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ההזמנה  1

להציע הצעות 

 מסמך א' -

 –עיקרי ההתקשרות 

  2.4סעיף 

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

 אחראי".

 לא מקובל.

ההזמנה  2

להציע הצעות 

 מסמך א' -

סעיפים  –תנאי סף 

  3.3ו  3.2

מהות המכרז היא "אספקה 
והתקנת מזגנים" ולא אספקה 

 ואחזקה . 
נבקש לשנות את הדרישה 

בסעיפים אלה "לאספקת 
 והתקנת מזגנים". 

 מקובל.

פרטי  3

 -המשתתף 

 1מסמך א' 

 –ניסיון המשתתף 

 3.3 3.2סעיפים 

מהות המכרז היא "אספקה 
והתקנת מזגנים" ולא אספקה 

 ואחזקה . 
נבקש לשנות את הדרישה 

בסעיפים אלה "לאספקת 
 והתקנת מזגנים". 

 מקובל.

 -נוסח המלצה  4

  2מסמך א' 

נוסח ההמלצה מדבר על  המלצה 
אחזקה בשעה שמהות המכרז 

היא על אספקה והתקנה לפיכך 
 נבקש לבטל את המסמך. 

יש להמציא לא מקובל. 
המלצות על שירותי 

 אספקת והתקנת מזגנים.

ערבות בנקאית  5

 3מסמך א'  –

נבקש להוסיף סעיף חדש  ערבות ביצוע 
"דרישה לחילוט הערבות 

תועבר בכתב בלבד. דרישה 
לחילוט שתועבר באמצי 

אלקטרוני , לרבות פקס או 
דוא"ל לא תחשב כאילו 

 נמסרה".

המועצה מבהירה כי 
וסח תקבל ערבות בנ
 וכןהמצורף למכרז 

ערבות שתכלול תוספת 
 משפט זה.

הצהרה  6

 –המשתתף 

 מסמך ב' 

 לא מקובל. נבקש למחוק סעיף זה. 14סעיף 

הצהרה  7

 –המשתתף 

 מסמך ב' 

 לא מקובל. נבקש למחוק סעיף זה. 18סעיף 

 –הסכם  8

 מסמך ג' 

 –מהות ההסכם 

 2.5.1סעיף 

נבקש לשנות את זמן ההגעה 
 שעות".  24ל"בתוך 

 מקובל

 –הסכם  9

 מסמך ג' 

 –מהות ההסכם 

 2.5.2סעיף 

נבקש לשנות את זמן ההגעה 
 שעות".  24ל"בתוך 

 מקובל

 –הסכם  10

 מסמך ג' 

 –מהות ההסכם 

 2.5.6סעיף 

נבקש לשנות את זמן ההגעה 
 שעות".  24ל"בתוך 

 מקובל

 –הסכם  11

 מסמך ג'

 –ההסכם מהות 

 2.6סעיף 

נבקש להוסיף את ה מילים 
"ובכפוף לכל דין" לאחר המילים 

 "בכל עת".

התוספת אינה רלוונטית 
 לא מקובל –

 –הסכם  12

 מסמך ג'

 –מהות ההסכם 

 2.9סעיף 

נבקש למחוק את המילים "מיד 
 14עם" ומקומן לכתוב "בתוך 

 ימי מ.."

 מקובל

 –הסכם  13

 מסמך ג'

 הצהרות והתחייבויות

 –נותן השירותים 

 3.15סעיף 

נבקש למחוק את המילה "מיד" 
בשורה השניה ובמקומה לכתוב 

 "תוך זמן סביר".
וכן נבקש למחוק את המילים 

 מקובל
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 –הסכם  14

 מסמך ג'

הצהרות והתחייבויות 

 –נותן השירותים 

 3.16סעיף 

נבקש למחוק את המילים "או 
 לפצות" בשורה הראשונה.

ובסוף הפסקה להוסיף את 
המשפט "הכל כפוף לכך 

שהעירייה יידעת את נותן 
השירותים בדבר כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה 
ואפשרה לו להשמיע טענותיו 
בנוגע לאחריותו ו/או לטענות 

המועלות נגדו. אפשרה לו 
להעמיד לעירייה הגנה ראויה 

עד ובכפוף לפס"ד חלוט שמו
 ביצועו לא עוכב".

בסוף הסעיף יתווסף: 
"המועצה תודיע לנותן 

השירותים על כל תביעה 
ו/או דרישה עם קבלתה 

ותאפשר לו אפשרות 
 סבירה להתגונן" 

 –הסכם  15

 מסמך ג'

 –אחריות ושיפוי 

 6.2סעיף 

נבקש לאחר המילה "אחראי" 
להוסיף את המילים: "על פי 

 דין".
המילים: ועוד נבקש למחוק את 

 "מוחלטת לכל".
ולמחוק את המילים "מכל סוג 

שהוא" ובמקומן לכתוב 
             "ישירים". 

המילה "מוחלטת" 
 תמחק.

 היתר לא מקובל.

 –הסכם  16

 מסמך ג'

 –אחריות ושיפוי 

 6.4סעיף 

נבקש להוסיף את המילה 
 "הישיר" לאחר המילה "נזק".

 לא מקובל.

 –הסכם  17

 מסמך ג'

 –ושיפוי אחריות 

 6.5סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה 
לכך  את המשפט "הכל כפוף

שהעירייה יידעת את נותן 
השירותים בדבר כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה 
ואפשרה לו להשמיע טענותיו 
בנוגע לאחריותו ו/או לטענות 

המועלות נגדו. אפשרה לו 
להעמיד לעירייה הגנה ראויה 

עד ובכפוף לפס"ד חלוט שמו
 ביצועו לא עוכב".

בסוף הסעיף יתווסף: 
"המועצה תודיע לנותן 

השירותים על כל תביעה 
ו/או דרישה עם קבלתה 

ותאפשר לו אפשרות 
 סבירה להתגונן" 

 –הסכם  18

 מסמך ג'

נבקש בשורה השניה למחוק  7.1סעיף  –ביטוח 
את המילים: "הבלעדי לכל 

 הפחות"
ובשורה השלישית נבקש יש 

המילים: "וכל למחוק את 
תקופה נוספת כל עוד קיימת לו 

 אחריות על פי דין".
 

לתשומת לב המציעים 
על תתי סעיפיו  7סעיף 

ימחק ובמקומו יצוין 
הפנייה לנספח הביטוח 

"מבלי לגרוע  כדקלמן:
מחבות הספק על פי 

הסכם זה ו/או על פי כל 
דין מובהר כי על הספק 

יחולו הוראות נספח 
להסכם  הביטוח המצ"ב

זה ומהווה חלק בלתי 
 נפרד ממנו"



המסמך או  מס"ד

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה נוסח השאלה 

 –הסכם  19

 מסמך ג'

נבקש להוסיף את המילים:  7.2סעיף  –ביטוח 
 "בכפוף לסעיף אחריות צולבת".

 

 ראו התייחסותנו לעיל

 –הסכם  20

 מסמך ג'

נבקש להחליף את המילה  7.5סעיף  –ביטוח 
"צמצום" במילים: "שינוי לרעה 

 של".

 ראו התייחסותנו לעיל

 –הסכם  21

 מסמך ג'

נבקש למחוק את המשפט  7.6סעיף  –ביטוח 
"מוסכם, כי בכל מקרה, עריכת 
הביטוחים לא תפטור את נותן 

השירותים ממלוא חובתו על פי 
 ההסכם והדין".

 ראו התייחסותנו לעיל

 –הסכם  22

 מסמך ג'

נבקש למחוק את המילים:  7.7סעיף  –ביטוח 
"לרכושו ו/או למי מטעמו וכן 

לכל נזק אחר שהוא עלול 
להתחייב בו" ובמקומן יש 

להוסיף את המילים: "אשר 
עלול להיגרם לרכוש המובא על 

ידי נותן השירותים או מטעמו 
לאתר העבודות" לאחר המילים: 

"נשוא הסכם זה" יש להוסיף 
את המילים: "אולם הפטור 

מאחריות לא יחול לטובת אדם 
 אשר גרם לנזק בזדון"

 ו לעילראו התייחסותנ

 –הסכם  23

 מסמך ג'

העדר יחסי עובד 

 8.2סעיף  –מעביד 

נבקש למחוק את המילים 
"מיידית, במלוא" ובמקום 

 לכתוב "בגין".
וכן להוסיף את המילה 

"סבירות" לפני המילים "שיגרמו 
 לה". 

ולהוסיף את המילה "סבירים" 
 לאחר המילים "עורך דין".

ובסוף הפסקה להוסיף את 
וף לכך המשפט "הכל כפ

שהעירייה יידעת את נותן 
השירותים בדבר כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה 
ואפשרה לו להשמיע טענותיו 
בנוגע לאחריותו ו/או לטענות 

המועלות נגדו. אפשרה לו 
להעמיד לעירייה הגנה ראויה 
ובכפוף לפס"ד חלוט שמועד 

 ביצועו לא עוכב".

המילים "מיידית, במלוא" 
 .יוחלפו ב"בגין"

בסוף הסעיף יתווסף: 
"המועצה תודיע לנותן 

השירותים על כל תביעה 
ו/או דרישה עם קבלתה 

ותאפשר לו אפשרות 
 סבירה להתגונן" 
 היתר לא מקובל

 –הסכם  24

 מסמך ג'

סעיף  –ערבות ביצוע 

10.2 

נבקש למחוק את המילים "מיד 
 30עם" ובמקום לכתוב "בתוך 

 ימים מ"

 לא מקובל

 –הסכם  25

 מסמך ג' 

סעיף  –ערבות ביצוע 

10.3 

נבקש לשנות את משך הימים 
ימי  14" -ימי עסקים" ל 7מ"

 עסקים".

 מקובל
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 –הסכם  

 מסמך ג' 

הסבת חוזה וקבלני 

 11סעיף  –משנה 

אנו מצהירים מלכתחילה כי 
לחברתנו אין כלל מתקינים 

עובדי חברה וביצוע העבודות 
במידה שנזכה יבוצע ע"י קבלני 

 .משנה הקשורים בחוזה איתנו
אנו מבקשים לאשר מלכתחילה 

העסקת קבלני משנה לביצוע 
ההתקנות בכפוף לכך 

שהאחריות המלאה לביצוע 
העבודות עפ"י תנאי הסכם זה 

בלן הזוכה תישאר בידי הק
 במכרז.

 מקובל

נספח  –ערבות  26

 ב' 

נבקש לשנות בפסקה השניה  
ימים"  7את משך הזמן מ "תוך 

 ימים".  30ל "תוך 
ולהוסיף משפט "דרישה לחילוט 

הערבות תימסר בכתב בלבד. 
דרישה לחילוט הערבות 

שתימסר באמצעי אלקטרוני, 
לא  –לרבות פקס או דוא"ל 
 תחשב כאילו נמסרה".

 מקובללא 

נספח הביטוח  27

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 1סעיף 

נבקש למחוק את המילה 
"מסירת" ובמקומה לכתוב את 

 המילה "סיום".
 

 מקובל

נספח הביטוח  28

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 2.1סעיף 

לאחר  -נבקש בשורה הראשונה
המילה "רכב" יש להוסיף את 

המילים: "החייבים בביטוח 
לאחר המילה אחריות   חובה"

יש למחוק את המילים: "שלא 
יפתח מ" ולהוסיף את המילה 

 :של"
 -יש לשנות את גבול האחריות ל

400,000 .₪ 
ובשורה השניה נבקש למחוק 

את המילים: "ביטוח עצמי בסך 
 ₪" 750,000של 

 מקובל .1
 מקובל .2
 לא מקובל .3

נספח הביטוח  29

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 2.3סעיף 

יש  -בשורה הראשונהנבקש 
למחוק את המילים: "הנובע 

 מסיבה כלשהי"
בשורה השלישית נבקש יש 
 -לשנות את גבול האחריות ל

יש למחוק את ₪,  400,000
 המילה "כל" 

וכן נבקש למחוק את המילים: 
"הביטוח יורחב.... בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת".

 לא מקובל .1
 מקובל .2
 לא מקובל .3
 לא מקובל .4

 נספח הביטוח 30

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 2.5סעיף 

 לא מקובל             נבקש למחוק סעיף זה.
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נספח הביטוח  31

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 4סעיף 

נבקש למחוק את המילים: "לא 
ולהוסיף את   יאוחר ממועד"

 המילה "עם"
לאחר  -וכן בשורה השניה

המילה "לתקופה" יש להוסיף 
 את המילה "ביטוח"

 מקובללא  .1
 מקובל .2

נספח הביטוח  32

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 5סעיף 

יש למחוק  -בשורה השלישית
 את המילה "מיד"

מבוקש למחוק את הפסקה 
האחרונה שמתחילה בשורה 

 החמישית

 מקובל .1
 לא מקובל .2

נספח הביטוח  33

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 9סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
כפוף לכך  המשפט "הכל

שהעירייה יידעת את נותן 
השירותים בדבר כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה 
ואפשרה לו להשמיע טענותיו 
בנוגע לאחריותו ו/או לטענות 

המועלות נגדו. אפשרה לו 
להעמיד לעירייה הגנה ראויה 
ובכפוף לפס"ד חלוט שמועד 

 ביצועו לא עוכב".

לא מקובל, אך יובהר כי 
להוראות  נספח זה כפוף

השיפוי והאחריות 
 המפורטים בהסכם

נספח הביטוח  34

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 10סעיף 

נבקש לאחר המילה "אחריות" 
 יתווספו המילים "על פי דין".

ולמחוק את המשפט "למבקש 
האישור הזכות לתבוע או לקזז 

בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 
למבקש האישור בגין הפרה 

זאת בהתאם לשיקול כאמור וכל 
הדעת הבלעדי של מבקש 

 האישור".

 מקובל .1
 לא מקובל .2

נספח הביטוח  35

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 12סעיף 

נבקש למחוק את המילים: 
"הוראות סעיף הביטוח לעיל 

יובאו לידיעת ... מטעם 
 המבוטח"

נבקש למחוק  -ובשורה השניה
את המילים: "כתנאי לתחילת 

 העסקתם".
המילה "באחריות" וכן לאחר 

יתווספו המילים "על פי דין" וכן 
 כי ימחקו המילים: "ו/או לפצות".

ובסוף הפסקה להוסיף את 
המשפט " הכל כפוף לכך 
שהעירייה יידעת את נותן 

השירותים בדבר כל תביעה ו/או 
דרישה מיד עם קבלתה 

ואפשרה לו להשמיע טענותיו 
בנוגע לאחריותו ו/או לטענות 

אפשרה לו  המועלות נגדו.
להעמיד לעירייה הגנה ראויה 

 לא מקובל .1
 לא מקובל .2
 מקובל .3
 מקובל .4
 מקובל .5
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 ביצועו לא עוכב".

נספח הביטוח  36

 נספח ג' –

 –ביטוחי המבוטח 

 14סעיף 

שורה  -נבקש בפסקה שלישית
למחוק את המילים  -שניה

"באופן מלא" ולאחר המילה 
"אחראי" יש להוסיף את 

 המילים: על פי דין" . 
נבקש  -ובשורה השלישית

"בפיצוי  למחוק את המילים:
ו/או" וכן למחוק את המילים 
"מיד עם דרישתו הראשונה 

 בכתב". 
 -ופסקה אחרונה מושחרת

נבקש למחוק את המילים 
"אישורי הביטוח שצורפו הינם 

דוגמה בלבד ואינם נוסח 
 מחייב". 

 בקשות מקובלות

נספח הביטוח  37

 נספח ג' –

ביטוחי המבוטח 

 15.4סעיף  –יכללו  

נבקש למחוק את המילים" 
מצמצם" ובמקומן להוסיף את 

 המילים: "משנה לרעה"

 לא מקובל

נספח הביטוח  38

 נספח ג' –

ביטוחי המבוטח 

 15.5סעיף  –יכללו  

נבקש למחוק את המילים 
 "2013"מהדורה 

 מקובל

נספח הביטוח  39

 נספח ג' –

ביטוחי המבוטח 

 15.6סעיף  –יכללו  

נבקש למחוק את המילים וכן 
כלפי כל אדם... על זכות 

 התחלוף לטובתו".

 לא מקובל

נספח הביטוח  40

 נספח ג' –

ביטוחי המבוטח 

 16סעיף  –יכללו  

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
המשפט "עם זאת, איחור של 

ימים בהמצאת אישור  10עד 
עריכת הביטוח, מיום דרישת 

מבקש האישור בכתב, לא יהווה 
  הפרה על פי הסכם זה".

 מקובל

אישור קיום  41

 ביטוחי

נבקש להוסיף "משולב עם  אחריות מקצועית 
 חבות מוצר".

  309נבקש למחוק קוד 
 –ולשנות את תקופת הגילוי ל 

 חודשים.  6

 מקובל .1
 לא מקובל .2
 מקובל .3

אישור קיום  42

 ביטוחי

 062נבקש למחוק את קוד  פירוט השירותים 
ובמקומו להוסיף את הקודים 

  046 -ו 029

 לא מקובל      

 –כתב כמויות  43

 מסמך י'

מזגן מפוצל עילי 

סעיף  – אינוורטר

15.1.170 

 20%נבקש לקבל תוספת 
 במחיר המכרז. 

 20%מאושר תוספת 
 

 –כתב כמויות  44

 מסמך י'

מזגנים מיני מרכזיים 

סעיפים  –

15.2.020-

15.2.150 

 40%נבקש לקבל תוספת של 
 במחיר המכרז.

 30%מאושר תוספת 
 

 –כתב כמויות  45

 מסמך י'

מזגנים מיני מרכזיים 

סעיפים  – אינוורטר

 60%נבקש לקבל תוספת של 
 במחיר המכרז

 40%מאושר תוספת 
 



המסמך או  מס"ד

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה נוסח השאלה 

15.2.160-

15.2.220 

 –כתב כמויות  46

 מסמך י'

 –טון  3-4-5מזגנים 

-15.2.230סעיפים 

15.2.250 

 80%נבקש לקבל תוספת של 
 במחיר המכרז.

 40%מאושר תוספת 
 

 

 


