אגף גזברות

כ"ד אלול תשפ"ב
 20ספטמבר 2022
סימוכין220354 :

הבהרות ושינויים מכרז פומבי  59/22לביצוע עבודות קבלניות שדרוג תחנת שאיבה
לביוב בית עריף
מועד אחרון להגשת המכרז עודכן ליום  30/10/2022בשעה 16:00
העמוד
מס'
שאלה במכרז
30 .1

סעיף
במכרז
37.1

30 .2

31 .3

37.4
1

השאלה
נבקש להגביל את חבות הקבלן לחבות על פי
דין בלבד .יש למחוק את המילים "לכל נזק".
יש למחוק את המילים "או בעקיפין".
נבקש למחוק את המילים "בגין כל נזק".
נבקש למחוק את המילים "או עלול
להיגרם" .במקום המילה "מיד" נבקש
שייכתב "תוך זמן סביר" .כמו כן ,נבקש
להוסיף בסוף הפסקה כי "השיפוי יינתן
לאחר קבלת פס"ד שביצועו לא עוכב ,וככל
שתוגש דרישה ו/או תביעה נגד הקבלן ,תינתן
לו האפשרות להתגונן מפניה".
נבקש למחוק את המילים "כל ההוצאות
המשפטיות ...כאמור".
נבקש למחוק את המילים "לדרישת מבקש
האישור ...לתגמולי הביטוח".

– 36 .4
נספח
ביטוח
36 .5

2.1

36 .6

2.3

נבקש להפחית את ג .האחריות בביטוח צד ג'
רכב ל 500 -אש"ח ,ונבקש כי ייכתב שביטוח
זה ייערך עבור כלי רכב החייבים בביטוח
"חובה".
לאחר המילים "נזק בזדון" נבקש שייכתב
"על בסיס "נזק ראשון" .נבקש למחוק את
המילים "הביטוח יכלול כיסוי ...צולבת".

36 .7
36 .8

2.4
3

36 .9

4

נבקש למחוק את הסעיף.
נבקש שיתווסף כי למרות האמור בסעיף זה,
תגמולי ביטוח בסך של מיליון דולר יועברו
ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק.
נבקש למחוק את המילים "וביטוח חובה...
צד ג'".

36 .10
36 .11

5
6

37 .12

8

37 .13

9

37 .14

11

38 .15

12

נבקש שיצוין כי המבוטח יישא בתשלום ה.
עצמית בביטוח העבודות הקבלניות רק בגין
מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו.
כמו כן ,נבקש שיצוין כי הקיזוז מותנה
במסירת הודעה בכתב.
נבקש למחוק את המילים "ו/או כלפי מי
מטעם מבקש האישור" .כמו כן ,יש למחוק
את המילים "בכל ביטוח חבות ...צולבת".
יש למחוק את המילים "בשמו ובשם הבאים
מטעם המבוטח" .כמו כן ,יש למחוק
"היועצים והגומרים הקשורים לביצוע
העבודות" .יש למחוק את המילים "ו/או על
ידי מי מטעם המבוטח".
נבקש למחוק את המילים "על פי הסכם זה
או".
נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות".
נבקש למחוק את המילים "מוסכם בזאת...
המשפטיות".

לא מקובל.
המילה "מיד" תוחלף ב"-תוך זמן סביר
לפי קביעת המועצה".
כמו כן ,בסוף הפסקה יתווסף "השיפוי
יינתן לאחר קבלת פס"ד שביצועו לא
עוכב ,וככל שתוגש דרישה ו/או תביעה
נגד הקבלן ,תינתן לו האפשרות להתגונן
מפניה"
לא מוקבל.
לא מקובל

 .1מקובל
 .2לא מקובל
 .1מקובל
 .2לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל

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

 .1מקובל
 .2לא מקובל

העמוד
מס'
שאלה במכרז
38 .16

סעיף
במכרז
14

38 .17
38 .18

15
16

39 .19
39 .20

17.5
17.6

39 .21

17.8

 .22אישור
ביטוח

פוליסת
עבודות
קבלניות
– רכוש
פוליסת
עבודות
קבלניות
– צד ג'

 .24אישור
ביטוח

פוליסת
עבודות
קבלניות
– חבות
מעבידים
12.2

.22 .26

16.2

23 .27

16.4

24 .28

18.7

24 .29

19.2

26 .30

25.5

27 .31

27.5

28 .32

32.1

29 .33

 35רבתי

30 .34

37.1

.35

37.3/4

31 .36

39.7

 .37עמ' 18

7.4
בהסכם

 .23אישור
ביטוח

20 .25

השאלה
נבקש למחוק סעיף זה ,או לחילופין להותיר
רק את הפסקה האחרונה של הסעיף ולציין
כי המבוטח יהיה אחראי על פי דין ולא באופן
מלא .יש למחוק את המילים "בפיצוי ו/או".
נבקש למחוק את הסעיף.
ראו הערה בסעיף  – 8נבקש להחיל אותה
לגבי סעיף זה.
נבקש למחוק "מהדורה ."2013
נבקש למחוק את המילים "וכלפי הבאים...
לטובתו".
נבקש שיצוין כי המבוטח יישא בתשלום ה.
עצמית בביטוח העבודות הקבלניות רק בגין
מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו.
יש למחוק את קוד  .324תקופת תחזוקה
מורחבת של  12חודשים בלבד.
נבקש להפחית את גבול האחריות ל4 -
מש"ח .נזק תוצאתי – ניתן להתחייב ל10%-
מהנזק מקסימום  .₪ 100,000נזק ישיר –
 10%מתגמולי הביטוח .רעד והחלשת משען
–  10%מתגמולי הביטוח.
נבקש למחוק את הפרק ולהתחייב לביטוח
חבות מעבידים כפוליסה נפרדת .נבקש
למחוק את קוד .307

לא מקובל
אולם מובהר בזאת כי סעיף זה כפוף
להוראות השיפוי והאחריות בהסכם
עצמו
לא מקובל
ראו תשובתנו לסעיף  8לעיל
מקובל
לא מקובל
לא מקובל

 .1לא מקובל
 .2לא מקובל
לא מקובל
מובהר כי אישור הביטוח החתום
וסכומי הביטוח/גבולות האחריות
המצוינים בו יבחנו לאור שווי העבודות
בפועל ובהתאם לשיקול דעת המועצה
בקשה לא מקובלת אולם מובהר כי
אישור הביטוח החתום יבחן בהתאם
לשיקול דעת המועצה

מבוקש להגביל את סמכות המפקח לפסילה ניתן להוסיף המפקח יפעל לאחר
– שתהיה ביחס לתכניות – מומחיות ראויה קבלת חוות דעת המתכנן

מושג סובייקטיבי ,לא ברור אילו הוצאות
יגרמו למזמין אם הקבלן מתקן על חשבונו –
נודה למחיקה.
מבוקש כי יהיה דקל פחות  10%לאור
השינויים במחירים בשוק ולחלופין 10%+
רווח קבלני כמקובל
מבוקש להגביל דחיה שלא תעלה על סך של 3
חודשים
מבוקש  :1להגביל את פרק הזמן מהודעה
למפקח ועד הגעתו לבדיקה ל 48-ש' כמו כן
במידה ומתגלה שהעבודה שכוסתה בוצעה
כראוי המזמין יישא בעלות התיקון
מבוקש כי יובהר כי ציוד הקבלן לצורך ביצוע
העבודות יישאר בבעלותו במהלך כל ביצוע
העבודות (צמ"ה וכו')
העברת זכויות – מבוקש כי העברת שליטה
תהיה בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך
מבוקש כי המזמין ייתן לקבלן הודעה בכתב,
רשות להתגונן ולא יתפשר מבלי שיקבל את
אישור הקבלן שלא יימנע אלא מטעמים
סבירים.
מבוקש להגביל ל 12חודשים את אחריות
הקבלן
מבוקש כי כל האמור יהיה בכפוף לתשלום
התמורה בגין העבודות שהקבלן ביצע
מבוקש להגביל לנזקים ישירים בלבד ועד
לתום תקופת הבדק
מבוקש כי המזמין ייתן לקבלן הודעה בכתב,
רשות להתגונן ולא יתפשר מבלי שיקבל את
אישור הקבלן שלא יימנע אלא מטעמים
סבירים.
מבוקש כי ערבות הבדק תוגבל לתקופה של
 12חודשים ממועד מסירת העבודות
נדרש על ידיכם בהגדרות כ"א עוזר בטיחות
קבוע באתר ,הדרישה אינה סבירה
בפרויקטים בהיקפים הנ"ל.

הנוסח יישאר דקל פחות  20אחוז
ניתן לקבל ההערה
לא מקובל

אין לי התנגדות
להשאיר את הסעיף על כנו
מקובל.

לא מקובל

הקבלן יצא מהשטח ורק לאחר
מכן יבוצע חשבון לתשלום
לא מקובל.
מקובל.

לא מקובל

עוזר בטיחות יהיה באתר עד גמר
עבודות הקמת בורות בשטח
התחנה

העמוד
מס'
שאלה במכרז
 .38כללי

סעיף
במכרז
כללי

השאלה
מי מתחזק את התחנה הקיימת בתקופת
ההקמה וע"ח מי תחזוקה זו?

קבלן מטעם המועצה מתחזק את
התחנה במהלך ביצוע העבודות

 .39כללי

כללי

מבקשים לקבל את כתב הכמויות באקסל
או skn

לא מאושר

 .40עמ' 18

7.4.3

 .41עמ' 18

7.4.6

 .42עמ'
24-25

21

 .43עמ' 57

נספח
ח'1

נבקש לשנות  -לא נדרש מהנדס בטיחות
במידת הצורך יגיע לאתר ממונה הבטיחות
של הקבלן
נדרש למנות עוזר בטיחות על פי סעיף  25ב'
לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד
 1954רק במידה ו" :מתבצעת עבודת בניה של
מבנה שגובהו מעל  7מטרים ושטחו מעל
 1000מ"ר או באתרים מסומים שבהם
מתבצעות עבודות בניה הנדסיות.
נבקש להחליף בכל מקום ממהנדס בטיחות
לממונה הבטיחות  ,בעבודה בסדר גודל שכזה
אין חובת תוכנית בטיחות  ,יש להחליף
ל"סקר סיכונים" במקום.
נבקש להחליף להצהרת ממונה הבטיחות
במקום מהנדס הבטיחות.

לא מאושר

 .44עמ' 58

3.1

עוזר בטיחות יהיה באתר עד גמר
עבודות הקמת בורות בשטח
התחנה

עוזר בטיחות יהיה באתר עד גמר
עבודות הקמת בורות בשטח
התחנה
עוזר בטיחות יהיה באתר עד גמר
עבודות הקמת בורות בשטח
התחנה
"מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת עוזר בטיחות יהיה באתר עד גמר
היקף פעילותו באתר (מינימום ביקורת עבודות הקמת בורות בשטח
שבועית בת  4שע' )"– נבקש לשנות
לביקורת התחנה
אחת לרבעון לכל היותר ללא הגדרת שעות.

