
7.11.2022 

אויר  מערכות מיזוג  תלאספקה והתקנ 28/2022פומבי מס'  מסגרת רזמכתשובות  הבהרה להנדון: 
  במוסדות ציבור בשטח שיפוט מועצה מקומית ג'ת

שם  מס"ד 
 המסמך 

מספר 
 עמוד

מספר 
 סעיף

  שאלה/השגה 

פסקה   2 פרק א'   .1
 אחרונה 

ב  ההצעה  הגשת  אם  להבהיר    2-נבקש 
  2עותקים הכוונה היא למקור והעתק או  

להגשת   אפשרות  תהיה  כי  נבקש  מקור. 
 מקור + העתק.  

 מאושר

בצירוף   2.3.7 4 פרק א'    .2 הכוונה  מה  להבהיר  נבקש 
מהו   מנהלים",  של  מאושרת  "רשימה 
המסמך המדויק אותו יש לצרף המעיד על  

 מנהלים מדובר? כך וכן בנוגע לאיזה 

יש לצרף מסמך המעיד על  
בשם   לחתום  המורשים 
מסמכי   את  התאגיד 
עו"ד   )אישור  ההצעה 

 רו"ח(/
ייחשב    כינבקש   2.4.3 5 פרק א'   .3 לא  להלן  האמור 

הדורשת    עברה/המחאה כה ו/או  אסורה 
אישור   זכויות    המועצה:את  המחאת 

, לרבות  הקבלןבתוך קבוצת החברות של  
אחזקות   )כדוגמת  -ורה שינוי  ארגון 

בכפוף לכך    שינויים בבעלות או בשליטה(,
 לא תפגענה. המועצהשזכויות  

 
 

מאושר בהתאם  לא   .
במידה   הסעיף,  להוראות 
יוכל   הזוכה  הדבר  ויידרש 
לפנות למועצה לקבל אישור  
המקרה   בחינת  תוך  בכתב 

 הפרטני

 28 17 פרק ב'   .4

המסמך   2.8 6 פרק א'   .5 לצד  בכותרת  לציין  נבקש 
ג'   נספח  מהו  מצורף  4הרלוונטי  שכן   ,

ברור   זה  ואין  כותרת  ללא  אך  מחירון 
 מהיכן מתחיל.  

ב מצוי  ג'  המחירון  פרק 
 17-21 יםעמוד

  5.1.2 8 פרק א'   .6
 
 
 

המחירים   ממדד  ישונה  המדד  כי  נבקש 
 לצרכן למדד תשומות הבנייה.

 
 
 
 
 

 לא מאושר 

 11.6.2 14 פרק א'   .7

פרק א'    .8
נספח   –

   2א'

פסקה   19
 שנייה 

 23.7 14 פרק ב'   .9

 26.4 16 פרק ב'   .10

  –פרק ב'   .11
נספח  

 1ב'

הגדרת   21
 ה"מדד" 

גם   .1 5.2.1 8 פרק א'   .12 שיהיה  יכול  הניסיון  כי  נבקש 
שכן   המציע,  מטעם  משנה  לקבלני 
לביצוע   משנה  קבלני  מפעיל  המציע 
המקובל   הנוהג  וזה  אלה  עבודות 

 בשוק. 
יש   .2 בדיוק  תעודות  אילו  לציין  נבקש 

הסף   תנאי  את  להוכיח  כדי  לצרף 
 האמור.  

 
לא מאושר. הניסיון הנדרש  
במציע   להתקיים  חייב 
הנדרשות התעודות   עצמו. 

טבלת   הן  ניסיון  להוכחות 
כדוגמת  בשירותים  ניסיון 
שנות   פירוט  עם  המכרז 
של   קשר  ופרטי  פעילות 

 הלוקחות והמלצות בכתב.
 

בשמות   6.4.2.2 9 פרק א'   .13 הכוונה  למי  להבהיר  נבקש 
בחברה   מדובר  התאגיד.  של  המנהלים 
נבקש   רבים.  מנהלים  וישנם  ציבורית 

 לדייק למי הכוונה. 

המנהלים  שמות  
על   לחתום  המוסמכים 
וכן  ההצעה  מסמכי 
על   האחראים  המנהלים 
נשוא   השירותים  מתן 

 .צעהה
  7.3 10 פרק א'   .14



  חילוט שסעיפים אלה כך נבקש לעדכן  .1 11.6.6 14 פרק א'   .15
ה  ידי  על  כפוף  מועצה  הערבות  יהיה 

של מראש    קבלןלכך  הודעה  ניתנה 
טרם    עסקים  ימי  14ובכתב של לפחות  

ההחלטה על מימושה ולאחר שניתנה  
ההפרה    קבלןל את  לתקן  הזדמנות 

טענותיו   להשמיע  וכן  )לכאורה( 
ההפרה   לטענת  בקשר  ולהתגונן 

שה ככל  וכי  חליט  ת  מועצההאמורה, 
של   טענותיו  חרף  הערבות  את  לחלט 

כסעד קבלןה ייחשב  זה  מימוש   ,
זכאי לו  ההבלעדי  בקשר    המועצת 

שחילו מבלי  הנטענת,  זה  להפרה  ט 
ה כהסכמת  לטענות  קבלן  ייחשב 

  קבלןומבלי לגרוע מזכויות ה  מועצה ה
 לפי כל דין.  

חילוט   .2 כי  להבהיר  עקב  ערבות  נבקש 
משפטי לקבלת    ,הליך  בכפוף  ייעשה 

ביצועו   עוכב  שלא  חלוט  דין  פסק 
להצטרף    קבלן ושל הזדמנות  ניתנה 

להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו  
, אלא  ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר

של  המפורשת  הסכמתו  ניתנה  אם 
 לפשרה שהושגה.   קבלןה

 
 

פרק א'    .16 לא מאושר. 
נספח   –

   1א'

16 15.9.4 

 25.9, 25.7 15 פרק ב'   .17

  26.2 15 פרק ב'   .18
 
 

 לא מאושר. 

,  7.3.1 10 פרק א'   .19
7.3.2 

שהאמור   כך  הסעיפים  את  לעדכן  נבקש 
 בהם יוכח על ידי בית המשפט. 

 לא מאושר. 

נבקש להבהיר כי רק אם המציע לא פעל   7.3.4 10 פרק א'   .20
ימי עסקים,   7בהתאם לאמור בסעיף מעל  

 אז ניתן יהיה לחלט את הערבות.  

 לא מאושר. 

בסעיף     11.2.1 12 פרק א'   .21 ההוראה  את  לבטל  נבקש 
המתייחסת למשא ומתן עם הזוכה בנוגע  
עלול   הדבר  שכן  זכייתו,  לאחר  להנחה 

 להוות הפרת השוויון בין המציעים.  

כי   יובהר  מאושר.  לא 
לדיני   בכפוף  היא  הכוונה 

 המכרזים.

    11.3.7 13 פרק א'   .22
 
 
 

 נבקש הצמדה למדד תשומות הבנייה.  
 

 
 
 
 

 לא מאושר 

פרק א'    .23
נספח   –

 1א'

17 14 

 10.3 6 פרק ב'   .24

 12.4.1 7 פרק ב'    .25

 25 15, 14 פרק ב'   .26

נבקש לתקן את הסעיף כך ששינוי עבודות   13.5 15 פרק א'   .27
העבודות   מהיקף  החורג  המועצה  ידי  על 
במסמכי   המוסכמים  העבודות  ואופי 

 המכרז, יחול בהתאם למנגנון שינויים. 

 
 לא מאושר 

יציית   14.2 15 פרק א'   .28 שהקבלן  ככל  כי  להבהיר  נבקש 
להוראות המפקח/המנהל מטעם המועצה  

ההסכם   להוראות  יוביל  בניגוד  והדבר 
 לנזק, הקבלן לא יישא באחריות בגין כך. 

 
 . לא מאושר

נבקש כי החלטת המפקח תהיה מנומקת   14.3 15 פרק א'   .29
 ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן. 

 מאושר

ביצוע   .1 15.3 15 פרק א'   .30 אפשרות  מראש  לאשר  נבקש 
שכן   משנה,  קבלני  באמצעות  עבודות 
כך הקבלן פועל וכך נהוג בשוק. זאת  
של   מאחריותו  לגרוע  מבלי  כמובן 

 הקבלן לקיום הוראות ההסכם. 

 
 
 

 לא מאושר 

 30   18, 17 פרק ב'    .31

 00.16 5 פרק ג'    .32



משנה .2 קבלן  לפסילת  נבקש    -באשר 
ה את  שה  אמורלהכפיף    מועצה לכך 

רשאית משנה,  היה  קבלן  לפסול  ת 
הכ סבירים  לנימוקים  וללים  בהתאם 

חוסר מקצועיות, רשלנות וכיו"ב ולא  
וכן   שהיא  סיבה  מתן  תעניק  מכל 

 להתגונן.  לקבלן הזדמנות 
בנוגע   15.9.3 16 פרק א'   .33 רק  יחול  בסעיף  האמור  כי  נבקש 

לשיבוש בלוחות הזמנים או עיכוב הנובע  
 ממעשה או מחדל של הקבלן. 

 מאושר

עבודות   11 17 פרק א'   .34 תקופת  את  לשנות  נבקש 
הגגות   וכן  והחשמל  האינסטלציה 

 חודשים.   12- והאיטום ל

 מאושר

נבקש למחוק את ההוראה בנוגע לוויתור   15 17 פרק א'   .35
על התראה בכתב עקב הפרה או אי מילוי  
הוראה, אין זה סביר לדרוש זאת שהקבלן  

 יהיה מודע להפרה לכאורה.  

 לא מאושר. 

פרק א'    .36
נספח   –

 2א'

פסקה   19
 ראשונה 

נבקש לתקן את מספר המכרז בערבות, כך  
" ביתר  28/2022שיופיע:  שמופיע  כפי   "

"מסמכי   ולא  כפי  2022/28המכרז   "
 שמופיע כעת. 

 שני הנוסחים יתקבלו.

פרק א'    .37
נספח   –

 5א'

נבקש לאשר הגשת אישור רו"ח בהתאם   כללי  22-21
המהותי המצורף    לתוכן  בנוסח  הקיים 

, אף אם לא יהיה זהה במדויק  5במסמך א'
שכן   המכרז,  למסמכי  המצורף  לנוסח 
חשבון   רואי  של  בפורמטים  מדובר 

 שמאושרים על ידי לשכת רואי החשבון. 

 
 מאושר.

,  4.5, 4.4 4 פרק ב'   .38
5.13 

זכות   כי  ההסכם    המועצהנבקש  לביטול 
ורק  תהיה   של  אך  מחדל  או  מעשה  בשל 

 . קבלןה
ביטול    התראה על  קבלןתינתן ל  כמו כן, כי

  30מראש ובכתב של לפחות    ההתקשרות
זכות   לו  תוענק  וכי  עסקים  להתגונן  ימי 

 ולתקן את ההפרה. 

 
 

יהיה   הקבלן  מאושר.  לא 
במסגרת   להתגונן  רשאי 

 4.4הזמן המצוין בסעיף 

נבקש כי החלטת המפקח תהיה מנומקת   5.11 4 פרק ב'   .39
 ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן. 

 מאושר

נבקש כי תינתן אפשרות לכך שרק לקבלן   5.22 5 פרק ב'   .40
יהיה רישיון קבלן בהתאם לאמור בסעיף,  
לגביהם   חל  אשר  מתקינים  ישנם  שכן 
אינה   זו  דרישה  ולכן  לכך  בנוגע  פטור 
על   היא  האחריות  אופן  ובכל  רלוונטית 

 הקבלן.  

 
 

 1.1.1.6 6 פרק ג'   .41 לא מאושר 

נבקש כי כן תהיה בלעדיות לקבלן הזוכה,   9 6 פרק ב'   .42
ההליך   כל  את  מייתר  הדבר  אחרת 
חלוקת   כי  להבהיר  נבקש  וכן  המכרזי. 
העבודה תבוצע רק בין הזוכים האפשריים  
לקבלנים   לפנות  תוכל  לא  המועצה  וכי 
אשר   העבודות,  ביצוע  בתחום  חיצוניים, 

 לא הגישו הצעה למכרז.  

 
 
 

 לא מאושר 

נבקש להוסיף בסיפה של הסעיפים הללו   10.3 6 פרק ב'   .43
אחרת   סוכם  אם  "אלא  המילים:  את 

 ובכתב".  

 לא מאושר. 

 לא מאושר.  10.4 7 פרק ב'   .44

הרלוונטית בסעיף,    יש לתקן את ההפנייה 12.2 7 פרק ב'   .45
סעיף    שכן    8במקום  כעת,  שמופיע  כפי 

 נראה כי אינה רלוונטית. 

  22.3ההפניה תתוקן לסעיף  
 לפרק ב'

נבקש לשנות את תנאי התשלום כך שיהיו   12.4.3 7 פרק ב'   .46
 . 90, במקום  60בתנאי שוטף + 

 לא מאושר 



 13.1 8 פרק ב'   .47
נבקש לקבוע ביחס לפיצויים המוסכמים  

 , כדלקמן:  הסכםשנקבעו בהוראות ה 

הפיצויים   .1 סך  את  להפחית  נבקש 
ב על  50%-המוסכמים  שיעמדו  כך   ,

5,000   .₪ 

האמורה   .2 הריבית  את  לבטל  נבקש 
- , או לחלופין להפחיתה ל 14.2בסעיף  

בגין  1% כזו  לריבית  הצדקה  אין   .
כה   בסכום  שלא  ובטח  מוסכם  פיצוי 

 גבוה.  

  כי סך הפיצויים   14.3.1נבקש בסעיף   .3
מ ל   500-יופחת  סכום   100-ש"ח   ,₪

 סביר יותר בגין האירוע האמור.

הפיצוי .4 הטלת  טרם  כי    ים נבקש 
המיהמוסכ ל  מועצה ם,    קבלן תעניק 

את   לתקן  והזדמנות  להתגונן  זכות 
תוך   עסקים    3ההפרה  לפחות  ימי 

 ההודעה על כך. קבלת ממועד

יהוו   .5 שנקבעו  המוסכמים  הפיצויים 
להפרות  ביחס  ובלעדי  יחיד    כסעד 

 .  שבגינם נקבע פיצוי מוסכם

שה  הסכםה .6 כך  לא    מועצהיעודכן 
את   לסיים  ו/או  לבטל  רשאית  תהיה 

עיכובים/איחורים    הסכםה בגין 
על   העבודות  בביצוע/מסירת/השלמת 

ה יסודיותידי  עוד  קבלן/הפרות  כל   ,
הפיצויים    קבלן ה את  משלם 

 .הסכםהמוסכמים המפורטים ב 

להחריג .7 לגבות    נבקש  הזכות  את 
אי   בהן  בנסיבות  מוסכמים  פיצויים 
באיחור,   ביצועם  או  העבודות  ביצוע 
בשליטת   שהיו  אירועים  בשל  נבע  לא 

 . קבלןה

של   .8 המצטבר  ההיקף  כי  נבקש 
על   יושתו  הפיצויים המוסכמים אשר 

לאורך כל תקופת ההתקשרות    קבלןה
של   מסך  גבוהים  יהיו  מסך    3%לא 

 . בפועל קבלןשתשולם להתמורה 

 

  14 9 פרק ב'   .48

  8 17 פרק א'    .49

 .לא מאושר.  1

 

- .שיעור הריבית ישונה ל2
1%. 

 

 .לא מאושר. 3

 

 .מאושר.4

 

 

 

 .לא מאושר. 5

 

 

 .לא מאושר 6

 

 

 

 

המבוקש 7 מאושר.  לא   .
בסעיף   להסכם    13.7מצוין 

 שצורף למסמכי המכרז. 

 

 

 .לא מאושר. 8

תתי   13.3 8 פרק ב'   .50 את  לעדכן  הסעיפים  נבקש 
יהיו   הקבלן  שהפרות  כך  הרלוונטיים, 
מבוססות על סמך פסק דין חלוט שביצועו  
של   דעתה  הנחת  לפי  ולא  עוכב,  לא 

 המועצה. 

 לא מאושר. 

,  13.3.5 8 פרק ב'   .51
13.3.6 

את   הסעיפים  של  בסיפה  להוסיף  נבקש 
ימים    30המילים: "והאמור לא הוסר תוך  

 מיום קבלתו".  

 לא מאושר. 

הסעי  13.6 8 פרק ב'   .52 מהוראות  לגרוע  בהסכם    פיםמבלי 
ל המגיע  לתשלום  בגין    קבלן בנוגע 

  קבלן שסופקו על ידו, נבקש כי ה  העבודות
)א(   כדלקמן:  לתשלום  גם  זכאי  יהיה 

 
 

שינוי   אין  מאושר.  לא 
 בסעיף.



קבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות  
אשר נגרמו לו בשל הפסקת ההתקשרות;  
לצורך   שהוצאו  הזמנות  בגין  פיצוי  )ב( 

 . אספקת השירותים ואשר לא ניתן לבטלן
  10%- נבקש להפחית את אחוז התקורה מ 14.4 9 פרק ב'   .53

 .  5%-ל
 לא מאושר 

את   15.1.2 10 פרק ב'   .54 הסעיף  של  בסיפה  להוסיף  נבקש 
מטעמו,   משנה  קבלן  "למעט  המילים: 

- אשר מובהר כי לא מתקיימים יחסי עובד
 מעביד בינו לבין הקבלן".  

 מאושר.

הסעי  נבקש 16.6 10 פרק ב'   .55 את  כךפיםלתקן  שחובת    , 
, תהא בכפוף לאחריותו  קבלןהשיפוי של ה

שביצועו  דין חלוט,  -לפי דין ורק על פי פסק
ל ניתנה  עוד  וכל  עוכב  הזדמנות    ולא 

 להתגונן.  

נבקש להוסיף הוראה מפורשת באופן    וכן
ה הבא:   של  השיפוי  תקום  קבלן  "חובת 

ש התנאים  ת  המועצהובלבד  את  קיים 
( הבאים:  לת (  1המצטברים    קבלן ודיע 

דרישה/תביעה   כל  קבלת  לאחר  בסמוך 
  קבלן יתן לת(  2הנובעת מהסעיף כאמור; )

לנ כל  אפשרות  מול  ההגנה  את  הל 
כאמור;  מהסעיף  הנובעת  דרישה/תביעה 

לקבל את הסכמת  תלא    (3) תפשר, מבלי 
)  קבלןה ובכתב;  מראש  אפשר ת(  4לכך 
עורך    קבלןל וזהות  לקבוע את קו ההגנה 

מהסעיף   הנובע  ההליך  את  שינהל  הדין 
( לת(  5כאמור;  או    קבלןמציא  כל מסמך 

בפני   הגנתו  לניהול  שיידרש  מידע 
 ביעה הנובעת מהסעיף כאמור". דרישה/ת

עמ'  23בסעיף   ב'    13,  נבקש    -לפרק 
הוצאות   תוספת  אחוז  את  להפחית 

 .  7%- ל 15%-המועצה מ

 לא מאושר 

 לא מאושר  18.3 12, 11 פרק ב'   .56

 23 13 פרק ב'    .57
 לא מאושר 

  31 18 פרק ב'   .58

 
 
 

 לא מאושר 

הנבקש   16.6 10 פרק ב'   .59 כי  לקזז    מועצה להבהיר  תוכל 
ורק   אך  לקבלן,  המגיעים  מהכספים 

ה תהיה  להם  קצובים    מועצה סכומים 
 .בלבד זכאית מכוח ההסכם שבנדון 

 לא מאושר 

 לא מאושר  19.3 12 פרק ב'   .60

 לא מאושר  29 17 פרק ב'   .61

להוסיף   18 12, 11 פרק ב'   .62 הנוגע  נבקש  ובכל  זה  בסעיף 
ה המכרז,    קבלןלאחריות  מסמכי  לפי 

לפיה:   מפורשת,  כי  הוראה  "מובהר 
ה ביחס    קבלן אחריות  ורק  אך  תהיה 

לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה  
וכי    ו/או מי מטעמו  קבלןאו מחדל של ה

לנזקים    קבלןה באחריות  יישא  לא 
כלכליים   לרבות  תוצאתיים,  עקיפים, 

ל שייגרמו  לצד    מועצה ואגביים  ו/או 
לא    הקבלןכן, אחריות    כמו שלישי כלשהו.  

תחול ככל שהנזק או האובדן נגרם על ידי  
ה של  מחדל  או  מי    מועצהמעשה  ו/או 

הנזק    המטעמ בו  במקרה  תחול  לא  וכן, 
פגעי   זה,  ובכלל  עליון"  "כוח  עקב  נגרם 

 . "טבע, מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב

 
 
 
 
 
 
 

 לא מאושר 

נבקש להבהיר כי נזקים באחריות הקבלן   18.6 12 פרק ב'   .63
יהיו   החוזה  תקופת  תום  לאחר  שיתגלו 

 
 מאושר



אכן   כי  שיוכח  ולאחר  סביר  זמן  תוך 
 הקבלן הוא זה שאחראי לכך. 

אחראי   19 12 פרק ב'   .64 יהיה  הקבלן  כי  להבהיר  נבקש 
לניקוי פסולת השייכת לו ו/או למי מטעמו  

 בלבד. 
אחראית   תהיה  המועצה  כי  נבקש  וכן, 
מכולה,   כדוגמת  פינוי  פינוי/מתקן  לאתר 

 אליה הקבלן יוכל לפנות את הפסולת.  

 
 לא מאושר 

נבקש להבהיר מהו המסמך אותו המועצה   22.6 13 פרק ב'   .65
 מבקשת. 

מדובר במסמך המפרט את 
העבודות שבוצעו בפועל וכל  
שיידרוש   כאמור  מסמך 

 המפקח
מנומקת   27.7 17, 16 פרק ב'   .66 תהיה  המנהל  החלטת  כי  נבקש 

 ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן. 
 לא מאושר 

בלוחות   27.8 17 פרק ב'   .67 שהעיכוב  ככל  כי  להבהיר  נבקש 
הזמנים לא יחול בשל מעשה או מחדל של  
הקבלן, על המועצה לשלם לקבלן תוספת  
בגין שעות נוספות, עבודה בלילה, עבודה  

 בימי שבתון וכיו"ב.  

 
 לא מאושר 

הימים האמורים בסעיף    3נבקש לעדכן כי   27.9 17 פרק ב'   .68
 יהיו ימי עסקים.  

 מאושר.

נבקש כי קביעת המועצה בהתאם לאמור   27.11 17 ב' פרק   .69
לקבלן   וכי  ובכתב  מנומקת  תהיה  בסעיף 

 תהיה זכות להתגונן.  

 לא מאושר. 

להכפיף   31 18 פרק ב'   .70 לכל החריגים  את  נבקש  הסעיף, 
כללו במונח "מידע"  יהמקובלים אשר לא י

)א(  עליהם:  תחול  לא  הסודיות  ושחובת 
הכלל    מידע אשר נחלת  הגעתו  היה  טרם 

ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת    קבלןל
ל  הגעתו  לאחר  למי    קבלןהכלל  ו/או 

של   מחדל  או  מעשה  בשל  שלא  מטעמו, 
המידע  קבלןה הפך  שבו  ממועד  והכול   ,

  קבלן לנחלת הכלל; ו/או )ב( מידע אשר ה
יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על  
מידע   )ג(  ו/או  למוסרו;  משפט  בית  ידי 

ו/או למי מטעמו על ידי צד    קבלןלשנמסר  
שלישי שלא תוך הפרה של חובת סודיות  

ו/או מי   קבלןשבין אותו צד שלישי לבין ה 
חובת   של  הפרה  תוך  שלא  ו/או  מטעמו 
הגורם   לבין  שלישי  צד  אותו  בין  סודיות 

 שממנו קיבל את המידע הסודי.

 
 
 
 
 

  מאושר

תהיה   34.1.1 19 פרק ב'   .71 המועצה  ראש  החלטת  כי  נבקש 
זכות   תהיה  לקבלן  וכי  ובכתב  מנומקת 

 להתגונן.  

 לא מאושר. 

נבקש לשנות את האחריות לביקור באתר   00.10 4 פרק ג'   .72
ווידוא   השטח  תנאי  ובדיקת  העבודות 

מפגעים   ולא    -שאין  המועצה  לאחריות 
 הקבלן.  

 לא מאושר 

נבקש למחוק סעיף זה, שכן נראה כי אינו   00.19 5 פרק ג'   .73
 רלוונטי להתקשרות נשוא מכרז זה.  

 לא מאושר 

חלקים   1.1.1.23 7 פרק ג'   .74 להחלפת  הימים  מניין  כי  נבקש 
 שעות.   48שעות ולא  72יהיה תוך  

 לא מאושר 

ל 1.1.1.24 7 פרק ג'   .75 הפיצוי  סך  את  להפחית  ₪   100- נבקש 
 ₪.   500במקום 

 לא מאושר 

 לא מאושר  4.3 9 פרק ג'    .76

  –פרק ג'   .77
נספח ג'  

2 

 לא מאושר  )ד( 4 12



תוך   4.2 9 פרק ג'   .78 תקלה  לתיקון  בסעיף    24הדרישה 
סביר   אינו  לקבלן,  פנייה  ממועד  שעות 
כלל   על  כזה  זמן  להחיל  ניתן  ובטח שלא 

 הדרישות, זמן התיקון תלוי בנסיבות.  
כך   הסעיף,  את  לעדכן  נבקש  כן,  על 
יבוצע   תיקון  שירות  מתן  כי  שיובהר 

ל )אחריות  בהתאם  הצרכן  הגנת  תקנות 
, כך  2006-ושירות לאחר מכירה(, תשס"ו

  72שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 
 שעות.  

נבקש כי זמן    –באשר לתיקונים דחופים  
הצדדים   בין  יתואם  דחופים  תיקונים 

 בהסכמה בהתאם לכל מקרה פרטני. 

 לא מאושר 

  –פרק ג'   .79
נספח ג'  

2 

 לא מאושר  4 12

תת פרק   18 פרק ג'    .80
 כללי  -א' 

 
 .  35%- נבקש העלאת המחירים בכ

 לא מאושר 

תת פרק ב'   19 פרק ג'    .81
 כללי  -

 
 . 30%- נבקש העלאת המחירים בכ

 לא מאושר 

תת פרק ג'   20 פרק ג'    .82
 כללי  -

 לא מאושר 

  – פרק ג'  .83
נספח ג'  

4 

הערות   21
 מטה 

 
 .  15%של עד  BTUנבקש סטיית 

 לא מאושר 

ו     .84 המזגנים  סוג  החברות  \מה  או 
 המאושרים להתקנה במכרז זה?

 בהתאם למפרט 

המחירים       .85 לגבי  בטוחים  אתם  האם 
המיני   לגבי  במיוחד   ? במכרז  הנקובים 

 מרכזיים , הרגיל והאינוורטר

 כן. אין שינוי.

להיות       .86 הצפויה  המזגנים  כמות  מה 
 מותקנת עפ"י מכרז זה? 

במכרז   מדובר  הערכה,  אין 
מסגרת להזמנת השירותים  

 לעת על פי הצורך.מעת 
במכרז   האם יש הערכה לגבי הכמות מכל סוג?      .87 מדובר  הערכה,  אין 

מסגרת להזמנת השירותים  
 מעת לעת על פי הצורך.

  –פרק א'   .88
תנאי  
 מכרז

חוות דעת  
רו"ח בדבר  

  – "עסק חי"
  6.2סעיף 

+ נספח א'  
5 

נבקש לקבל הבהרה עבור איזו תקופה יש   
 לבקש האישור ? 

 
המבוקר   הדו"ח  לפי 

 האחרון 

  –פרק א'   .89
תנאי  
 מכרז

בחינת  
הצעת  
  – המחיר 

 10.7סעיף 

להוסיף בסוף הפסקה את המשפט    נבקש 
 "בכפוף לנימוקים סבירים". 

 
הסעיף.  בנוסח  שינוי  אין 
מובהר בזאת כי כל החלטה  
לעמוד   צריכה  הרשות  של 
בהתאם   סבירות  במבחני 

 לדין.
  –פרק א'   .90

תנאי  
 מכרז

התקשרות  
עם הזוכה  

סעיף   –
11.2.2 

להוסיף בסוף הפסקה את המשפט    נבקש 
 "בכפוף לנימוקים סבירים". 

הסעיף.  בנוסח  שינוי  אין 
מובהר בזאת כי כל החלטה  
לעמוד   צריכה  הרשות  של 
בהתאם   סבירות  במבחני 

 לדין.
  –פרק א'   .91

תנאי  
 המכרז

  – שונות 
 15.3סעיף 

לעמוד    שעליו  מי  על  כי  להבהיר  נבקש 
בתנאי המכרז הוא המציע בלבד ולא קבלני  
המשנה מטעמו אשר חתומים בהסכם מולו  
המועצה.   ע"י   ואושרו 
"קבלני   המילים  את  למחוק  נבקש  וכן 
המכרז,   תנאי  בכל  לעמוד  יחויבו  המשנה 
המועצה   אישור  לקבל  מתחייב  והקבלן 

 
 
 

 במסמכי המכרז.  ינויאין ש



קבלן   עם  להתקשר  כוונתו  על  מראש 
 ה". משנ

ולמחוק את המילים "וללא מתן צורך בנימוק  
כלשהו" ובמקום לכתוב "ומנימוקים סבירים  

 בלבד" 
  –פרק א'   .92

תנאי  
 מכרז

  1נספח א' 
הצהרת   –

  – הקבלן 
 7סעיף 

בשורה    הימים  מס'  את  לשנות  נבקש 
  " "  7הראשונה של הסעיף מ  ל    14ימים" 

 ימים".  
את   לשנות  הסעיף  של  השלישית  ובשורה 

 יום".  30יום" ל "  20מס' הימים מ "

 במסמכי המכרז.  ינויאין ש

  –פרק א'   .93
תנאי  
 מכרז

  1נספח א' 
הצהרת   –

  – הקבלן 
 11סעיף 

המכרז הינו אספקה והתקנה של מע' מיזוג   
אויר במוסדות ציבור ללא כל איזכור לביצוע  
נבקש   בכ"ו(  עבודות  )אחזקה,  אחזקה 

 למחוק את כל הסעיף עם תתי סעיפיו 

 
אין שינוי במסמכי המכרז.   

שירותי   כולל  המכרז 
 אחזקה. 

  –פרק א'   .94
תנאי  
 מכרז

  1נספח א' 
הצהרת   –

  – הקבלן 
 12סעיף 

 לא מאושר.  למחוק סעיף זה. נבקש   

  –פרק א'   .95
תנאי  
 מכרז

נספח א'   
ערבות    – 2

 הצעה

   " ירשם  ובוא  חדש  סעיף  להוסיף  נבקש 
בכתב   תימסר  הערבות  לחילוט  דרישה 
שתימסר   הערבות  לחילוט  דרישה  בלבד, 
באמצעי אלקטרוני, לרבות באמצעות פקס  

 או דוא"ל, לא תחשב כנמסרה. 

 לא מאושר. 

  –פרק א'   .96
תנאי  
 מכרז

  3נספח א' 
טופס   –

מינוי מנהל  
 7סעיף  –

"מידית" ובמקומה  נבקש למחוק את המילה   
 לכתוב "בהקדם האפשרי". 

 לא מאושר. 

  –פרק ב'   .97
הסכם  
התקשרו 

 ת

  – פרשנות 
 2.6סעיף 

  2.3סעיף זה לא עומד בקנה אחד עם סעיף   
ולכן נבקש למחוק את המילים "לשם קבלת  
כיצד   וברור  הנכון  הפירוש  בדבר  הנחיות 

 עליו לפעול" .  
ב"כ   ידי  "על  המילים  את  למחוק  וכן 
המועצה, יהא סופי ומוחלט" ובמקום לכתוב  

 "יהיה בהתאם ללשון החוזה". 

 
 

לא מאושר. אין סתירה בין  
 הסעיפים

  –פרק ב'   .98
הסכם  
התקשרו 

 ת

תקופת  
  –ההסכם  

 4.4סעיף 

ימים"    10נבקש לשנות את מס' הימים מ " 
 ימים".    30ל "

ו   ו/או"  "נזקים  המילים  את  למחוק    – וכן 
 "כלשהם". 

 לא מאושר. 

  –פרק ב'   .99
הסכם  
התקשרו 

 ת

תקופת  
  –ההסכם  

 4.5סעיף 

יום" ל    10נבקש לשנות את מס' הימים מ " 
 יום".  30"

 לא מאושר. 

  –פרק ב'   .100
הסכם  
התקשרו 

 ת

הצהרות  
והתחייבויו 
  –ת הקבלן 

  5.22סעיף 
לאורך   –

כל מסמכי  
 המכרז

נבקש לשנות כי חובת הרישיון הקבלן היא   
של המציע בלבד ולא של מי מטעמו כנהוג  
אשר   הרשויות,  בכלל  זה  מסוג  בהסכמים 

 הקבלן המשנה חתום בהסכם מול המציע. 

 
 מאושר. לא 

  –פרק ב'   .101
הסכם  
התקשרו 

 ת

הצהרות  
והתחייבויו 
  –ת הקבלן 

 5.11סעיף 

ניתנת    "ולא  המילים  את  למחוק  נבקש 
לערעור" ובמקום לכתוב " בכפוף לנימוקים  

 סבירים שיינתנו בכתב". 

 
 לא מאושר. 



  –פרק ב'   .102
הסכם  
התקשרו 

 ת

הצהרות  
והתחייבויו 
  –ת הקבלן 

 5.13סעיף 

את    למחוק  שלקבלן  נבקש  "מבלי  המילים 
 תקום זכות פיצוי כלשהי". 

 
כי  מובהר  מאושר.  לא 
הקבלן יהיה זכאי לתשלום  

עבודות   שירותים   /עבור 
 בפועל. הושלמוש

  –פרק ב'   .103
הסכם  
התקשרו 

 ת

תנאי  
תשלום  
  –התמורה 

 12.2סעיף 

   " נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים 
 כפוף לנימוקים סביר שיימסרו בכתב"  הכל

המפקח   בנוסח.  שינוי  אין 
הערותיו   להעביר  רשאי 

 בכתב או בעל פה. 

  –פרק ב'   .104
הסכם  
התקשרו 

 ת

תנאי  
תשלום  
  –התמורה 

12.4סעיף.
.3 

"  90נבקש לשנות את מס' ימי השוטף מ "+   
 ". 45"+ – ל 

 לא מאושר. 

  –פרק ב'   .105
הסכם  
התקשרו 

 ת

הפרה 
וביטול  
  –ההסכם 

 13.3סעיף 

ימים" ל    3נבקש לשנות את מס' הימים מ "   
 ימים".  14"

 לא מאושר. 

  –פרק ב'   .106
הסכם  
התקשרו 

 ת

הפרה 
וביטול  
  –ההסכם 

 13.6סעיף 

נבקש למחוק את המילים "וכן לא יהא זכאי   
 לתשלום עבור נזק כלשהו". 

מאושר. מוגבל    לא  הסעיף 
 למקרים המנויים בו. 

  –פרק ב'   .107
הסכם  
התקשרו 

 ת

הפרה 
וביטול  
  –ההסכם 

 13.7סעיף 

( ובו  13.7.5נבקש להוסיף תת סעיף חדש ) 
התמורה   בקבלת  עיכובים  בשל   " יכתב 
הנובעים ממצבה הכלכלי של המועצה, כגון  
מעיכוב   כתוצאה  עיכוב  ו/או  תמורה  בשל 

 בהעברת תקציב המועצה". 

 . מאושרלא 

  –פרק ב'   .108
הסכם  
התקשרו 

 ת

תרופות  
  –וסעדים 

 14.1סעיף 

   " נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים 
ובכפוף לכך שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן  
 את הנזק וכי ניתנה התראה מראש ובכתב". 

מאושר. החוזים    לא  חוק 
)תרופות( מאפשר לבטל את  
הפרה   של  במקרה  החוזה 

 יסודית מבלי מתן ארכה.

  –פרק ב'   .109
הסכם  
התקשרו 

 ת

תרופות  
  –וסעדים 

 14.4סעיף 

הישירים     " המילים  את  להוסיף  נבקש 
"וההוצאות   המילים  לאחר  בלבד" 

 הכספיות". 

 . לא מאושר .לא מאושר

  –פרק ב'   .110
הסכם  
התקשרו 

 ת

העדר יחסי  
עובד  
  – ומעביד 

 16.6סעיף 

כאמור,    "שיפוי,  המילים  את  למחוק  נבקש 
של   הראשונה  דרישתה  עם  מיד  יעשה 

 המועצה לכך". 
וכן להוסיף בסוף הסעיף את הסעיף " זכות  
השיפוי תעמוד למועצה בכפוף לכך שיידעה  
או   דרישה  כל  קבלת  עם  מיד  הקבלן  את 
להשמיע   לו  אפשרה  כאמורה  תביעה 

יו בפניה בדבר אחריותו. אפשרה לו  טענות
להעמיד עבור המועצה הגנה ראויה ובכפוף  
לפס"ד שמועד ביצועו לא עוכב. המועצה לא  
לכדי   ולהגיע  לפשרה  לנהל  רשאית  תהא 
הסדר פשרה בנסיבות אלה אלא בהסכמת  

 הקבלן שתינתן מראש ובכתב". 

 

 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .111
הסכם  
התקשרו 

 ת

אחריות  
הקבלן  
כלפי  
  –עובדיו 

 17.9סעיף 

נבקש למחוק את המילה "הבלעדי" ובמקום   
 לכתוב "על פי דין". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .112
הסכם  

אחריות  
הקבלן  

 ( להוסיף תת סעיף חדש  ובו  18.7נבקש   )
" זכות השיפוי תעמוד למועצה בכפוף    יכתב

 
 . לא מאושר



התקשרו 
 ת

כלפי  
  – המועצה 

 18סעיף 

לכך שיידעה את הקבלן מיד עם קבלת כל  
לו   אפשרה  כאמורה  תביעה  או  דרישה 
אחריותו.   בדבר  בפניה  טענותיו  להשמיע 
הגנה   המועצה  עבור  להעמיד  לו  אפשרה 
לא   ביצועו  שמועד  לפס"ד  ובכפוף  ראויה 
לנהל   רשאית  תהא  לא  המועצה  עוכב. 

פשרה בנסיבות    לפשרה ולהגיע לכדי הסדר 
אלה אלא בהסכמת הקבלן שתינתן מראש  

 ובכתב" 
  –פרק ב'   .113

הסכם  
התקשרו 

 ת

אחריות  
הקבלן  
כלפי  
  – המועצה 

 18.1סעיף 

נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה   
דין".  פי  על   " לכתוב  ובמקום   ומוחלטת" 

 וכן למחוק את המילים "או בעקיפין". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .114
הסכם  
התקשרו 

 ת

אחריות  
הקבלן  
כלפי  
  – המועצה 

 18.2סעיף 

נגמרו    "אשר  המילים  את  להוסיף  נבקש 
 למועצה" לאחר המילים "אבדן או נזק". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .115
הסכם  
התקשרו 

 ת

אחריות  
הקבלן  
כלפי  
  – המועצה 

 18.3סעיף 

נבקש למחוק את המילה "לפצות" ובמקומה   
"לשפות", וכן למחוק את המילים "או  לכתוב  
 עקיף". 

המילה   חלקית.  מתקבל 
במילה   תוחלף  "לפצות" 
בשורה  "לשפות" 

לסעיף     18.3השלישית 
 לפרק ב. 

 יתר הסעיף ללא שינוי 
  –פרק ב'   .116

הסכם  
התקשרו 

 ת

אחריות  
הקבלן  
כלפי  
  – המועצה 

 18.4סעיף 

 . לא מאושר נבקש למחוק את המילה "המלאה".  

  –פרק ב'   .117
הסכם  
התקשרו 

 ת

ניקוי אתר  
העבודה או  

  –פינויו 
 19.3סעיף 

נבקש להוסיף את המילה "הסבירות" לאחר   
 המילים "את ההוצאות". 

שינוי   אין  מאושר.  לא 
ידוע   אולם  הסעיף,  בנוסח 
הניזוק   על  מטיל  הדין  כי 

 את החובה להקטנת נזקו 

  –פרק ב'   .118
הסכם  
התקשרו 

 ת

ניקוי אתר  
העבודה או  

  –פינויו 
 19.4סעיף 

כי    רלוונטי  לא  הסעיף,  את  למחוק  נבקש 
 מדבור על בסעיף לקבלן בינוי. 

 מאושר. הסעיף יימחק. 

  –פרק ב'   .119
הסכם  
התקשרו 

 ת

בעלות  
בחומרים  

  – ובציוד  
 20.1סעיף 

 . לא מאושר נבקש למחוק את הסעיף.  

  –פרק ב'   .120
הסכם  
התקשרו 

 ת

בעלות  
בחומרים  

  – ובציוד  
 20.3סעיף 

 . לא מאושר נבקש למחוק את הסעיף.  

  –פרק ב'   .121
הסכם  
התקשרו 

 ת

בעלות  
בחומרים  

  – ובציוד  
 20.4סעיף 

ימים"    30נבקש להוסיף את המילים "בתוך   
מהם".  חלק  כל  "או  המילים   לאחר 
לפי   למוכרם  "או  המשפט  את  למחוק  וכן 

לנכות   זכאי  כשהוא  דעתו  מפדיון  שיקול 
ההוצאות   כל  את  כזה(  היה  )אם  מכירתם 

 שנגרמו בקשר לסילוק, מכירה או טיפול 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .122
הסכם  

רכוש  
המועצה   

דין"    פי  "על  המילים  את  להוסיף  נבקש 
 לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי". 

 . לא מאושר



התקשרו 
 ת

סעיף   –
21.1 

  –פרק ב'   .123
הסכם  
התקשרו 

 ת

רכוש  
המועצה   

סעיף   –
21.2 

נבקש להוסיף את המילה "הסבירות" לאחר   
 המילים "העלויות וההוצאות". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .124
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.1סעיף 

לאחר    "ישיר"  המילה  את  להוסיף  נבקש 
המילה "נזק" לאורך הסעיף, וכן למחוק את  
אובדן".  "או   המילים 

"ו/או   לנזק שנגרם  וכן להוסיף את המילים 
הקבלן   להוראות  בהתאם  שלא  ומשימוש 
לנזק   "שגרם  המילים  לאחר  היצרן"  ו/או 

 בזדון". 
"לפצות".   המילה  את  למחוק  נבקש  וכן 
"אבדן".  המילה  את   ולמחוק 
לאחר   "הסבירות"  המילה  את  ולהוסיף 
המשפטיות".   "ההוצאות   המילים 

 

 
 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .125
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23סעיף 

 ( להוסיף תת סעיף חדש  ובו  23.6נבקש   )
יכתב " זכות השיפוי תעמוד למועצה בכפוף  
לכך שיידעה את הקבלן מיד עם קבלת כל  
לו   אפשרה  כאמורה  תביעה  או  דרישה 
אחריותו.   בדבר  בפניה  טענותיו  להשמיע 
הגנה   המועצה  עבור  להעמיד  לו  אפשרה 

ביצוע שמועד  לפס"ד  ובכפוף  לא  ראויה  ו 
לנהל   רשאית  תהא  לא  המועצה  עוכב. 
לפשרה ולהגיע לכדי הסדר פשרה בנסיבות  
אלה אלא בהסכמת הקבלן שתינתן מראש  

 ובכתב" 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .126
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.2סעיף 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף ל : "המועצה   
תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או  

הנזק  האבדן   בגין  הניזוק  לשפות  ו/או 
 ולדרוש השבה מהקבלן". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .127
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.2סעיף 

 . לא מאושר נבקש למחוק את הסעיף.  

  –פרק ב'   .128
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.4סעיף 

דין"    פי  "על  המילים  את  להוסיף  נבקש 
יהיה   "הקבלן  המילים  וכן  לאחר  אחראי", 

את   ולהוסיף  "לפצות".  המילה  את  למחוק 
לאורך   "נזק"  לאחר המילה  "ישיר"  המילה 

 הסעיף. 
"במלואן"   המילה  את  למחוק  נבקש  וכן 

 ובמקום לכתוב "סבירות". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .129
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.6סעיף 

"לחלוטין    נבקש  המילים  את  למחוק 
ו  "כל""  "מכל עילה    -ומראש", את המילים 

 שהיא" 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .130
הסכם  
התקשרו 

 ת

פיצוי  
  –ושיפוי  

 23.7סעיף 

 . לא מאושר נבקש למחוק את הסעיף.  



  –פרק ב'   .131
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.4 

לאחר המילה   בשורה השניה נבקש   
 "ביטוח" להוסיף את המילה "רכוש" 

יש למחוק את המילים   -בשורה השלישית ו
 "/או הפועלים מטעמו" 

הרביעית המילים    - בשורה  את  למחוק  יש 
את   מטעמו",  הפועלים  "ו/או 

המילים     המילים  את  חבויות"  "ביטוחי 
המילה   ולאחר  צולבת"  אחריות  "סעיף 
"להרחבי  המילים:  את  להוסיף    "בכפוף" 

 . שיפוי"

 
 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .132
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.6 

נבקש להוסיף בסופו את המילים: "ובלד   
שהפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם  
 "לנזק בזדון

 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .133
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.8 

במקום המילים "פוליסות"  נבקש לכתוב  
 . "אישורי"לכתוב 

 

המילים מאושר יתווספו   .
 ו/או אישורי ביטוח 

  –פרק ב'   .134
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.9 

במקום המילה "הפוליסות"  נבקש לכתוב  
 . "אישורי ביטוח" לכתוב 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .135
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.10 

להוסיף בסופו את המילים: "על אף    נבקש 
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת  

הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,  
ימים ממועד בקשת   10אלא אם חלפו 

המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת  
 . אישור עריכת הביטוח כאמור 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .136
הסכם  
התקשרו 

 ת

ביטוחים   
סעיף   –

24.11 

השלישית לאחר המילה בשורה  
"מתאימות" יש להוסיף את המילים:  

 "לאופי והיקף ההתקשרות עמם" 
מבוקש למחוק את המילים: "לסוג  

 עיסוקם.... הסכם זה" 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .137
הסכם  
התקשרו 

 ת

ערבות  
  –ביצוע  

 25.6סעיף 

נבקש למחוק את המילים "בסיום שישה   
"ממועד"  חודשים" וכן למחוק את המילה 

 ובמקומה לכתוב "במועד". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .138
הסכם  
התקשרו 

 ת

תקופת  
הבדק  

ואחריות  
  – הקבלן 
 26.1סעיף 

נבקש למחוק את המילים "באחריות   
מלאה ומוחלטת" ובמקום לכתוב " על פי  

 דין". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .139
הסכם  
התקשרו 

 ת

תקופת  
הבדק  

ואחריות  
  – הקבלן 
 26.2סעיף 

ימים" ל    7לשנות את מס' הימים מ "נבקש   
 ימים".  14"

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .140
הסכם  
התקשרו 

 ת

בקרה  
  –ודיווח 
 27.9סעיף 

ימים" ל    3נבקש לשנות את מס' הימים מ " 
 ימים".  7"

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .141
הסכם  

  –קיזוז 
 29.1סעיף 

נבקש את המילים "ללא כל צורך במתן   
הודעת קיזוז כלשהיא" ובמקום לכתוב  

 . לא מאושר



התקשרו 
 ת

ימים   14"במתן הודעה מוקדמת בת 
 מראש ובכתב ומנימוקים סבירים". 

  –פרק ב'   .142
הסכם  
התקשרו 

 ת

  –קיזוז 
 29.1סעיף 

נבקש למחוק את המשפט "ו/או כל סכום   
שעל המועצה יהיא לשאת בו, מחמת  

שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים  
ו/או מחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או  
מועסקיו וכל הבא מטעמו ו/או כל סכום,  

העשוי להגיע למועצה מאת הקבלן  
 בהתאם להסכם זה". 

 . לא מאושר

  –פרק ב'   .143
הסכם  
התקשרו 

 ת

העסקת  
קבלני  
משנה 

באישור  
המועצה  

  – בלבד 
 30.4סעיף 

נבקש למחוק את המילה "מיד" ובמקומה   
 לאורך הסעיף.   –לכתוב "בתוך זמן סביר" 

וכן למחוק את המשפט "כל שינוי בזהות  
בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש  
ובכתב של המזמין יחשב להעברת זכויות  

 אסורה". 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .144
הסכם  
התקשרו 

 ת

  –סודיות 
 31.1סעיף 

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

ובנוסף למחוק את המילים "מיד עם  
דרישתה הראשונה" ובמקום לכתוב  

 ( להסכם זה". 23"בכפוף לסעיף השיפוי )

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .145
הסכם  
התקשרו 

 ת

בוררות  
וברירת דין  

סעיפים   –
34.1-
34.5 

  נבקש למחוק את הסעיפים  
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .146
הסכם  
התקשרו 

 ת

  – שונות 
 35.3סעיף 

נבקש למחוק את המשפט "למען הסר   
ספק, מובהר בזאת, כי לקבלן אין זכות  

להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות  
שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענת באופן  

 למועצה". בלעדי ומוחלט רק  

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .147
הסכם  
התקשרו 

 ת

נוסח   – 1
ערבות  

 ביצוע 

נבקש להוסיף סעיף חדש ובוא ירשם "   
דרישה לחילוט הערבות תימסר בכתב  

בלבד, דרישה לחילוט הערבות שתימסר  
באמצעי אלקטרוני , לרבות באמצעות פקס  

 או דוא"ל , לא תחשב כנמסרה". 

 
 . לא מאושר

  –פרק ב'   .148
הסכם  
התקשרו 

 ת

אישור   –
קיום  

  – ביטוחי 
כל  

הסיכונים  
עבודות  
 קבלניות 

יש לציין    - הרחבת רכוש עליון עובדים  
 . משווי העבודות  10%בסכום 

 

 מאושר
 

  –פרק ב'   .149
הסכם  
התקשרו 

 ת

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  
  – ביטוחי 

כל  
הסיכונים  

עבודות  
 קבלניות 

יש לציין בסכום   - הרחבת רכוש סמוך  
 . משווי העבודות 10%

 

 מאושר
 

  –פרק ב'   .150
הסכם  

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  

הרחבת נזק ישיר מתכון לקוי/עבודה לקויה   
יש לציין בסכום   – ו/או חומרים לקויים 

 משווי העבודות  20%

 מאושר
 



התקשרו 
 ת

  – ביטוחי 
כל  

הסיכונים  
עבודות  
 קבלניות 

  –פרק ב'   .151
הסכם  
התקשרו 

 ת

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  
  – ביטוחי 

כל  
הסיכונים  

עבודות  
 קבלניות 

יש לציין בסכום    -הרחבת פינוי הריסות   
 משווי העבודות  10%

 מאושר
 

  –פרק ב'   .152
הסכם  
התקשרו 

 ת

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  
  – ביטוחי 

 פרק צד ג' 

 304מבוקש למחוק את קוד  
 

 מאושר  לא
 

  –פרק ב'   .153
הסכם  
התקשרו 

 ת

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  
  – ביטוחי 

פרק חובות  
 מעבידים 

 318מבוקש למחוק את קוד  
 

 לא מאושר 
 
 

  –פרק ב'   .154
הסכם  
התקשרו 

 ת

  2נספח ב' 
אישור   –

קיום  
  – ביטוחי 

פרק  
אחריות  

מקצועית  
משולב  
חבות  
 המוצר 

 חודשים  6 -מבוקש לשנות ל  - 322קוד  
 

לא מאושר חלקית. הכוונה  
לקוד   )תקופת    332כנראה 

לאשר   ניתן  שבו    6גילוי( 
במקום     12חודשים 

 חודשים.
 

  –פרק ג'   .155
מפרט  
טכני,  

רשימת  
סעיפים  
הצעת  
 מחיר 

הצעת  
  -מחיר  

 פרק א'+ב' 

  15%להעלות את מחיר הבסיס ב   נבקש 
 לא מאושר 

  –פרק ג'   .156
מפרט  
טכני,  

רשימת  
סעיפים  
הצעת  
 מחיר 

הצעת  
  -מחיר  
 פרק ג' 

  25%את מחיר הבסיס ב נבקש לעלות 
 לא מאושר 

157.   
 
 
 

 פרק א' 

 
 
 
 

5.4.1 

בסעיף נכתב כי המזגנים שיסופקו   . 1 
ע"י המציע יהיו בעלי תו תקן ישראלי וכי  

 נדרש להציג את אישור מכון התקנים  
כל מזגני חברתנו עומדים בתקן   . 2

ובכל הבקשות והדרישות   994-1
המקצועיות הנדרשות בסעיף, חברתנו  

 
 
 
 
 

בכל התייחסות   מתקבל . 
במכרז ודרישה לתו תקן  



מספקת מזגנים  אך ורק בכפוף לאישור  
   1לק ח   994עמידה  בתקן  ישראלי  מס' 

על פי  מסלול צו יבוא חופשי וכמובן בעלת  
אישור של מכון התקנים. בהתאם לנ"ל  
חברתנו מגישה הצעות למכרזים, זוכה  

בהם ומספקת  מזגנים למוסדות וארגונים  
בכל רחבי הארץ, ולרבות, בין היתר:   

עיריית ת"א , ראשל"צ , ירושלים , חיפה ,  
ו ,  בני ברק , כפ"ס , הרצליה , עפולה , עכ

דימונה , הוד השרון , נוף הגליל תעשיה  
אווירית , חברת חשמל, רשת אורט וכו'  

 ועומדת כמובן בדרישות מכרז וגופים אלה; 
מופנית אפוא תשומת הלב לכך   . 3

שהדרישה שהובאה בסעיף זה ולאורך כל  
המכרז כמצוטט לעיל לא ברורה מאחר  

ומצויה בה דרישה ל"תו תקן ישראלי"  
 דווקא.  
ל"תו" בלבד הגם שמזגנים  דרישה 

מיובאים עומדים בכל דרישות התקן  
הישראלי מיותרת, והלכה למעשה מגבילה  

את התחרות המתבקשת לפי חוק בהליך  
יציאה למכרז פומבי )וזאת מקום בו בית  
המשפט בפסיקותיו בנושא כבר קבע לא  

אחת  כי "נשמת אפו של כל מכרז הוא  
קבלת ההצעה הטובה ביותר בתנאי  

ת הוגנת ותנאי שוויון"( וגורמת  תחרו
לקבלתן של הצעות יקרות יותר, ללא שום  

 צורך אמיתי בכך. 
הסבר: מזגנים הנמכרים   . 4

בין אם הם מיוצרים   - ומשווקים בישראל 
  -בישראל ובין אם הם מיובאים לארץ  

חייבים להתאים לתקן הישראלי הרשמי  
(; אלא שמזגנים מיובאים,  1חלק  994)

תקן", כי אם  -קבלת "תואינם מחויבים ב
בקבלת אישור ת"ר )תקן רשמי( שניתן ע"י  
מכון התקנים הן לדגם המזגן המיובא בעת  
אישורו לראשונה על ידי המכון והן במועד  

שחרורו מהמכס של כל משלוח מאותו  
הדגם המגיע לארץ, ורק לאחר שמשלוח  

זה עבר בדיקות כתנאי לשחרורו לידי  
בהקשר זה  לשווקים;   -היבואנים, ומהם  

יובהר שחיוב יצרנים בחו"ל להכפיף את  
מפעלם לביקורות של מכון התקנים  

הישראלי, אינו תמיד דבר ריאלי, ודווקא  
משום כך וכדי להבטיח את העמידה בתקן  

הרשמי המחייב, נדרשים כל המזגנים  
המיובאים להיבדק גם בעת הגעתם  

למחסני המכס ולהימצא מתאימים לתקן  
ראו הסבר בעניין  כתנאי לשחרורם )ו 

הבחנה הקיימת בין מוצרים מיובאים  
עליהם חל תקן רשמי לבין מוצרים כאמור  

  7961/03בבג"ץ  - המיוצרים בארץ גם ב
בע"מ נ' שר   1979רון תעשיות -טל

המסחר, התעשייה והתעסוקה, פורסם  
 נבו"(.  -ב"מאגר

  כאמור הכוונה היא  גם
לקיומו של   לחילופין 

אישור תקן רשמי )אישור  
ת"ר( לדגם המזגן מאת  

,   994-1 –מכון התקנים 
ל"תו   רקולא בהכרח 

 תקן". 
 



 

 

 *הערה;

יגבר  האמור   ,מסמך זה לאמור במסמכי המכרזהאמור ב יובהר כי במקרה של סתירה בין 
 יתר סעיפי המכרז הנם ללא שינוי. במסמך זה. 

 לגביה ניתנה תשובה.   שאלה התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם מציע לא העלה 

 המציע במכרז. יש לצרף את מסמך הבהרות זה  להצעת המציע חתום בחותמת וחתימת  

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________  

 

מבוקש אפוא להבהיר בזאת   . 5
למשתתפי המכרז כי בכל התייחסות  

ודרישה לתו תקן כאמור משמעותה  במכרז 
שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראלים  

רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת  
במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות,  

"תו תקן" הכוונה היא  גם לקיומו  -דרישה ל 
של אישור תקן רשמי )אישור ת"ר( לדגם  

, ולא    994-1 – המזגן מאת מכון התקנים 
 בהכרח גם ל"תו תקן". 

בנוסף לכל האמור מופנית   . 6
תשומת לב עורכת המכרז לכך שביום  

מתוכנן בישראל מעבר לתקינה   1.12.22
אירופאית בה ההגדרות  שונות לגמרי ואין  

משמעות כלל לתו התקן הגם שהמכרז  
אפשרות      - שנים  3הנוכחי הוא הוא ל 

המעבר הקרוב לתקינה האירופאית לא  
  נלקחה בחשבון. 

גיליון   פרק ג'    .158
 מחירים 

המחירים בכל שלושת הפרקים הינם  
 20%-להעלותם ב גבוליים מאד , נא  

 . לא מאושר

מנוגד לחוק חובת   –העדר בלעדיות לקבלן  9.1 פרק ב'    .159
מכרזים , ספק זוכה נדרש לקבל את מלוא  

היקף העבודה , לכך נועד מכרז , למעט  
מקרים חריגים , נא לבטל סעיף זה או  

להוסיף את המשפט " במקרים  
 חריגים....." 

מדובר  שהובהר,  כפי 
ליצירת   מסגרת  במכרז 

 מאגר ספקים. 

נשמח לקבל את אומדן היקף הרכישות   3.4.2 פרק א'    .160
השנתי או כמות המזגנים שהייתה בעבר  

 על מנת שנוכל לתת הצעה מיטבית 

אין   מסגרת,  במכרז  מדובר 
 הערכה כוללת. 


