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הודעת הבהרה מס'  – 3מענה לשאלות הבהרה
מסד

1

2

3

4

מסמך/נ פרק
וסעיף
ספח
אליו
מתייחס
ת
ההבהר
ה
הזמנה 2.2.2.3
להציע
הצעות

נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–

מס'
עמוד

נוסח השאלה

תשובה

8

מבוקש לאשר ,כי המציע הינו בעל
הניסיון הנדרש על-פי סעיף 2.2.2.3
לחוברת המכרז ,כאשר ביצע כקבלן
ראשי ,עבודות הנחת צנרת לביוב או
מים בלבד ,לא כולל צנרת ניקוז,
במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2014
ועד למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,וזאת אף אם העבודות הנ"ל
בוצעו והושלמו במסגרת פרויקט
שטרם הסתיים.
יצוין בעניין זה ,כי עיקרו של סעיף
 2.2.2.3הנ"ל – הוכחת ניסיון בביצוע
עבודות הנחת צנרת לביוב או מים.
לפיכך ,השלמת הפרויקט ,שבמסגרתו
בוצעו עבודות הצנרת הנ"ל אינה
מהותית לצורך הוכחת הניסיון הנדרש.

6.8

בשורה הרביעית לאחר המילים "יורה
עליו" נבקש להוסיף את המילים
"ובלבד שכל חובות המבוטח יועברו על
שם איגודן או מי שאיגודן יורה עליו".

הבקשה מתקבלת חלקית.
ההגדרה של "פרויקט
שהסתיים" ביחס לתנאי
הסף תשונה כדלקמן:
"פרויקט אשר התקבלה בו
תעודת גמר  /תעודת גמר
מותנית (לפי תאריך תעודת
גמר) או פרויקט אשר אושר
בו חשבון סופי (לפי תאריך
החשבון הסופי המאושר) או
פרויקט שהסתיימו בו
עבודות ההקמה ומופעל
בתוצורתו הסופית (לפי מועד
תחילת הפעלה) או פרויקט
שהתקבל אישור מזמין
העבודה בדבר סיום
העבודות.
הבקשה מתקבלת.

6.5

נבקש למחוק את הסעיף

לאור סירוב המבטחים
הסעיף יועבר לחלק
ההתחייבויות החוזיות של
הקבלן לרבות שיפוי המזמין
במקרה של נזק שאינו
מכוסה בגין האמור בסעיף
זה.

6.6

בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילים "מהדורה  "2016במילים "או
נוסח אחר המקביל לו".

הבקשה מתקבלת.
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יב'1-
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הביטוח
–
פרויקט
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נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–

7

8

9

6.7

 .1בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילים "לביטוח חובה" במילים
"לביטוחי הרכב"
 .2בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילים "המבוטח וכלפי הבאים
מטעמו וכן כלפי כל אדם או גוף
המבוטח התחייב כלפיו בכתב טרם
קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכול
ויתור על זכות התחלוף לטובתו"
במילה "המזמין".
בשורה השנייה נבקש למחוק את
המילים "ו/או מי מטעמו" וכן את
המילים "פיצוי או".

6

לאחר המילים "ביטוחי הקבלן" נבקש
להוסיף את המילים "למעט ביטוחי
הרכב".

הבקשה מתקבלת.

6.1

נבקש להחליף את המילים "המבוטח
ו/או הבאים מטעמו" במילה "המזמין.
כמו כן ,נבקש להחליף את המילים "מי
מהמפורטים לעיל" במילה "המזמין".

הבקשה נדחית.

5.3

 .1בשורה הראשונה לאחר המילים
"מסיבה כלשהי" נבקש להוסיף את
המילים "שאינה מוחרגת בפוליסה".
 .2בשורה השלישית נבקש למחוק את
המילים "פגיעה גופנית או" וכן להחליף
את הסכום " "₪ 750,000בסכום
"."₪ 400,000
לאחר המילים "כלי הנדסי" נבקש
להוסיף את המילה "מנועי".
 .3נבקש למחוק את המשפט המתחיל
במילים "הביטוח יורחב לשפות את
המבוטח" עד למילים "בכפוף לסעיף
אחריות צולבת".
נבקש למחוק את המשפט המתחיל
במילים "מובהר ומוסכם בזאת" עד
למילים "לשיקול דעתו הבלעדי של
איגודן" [הערה – הסעיף מדבר על
רכוש הקבלן ולכן הדרישה כי איגודן
תהיה המוטב הבלעדי אינה רלוונטית].

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת.
 .3הבקשה נדחית.

6.4

5.4

 .1הבקשה מתקבלת .עם
זאת מובהר כי האמור לא
חל על צמ"ה.
 .2הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית .תשומת לב
המציעים כי בהתאם לנוסח
הסעיף ,האמור מתייחס
לרכוש איגודן בלבד.
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פרויקט
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AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
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יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN

.1בשורה החמישית נבקש להחליף את
המילים "המבוטח ו/או את
המפקח/מנהל הפרויקט" במילה
"המזמין".
.2בשורה השישית נבקש להחליף את
המילים "על מי מהם" במילה "עליו".

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת.

3
(חבות
המוצר
)

4
(ביטוח
כל
הסיכונ
ים)

נבקש להחליף את המילים "מכל סוג
שהוא" במילים "שבבעלות הקבלן".

הבקשה נדחית.

5.1

 .1בשורה השנייה נבקש להחליף את
הסכום " "₪ 750,000בסכום "400,000
."₪
 .2בשורה השלישית נבקש למחוק את
המשפט המתחיל במילים "ביטוח זה
יורחב לשפות" עד המילים "עבור כל
אחד מיחידי המבוטח".
 .3בשורה השישית נבקש להחליף את
הסכום " "₪ 750,000בסכום "400,000
."₪
 .4בשורה השביעית נבקש למחוק את
המשפט המתחיל במילים "ככל שתוגש
תביעה" עד למילים "בגין נזק או
הוצאה כאמור".
.1בשורה השנייה ,לאחר המילים "מצד
הקבלן ו/או" נבקש להוסיף את המילה
"בגין".
.2בשורה החמישית נבקש להחליף את
המילים "המבוטח ו/או את
המפקח/מנהל הפרויקט" במילה
"המזמין".
.3בשורה השישית נבקש להחליף את
המילים "על מי מהם" במילה "עליו".
.4בשורה השמינית נבקש להחליף את
המילים "לא יכלול כל הגבלה" במילים
"יכלול הרחבה".
.5בשורה העשירית לאחר המילים
"בהליכים פליליים" נבקש להוסיף את
המילים "הכל בהתאם לתתי גבולות
האחריות כמפורט בפוליסה".
נבקש למחוק בשורה הרביעית את
המילים "לרבות תשתיות דלקים".

 .1תשומת לב המציעים
מופנית לתשובה לשאלה 9
לעיל.
 .2כנ"ל.
 .3כנ"ל.
 .4הבקשה מתקבלת חלקית.
יימחקו המילים "מפקח ו/או
מנהל פרויקט" בלבד ,ויתר
המשפט יוותר ללא שינוי.
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נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט

7b

116

115

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת.
 .3הבקשה מתקבלת.
 .4הבקשה מתקבלת.
 .5הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית.
לעניין תשתיות דלק -
בהתאם לתנאי חצייה
שיוגדרו על ידי בעלי הקווים.
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–
פרויקט
קו
AYN

8a

תקופת הרצה
 .1נבקש להחליף את המספר ""90
ב"."60
בשורה הרביעית
 .2נבקש להחליף את מילים ""2016
במילים "או נוסח אחר המקביל לו".

תקופת הרצה
 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת.

פרק א'  -נזקי רכוש
 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת.
פרק א' – נזקי רכוש
 .3הבקשה מתקבלת.
.1בשורה הראשונה נבקש למחוק את
 .4הבקשה מתקבלת.
המילים "ואשר יותאם מעת לעת
 .5הבקשה מתקבלת  -בגבול
בהתאם לעדכונים בהיקף החוזה".
.2הרחבת הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי להעברה אחת /למקרה אחד.
 .6הבקשה נדחית.
– נבקש למחוק את המילים "חילוץ,
 .7הבקשה מתקבלת.
יישור שטח" .בעמודת גבול האחריות
 .8הבקשה מתקבלת.
נבקש שייכתב " 10%מהנזק
 .9הבקשה נדחית.
ומקסימום ."₪ 8,000,000
.3הרחבת ציוד קל המשמש לבניה ואינו  .10הבקשה נדחית.
 .11הבקשה מתקבלת.
חלק מהעבודות – נבקש כי בעמודת
 .12הבקשה נדחית.
גבול האחריות ייכתב "₪ 2,000,000
 .13הבקשה נדחית.
מקסימום  ₪ 40,000לפריט".
 .14הבקשה נדחית.
.4הרחבת שכר אדריכלים – נבקש כי
בעמודת גבול האחריות ייכתב "10%
פרק ב'  -צד שלישי
מהנזק מקסימום ."₪ 7,500,000
 .1הבקשה מתקבלת חלקית.
.5הרחבת רכוש בהעברה – בעמודת
גבול האחריות נבקש שיימחקו המילים גבול האחריות ייקבע על סך
של  40,000,000ש"ח למקרה
"למקרה ולתקופה".
.6הרחבת רכוש באחסנה מחוץ לאתר – ולתקופה.
בעמודת גבול האחריות נבקש להחליף  .2הבקשה מתקבלת חלקית.
גבול האחריות ייקבע על סך
את הסכום  "₪ 3,000,000בסכום
של  8,000,000ש"ח.
"."₪ 2,000,000
 .3הבקשה מתקבלת חלקית.
.7הרחבת הוצאות שחזור מסמכים –
בעמודת גבול האחריות נבקש שייכתב גבול האחריות ייקבע על סך
של  8,000,000ש"ח.
" 10%מהנזק מקסימום 1,000,000
."₪
פרק ג' -חבות מעבידים
.8הרחבת הוצאות מיוחדת לאחר נזק
 .1הבקשה נדחית.
עקב דרישת רשויות – בעמודת גבול
האחריות נבקש שייכתב " 15%מהנזק  .2הבקשה מתקבלת.
מקסימום ."₪ 5,000,000
.9הרחבת הוצאות כספיות למניעת נזק השתתפויות עצמיות  -פרק
א'
– נבקש למחוק הרחבה זו.
 .1הבקשה מתקבלת.2 .
.10הרחבת תיקונים ארעיים שיידרשו
הבקשה מתקבלת.
לתיקון ו/או חילוף ו/או כינון – נבקש
 .3הבקשה מתקבלת.
למחוק הרחבה זו.
 .4הבקשה מתקבלת.
.11הרחבת הוצאות מיוחדות עבור
 .5הבקשה מתקבלת.
משלוח דחוף ו/או עבודה בשבתות –
 .6הבקשה מתקבלת.
בעמודת גבול האחריות נבקש
 .7הבקשה מתקבלת.
שיתווספו המילים "מקסימום
 .8הבקשה מתקבלת.
."₪ 7,500,000
.12הרחבת נזק בפקודת רשות ציבורית  .9הבקשה מתקבלת.
– נבקש למחוק הרחבה זו.
.13הרחבת התאמת חלקי הרכוש שלא השתתפויות עצמיות  -פרק
ניזוקו – בעמודת גבול האחריות נבקש ב'
 .1הבקשה מתקבלת.2 .
להחליף את הסכום ""₪ 3,000,000
הבקשה מתקבלת בכפוף
בסכום "."₪ 1,000,000
למקסימום של .₪ 300,000
.14הרחבת הוצאות הכנת תביעה –
 .3הבקשה מתקבלת.
נבקש למחוק הרחבה זו.
 .4הבקשה מתקבלת.

פרק ב' – צד שלישי
.1גבול האחריות  -נבקש להחליף את
הסכום " "₪ 60,000,000בסכום
"."₪ 20,000,000
.2הרחבת רעד והחלשת משען –
בעמודת גבול האחריות נבקש להחליף
את הסכום " "₪ 10,000,000בסכום
"."₪ 4,000,000
.3הרחבת נזק תוצאתי מפגיעה
במתקנים וכבלים תת-קרקעיים –
בעמודת גבול האחריות נבקש להחליף
את הסכום " "₪ 10,000,000בסכום
"."₪ 2,000,000
פרק ג' – חבות מעבידים
.1גבול האחריות – נבקש להחליף את
הסכום " "₪ 40,000,000בסכום
"."₪ 20,000,000
 .2לאחר המילים "השתתפויות
עצמיות" נבקש להוסיף את המילה
"מקסימליות".
השתתפויות עצמיות לפרק א'
.1נזקי טבע – נבקש להחליף את המלל
במלל הבא " 15%מגובה הנזק,
מינימום  ₪ 350,000מקסימום
."₪ 550,000
.2נזק עקיף מתכנון לקוי ,ביצוע לקוי
וחומרים לקויים – נבקש להחליף את
המלל במלל הבא " 10%מגובה הנזק,
מינימום  ₪ 100,000מקסימום
."₪ 350,000
.3נזק ישיר מתכנון לקוי ,ביצוע לקוי
וחומרים לקויים – נבקש להחליף את
המלל במלל הבא " 10%מגובה הנזק,
מינימום  ₪ 200,000מקסימום
."₪ 350,000
.4גניבה/פריצה – נבקש להחליף את
המלל במלל הבא " 20%מגובה הנזק
מינימום  ₪ 100,000מקסימום
."₪ 200,000
.5רכוש בהעברה – נבקש להחליף את
הסכום " "₪ 10,000בסכום "75,000
."₪
.6רכוש מחוץ לאתר המבוטח  -נבקש
להחליף את הסכום ""₪ 10,000
בסכום "."₪ 75,000
.7רכוש סמוך ועליו עובדים – נבקש
להחליף את המלל בסכום "."₪ 75,000
.8הרצה – נבקש להחליף את הסכום
" "₪ 40,000בסכום "."₪ 75,000
.9כל נזק אחר בפרק א'  -נבקש להחליף
את הסכום " "₪ 10,000בסכום
"."₪ 75,000
השתתפויות עצמיות לפרק ב'
.1נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת
קרקעיים  -נבקש להחליף את המלל
בסכום "."₪ 75,000
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.2נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים תת
קרקעיים – נבקש להחליף את המלל
במלל הבא " 10%מגובה הנזק,
מינימום ."₪ 100,000
.3תביעות שיבוב המלל  -נבקש להחליף
את הסכום " "₪ 40,000בסכום
"."₪ 75,000
.4כל נזק אחר לצד שלישי  -נבקש
להחליף את הסכום ""₪ 20,000
בסכום "."₪ 75,000
לאחר פירוט ההשתתפויות העצמיות
נבקש להוסיף את הפסקה הבאה:
"למרות האמור לעיל ,ככל ולא ניתן
יהיה להשיג את סכומי ההשתתפויות
העצמיות המפורטים לעיל ,בתנאי שוק
סבירים ,הקבלן יהיה רשאי לערוך
פוליסה עם סכומי השתתפויות עצמיות
גבוהות יותר ,בהתאם למקובל בשוק,
והדבר לא ייחשב כהפרה של ההסכם".
[הערה למזמין – סכומי ההשתתפויות
העצמיות שנדרשים במסגרת המכרז,
אינם סבירים לנוכחי התנאים הקשים
של שוק ביטוח העבודות הקבלניות.
נבקש כי תערך בחינה מחודשת של
סכומי ההשתתפויות העצמיות
שהתבקשו וכי הסכומים יותאמו
למקובל בשוק הביטוח הנוכחי].
הרחבות
.1בשורה השלישית נבקש למחוק את
המילים "ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של איגודן".
.2לאחר השורה השלישית נבקש
להוסיף את המילים "למרות האמור
לעיל ,תגמולי ביטוח בגין נזק לעבודות
בסך של עד  ₪ 10,000,000יועברו
ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק.
.3בשורה החמישית נבקש למחוק את
המילים "וכן מבעלי זכויות בשטחי
העבודות ומהבאים מטעמם וכן כלפי
כל מי שהתחייב המבוטח לוויתור
כלפיו טרם קרות מקרה הביטוח
לרבות במפורש קבלנים וקבלני
משנה".
.4א .בשורה התשיעית נבקש למחוק
את המילים "לרבות במפורש ביחס
לפוליסת הרכוש ואבדן רווחים של
הקבלן".
ב .תקופת הביטוח
נבקש למחוק את המילה "מאושרת"
ולהחליף את המילים "למתן הודעה
מראש ובכתב למבטח" במילים
"לאישור המבטח".
ג סכום הביטוח
לאחר המילים "עד לסך של "110%
נבקש להוסיף את המילים "או
 ,₪ 5,000,000הנמוך מביניהם".
הוצאות הגנה בהליכים פליליים

הבקשה מתקבלת בכפוף
לתנאי השוק במועד היציאה
לעבודות ובלבד ששינויים
כאמור יובאו לאישור איגודן
ונתיבי איילון טרום הפעלת
הכיסוי הביטוחי.
הרחבות
 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת בכפוף
להקטנה של הסכום לסך של
 1,000,000ש"ח בלבד.
 .3הבקשה נדחית.
 .4א .הבקשה למחיקת
המילים "לרבות במפורש
ביחס לפוליסת הרכוש ואבדן
רווחים של הקבלן" ,נדחית.
ב .הבקשה למחיקת המילה
"מאושרת" ולהחלפת
המילים "למתן הודעה
מראש ובכתב למבטח"
במילים "לאישור המבטח",
נדחית .לענין תקופת
הארכה ,התקופה תשתנה ל-
 3חודשים (ולא .)4
ג .הבקשה להוסיף לאחר
המילים "עד לסך של "110%
את המילים "או 5,000,000
 ,₪הנמוך מביניהם",
מתקבלת.
הוצאות הגנה בהליכים
פליליים
 .1הבקשה מתקבלת
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה נדחית.
תביעות/נזקים
הבקשה נדחית.
תנאי ערובה ו/או תנאים
מוקדמים לכיסוי
במידה ואין אישור מבטח
לסעיף ,ההתניה תעבור
לחלק ההתחייבויות החוזיות
של הקבלן ,לרבות שיפוי

.1נבקש כי "המילה "טוב" תוחלף
במילה "סביר"".

המזמין במקרה של העדר
כיסוי.

.2נבקש כי "המילים "תעריף
המינימאלי" יוחלפו במילים "התעריף
ייקבע בהסכמה בין המבטח למבוטח".
.3נבקש למחוק את המילים "סייג -2
ההחרגה תחול לגבי אותו אדם שגרם
במודע למקרה ביטוח".
.4נבקש למחוק את המילים "סייג – 3
לעניין קבלנים ו/או קבלני משנה
מטעמם יוסר במידה ומי מיחידי
המבוטח נתבע בגין האירוע".
תביעות  /נזקים
נבקש למחוק את כל הפסקה.
תנאי ערובה ו/או תנאים מוקדמים
לכיסוי
נבקש למחוק את כל הפסקה.

התאמת פוליסות לדרישות
חוזיות
 .1התשובה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת חלקית.
בכוכבית הרביעית יימחקו
המילים "הרחבת שם
המבוטח לכלול" ובמקומן
ייכתב "ייכלל".

התאמת פוליסות לדרישות חוזיות
.1בשורה הראשונה לאחר המילים
"התקשרות כלשהו" נבקש להוסיף את
המילים "של הקבלן".
.2בכוכבית הרביעית נבקש למחוק את
המילים "הרחבת שם המבוטח לכלול"
וכן את המילים "ו/או בעלי מניותיו".
תיאור לא מדויק ו/או נכון
נבקש למחוק את כל הפסקה.
מעשה או מחדל של אחד המבוטחים
ו/או עובדיהם
.1בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילים "לרבות מתן אינפורמציה שגוי
ו/או חסרה ו/או אי קיום תנאי
הפוליסה".
.2בשורה החמישית נבקש למחוק את
המילים "כלפי המבוטחים האחרים
הביטוח משמש כביטוח ראשוני המזכה
את המבוטח במלוא השיפוי ו/או
הפיצוי".
ידיעת המבוטח
בשורה השלישית ,לאחר המילים
"מנהל הכספים" נבקש להוסיף את
המילים "ו/או מנהל בדרגה כלשהי"
בדיקת נתונים לפני כריתת חוזה
הביטוח
נבקש למחוק את כל הפסקה.
סיום תקופת הביטוח לפרקים א' ,ב'
ו-ג'
 .1נבקש למחוק את תשע השורות
הראשונות ולכתוב במקומן "הכיסוי
לחלקים שנמסרו לידי המזמין ו/או
שהחל השימוש בהם ,יהיה בהתאם ל-
.MR116
 .2בשורה העשירית נבקש למחוק את
המילים "בעלי המבוטח ,חברי
הנהלה".

מעשה או מחדל
 .1הבקשה נדחית במידה
ואין אישור מבטח לסעיף,
ההתניה תעבור לחלק
ההתחייבויות החוזיות של
הקבלן ,לרבות שיפוי המזמין
במקרה של העדר כיסוי.
 .2הבקשה נדחית.

ידיעת המבוטח
הבקשה נדחית.
במידה ואין אישור מבטח
לסעיף ,ההתניה תעבור
לחלק ההתחייבויות החוזיות
של הקבלן ,לרבות שיפוי
המזמין במקרה של העדר
כיסוי.
בדיקת נתונים לפני כריתת
חוזה הביטוח
הבקשה נדחית.
במידה ואין אישור מבטח
לסעיף ,ההתניה תעבור
לחלק ההתחייבויות החוזיות
של הקבלן ,לרבות שיפוי
המזמין במקרה של העדר
כיסוי.
סיום תקופת הביטוח
לפרקים א' ,ב' ו-ג'
 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה מתקבלת.
 .4הבקשה מתקבלת.
הרחבות לפרק ב' ,אחריות
כלפי צד שלישי
 .1הבקשה נדחית.
.2הבקשה נדחית.

בשורה האחת עשרה נבקש למחוק את
המילים "ובני משפחותיהם וכל אדם
ו/או גוף משפטי שהמבוטח התחייב
כלפיו בכתב להמציא לו ויתור על זכות
תחלוף כנגדו (למעט חברות שמירה
מקצועיות) ,לפני קרות מקרה
הביטוח".
 .3בשורה העשרים ושתיים נבקש
למחוק את המילים "למען הסר ספק
מוצהר ומוסכם בזאת כי רווח קבלני
כפי שנכלל בתמחור העבודות המקורי
עליו התבססו בפועל לעבודה קבלנית,
יהווה חלק מעלות התיקון של הנזק".
 .4בשורה העשרים וארבעה נבקש
להחליף את המילים "( 2016להלן
ביט)" במילים "או נוסח אחר המקביל
לו.

הרחבות לפרק ג' ,אחריות
מעבידים
 .1הבקשה נדחית .מקובל
שביחס לעובדי שטחים יחולו
הכללים המקובלים בישראל
לענין זה.
.2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.

הרחבות לפרק ב' – אחריות כלפי צד
שלישי
בשורה השישית נבקש למחוק
.1
את המילים "רכוש עובדי המבוטח
ייחשב כרכוש צד שלישי (לרבות כלי
רכב)".
נבקש למחוק את הפסקה
.2
המתחילה במילים "הפוליסה אינה
כוללת הגבלה בדבר :הוצאות מנע
שיוצאו ע"י צד ג'" עד למילים "למקרה
המצוין ברשימת הפוליסה".

18

19

נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN

5

6

הרחבות לפרק ג' – אחריות מעבידים
.1נבקש למחוק את המילים "הפוליסה
הורחבה לכסות גם עובדים שהם
תושבי השטחים המוחזקים".
.2בשורה השנייה נבקש למחוק את
המילים "ולא תושפע מאי קיום
הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה
והסכמים קיבוציים אחרים".
.3בשורה השמינית נבקש למחוק את
המילים "עובדים זרים ו/או".
מבוקש למחוק את הסעיף

בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילים "לפיצוי ו/או"

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.
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נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
נספח
יב'1-
הגדרת
דרישות
הביטוח
–
פרויקט
קו
AYN
תנאי
הסף

7a

נבקש למחוק בשורה השלישית את
המילים "ו/או חברות בנות ו/או
שלובות ו/או קשורות ו/או שותפויות
ו/או שותפים ו/או בעלי שליטה ו/או
עובדים ו/או כל חברה או גוף הפועלים
במסגרת הנ"ל

הבקשה נדחית.

4

נבקש למחוק את הסעיף

הבקשה נדחית.

2

נבקש למחוק את הסעיף

במידה ואין אישור מבטח
לסעיף ,ההתניה תעבור
לחלק ההתחייבויות החוזיות
של הקבלן ,לרבות שיפוי
המזמין במקרה של העדר
כיסוי.

תנאי
סף
1.5.1.1

תנאי סף 1.5.1.1
מבוקש למחוק את התניה הבאה:
"מובהר בזאת כי קבלן הדחיקה ראשי
להכלל בהצעתו של מציע אחד בלבד"

תנאי סף 1.5.1.1
הבקשה נדחית.

תנאי
סף2.2.
2.1

24

נספח יב כללי
 -ביטוח

תנאי סף 2.2.2.1
מבוקש לשנות מקוטר פנימי של לפחות
 100ס"מ לקוטר פנימי של לפחות 90
ס"מ
נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא:
"המזמין ,מי אזור דן אגודת מים
שיתופית חקלאית בע"מ ואיגודן
תשתיות איכות סביבה ,מתחייבים
לערוך ולקיים (בין אם בעצמם ובין אם
באמצעות אחרים מטעמם) ,למשך כל
תקופת ההסכם ,ביטוח רכוש למבנים,
למתקנים לצינורות ולציוד המצויים
בשטח הפרויקט ,ואשר עליהם או
בסמוך להם יבוצעו העבודות על פי
הסכם זה ,בערך כינון ,כנגד הסיכונים
המקובלים בביטוח "אש מורחב"
לרבות אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות,
רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון,
נזקי מים ,פגיעה על ידי כלי טייס,
התנגשות ,פריצה ,שוד ,פרעות,
שביתות ונזק בזדון (להלן" :סיכוני אש
מורחב") .הביטוח יכלול ויתור על זכות
התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו,
ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף

תנאי סף 2.2.2.1
הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
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נספח יב 16
 -ביטוח
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נספח יב 14
 ביטוחנספח יב 15
 -ביטוח
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נספח
יב-
ביטוח
נספח
יב-
ביטוח

13

27

29

כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק
בזדון.
המזמין מצהיר ,בשמו ובשם מי אזור
דן אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ
ואיגודן תשתיות איכות סביבה ,כי לא
תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין
אובדן ו/או נזק שמי מהם זכאי לשיפוי
בגינו על פי ביטוחי הרכוש כמפורט
לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית
בפוליסה) ,וכן בגין כל נזק או אובדן
תוצאתי שייגרם למי מהם ,והם
פוטרים את הקבלן ו/או מי מטעמו
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור.
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".
הבקשה מתקבלת.
נבקש להוסיף בסוף השורה את
המילים "אולם איחור בהמצאת אישור
ביטוח לא ייחשב כהפרה יסודית ,אלא
אם עברו  10ימים מדרישת המזמין
בכתב".
הבקשה נדחית.
נבקש למחוק את הסעיף
על אף האמור בסעיף ,סקר המידע
החיתומי שנערך על ידי משרד שמאים
מרכוס ,לא צורף למסמכי המכרז.
נבקש כי יועבר למציעים העתק מסקר
זה או לחילופין שתמחק ההתייחסות
אליו במסמכי המכרז.
נבקש למחוק את הסעיף

הסקר הועלה לאתר דקל
מכרז.

הבקשה נדחית.

10

.1בשורה הרביעית נבקש למחוק את
המילים "או לתקופה מאוחרת יותר על
פי המוגדר בנספח זה"
.2בפסקה השנייה בשורה הראשונה
אחרי המילים "נושא באחריות" נבקש
להוסיף את המילים "על פי דין"
.3בפסקה השנייה בשורה השלישית
נבקש למחוק את המילים ו/או לפצות
.4את הפסקה השלישית נבקש למחוק.

 .1הבקשה נדחית.
 .2בהתאם לסעיפי האחריות
שבהסכם ההתקשרות.
 .3בהתאם לסעיפי השיפוי
והפיצוי בהסכם
ההתקשרות.
 .4הבקשה נדחית.
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נספח
יב-
ביטוח

11

31

נספח
יב-
ביטוח
נספח
יב-
ביטוח

9

.1בשורה הראשונה אחרי המילים
"הבטיחות והזהירות" להוסיף את
המילה "הסבירים"
.2שורה שישית נבקש למחוק את
המילה "ושליחי"
בשורהה רביעית נבקש להחליף את
המילים "בנספח זה" במילים בהסכם"

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה נדחית.

8
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נספח
יב-
ביטוח

בשורה השלישית נבקש למחוק את
המילים החל מ"למזמין ו/או לבעלי
הזכויות הנוספים" עד השורה אחרונה
"המזמין ו/או בעלי הזכויות הנוספים"
.1בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילים "בשמו ובשם הבאים מטעם
הקבלן"

32

7

הבקשה מתקבלת.
הבקשה נדחית.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה נדחית.
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.2בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילים "ואת הבאים מטעם המזמין,
את המפקח/מנהל הפרויקט"
.3בשורה השנייה למחוק את המילים
"וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים
הקשורים לביצוע העבודות"
.4בשורה השלישית נבקש להחליף את
המילה "כלשהו" במילים "שבבעלות
הקבלן"
.5בשורה עשירית נבקש להחליף את
המילים "את הביטוח המפורט בסעיף
 "4במילים "ביטוח רכוש כמפורט"
.1בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילים "פוליסות הקבלן" במילים
"אישורי הביטוח"
.2בשורה השנייה אחרי המילים
"בנספח ביטוח זה" נבקש להוסיף את
המילים "ובלבד ששינוי כאמור אינו
סותר את הוראות חוזר על המפקח על
הביטוח"
.1בפסקה השנייה בשורה השלישית
אחרי המילים "שייערך על ידי הקבל"
נבקש להוסיף בקשר לפרויקט נשוא
הסכם זה"
.2בפסקה השנייה בשורה הרביעית
נבקש למחוק את המילים "ו/או כלפי
מי מטעם המזמין ו/או כלפי
מפקח/מנהל הפרויקט"
.3בפסקה השנייה בשורה השישית
נבקש למחוק את המילים "בכל ביטוח
חבות נוסף ו/או משלים שייערך על ידי
הקבלן יורחב שם הקבלן לכלול את
המזמין ,מפקח/מנהל פרויקט ,הגורם
המממן ובעלי הזכויות הנוספים ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
.1בשורה השלישית נבקש להחליף את
המילים "מיד" במילים "תוך זמן
סביר"
.2בפסקה השנייה בשורה השנייה נבקש
למחוק את המילים "סכומים אלה יהיו
נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל
סכום שיגיע לקבלן על פי נספח זה".
.1בשורה השנייה נבקש להחליף את
המילים "העתקים מקוריים של"
במילים "אישורי ביטוח חתומים בגין"
.2בפסקה השנייה בשורה הראשונה
נבקש להחליף את המילים "תוספות
הארכה לפוליסות הקבלן במילים
"אישורי ביטוח עדכניים"
.3בפסקה השנייה בשורה השנייה נבקש
למחוק את המילים " או למשך תקופה
נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל"
.4בפסקה השלישית בשורה השנייה
נבקש להחליף את המילים "תוספות
לפוליסות הקבלן 30 ,יום" במילים
אישור קיום ביטוחים עדכנו"
.5בפסקה השלישית בשורה השמינית
להחליף את המילים "פוליסות הקבלן"
במילים "אישורי ביטוח"

 .5הבקשה מתקבלת.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת.

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת חלקית.
יימחקו המילים "מי מטעם"
בלבד.
.3הבקשה מתקבלת חלקית.
יימחקו המילים "המפקח
ו/או מנהל הפרויקט" בלבד.

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה נדחית.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה נדחית.
 .5הבקשה נדחית.
 .6הבקשה נדחית.
 .7הבקשה נדחית.
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40

מסמך ב כללי
 חוזההתקשר
ויות
קבלני

41

מסמך ב 36.7.1
 חוזההתקשר
ויות
קבלני

.6בפסקה השלישית בשורה השמינית
נבקש למחוק את המילים "בנוסף
מוסכם במפורש כי למזמין תהיה
הרשות לעכב כל תשלום של הקבלן על
פי שיקול דעת המזמין בלבד אם לא
ימצאו פוליסות הקבלן במועד.
.7בפסקה הרביעית בשורה הראשונה
נבקש למחוק את המילים "מוסכם
בזאת כי הקבלן מתחייב להעביר תוכן
נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו עלך כל
התנאים הכלולים בו".
.1בשורה השלישית נבקש למחוק את
המילים "ויציאת הקבלן ו/או מי
מטעם הקבלן מאתר העבודות"
.2בשורה הרביעית נבקש להחליף את
המילים שמתחילות "כל עוד קיימת לו
אחריות על פי דין" במילים "למשך
תקופה נוספת של  3שנים מתום
העבודות"
.3בפסקה השלישית בשורה הראשונה
נבקש למחוק את המילים "כל גורם או
בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות
כלפיו בכתב להיכלל בשם הקבלן טרם
קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב
לתגמולי הביטוח ,לרבות כמפורש"
.4בפסקה השלישית בשורה הרביעית
נבקש למחוק את המילים "לרבות
תשתיות דלק"
בשורה האחרונה נבקש להוסיף את
המילים "למרות האמור לעיל ,תגמולי
ביטוח בסך של עד ₪ 10,000,000
יועברו ישירות לקבלן לצורך קימום
הנזק
נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא:
"המזמין פוטר בזאת ,בשמו בשם
משרד התחבורה ,מי אזור דן אגודת
מים שיתופית חקלאית בע"מ ואיגודן
תשתיות איכות סביבה ,את הקבלן
והבאים מטעמו ,מכל אחריות לנזקים
עקיפים ו/או תוצאתיים שייגרמו למי
מהאמורים לעיל בקשר עם הפרויקט.
כמו כן ,על אף כל הוראה אחרות
בהסכם זה ,מוסכם מפורשות כי
אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי
של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא
הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין,
תוגבל לסכום השווה לסך התמורה
שתשולם לקבלן על פי ההסכם,
והמזמין פוטר בשמו ובשם כל המנויים
לעיל ,את הקבלן והבאים מטעמו
ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על
סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל".
 .1בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילה "לפצות".
 .2בשורה השנייה נבקש למחוק את
המילים "או עקיף".

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה מתקבלת חלקית.
התקופה הנוספת תהיה 5
שנים.
 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה נדחית .לעניין
תשתיות דלק  -בהתאם
לתנאי חצייה שיוגדרו על ידי
בעלי הקווים.

תשומת לב המציעים מופנית
לתשובה לשאלה  17לעיל.

הבקשה נדחית.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.
 .4הבקשה מתקבלת.
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מסמך ב 36.7.2
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.3.4
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.6.2
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.3.3
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
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מסמך ב 36.3.1
 חוזההתקשר
ויות
קבלני

47

מסמך ב 36.3.2
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.2.2
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.1.2
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
מסמך ב 36.1.1
 חוזההתקשר
ויות
קבלני
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44

45

48

49

50

 .3בשורה החמישית לאחר המילים
"ההוצאות המשפטיות" נבקש להוסיף
את המילה "הסבירות".
 .4בסיפא נבקש להוסיף את המילים
"שיפוי כאמור מותנה בכך שהמזמין או
מי מטעמו יודיעו לקבלן על כל דרישה
ו/או טענה ו/או תביעה כאמור ,מיד עם
היוודע להם עליה ,ויאפשר לקבלן
להתגונן מפניה .כמו כן ,השיפוי מותנה
בפסק דין חלוט".
הבקשה נדחית.
נבקש למחוק את הסעיף

נבקש למחוק את הסעיף

הבקשה נדחית.

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

הבקשה נדחית.

 .1בשורה הראשונה לאחר המילים
"יהיה אחראי" נבקש להוסיף את
המילים "על פי דין".
 .2בשורה השלישית לאחר המילים
"יהיה אחראי" נבקש להוסיף את
המילים "על פי דין".
 .1בשורה הראשונה לאחר המילים
"יהא אחראי" נבקש להוסיף את
המילים "על פי דין".
 .2בשורה הראשונה נבקש למחוק את
המילים "ו/או הפסד".
 .3בשורה השישית לאחר המילים
"יישא באחריות" נבקש להוסיף את
המילים "על פי דין".
בשורה הרביעית נבקש להחליף את
המילה "כאמור" במילים "באחריות
הקבלן".

הבקשות נדחות.

הבקשות נדחות.

הבקשה נדחית.

בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילים "מסיבה כלשהי" במילים
"שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של
הקבלן".

הבקשה נדחית.

בשורה השנייה נבקש למחוק את
המשפט המתחיל במילים "עוד מובהר,
כי אין בבדיקות" עד לסופו.

הבקשה נדחית.

 .1בשורה הראשונה נבקש להחליף את
המילה "בלעדית" במילים "על פי דין".
 .2בשורה השנייה נבקש למחוק את
המילים "ולכל הפסד".

הבקשות נדחות.

01.03.
 1.030ו
–
02.03.
6.003
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נספח 9
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כללי
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קובץ
הצעת
מחיר

03.06.
0.140

55

הזמנה
להציע
הצעות

2.3
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חוברת
תנאי
המכרז

פרק
תנאי
סף,
סעיף
2.3
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55

"לצורך בניית הצעת המחיר של הקבלן
לעבודות הפאושליות ,כהגדרתן בפרק
החשמל ,עומד לרשות הקבלן כתב
כמויות מנחה המתייחס לכל עבודות
החשמל על גבי תקליטור ,כמו כן
מובהר כי העבודות הנדרשות תיהנה
עפ"י התוכניות המפורטות בלבד".
נודה לפרסום תוכן תקליטור זה או
לחילופין לציין היכן ומתי ניתן לאסוף
את התקליטור.
 .1נספח ( 9שורה רביעית) – נבקש
להוסיף את המילה "המאוחדים" ,כך
שיהיה כתוב "ובהתאם לדו"חות
הכספיים השנתיים המאוחדים
והמבוקרים של החברה."..
 .2נספח ( 9סעיף ב')  -להוסיף לאחר
הסימן  ₪את המילים "וזאת בהתאם
לדוחות הכספיים המבוקרים של
החברה".
 .3נספח ( 9סעיף ב') – נבקש להבהיר
מהי ההגדרה של הון עצמי( .האם רק
בעלים או כולל זשמ"ש).
עקב לוח הזמנים הקצר ובעקבות חגי
תשרי הבאים עלינו לטובה מאחר
ומועד הגשת ההצעות נקבע בתחילת
חודש אוקטובר  10/10/2021נבקשכם
לקבוע את המועד האחרון לשאלות
ההבהרה ליום .2/09/2021
לאור האמור בסעיף  1לעיל ועל מנת
לתת פרק זמן סביר בתמחור המכרז
נבקשכם לדחות במקביל את המועד
האחרון להגשת ההצעות לסוף חודש
אוגוסט ולקבוע אותו ליום
.24/10/2021
מבוקש לקבל תוכנית המכרז של גשרון
מעבר הולכי רגל אשר מופיע בקובץ
הצעת המחיר ,בסעיף 03.06.0.140
תכנון וביצוע גשרון מעבר הולכי רגל
מפלדה מגולוונת מעל נחל אחיה סמוך
לאתר  ,AYN9כולל יסודות וכל
הנדרש לביסוס הגשרון.
מבוקש לאשר ,כי קבלן דחיקה ,עומד
בתנאי הסף הקבועים בסעיף  2.3של
תנאי המכרז ,גם אם ניסיונו בביצוע
העבודות הנדרשות הינו של דחיקת
צנרת הביוב הנדרשת באורך כולל
ורציף של  230מטר..
בהתאם לסעיף  2.3לחוברת תנאי
המכרז ,על המציע עצמו או קבלן
דחיקה הקשור עם המציע כקבלן משנה
מטעמו ,להיות בעל ניסיון במהלך
התקופה שהחל מיום  1.1.2014בביצוע
עבודות דחיקת צנרת לביוב או מים
בלבד ,בקוטר פנימי של לפחות 100
ס"מ ובאורך כולל ורציף של  300מ'.
מבוקש לבחון אפשרות לשינוי תנאי
הסף באופן שיאפשר גם הצגת

מדובר בטעות סופר ,לא
קיים כתב כמויות לחשמל.
התכניות מפורטות
ומצורפות למסמכי המכרז.
על המציעים להגיש הצעת
מחיר בהתאם לתכניות.

 .1הבקשה מתקבלת.
 .2הבקשה מתקבלת.
 .3הכוונה היא להון העצמי
כפי שמופיע בדוחות
הכספיים ,ללא ניכוי זכויות
המיעוט.

הבקשה מתקבלת .תשומת
לב המציעים מופנית להודעת
הבהרה מס'  2בדבר דחיית
המועד האחרון להגשת
הצעות.

התוכנית הועלתה לאתר דקל
מכרז

הבקשה מתקבלת .תשומת
לב המציעים מופנית להודעת
הבהרה מס'  2בדבר שינוי
נוסח תנאי הסף.
הבקשה נדחית.
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פרויקטים בהם בוצעו עבודות דחיקת
צנרת ניקוז.
בהתאם לסעיף  2.2.1לחוברת תנאי
המכרז ,על המציע להיות בעל ניסיון,
כקבלן ראשי ,בביצוע של פרויקט
הנדסה אזרחית אחד לפחות שהסתים,
בהיקף כספי של  100מיליון  ₪לפחות,
במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2014
ועד למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז.
מבוקש לבחון אפשרות לשינוי תנאי
הסף באופן שיאפשר הצגת פרויקטים
במהלך התקופה שתחילתה ביום
.1.1.2012
כמו כן ו/או לחילופין מבוקש לבחון
אפשרות לשינוי תנאי הסף באופן
שיאפשר הצגת פרויקטים בהיקף כספי
של  80מלש"ח לפחות.
נבקש למחוק את הדרישה בתנאי סף
 2.1לסיווג בענף משנה  260סיווג ב' 5
,לשנותו לסיווג  200ג' .5

הבקשה להפחתת ההיקף
הכספי הנדרש מתקבלת.
תשומת לב המציעים מופנית
להודעת הבהרה מס'  2בדבר
שינוי נוסח תנאי הסף.

הבקשה נדחית.
העבודות נשוא המכרז
דורשות מומחיות וניסיון
ספציפיים בביצוע קווי מים
ביוב וניקוז.

מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו
להצעתם
שם המציע_________________________ :
חתימת המציע_________________________ :
תאריך_________________________ :

