
סעיף במסמכי עמוד/נספחד"מס

הסכם/המכרז

התייחסות מכללהפירוט השאלה

כל . הקבלן הזוכה יקים את המערת הסולארית כאמור במסמכי המכרז.נבקש להבהיר את נושא הכיסוי עלויות הקבלן  , . תשתית חשמל ועוד רכיבים כבדים שאמורים לחול על המציע, החלפת גגות, נבקש התייחוסתכם לחיזוקי מבניםכללי1

הינה באחריות - הנדרש לצורך הקמת המערכת לעניין תשתית החשמל

או החלפת /מובהר כי הקבלן לא ידרש לחיזוק המבנה ו. הקבלן ועל חשבונו 

.גגות

–  (5עמוד ) 7.1סעיף 2

9שורה 

נספח – ' נספח ג– בהתאם להוראות נספחי הביטוח : "ולכתוב במקום" התחזוקה והתפעול...וכן אישור על: "בהמשך יש למחוק את המלל". במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות: "יש למחוק את המלל7.1

".ביטוח לתקופת התפעול– להסכם התחזוקה ' ביטוח לתקופת ההקמה ונספח א
. מקובל באופן חלקי

:  למסמכי המכרז כך שיימחקו המילים7.1המכללה מעדכנת את סעיף 

. בשורה השנייה בסעיף" לסכם התחזוקה והתפעול' ובנוסח נספח א"

מובהר כי אישורי הביטוח הנובעים מהסכם התחזוקה והתפעול יידרשו 

מהמציע הזוכה רק במידה והמכללה תממש את זכותה להתקשר עמו 

פ מסמכי המכרז ולרבות "בהתאם לזכוייותיה ע, בהסכם התחזוקה והתפעול

.(למסמכי המכרז' נספח ב) להסכם ההתקשרות 5.4בסעיף 

וואט מותקן-לכל קילו ₪ 4250מחיר המצוין אינו משקף את ההתקיירויות הציוד ובעיקר י עלויות פאנלים סולאריים נבקש לעדכן את מחיר הגג לכדי הצעת מחיר- ' נספח א3
 3,950₪מחיר לקילוואט מותקן לא יעלה על  .מקובל באופן חלקי

מקובל".אישור הביטוח: "ולכתוב" שפוליסות: "יש למחוק את המילה – 20.1.3סעיף 20.1.3הסכם– ' נספח ב4

.הניסוח ברור. אין שינוי במסמכי המכרז"עם תחילת ביצוע: "ולכתוב" או/אספקת המוצרים ו...לפני מתן: "יש למחוק את המלל – 1-2שורה 31ביטוח - 31 סעיף 5

סעיף –אחריות ושיפוי 6

30 וסעיף 26

הגבלת אחריות - 30.1: אנו מבקשים להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח הקבוע שלהלן - 30 + 26  

ד חלוט"התקבל פס (1): או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן/או בפיצוי ו/מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו  (2) 

בשום מקרה (3)או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב /המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו  

או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים/הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו . 

או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי/או ההוצאות ו/או השיפוי ו/מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, על אף האמור בסעיף זה  

הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר. לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה החוזית והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל, הסכם זה או על פי דין  

או ביטולו/סיום ההסכם ו . 

הסכם תחזוקה ותפעול– ' סעיף זה יחול גם בגין תקופת התחזוקה והתפעול כמפורט בנספח ט

. מקובל חלקית

: כך30' המכללה מעדכנת את סע

או /או נזק מכל סוג שהוא בגין ו/הקבלן יהיה אחראי על פי דין לכל אובדן ו

בקשר עם ביצוע

או נזק /ומתחייב לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו, העבודות בפרויקט

או/עקב אחריות ו

או /או נזק שנגרמו עקב מעשה ו/חבות שתוטל על המזמין בגין כל פגיעה ו

או/מחדל של הקבלן ו

וזאת לאחר קבלן משנה מטעמו בעת ביצוע העבודות לפי הסכם זה 

מזמין הודיע לקבלן על כל טענהשה,  ד חלוט"שהתקבל פס

 לו הזדמנות סבירה להתגונן שהמזמין נתן, עם היוודע לו על כךכאמור 

או דרישה /או טענה ו/עם צד שלישי בגין תביעה וולא התפשר בשמו מפניה 

.כאמור ללא הסכמת הקבלן

 26 יחולו גם לגבי סעיף 30כי השינויים שהמכללה קיבלה בסעיף , כן יובהר

חובת המכללה להודיע לקבלן על , ד חלוט"קבלת פס)להסכם ההתקשרות 

.(התפשרות בשם הקבלן מבלי לקבל את הסכמתו-כל טענה ואי

 כך במקום המילים  למסמכי המכרז27.6המכללה מעדכנת את סעיף 4.3סעיף ' נבקש כי אחריות מוצר עבור קונסטרוקציה תותאם לחמש שנים כמצויין בנספח ה27.627.6סעיף - אחריות 7

".  שנים10"יקרא " חודשים- 11 שנים ו 24לתקופה של "

כי העדכון כאמור לעיל אינו גורע מאחריות היצרן לקונסטרוקציה , מובהר

.בהתאם למסמכי המכרז

הסכם – ' נספח ט8

תפעול ותחזוקה

– אחריות ושיפוי 

10-11סעיפים 

. מומלץ למחוק את הסעיף – 10.2סעיף  .א

–  (קריטי) 10.4יש להוסיף סעיף  .ב

".ההסכם יחול גם בהתייחס להסכם זה– '  הגבלת האחריות כמפורט בנספח ב30.1מובהר ומוסכם כי סעיף  . 10.4

המציעים מופנים לסעיף , מבלי לגרוע מהאמור. אין שינוי במסמכי המכרז

. להסכם התחזוקה והתפעול11

ביטוח – ' נספח ג9

לתקופה ההקמה

1סעיף 	.11  

	 משכירי ציוד/ספקי, א אדם וחברות שמירה"חברות כ, מפקחים, מתכננים, אדריכלים, מודדים, מנהלים, יועצים, למעט מהנדסים: "יש להוסיף את המלל" קבלני המשנה: "לאחר המלל – 3שורה  "

	 המפקח: "יש למחוק את המלל – 3שורה  " 

	 ציוד באתר על ידי: "ולכתוב" האצר לרשות: "יש למחוק את המלל – 3שורה  "

	 תחילת: "ולכתוב" מתן האישור ל: "יש למחוק את המלל – 4שורה  "

	 של....ההתקשרות ועד: "יש למחוק את המלל – 4שורה  " 

(לפי המאוחר)...ויציאתו של הקבלן: "יש למחוק  את המלל – 4שורה  ".

.הניסוח ברור. אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג10

לתקופה ההקמה

.אין שינוי במסמכי המכרז"לפחות: "יש למחוק את המילה – 2שורה  – 1.1סעיף 1.1

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת והתקנת מערכת פוטו וולטאית במכללה האקדמית תל אביב יפו06/2021מכרז פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 



ביטוח – ' נספח ג11

לתקופה ההקמה

 ביטוח לציוד – 1.2סעיף 1.2

".בסך: "ולכתוב" מסך...שלא יפחת: יש למחוק את המלל – 2-3שורה .א

".למקרה ולתקופת ביטוח: "ולכתוב" בגין כל כלי הנדסה כבד: "יש למחוק את המלל – 3שורה  .ב

".או הבאים מטעמו/ו...שיורחב לכלול: "יש למחוק את המלל – 3-4שורה  .ג

.(טעות סופר) 17 לסעיף 20יש לתקן את ההפניה לסעיף  .ד

מלבד תיקון טעות הסופרלא מקובל 

ביטוח – ' נספח ג12

לתקופה ההקמה

ביטוחי רכב מקיף – 1.4סעיף 1.4

".למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 350,000בסך של : " ולכתוב" בגין נזק אחד...שלא יפחת מ: "יש למחוק את המלל – 3שורה  .א

".מיחידי המבוטח...הביטוח כאמור יורחב: "יש למחוק את המלל – 4-6שורה  .ב

אין שינוי במסמכי המכרז. ב. מקובל. א

ביטוח – ' נספח ג13

לתקופה ההקמה

חבות מוצר – 1.5סעיף 1.5

".שנתית: "יש למחוק את המילה .א

או לא תחודש ולמעט במקרה שלא נערכה פוליסה /יש לציין כי תקופת הגילוי תחול במידה והפוליסה תבוטל ו– ולעניין תקופת גילוי .  וכן המלל המתייחס לקוד זה322יש למחוק את קוד – בטבלה  .ב

"המכסה את אותה חבות וכן למעט במקרה של אי תשלום פרמיה

– מתחת לטבלה  .ג

".לפחות: "יש למחוק את המילה – 2שורה  (1

".תקופת ההקמה: "ולכתוב" תקופת התפעול:"יש למחוק את המלל  – 2שורה  (2

".לעיל: "ולכתוב" להלן: "יש למחוק את המלל – 3שורה  (3

לגבי יתר " . הקמה"כמו כן מקובל לשנות את המילה תפעול ל.  מקובל . א

אין שינוי במסמכי המכרז- הבקשות

ביטוח – ' נספח ג14

לתקופה ההקמה

ביטוח אחריות מקצועית  – 1.6סעיף 1.6

".שנתית: "יש למחוק את המלל .א

בטבלה .ב

".למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 1,000,000עד תת גבול אחריות בסך :"יש לציין – אבדן מסמכים  (1

".מכוסה: "יש להוסיף " מקרה ביטוח: "לאחר המלל– שיהוי /עיכוב (2

למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 1,000,000עד תת גבול אחריות בסך : "יש להוסיף– מרמה ואי יושר  (3

. והמלל הנלווה לו322יש למחוק קוד  (4

"או לא תחודש ולמעט במקרה שלא נערכה פוליסה המכסה את אותה חבות וכן למעט במקרה של אי תשלום פרמיה/יש לציין כי תקופת הגילוי תחול במידה והפוליסה תבוטל ו– תקופת גילוי  (5

– מתחת לטבלה  (6

".לפחות: "יש למחוק את המילה– שורה ראשונה  1

".תקופת ההקמה: "ולכתוב" תקופת התפעול:"יש למחוק את המלל – שורה שניה  2

".לעיל: "ולכתוב" להלן: "יש למחוק את המלל– שורה שניה  3

אין שינוי במסמכי המכרז- לגבי יתר הבקשות.  המילה שנתית תימחק

ביטוח – ' נספח ג15

לתקופה ההקמה

2סעיף 2

".ובכל מקרה....לא יאוחר: "יש למחוק את המלל – 1-2שורה .א

".לצורך ביצוע העבודות: "יש להוסיף את המלל" לאתר העבודה: "לאחר המלל – 2שורה  .ב

".יסודית של ההסכם....לדרישת המזמין: "יש למחוק את המלל – 3-4שורה  .ג

"מתום: "ולכתוב"  יום לפני מועד תום7– מ : "יש למחוק את המלל – 4שורה  .ד

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג16

לתקופה ההקמה

 3סעיף 3

".העבודות: "ולכתוב" הקבלן הקבועה בחוזה...ההתקשרות ועד: "יש למחוק את המלל – 6- 3שורה  .א

".לפחות: "יש למחוק את המילה – 6שורה  .ב

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג17

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז. יש למחוק את הסעיף – 4סעיף 4

ביטוח – ' נספח ג18

לתקופה ההקמה

. (אציין כי מדובר בנספח לתקופת הקמה בלבד וקיים נספח נפרד לתקופת תחזוקה ותפעול)" יחד ולחוד: "בהמשך יש למחוק את המלל" וביטוחי הקבלן לתקופת התפעול: "יש למחוק את המלל–  6סעיף 6

".למעט  לעניין ביטוחי הרכב המפורטים בנספח זה: "יש להוסיף את המלל, בסוף הסעיף

לא יהיה שינוי נוסף- נמחקה התייחסות לתפעול

ביטוח – ' נספח ג19

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".או לטובתו/ו: "יש למחוק את המלל – 7סעיף 7

ביטוח – ' נספח ג20

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".לקבלת שיפוי: "יש להוסיף את המלל" בזכויות המזמין: "לאחר המלל–  8סעיף 8

ביטוח – ' נספח ג21

לתקופה ההקמה

 11סעיף 11

".בהסכם זה....או בהעתקי ביטוחי הקבלן/ו: "יש למחוק את המלל – 4שורה  .א

".נספח: "ולכתוב" הסכם: "יש למחוק את המילה – 5שורה  .ב

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג22

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".על פי הסכם זה...סכומים אלה ניתנים: "יש למחוק את המלל–  12סעיף 12

ביטוח – ' נספח ג23

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".ראשי הקבלן לערוך: "ולכתוב" יערוך הקבלן: "יש למחוק את המלל – 13סעיף 13

ביטוח – ' נספח ג24

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".על הקבלן...למען הסר ספק: "יש למחוק את המלל – 15סעיף 15

ביטוח – ' נספח ג25

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז.לא  רלוונטי לביטוח.. יש למחוק את הסעיף–  16סעיף 16

ביטוח – ' נספח ג26

לתקופה ההקמה

 17סעיף 17

".עובדיו ומנהליו: "ולכתוב" ואתכל הבאים מטעמו: "יש למחוק את המלל– שורה ראשונה  .א

".או עבורו/או מי מטעמו ו/ו:"יש למחוק את המלל – שורה שניה  .ב

".וכן לנזק: "יש למחוק את המלל – 4שורה  .ג

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג27

לתקופה ההקמה

18	 18סעיף   

.א 	 מיידית: "יש למחוק את המילה " 

.ב 	 המבטחים בגינו...ולמימוש: "יש למחוק את המלל "

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג28

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז. יש למחוק את הסעיף – 19סעיף 19



ביטוח – ' נספח ג29

לתקופה ההקמה

אין שינוי במסמכי המכרז".למזמין....או /או כל חברה ו/ו: "יש למחוק את המלל – 20סעיף 20

ביטוח – ' נספח ג30

לתקופה ההקמה

אי המצאת אישורי הביטוח במועדים אינה תחשב הפרה יסודית אלא לאחר שפנה המזמין לקבלן בבקשה להמצאת האישורים , על אף האמור: "יש להוסיף את המלל הבא, בסוף הסעיף–  21סעיף 21

" ימי עסקים ממועד הבקשה14והקבלן לא פעל להמצאת האישורים תוך 

אין שינוי במסמכי המכרז

ביטוח – ' נספח ג31

לתקופה ההקמה

(קריטי להתקשרות)יש להוסיף את הסעיף שלהלן 

ביטוחי המזמין . 22  

הסכם תחזוקה – ' או מתן השירותים וכתנאי להתחלתן ובמשך כל תקופת ההסכם וכל תקופת מתן השירותים ולתקופת הסכם התחזוקה והתפעול כמפורט בנספח ט/לא יאוחר ממועד תחילת העבודות ו

:את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, המזמין מתחייב לערוך ולקיים, ותפעול

או /לרבות מבנים ותכולה מכל סוג ותיאור הנמצאת בו וכן כל רכוש אחר הנמצא בקרבת אתר העבודות ו, או ניתנים השירותים/לרכוש באתר עליו מתבצעות העבודות ו" אש מורחב"פוליסת ביטוח  .א

, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שיטפון, סערה וסופה, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עשן, לרבות אש, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, במלוא ערכי כינונו, השירותים

או /ו, נזקי שבר תאונתי לפאנלים, עם סיום העבודות ומסירתן למזמין הפוליסה תורחב לכלול גם נזק ללוחות חשמל. גניבה ושוד, נזק בזדון ופריצה, שביתות, פרעות, טיס/י כלי רכב"פגיעה ע, שבר זכוכית

. או הוצאות לפינוי הריסות/אריחים ו

.לרבות קבלני המשנה שלו ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון, הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו

הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות .  חודשים24-לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ  (א) 22פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף  .א

.לרבות קבלני המשנה שלו ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון, תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו

.להלן כאילו נערכו הביטוח במלואו'   ג22אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף , בחלקו או במלואו, המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל

או החלתו /או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו)מכל אחריות לנזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו , לרבות קבלני המשנה שלו, המזמין מצהיר כי היא פוטר את הקבלן ומי מטעמו .ב

.הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. על הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה (או אי מילוי הוראות הפוליסות/של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו

או /או ברי רשות מטעם המזמין ו/או לרשות של משתמשים ו/או לשכירות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/מוסכם כי ככל והאתר ו .ג

".או אובדן רווחים של האמורים לעיל/לרבות קבלני משנה מטעמו גם לגבי נזק לרכוש ו, או מי מטעמו/המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו, בעלי זכויות

המכרז לא כולל ביטוחי המכללה- לא מקובל

אישור  – 1'נספח ג32

קיום ביטוחים עבודות 

קבלניות

 פוליסת עבודות קבלניות

רכוש – ' פרק א .1

". יש לאחד בין הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים .א

. 324יש למחוק את קוד – קודים  .ב

משכירי /ספקי, א אדם וחברות שמירה"חברות כ, מפקחים, מתכננים, אדריכלים, מודדים, מנהלים, יועצים, למעט מהנדסים: " יש להוסיף את המלל" קבלנים וקבלני משנה: "לאחר המלל – 317קוד  .ג

".ציוד

צד שלישי– ' ב' פק .2

. 329, 322יש למחוק קוד  .א

משכירי /ספקי, א אדם וחברות שמירה"חברות כ, מפקחים, מתכננים, אדריכלים, מודדים, מנהלים, יועצים, למעט מהנדסים: " יש להוסיף את המלל" קבלנים וקבלני משנה: "לאחר המלל – 317קוד  .ב

".ציוד

חבות מעבידים  .3

.312יש למחוק קוד  .א

משכירי /ספקי, א אדם וחברות שמירה"חברות כ, מפקחים, מתכננים, אדריכלים, מודדים, מנהלים, יועצים, למעט מהנדסים: " יש להוסיף את המלל" קבלנים וקבלני משנה: "לאחר המלל – 317קוד  .ד

".ציוד

. יש למחוק את כל הסעיף– רכוש  .4

.יש למחוק את הדרישה– ה "ביטוח צמ .5

.(מצוין כהתחייבות חוזית, לא ניתן להוסיף זאת בפוליסה, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח)" תאריך רטרואקטיבי: "כמו כן יש למחוק את המלל. 322, 308יש למחוק קוד – אחריות מקצועית  .6

.(מצוין כהתחייבות חוזית, לא ניתן להוסיף זאת בפוליסה, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח)" תאריך רטרואקטיבי: "כמו כן יש למחוק את המלל, 322, 308יש למחוק קוד– ביטוח חבות מוצר  .7

.למיטב הבנתי מדובר בהתקנה של מתקנים סולאריים. 074, 062,067, 027יש למחוק קוד – פירוט השירותים  .8

.30 ולכתוב 60יש למחוק – שינוי הפוליסה /ביטול .9

ג לא מקובל -א. 1

צד שלישי– ' ב' פק. 2

לא מקובל מחיקת הקודים. א

ככל . לא ניתן להוסיף מלל זה באישור הביטוח לפי ההנחיות – 317קוד . ב

שניתן יהיה להעביר אישור ביטוח עם מלל זה האישור יתקבל

חבות מעבידים . 3

312ימקובל מחיקת קוד . א

.לא מקובל הוספת המלל  – 317קוד . ד

לא מקובל מחיקת הסעיף – רכוש . 4

- לבדיקת ווידוא המכללה האם נערך שימוש בציוד צמה– ה "ביטוח צמ. 5

ככל שלא נערך יימחק 

 לא יימחק תאירך רטרו 308נמחקו קודים – אחריות מקצועית . 6

 יישאר וכן אריך רטרו 322קוד  , 308ייימחק קוד – ביטוח חבות מוצר . 7

אקטיבי

נמחקו הקודים – פירוט השירותים . 8

לא יהיה שינוי– שינוי הפוליסה /ביטול. 9



נספח - ' נספח א33

ביטוח לתקופת 

אציין כי – התפעול 

ככל הנראה נפלה 

טעות סופר במספור 

הסעיפים

34

להסכם  -1'נספח א35

– התחזוקה והתפעול 

אישור קיום ביטוחים 

לתקופת התפעול 

יש למחוק את הסעיף– רכוש .                                                                                                 יש לציין שירותי תחזוקה ותפעול למערכות סולאריות– אופי העסקה 

.322יש למחוק  קוד – צד שלישי 

ביטוח (מצוין כהתחייבות חוזית, לא ניתן להוסיף זאת בפוליסה, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח)" תאריך רטרואקטיבי: "כמו כן יש למחוק את המלל, 322 , 304יש למחוק קוד –  חבות מוצר 

.(מצוין כהתחייבות חוזית, לא ניתן להוסיף זאת בפוליסה, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח)" תאריך רטרואקטיבי: "כמו כן יש למחוק את המלל, 322 , 304יש למחוק קוד - אחריות  מקצועית 

. .100, 098, 089, 074, 069, 029לכן יש למחוק קוד - מדובר בשירותי תחזוקה ותפעול של מערכות סולאריות – פירוט השירותים  

.לא רלוונטי וכן לא בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח ולכן המבטחת לא תוכל לחתום על זה– יש למחוק את כל השורות המתייחסות לפירוט הנכסים המבוטחים 

.                                  יש פירוט מספק כבר באופי העסקה–אופי העסקה 

לא מקובל מחיקת –                                                                רכוש 

הסעיף

.322לא מקבול מחיקת קוד – צד שלישי 

מדובר בקודים רלבנטים לכיסוי - לא ימחקו הקודים –  חבות מוצר 

נמחקו הקודים הלא רלבנטיים–  פירוט השירותים 

נמחקו השורות של הנכסים

 אחריםSTRINGנבקש לאשר התקנה עם ממירי  - 1.2סעיף 1.2מפרט טכני-  ' נספח ד36

אין שינוי במסמכי המכרז

". לפחות: "יש למחוק את המילה – 3שורה  – 22סעיף 

ביטוח רכוש  - 6.1סעיף 

".המערכת וכן כל: "יש למחוק את ה מלל (1

".המבוטחים: "ולכתוב" המקובלים: "יש למחוק את המילה (2

(.מדובר ברכוש השייך לקבלן )324יש למחוק קוד – בטבלה  (3

".למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון: "יתווסף המלל(" 309קוד )לאחר , בסוף הסעיף– שורה ראשונה מתחת לטבלה  (4

.36 ולכתוב סעיף 20יש למחוק את ההפניה לסעיף – שורה שלישית מתחת לטבלה  (5

".שנתית:  "יש למחוק את המילה- ביטוח צד שלישי  – 6.2סעיף 

ביטוח חבות מוצר  – 6.4סעיף  

". שנתית: "יש למחוק את המילה (1

. וכן את המלל בהתייחס לקוד זה322יש למחוק קו ד (2

"או לא תחודש ולמעט במקרה שלא נערכה פוליסה המכסה את אותה חבות וכן למעט במקרה של אי תשלום פרמיה/יש לציין כי תקופת הגילוי תחול במידה והפוליסה תבוטל ו– לעניין תקופת גילוי  (3

".לפחות: "יש למחוק את המילה– שורה שניה מתחת לטבלה  (4

ביטוח אחריות מקצועית  – 6.5סעיף  

". שנתית: "יש למחוק את המילה (1

בטבלה (2

".למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 1,000,000עד תת גבול אחריות בסך :"יש לציין – אבדן מסמכים  •

".מכוסה: "יש להוסיף " מקרה ביטוח: "לאחר המלל– שיהוי /עיכוב •

"למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 1,000,000עד תת גבול אחריות בסך : "יש להוסיף– מרמה ואי יושר  •

. והמלל הנלווה לו322יש למחוק קוד  •

"או לא תחודש ולמעט במקרה שלא נערכה פוליסה המכסה את אותה חבות וכן למעט במקרה של אי תשלום פרמיה/יש לציין כי תקופת הגילוי תחול במידה והפוליסה תבוטל ו– ולעניין תקופת גילוי  •

– מתחת לטבלה  (3

".לפחות: "יש למחוק את המילה- שורה ראשונה –  

".לפחות: "יש למחוק  את המילה -  7שורה   - 23סעיף  ".לעיל: "ולכתוב" להלן: "יש למחוק את המלל–  שורה שניה 

 24סעיף 

".וככל שרלוונטי....את שאר הביטוחים: "יש למחוק את המלל – 1-3שורה  (1

".למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 350,000בסך של “ למקרה ... שלא יפחתו מסך: "יש למחוק את המלל – 6שורה  (2

 – 25סעיף  

" וביטוחי הקבלן....לתקופת העבודות:"יש למחוק את ה מלל - 1שורה  (1

".יחד ולחוד: "יש למחוק את המלל - 1שורה  (2

".למעט לעניין ביטוחי הרכב המפורטים בנספח זה: "יש להוסיף את המלל, בסוף הסעיף (3

".או לטובתו/ו: "יש למחוק את המלל – 26סעיף 

".לקבלת שיפוי: "יש להוסיף" זכויות המזמין: "לאחר המלל – 27סעיף 

 30סעיף  

".בהסכם זה....או בהעתקי ביטוחי הקבלן/ו: "יש למחוק את המלל - 4שורה  (1

".נספח: "ולכתוב" הסכם: "יש למחוק את המילה – 5שורה  (2

".על פי הסכם זה...סכומים אלה ניתנים: "יש למחוק את המלל - 31סעיף  

"הקבלן רשאי לערוך: "ולכתוב" יערוך הקבלן:"יש למחוק את המלל  – 32סעיף 

".מוטלת על הקבלן...למען הסר ספק:"יש למחוק את המלל  – 34סעיף 

.יש למחוק את הסעיף – 35סעיף 

  36סעיף 

". עובדיו ומנהליו:"ולכתוב " ואת כל הבאים מטעמו: "יש למחוק את המלל- 2שורה  .א

".וכן לנזק: "יש למחוק את המלל – 4שורה  .ב

 37סעיף 

". או/לעבודות ו:"יש למחוק את המלל  - 1שורה  (1

".לרבות נזק: "יש למחוק את המלל- 1שורה  (2

". מיידית: "יש למחוק את ה מיה- 2שורה  (3

".בגינו...על הקבלן לעשות כל : "יש למחוק את המלל – 2שורה  (4

. יש למחוק את הסעיף – 38סעיף 

". קשורה למזמין...או כל חברה/ו: "יש למחוק את המלל – 39סעיף 

אי המצאת אישורי הביטוח במועדים אינה תחשב הפרה יסודית אלא לאחר שפנה המזמין לקבלן בבקשה להמצאת האישורים והקבלן לא , על אף האמור: " יש להוסיף את המלל, בסוף הסעיף – 40סעיף 

" ימי עסקים ממועד הבקשה14פעל להמצאת האישורים תוך 

–  (קריטי להתקשרות)להוסיף את הסעיף שלהלן 

".יחולו גם בתקופת התחזוקה, ביטוח לתקופת ההקמה– ' ביטוחי המזמין כמפורט בנספח ג – 22הוראות סעיף . 41סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 3שורה  – 22סעיף 

ביטוח רכוש  - 6.1סעיף 

.לא מקובל(1

יתוקן בהתאם (2

תוקן (3

.מקובל (4

מקובל (5

מקובל – 6.2סעיף 

ביטוח חבות מוצר  – 6.4סעיף 

מקובל (1

לא מקובל (2

פוליסת הביטוח מדברת בעד עצמה . לא מקובל לציין בגוף הנספח  (3

לא מקובל (4

ביטוח אחריות מקצועית  – 6.5סעיף 

מקובל (1

בטבלה (2

ככל שיוצג עם תת גבול - לא יהיה שינוי בתנאי המכרז – אבדן מסמכים • 

של מיליון ניתן יהיה לאשר

הניסוח בהתאם להנחיות המפקח- לא מקובל–שיהוי /עיכוב• 

ככל שיוצג עם תת גבול - לא יהיה שינוי בתנאי המכרז – מרמה ואי יושר • 

של מיליון ניתן יהיה לאשר

.לא מקובל מחיקת הקוד• 

תנאי הפוליסה מדברים בעד עצמם –לא מקובל – ולעניין תקופת גילוי • 

– מתחת לטבלה  (3

לא מקובל– שורה ראשונה – 

מקובל–  שורה שניה 

לא מקובל – 7שורה   - 23סעיף ". לעיל"

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז–  (1 24סעיף 

.אין שינוי במלל– הסכום תוקן  – 6שורה  (2

 – 25סעיף 

מקובל - 1שורה  (1

מקובל - 1שורה  (2

מקובל- בסוף הסעיף (3

לא מקובל – 26סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 27סעיף 

 30סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 4שורה  (1

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 5שורה  (2

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 31סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 32סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 34סעיף 

.יש למחוק את הסעיף – 35סעיף 

  36סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז - 2שורה . א

לא יהיה שינוי  – 4שורה . ב

 37סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז – 38סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז  – 39סעיף 

"לא יהיה שינוי במסמכי המכרז  – 40סעיף 

–  (קריטי להתקשרות)להוסיף את הסעיף שלהלן 

המכרז אינו .  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז22הוראות סעיף . 41סעיף 

כולל ביטוחי המזמין  

"במקרה של אי תשלום פרמיה

– מתחת לטבלה  (3

".לפחות: "יש למחוק את המילה- שורה ראשונה –  

  - 23סעיף  ".לעיל: "ולכתוב" להלן: "יש למחוק את המלל–  שורה שניה 



הקבלן הזוכה יקים את המערכת הסולארית על . אין שינוי במסמכי המכרז?האם יש גישה להגיע אליו , במידה ויש החלטה והיא הגג התחתון?, עליון או תחתון, האם יש החלטה על איזה גג מדוברכללי37

.הגג העליון בלבד

"  יום120" למסמכי המכרז כך שבמקום 17.3המכללה מעדכנת את סעיף ?כיצד נלקח בחשבון התייקרות זו.  יום הינם הרבה זמן120, חומרי הגלם עולים בצורה משמעותית-  יום 120תוקף הצעה 17.3מסמכי המכרז38

".  יום90יקרא 

 ימים מהמועד האחרון 90מובהר כי כל הצעה שתוגש בהליך תהיה תקפה ל

ועל הקבלן לקבלת בחשבון במסגרת הצעתו שינויים , להגשת ההצעות

.עתידיים שיתכנו במחירים בתקופה זו

. מקובל.המזמין יספק את יועץ האיטום מטעמו13.1הסכם- 'נספח ב39

באחריות הקבלן הזוכה. לא מקובל.באחריות המזמין16.2הסכם- 'נספח ב40

באחריות הקבלן הזוכה. לא מקובל.באחריות המזמין16.3הסכם- 'נספח ב41

תהיה באחריות הקבלן , ככל שתידרש, התקנת ציוד בטיחות מהסוג שפורט.סולמות ומדרכים בתוספת תשלום,מעקות, קווי חיים- התקנת ציוד בטיחות 18.2.3הסכם- 'נספח ב42

.בכפוף לאישור המזמין בכתב ומראש, ח המזמין"וע

. להסכם ההתקשרות שעניינו איטום13ראו התיקונים בסעיף .באחריות המזמין19.2.3הסכם- 'נספח ב43

באחריות הקבלן הזוכה. לא מקובל.באחריות המזמין' וב' סעיפים א20.1.7.8הסכם- 'נספח ב44

אין שינוי במסמכי המכרז.יצרן\לוחות מסופק על ידי ספק הציוד, קונסטרוקציה,ממירים, פאנלים- אחריות מוצר . הקבלן יתן אחריות של עד שנתיים27.2הסכם- 'נספח ב45

 לעיל7ראו תשובה לשאלה . שנים10אחריות יצרן קונסטרוקציה עד 27.6הסכם- 'נספח ב46

.אין שינוי במסמכי המכרז, לא מקובל.לאחר התקנה תבוצע בדיקה של איש איטום אשר ייתן אישור. אנו לא קודחים באיטום. סעיף זה לא מקובל27.7הסכם- 'נספח ב47

. מקובל.7%יש להוריד סעיף זה ל28.1הסכם- 'נספח ב48

אין שינוי במסמכי המכרז.PRאחריות תפוקה תהיה בהתאם לפי תוצאות ה 'נספח י49


