורה שניה, כי המילים " –סעיף ב  .2

" עקב משגה... או בקבלן משנה
 ימחקו.

 נבקש למחוק את הסעיף. –סעיף ד  .3
 נבקש למחוק את הסעיף. –סעיף ה  .4
שורה ראשונה, כי אחרי  –סעיף ו  .5

" תבוא המילה מחדלהמילה "
". בנוסף נבקש כי שורה רשלניים"

 שנייה עד שורה שישית ימחקו.
שורה  –( 31פסקה רביעית )עמוד  .6

" 90ראשונה, כי במקום המספר "
". שורה שניה, כי 30יבוא המספר "

 . נדחה1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4
 . נדחה5
 נדחה.6
 נדחה . 7
 .נדחה8
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 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

" יבוא המספר 30במקום המספר "
". שורה חמישית, כי אחרי 7"

" יבואו ידי הקבלןעל המילים "
ובעבור חומרים וציוד המילים "

שהוזמנו על ידי הקבלן לצורך ביצוע 
העבודות אשר לא ניתן להחזירם 

 ".לספק
שורה  –( 31פסקה חמישית )עמוד  .7

" שבעהראשונה, כי במקום המילה "
". שורה שלושיםתבוא המילה "

" יבוא )שבעה( 7שניה, כי במקום "
כי  ". שורה שלישית,)שלושים( 30"

" יבואו על ידי הקבלןאחרי המילים "
ובעבור חומרים וציוד המילים "

שהוזמנו על ידי הקבלן לצורך ביצוע 
העבודות אשר לא ניתן להחזירם 

". שורה רביעית, כי במקום לספק
" תבוא המילה שבעההמילה "

 ". שלושים"
שורה  –( 31פסקה שביעית )עמוד  .8

" והובאו לאתרשניה, כי המילים "
ימחקו. שורה שלישית, כי  "קבועו"

" תבוא המילה לפניבמקום המילה "
 ".במקביל"

תנאים  – 2חלק   .45
-32כלליים/ עמ' 

 41סעיף  /33

 נדחה – 41.1 ימחקו.  41.5עד  41.1כי סעיפים 
 נדחה

תנאים  – 2חלק   .46
 /33כלליים/ עמ' 

 43סעיף 

" 24כי במקום המספר " –שורה חמישית 
 ". 72יבוא המספר "

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .47
-34כלליים/ עמ' 

 44סעיף  /36

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה  –( 34פסקה שביעית )עמוד  .1

יודיע ראשונה, כי במקום המילים "
יתאם זאת " יבואו המילים "על כך ל

שורה שניה, כי במקום המילים  ".עם
" יבואו שקיבל עליה הודעה"

 ".שתואמה עמו מראשהמילים "
באם כי המילים " –פסקה שלישית  .2

הכמות בפועל גדולה... תוספת 
" תמורה בגין הגידול בכמות בפועל

ימחקו. בנוסף, בהמשך הפסקה, 
נבקש למחוק את המילים 

לפי קביעת ", "משמעותית וחריגה"
 ".וי להיותעש" ו"המהנדס

נבקש למחוק את  – 44.3סעיף  .3
 הסעיף.

שורה שלישית, נבקש כי  – 44.5סעיף  .4
בהעדר הסכמה המילים "

" במפורשת... בגין התוספות כאמור
 ימחקו.

כי בסוף הסעיף יבואו  – 44.6סעיף  .5
בכפוף לכך שמנהל המילים "

 . מקובל1
 . מקובל2
 . נדחה3
 . נדחה4
 . נדחה5
 . נדחה6
 . נדחה7
 . נדחה8
 נדחה. 9

 . נדחה10
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

הפרויקט פעל ללא דיחוי להסדרת 
 ".הזכאות כאמור

שורה שלישית עד סוף  – 44.8סעיף  .6
תביעה שלא כי המילים " –הסעיף 

נכללה בפירוט... שלאחר החודש 
 " ימחקו.האמור

נבקש למחוק את  – 44.9סעיף  .7
 הסעיף.

נבקש כי בסוף הסעיף,  – 44.10סעיף  .8
" יבואו המהנדסבמקום המילה "

 ".מנכ"לי החברה והקבלןהמילים "
שורה שניה, כי אחרי  – 44.12סעיף  .9

" תבוא המילה למחדהמילה "
 ".הרשלניים"

תנאים  – 2חלק   .48
 /36כלליים/ עמ' 

 45סעיף 

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה שניה, כי  –פסקה רביעית  .1

" יבוא המספר 25במקום המספר "
" יבוא 30"", וכי במקום המספר 5"

 ".10המספר "
שורה שניה, כי  –פסקה חמישית  .2

מהתשלום המגיע  90%המילים "
" ימחקו. שורה שלישית, כי לקבלן

, בניכוי כל התשלומים המילים "
הקודמים לקבלן, וזאת כתשלום 

" חלקי על חשבון מחיר ההסכם
 ימחקו.

 –פסקה שישית ותתי סעיפים א עד ג  .3
נבקש למחוק את הפסקה ותתי 

 פים.הסעי

 נדחה. 1
 . נדחה2
 . נדחה3

תנאים  – 2חלק   .49
-38כלליים/ עמ' 

 46סעיף  /39

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
שורה שלישית, כי  –פסקה שלישית  .1

" הזמנים להשלמתםאחרי המילים "
והכל בהתבסס על יבואו המילים "

הסטנדרטים המקובלים לביצוע 
עבודות מסוג העבודות נשוא הסכם 

 ".זה,
שורה שלישית, כי  –פסקה חמישית  .2

מהן  15%בתוספת המילים "
כתמורה להוצאות משרדיות כלליות 

 " ימחקו.ומימון
כי בסוף  –( 39פסקה ראשונה )עמוד  .3

, למעט הפסקה יבואו המילים "
דרישות כספיות שהחברה לא פעלה 

 ".להסדירן ללא דיחוי
שורה  –( 39פסקה שלישית )עמוד  .4

" 14ר "ראשונה, כי במקום המספ
". שורה שלישית, 30יבוא המספר "

" יבוא המספר 14כי במקום המספר "
". שורה רביעית, כי במקום 30"

" יבוא המספר 1,000המספר "
". שורה חמישית, כי במקום 500"

 נדחה. 1
 . נדחה2
 . נדחה3
 נדחה. 4
 נדחה. 5
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

" יבוא המספר 20,000המספר "
"10,000 ." 

שורה  –( 39פסקה רביעית )עמוד  .5
" 14ראשונה, כי במקום המספר "

 ".30יבוא המספר "
תנאים  – 2חלק   .50

 /39כלליים/ עמ' 
 47סעיף 

פסקה שניה, נבקש לבצע את השינויים 
 הבאים:

כי במקום המילים  –שורה שניה  .1
תוצאתיים אשר קבלן סביר היה "

" רואה כתוצאה אפשרית מליקויים
 ".ישיריםתבוא המילה "

או כי המילים " –שורה שלישית  .2
הפרה אחרת של תנאי ההסכם, 
הכול לפי קביעתו הסופית של 

 " ימחקו.המפקח

 . נדחה1
 . נדחה2

תנאים  – 2חלק   .51
-39כלליים/ עמ' 

 48סעיף  /40

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי בסוף  –( 39פסקה ראשונה )עמוד  .1

ככל שנגרמו הסעיף יבואו המילים "
 ".כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלן

שורה  –( 39פסקה שניה )עמוד  .2
יהא ראשונה, כי במקום המילים "

" יבואו המילים מקורם אשר יהא
למעט אם נגרמו כתוצאה משימוש "

לקוי ו/או מעשה או מחדל של 
". שורה החברה ו/או מי מטעמה

לא רביעית, כי במקום המילים "
יאוחר משלושה חודשים מתום 

 ".בתקופת" תבוא המילה "תקופת
שורה  –( 40)עמוד  פסקה שניה .3

ראשונה, כי ברישא של הפסקה יבואו 
בכפוף לאמור בסעיף זה המילים "

 ". לעיל,
שורה  –( 40פסקה שלישית )עמוד  .4

" תבוא כלשניה, כי אחרי המילה "
". שורה שלישית, כי הפרשהמילה "

כהוצאות כלליות  15%ועוד המילים "
ומימון. סכום ההוצאות יקבע ע"י 

 " ימחקו.המהנדס
שורה  –( 40קה חמישית )עמוד פס .5

רביעית, כי במקום המילה 
והפרש " יבואו המילים "וההוצאות"

 ".ההוצאות
נבקש  –( 40פסקה שישית )עמוד  .6

 למחוק את הפסקה.
נבקש  –( 40פסקה שביעית )עמוד  .7

 למחוק את הפסקה.

 נדחה. 1
 . נדחה2
 . נדחה3
 . נדחה4
 . נדחה5
 . נדחה6
 . נדחה7

תנאים  – 2חלק   .52
 /40כלליים/ עמ' 

 49סעיף 

נבקש להבהיר כי תקופת האחריות ותקופת 
 הבדק חופפות.

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .53
 /41כלליים/ עמ' 

 52סעיף 

 נדחה. 1 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
 מקובל. 2
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

" 3כי במקום המספר " – 52.1סעיף  .1
", וכי במקום 5יבוא המספר "

 ".14" יבוא המספר "7המספר "
כי בסוף הסעיף יבואו  – 52.4סעיף  .2

והקבלן לא תיקן את המילים "
בזמן הנקוב בהתראה בכתב ההפרה 

 ".שתשלח אליו החברה
תנאים  – 2חלק   .54

-41כלליים/ עמ' 
 53סעיף  /42

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
כי בסוף הסעיף יבואו  –תת סעיף ד  .1

לאחר שניתנה לו על כך המילים "
 ".התראה בכתב

שורה ראשונה, כי בסוף  –תת סעיף ה  .2
לאחר השורה יבואו המילים "

 ".שניתנה לו על כך התראה בכתב
כי לפני  –( 42שורה תשיעית )עמוד  .3

" בוא המילה הוצאותהמילה "
 ".הפרש"

עשרה -שורה עשירית עד שורה ארבע .4
נבקש למחוק שורות  –( 42)עמוד 

 אלה.
כי  –( 42עשרה )עמוד -שורה שש .5

שיקול דעתו במקום המילים "
מחירי " יבואו המילים "המוחלט

הפריטים בהתאם למפורט 
 ".במפרט

כי  – (42שורה עשרים וארבע )עמוד  .6
" תבוא המילה סכוםאחרי המילה "

". בנוסף נבקש כי המילים הפרש"
 " ימחקו.הנזקים, ההפסדים"

כי  – (42שורה עשרים ושש )עמוד  .7
ילה " תבוא המאותםאחרי המילה "

". בנוסף נבקש כי המילים הפרש"
 " ימחקו. נזקים והפסדים"

כי  – (42שורה עשרים ושבע )עמוד  .8
 " תמחק.לאלתרהמילה "

כי  – (42שורה עשרים ותשע )עמוד  .9
 " תמחק. לאהמילה "

כי  – (42שורה שלושים )עמוד  .10
אלא אם קיבל על כך את המילים "

 " ימחקו.אישורו ובכתב של המהנדס

 נדחה.1
 נדחה.2
 . נדחה3
 . נדחה4
 לשיקולכם. נשמע לי הגיוני.. 5
 . נדחה6
 . נדחה7
 . נדחה8
 . נדחה9

 . נדחה10

תנאים  – 2חלק   .55
-42כלליים/ עמ' 

 54סעיף  /43

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:
 –שורה חמישית עד שורה שביעית   .1

מרשויות שונות, נבקש כי המילים "
כגון חברת החשמל... כאמור בסעיף 

 " ימחקו.לעיל 7
כי המילים  –עשרה -שורה אחת .2

כלפי המהנדס, כלפי קבלנים "
נוספים באתר העבודה וכלפי צד ג' 

 " ימחקו.שהוא
כי אחרי  –עשרה -שורה שלוש .3

" הוצאות ושכ"ט עו"דהמילים "
 ".סביריםתבוא המילה "

 )יש התרים( לשיקולכם. 1
 . נדחה2
 . נדחה3
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מסמך במכרז/  #
מס' \פרק\עמוד

 סעיף 

 תשובה בקשהפירוט השאלה/ 

תנאים  – 2חלק   .56
 /43כלליים/ עמ' 

 55סעיף 

את כי אחרי המילים "נבקש  –שורה חמישית 
בנוסף נבקש כי ". הפרש" תבוא המילה "כל

והחיובים שהחברה נשאה בהם המילים "
בעשותה את העבודות האמורות בתוספת 

 " ימחקו.עבור הוצאות הנהלה וכלליות 15%

 נדחה

תנאים  – 2חלק   .57
 /55כלליים/ עמ' 

 נספח ז'

אינו רלוונטי לסוג נבקש למחוק את הנספח. 
 ההתקשרות.

 מקובל

 
 
 
 

 ,בברכה
 

 ליאת שרון
 מח' רכש והתקשרויותס' מנהל  
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