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                    23.8.2021  

  לכבוד

  21/222משתתפי מכרז 

  לשאלות הבהרהתשובות  –הנדון 

  
  תשובה  שאלה  סעיף  מ"ס 

  מבוקש:  12.1 .1

  "להוסיף את המילים "על פי דין
 לאחר המילים "יהיה אחראי"

  "להוסיף את המילים "על פי דין
לאחר המילים "אחריות 

 הקבלן"
  

  הבקשה נדחית

  מבוקש:  12.3 .2

 המילים "בלעדית,  להחליף את
במילים "על פי  מלאה ושלמה"

 דין".

  "להוסיף את המילים "על פי דין
לאחר המילים "הקבלן 

מאחריותו" וכן לאחר המילים 
 "והקבלן יהיה אחראי".

  "להחליף את המילה "לכל
  בשורה השלישית במילה "בגין"

  הבקשה נדחית

  מבוקש:  12.4 .3

  להחליף את המילים "באופן
  "תוך זמן סביר" מיידי" במילים

  להוסיף את המילים "והכל ככל
ומדובר באובדן או נזק אשר 

באחריותו של הקבלן על פי דין" 
לאחר המילים "מוזמנים של כל 

  קבלני המשנה".

  "להחליף את המילה "יפצה
במילים "ישפה על פי הוראות 

  השיפוי בהסכם זה".

  להוסיף בסיפא הסעיף את
המילים " והכל ככל ומדובר 

דן או נזק אשר באחריותו באוב
  של הקבלן על פי דין"

  הבקשה נדחית

  מבוקש:  12.5 .4

  להסיר את המילים "ו/או כל צד
שלישי לפי הוראות החברה 

 לאלתר"

  "להוסיף את המילה "סבירות
לאחר המילים "והוצאות 

 משפטיות" 

 "להסיר את המילה "הפסד 

 ."להסיר את המילה "מאורעות 

  הבקשה נדחית
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  להוסיף בסיפא הסעיף את
המילים "והכל בכפוף לפס"ד 

חלוט שלא עוכב ביצועו ובתנאי 
שהחברה הודיעה לקבלן על כל 

תביעה או דרישה ואפשרה לו 
להתגונן בפניה. החברה לא 

תתפשר בתביעה כאמור מבלי 
לקבל את אישור הקבלן בכתב 

  ומראש".
  מבוקש:  12.6 .5

  להסיר את המילים "שיפוי מלא
 ומיידי"

  המילים "משפטיות להוסיף את
סבירות" לאחר המילים "לרבות 

 כל הוצאות"

  להוסיף בסיפא הסעיף את
המילים "בגין נזק אשר 

באחריותו על פי דין ובהתאם 
  ". 12.5להוראות השיפוי בסעיף 

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית  מבוקש להסיר את הסעיף  12.7 .6
מבוקש להחליף את המילים ""מכל   12.9 .7

במילים "אשר באחריותו סיבה שהיא" 
  על פי דין".

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית  מבוקש להסיר את הסעיף  12.10 .8
  מבוקש:  12.11 .9

  להסיר את המילים "ו/או
 פיצוי"

  להוסיף את המילים "אשר
 באחריות הקבלן על פי דין"

לאחר המילים "אשר נגרמו תוך 
כדי ביצוע העבודה" (שורה 

 שלישית) .

  החברה להחליף את המילים"
תהא רשאית...לשביעות רצון 

החברה" במילים "והכל בכפוף 
 ".12.5להוראות השיפוי בסעיף 

  "להחליף את המילים "על אדם
 במילים "על הקבלן".

  "להוסיף את המילה "בגין
לאחר המילים "העבודה, 

  לרבות"

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית  מבוקש להסיר את הסעיף  12.12. 10
  מבוקש:  62.6. 11

  את המילים "על פי דין" להוסיף
 לאחר המילים "יהיה אחראי"

 "להסיר את המילה "ויפצה 

  להוסיף את המילים "בכפוף
לפס"ד חלוט שביצועו לא עוכב" 

לאחר המילים "לפי חוזה זה 
 כאמור לעיל".

  הבקשה נדחית
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  להוסיף את המילים "להסיר
את המילים "ככל והדבר תלוי 

 בה".

  להחליף את המילים "ובלבד
כים כאמור" שהקבלן...בגין הלי

 במילים "על חשבונו".

  להוסיף בסיפא הסעיף את
המילים "החברה לא תתפשר 

בתביעה כאמור מבלי לקבל את 
  אישור הקבלן בכתב ומראש".

מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין"   64.3. 12
  לאחר המילים "הקבלן יהא אחראי".

  הבקשה נדחית

את המילה "חמש"  מבוקש להחליף  1ס'  –נספח ביטוח . 13
  במילה "שלוש"

  לא מקובל

  מבוקש:   1.1ס'  –נספח ביטוח . 14

 "להחליף את המילה "לעבודות 
  במילים "לרכוש המזמין".

  להסיר את המילים: "וכי
הפוליסה משועבדת לטובת 

  המזמין".
  

  
  לא מקובל

  
  

  מקובל

מבוקש להוסיף את המילים "למעט   1.3.1ס'  –נספח ביטוח . 15
המקצועית" לאחר  לעניין אחריותו

  המילה "המפקח".

יתווסף : "למעט 
אחריותו המקצועית 

אינו עובד ובמידה 
  שכיר של המזמין".

" 60מבוקש להחליף את הספרות "  1.3.2ס'  –נספח ביטוח . 16
  "30בספרות "

  מקובל

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את   1.3.3סעיף   –נספח ביטוח . 17
המילים "למעט לעניין חלקים שנמסרו 

  למזמין".

  לא מקובל. 
בסוף הסעיף המקורי 

יתווספו המלים: 
"בכפוף לתוספת 

MR116"  
  לא מקובל  מבוקש להסיר את הסעיף  1.3.4ס'  –נספח ביטוח . 18
  מבוקש:   1.4ס'  –נספח ביטוח . 19

  להוסיף את המילים "וביטוח
חבות המוצר" לאחר המילים 

  "אחריות מקצועית")

  להוסיף בסיפא הסעיף את
"יובהר, כי אין בביטול המילים 

החריג כדי לגרוע מחובות 
הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על 

  פי כל דין."

  
  לא מקובל

  
  

  מקובל

  לא מקובל  מבוקש להסיר את הסעיף  1.5ס'  –נספח ביטוח . 20
  מבוקש:   2ס'  –נספח ביטוח . 21

  להסיר את המילים "לא יאוחר
(שבעה) ימים ממועד  7 -מ

החתימה על הסכם זה, ובכל 
 מקרה"

  להסיר את המילים "לדרישת
המזמין, על הקבלן למסור 

העתק מן הפוליסה בגין ביטוח 
 עבודות קבלניות."

  
  לא מקובל

  
  

לא מקובל אך לאחר 
המילים "לדרישת 
המזמין" יתווספו 

המילים "לאחר 
עשוי קרות מקרה ה
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  להסיר את המילים "לא יאוחר
  (שבעה) ימים" 7 -מ

להיות מכוסה 
  בביטוח"

מבוקש להסיר את הפסקה השניה   3.2סעיף  –הביטוח  נספח. 22
  לסעיף.

  לא מקובל

מבוקש להוסיף את המילים "למעט   5סעיף  –נספח הביטוח . 23
לעניין אחריותו המקצועית" לאחר 

  המילה "והמפקח".

יתווסף : "למעט 
אחריותו המקצועית 

במידה ואינו עובד 
  שכיר של המזמין".

להחליף את המילה "חמש" מבוקש   7ס'  –נספח ביטוח . 24
  במילה "שלוש"

  לא מקובל

  מבוקש:  8ס'  –נספח ביטוח . 25

  להסיר את המילה
 "בהמצאתם".

  להסיר את המילים "או
  בהעתקי ביטוחי הקבלן".

  
  לא מקובל

  
  לא מקובל

  מבוקש:   9ס'  –נספח ביטוח . 26

  להחליף את המילה "על" במילה
  "רשאי"

  להוסיף את המילים "למעט
אחריותו המקצועית" לעניין 

 לאחר המילה "והמפקח".
  
  

  להוסיף את המילים "הרלוונטי
להתקשרות" לאחר המילים 

  "משלים שיערך".

  
  מקובל

  
יתווסף : "למעט 

אחריותו המקצועית 
במידה ואינו עובד 
  שכיר של המזמין".

  
  מקובל

מבוקש להחליף את המילה "לגרום"   10סעיף  –נספח ביטוח . 27
  במילה "לפעול" 

  מקובל לא

מבוקש להחליף את המילה "בלעדית"   11סעיף  –נספח הביטוח . 28
  במילים "על פי דין".

  לא מקובל

מבוקש להוסיף את המילים "ו/" לאחר   14סעיף  –נספח ביטוח . 29
 המילים "הסכם זה"

  

  הבקשה לא ברורה

  מבוקש:  15סעיף  –נספח ביטוח . 30

  להוסיף את המילים "נזק
המכוסה בפרק א' לפוליסה 

הקבלנית עבור" לאחר המילים 
  "דמי ביטוח בגין"

  להסיר את המילים "ובכפוף
להוראות הסכם מול הבנק 

  המלווה"
מבוקש לציין את הוראות  –לחילופין 

הבנק המלווה לעניין הנושא הנדון 
  בסעיף.

  
  מקובל

  
  

  מקובל

  לא מקובל  מבוקש להסיר את הסעיף  16סעיף  –נספח הביטוח . 31
  לא מקובל  מבוקש להסיר את המילה "מיידית"  17 סעיף –נספח ביטוח . 32
  לא מקובל  מבוקש להסיר את הסעיף  18סעיף  –נספח ביטוח . 33
  לא מקובל  מבוקש להסיר את הסעיף  19סעיף  –נספח ביטוח . 34
  פרק כל הסיכונים:   אישור עריכת ביטוחי הקבלן. 35

  324מבוקש להוסיף לצד קוד 
את המילים "לעניין רכוש 

 מבקש האישור".

  
  מקובל
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  מבוקש להסיר את  308קוד
המילים "ו/או המנהל ו/או 

 משכירי ציוד" 

  וכן להוסיף לאחר המילה
"המפקח" את המילים "למעט 

 לעניין אחריותו המקצועית".
 
  
  
  
  
 

  מבוקש להוסיף את  –ציוד קל
לפריט"  7,500$המילים "עד 

 ₪". 100,000לאחר המילים "
  פרק צד ג':

  מבוקש להסיר את  308קוד
"ו/או המנהל ו/או המילים 

 משכירי ציוד" 

  וכן להוסיף לאחר המילה
"המפקח" את המילים "למעט 

 לעניין אחריותו המקצועית".
  
  
  
 

  כלי רכב  -חבות בגין נזק גוף
 –שאינו חייב בביטוח חובה 
מבוקש להעמיד את גבול 

 מיליון דולר. 2האחריות ע"ס 
  פרק אחריות מעבידים:  

  304מבוקש להסיר את קוד 
 

  להסיר את המילים  - 308קוד
"ו/או המנהל ו/או משכירי 

 ציוד" 

  וכן להוסיף לאחר המילה
"המפקח" את המילים "למעט 

 לעניין אחריותו המקצועית".
  
  
  
 

  מבוקש  –ביטוח חבות המוצר
 307להסיר את קוד 

  פירוט שירותים = מבוקש
  009להסיר את קוד 

  מקובללא 
  
  

המילה  חרלא
"המפקח" יתווספו 

המילים "למעט 
המקצועית  ואחריות

מי שאינו עובד השל 
שכיר של מבקש 

  האישור"
  
  

  מקובל
  
  

  מקובללא 
  

לאחר המילה 
"המפקח" יתווספו 

המילים "למעט 
אחריותו המקצועית 

של מי שאינו עובד 
שכיר של מבקש 

  האישור"
  
  
  

  לא מקובל
  
  

  מקובל
  
  

  לא מקובל
  

לאחר המילה 
" יתווספו "המפקח

המילים "למעט 
אחריותו המקצועית 

של מי שאינו עובד 
שכיר של מבקש 

  האישור"
  

  מקובל
  

  לא מקובל
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       2הסכם חלק 

מבוקש כי אחריות הקבלן עפ"י    כללי 12סעיף . 36
החוזה בכל סעיפי המשנה 
הרלוונטיים תהא לנזקים 

ישירים בלבד הקשורים בביצוע 
לחילופין העבודות נשוא החוזה, 

מבוקש להגביל את אחריות 
  הקבלן בסכום

הבקשה 
  נדחית

מבוקש למחוק את המילה    12.4סעיף . 37
"העלולים" שאינה עולה בקנה 
אחד עם עקרונות דיני הנזיקין, 

לפיהם אין פיצוי בגין נזק שעלול 
היה להתרחש, אלא בגין נזק 

  שהתרחש בפועל בלבד. 
  

הבקשה 
  נדחית

אחרי המילה מבוקש כי    12.5סעיף . 38
"משפטיות" בסוגריים תבוא 

  "סבירות", –המילה 

הבקשה 
  נדחית

מבוקש כי השיפוי בסעיפים אלו    12.12, 12.10, 12.7, 12.6סעיפים  . 39
ייעשה בכפוף להמצאת כתב 

התביעה ו/או הדרישה לקבלן 
מייד עם קבלתה אצל המזמין 

וכי תינתן לקבלן הזדמנות 
להתגונן בפניה. כמו כן, המזמין 

לא יתפשר בקשר עם התביעה 
ו/או הדרישה ללא הסכמת 

הקבלן לכך. כמו כן מבוקש כי 
 יום ולא 14השיפוי ייעשה בתוך 

  באופן מיידי. 
  

הבקשה 
  נדחית

מבוקש למחוק את המילה    12.7סעיף . 40
"עלולים", כאמור לעיל, שיפוי 

ניתן בגין נזק שנגרם בפועל ולא 
  נזק שעלול היה להיגרם. 

  

הבקשה 
  נדחית

  
  


