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 2020/3מכרז פומבי מספר   –  1 הודעת עדכון מספר

 על גגות מבני ציבור בחולון וולטאית-בטכנולוגיה פוטו חשמל לייצור סולאריות מערכות של , הפעלה ותחזוקההקמהתכנון, אספקה, ל

 

 המשתתפים במכרז, כדלקמן:בעקבות פניות שהתקבלו בחברה בנוגע למכרז דנן, הננו לעדכן את 

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )המזמינה( –לן, "החברה" הלבטור השמאלי ש* בתוכן התשובות ש

 תשובה שאלה/בקשה מראה מקום שם הפונה 

 4.21סע'  1משתתף  .1

 להזמנה

 ימי עבודה לכל הפחות. 45-אתרים. נבקש לתקן ל 23מדובר בתכנון 

שרו התחלת הקמת יינתן רק לאחר שכלל הגורמים יאצו תחילת עבודה 

 ת.המערכת הסולארי

 הקבלן לא יואשם בהפרה עם אחד מהגורמים התעכב במתן אישור.

 כל האישורים באחריות הקבלן הזוכה.

עם )לאחר(  ,בנפרד, לכל מתקן צו התחלת עבודה יינתן

 השלמת כל האישורים הדרושים.

. 4.2.2סע'  .2

 להזמנה

חחי. הקבלן לא  חיבור המערכות לרשת החשמל תלוי בהתנהלות .1

 הלותה.יכול להתחייב על קצב התנ

 4-יש להגביל את התקופה לצו תחילת כך שלא יהיה מאוחר יותר מ .2

 חודשים מתחימת ההסכם.

בכפוף להשגת כל האישורים על ידי הקבלן  אושר,מ .1

 כל הפעולות הדרושות.נקט בובתנאי ש

הקבלן התחייב להשיג את כל שבכפוף לכך  ,מאושר .2

 .שיםדרוההאישורים 

 4.1.9סע'  .3

 לחוזה

מבקשים אישור החברה כי ניתן יהיה להקים את המערכות בשעות 

 הפעילות של בתי הספר, כמובן ללא הפרעה לפעילות השוטפת

 12העבודות יבוצעו לפי נספח ב'

 4.1.12סע'  .4

 לחוזה

 לבדוק את האתריםחובה  לא בדקנו את האתרים כלל

 4.1.14סע'  .5

 לחוזה

ת מותנית באישור הקונסטרוקטור של הקבלן המערכוהתקנת 

 הסולארי.

בכל מקרה, נבקש לקבל חישובים את החישובים הסטטיים של 

 הקונסטרוקטור שאישר את הגגות.

נבקש לתקן את הסעיף וגם להחריג חיזוקים קונסטרוקטיביים ככל 

 .שיידרשו מהתמורה

 נדחית הבקשה
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 4.1.18סע'  .6

 לחוזה

יקבל תמורה לעבודתו באם לא  תמע כי הקבלן לאמהסעיף יכול להש

החברה לא תקבל מימון לפרויקט. החברה צריכה לחתום על ההסכם 

 רק לאחר שהשיגה מימון לפרויקט .נא למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית, ואולם נוסח הסעיף יתוקן כך שבמקום 

סיבה שהיא לרבות קושי בגיוס המימון מכל המילים "

יבואו המילים "בשל אי קבלת החיצוני לפרויקט" 

 יקט".המימון החיצוני הדרוש לפרו

 הבקשה נדחית כפי שרשום. 17%ולא  10%נבקש להשאיר לתשלום לפני אחרון  לחוזה 5סע'  .7

החתימה מהעירייה ולהקפיד לקבל מהם  יש לקבל הבהרה מי מורשי לחוזה 5.6סע'  .8

 הוראות.

)מהחברה,  בשנהמנכ"ל החברה הכלכלית הגב' פנינה 

 ולא מהעירייה כפי שצוין כנראה בטעות(

 הוראות המפקח בהתאם להסכם בלבד. לחוזה 6.2סע'  .9

 

 .חוזההוראות בהלימה ל

 בשטח לעיתים מתגלות בעיות חדשות והמפקח יכריע.

 .חוזהההוראות בהלימה ל יש להגביל להוראות סבירות בלבד. לחוזה 6.7סע'  .10

 יכריע.בעיות חדשות והמפקח בשטח לעיתים מתגלות 

צו תחילת עבודה רק אחרי קבלת כל האישורים הנדרשים לרבות  לחוזה 7.1סע'  .11

אישור כניסה למכסה, סיום חיזוק הגגות, עבודות איטום ואישור 

 לכניסה לעבודה.מנהלי האתרים 

 יש למחוק את המשפט האחרון בסעיף.

 הבקשה נדחית.

באחריות הקבלן המבצע הינם כל האישורים יצוין כי 

 והתיאום הפרטני.

, מבקשים לתקן את הקנס מהתמורה הכוללת . כמו כו1.2ראו מס"ב  לחוזה 7.2סע'  .12

 לתמורה בגין האתר בגינו היה איחור.  

 מאושר

חגים ו/או בהוראת וח עליון בלבד ו/או שבתות וכ לא סביר ללא הפסקה. לחוזה 7.3סע'  .13

 החברה

מייקר בצורה   -מבקשים להוריד את הדרישה למנהל עבודה הלחוז 7.7סע'  .14

משמעותית את הפרויקט ואינו נדרש להבנתנו , בוודאי שלכל אתר 

 בנפרד.... 

יש לוודא שלא מדובר על ליווי צמוד אלא ליווי ממונה בטיחות של 

החברה אשר יכין סקר סיכונים, הדרכות ומבדק בטיחות באתר מדי 

 מאושר.

 

וכי  ,את הפרויקט חייב ללוות מנהל פרויקטבהר כי וי

בכל אתר יהיה ראש צוות )עובד בכיר( האחראי על 

 העבודות.
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 פעם.

 7.11סע'  .15

 לחוזה

 מאושר הבעלות צריכה לעבור לאחר התשלום

 7.12סע'  .16

 לחוזה

נזקים תיקון עלות הסעיף לא מתייחס לקנסות אלא ל לא נוכל לשלם קנסות על נזקים שלא עשינו

 .שהקבלן ביצע

 הבקשה נדחית יש למחוק . לא הגיוני  לחוזה 8.8סע'  .17

התמחור מבוצע על בסיס הנתונים שהועברו במצגת האתרים. לא נוכל  לחוזה 9סע'  .18

 להתחייב על ביצוע אתרים נוספים באם לא תומחרו מראש.

בנוסף, סעיף זה מאפשר לחברה להורות על הקמת מתקנים נוספים 

 ללא הגבלת תקופה. מבקשים להוריד את הסעיף 

 מאושר חלקית.

 בתיאום והסכמת הקבלן.תבוצע רק הוספת מתקנים 

 10.3סע'  .19

 לחוזה

יש להבהיר כי באחריות החברה להשיג את כל אישורי הכניסה למכסה 

הסולארית על כל המשתמע, לרבות העברת מונים על שם החכ"ל, 

 ת ככל שיידרש .חיבורי חשמל זמני וכד' וזא

 מאושר

-ו 12.1סע'  .20

 לחוזה 12.2

 הבקשה נדחית האחריות צריכה להיות על פי דין בלבד.

 12.3סע'  .21

 לחוזה

האחריות צריכה להיות על פי דין בלבד. כמו כן, ההתחייבות 

לשיפוי צריכה להיות כפופה לאחריות על פי דין, בהתאם לפס"ד 

את דבר התביעה לקבלן עם בנושא, ובתנאי שהמזמין הודיע 

קבלתה וכן אפשר לקבלן להתגונן כראות עיניו של הקבלן וכן לא 

 מראש של הקבלן.התפשר עם התובע ללא אישור 

 

 –מאושר חלקית, נוסח הסעיף יתוקן ויהיה כדלקמן 

ו/או הוצאה,  תשלוםישא באחריות לכל ת"המתקינה 

בשל על פי פסק דין תחויב החברה  הםשב ,מכל סוג

 מחדלים של המתקינה, וכן תשפה את שים אומע

כאמור, והכל בכפוף  הוצאהתשלום/החברה בגין כל 

לכך שהחברה עדכנה את המתקינה אודות 

הדרישה/תביעה ואפשרה לה להתגונן מפניה ולכך 

שהחברה לא התפשרה עם התובע ללא אישור 

 המתקינה.".
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 12.4סע'  .22

 לחוזה

פופה לאחריות על פי דין, ההתחייבות לשיפוי צריכה להיות כ

 ימים 7לפס"ד בנושא. לא מקובל שיפוי תוך בהתאם 

 הבקשה נדחית

 13.2סע'  .23

 לחוזה

כל נזק שנגרם שלא כתוצאה מרשלנות ו/או זדון  –יש להוסיף  –

 של המתקינה

 

 הבקשה נדחית

 13.4סע'  .24

 לחוזה

 הבקשה נדחית החלפת פנלים ללא עלות

 14.3סע'  .25

 לחוזה
 מהסימולציה בלבד.  95%.-מבקשים לתקן ל •

 –שעות שמש  1650-מערכות שהתפוקה בהן עשויה להיות נמוכה מ •

החברה יכולה להורות שלא להתקין את המערכת לאחר קבלת 

 סימולציה טרם אישור התכנון.

בכל מקרה, אחריות תפוקה צריכה להיות כפופה לעבודה תקינה  •

 ןשל הפנלים והממירים שבאחריות היצר

 (95%-אושר )יתוקן למ •

 .מערכת להתקין שלא להורותרשאית  החברה רק •

 

 הבקשה נדחית •

 14.5.3סע'  .26

 לחוזה

מצב בו המערכת לא ייצרה את כמות האנרגיה הנדרשת  נבקש להחריג

עקב מעשה כוח עליון ו/או תקלה סדרתית בציוד העיקרי שגרמה 

 להשבתת המערכות /או להפחתת הייצור 

 תהבקשה נדחי 

  15.1סע'  .27

 לחוזה

נבקש להגביל את האחריות הביטוחית של המתקינה עד לסיום התקנת 

 DC-צד ה

 הבקשה נדחית

 נבקש לתקן להלן: לחוזה 16ע' ס .28

16.1- 60 

16.2- 30 

16.3- 20 

16.4- 20 

 מאושר
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16.5- 20  

 המתקינה תעשה כל מאמץ להקדים את לוחות הזמנים ככל שניתן

י קבלת כל האישורים עבודה יינתן רק אחר ובכל מקרה, צו תחילת

הנדרשים לרבות אישור כניסה למכסה, סיום חיזוק הגגות, עבודות 

 ואישור מנהלי האתרים לכניסה לעבודה.איטום 

 

צו תחילת עבודה יינתן רק לאחר אישור העירייה 

 .+ אישור מאת חח"י לעבודות הנדרשות

 16.7סע'  .29

 לחוזה

המתקינה מקבלת קנסות ללא כל פגיעה ממשית צר מצב בו סעיף זה יו

יום ממתן צו תחילת  180בחברה. מבקשים להחיל את הקנס רק לאחר 

 2פסקה  2עבודה לכל אתר ואתר ובהתחשב במצויין במס"ב 

 מאושר

 18.2.3סע'  .30

 לחוזה

 .נדחיתהבקשה  ספק סביר לאי עמידה בזמנים לא יכול להחשב כהפרה יסודית.

 המפקח והחברה. ע"ייקבע יספק סביר של מו קיו

 18.2.4סע'  .31

 לחוזה

 לא כל הפרה של תוקנה היא הפרה יסודית.-יש למחוק 

 

 הבקשה נדחית.

יובהר כי ההוראה מתייחסת רק להפרות אשר החברה 

תיקנה אותן כי יתוקנו והמתקינה לא  דרשה במפורש

 .בתוך פרק הזמן הנקוב

מפרט טכני  .32

 )איטום(

הוראות האיטום מתייחסות לגגות בטון. מן הסתם בגגות איסכורית 

 יש חדירה לגג על מנת להתעגן לפטות

 הבקשה נדחית.

 תיקון איטום בכל מקום לפי הסעיף.

מפרט טכני  .33

 )איטום(

מבקשים להבהיר כי אחריות המתקינה תהייה רק לנקודת העיגון של 

 הסולארית לגג .המערכת 

 פת האחריות . נא הבהרתכם לתקו

מבקשים כי טרם תחילת העבודה החברה תבצע בדיקת הצפה לכל אחד 

מהגגות עם אישור מעבדה וזאת על מנת למנוע מצב בו המתקינה 

 אחראית על נזילות שלא נגרמו על ידה

 הבקשה נדחית.

החלטה על אחריות נקודתית לנזילות ובעיות איטום לפי 

 ת המפקח.קביע

למפרט  1סע'  .34

 ניהטכ

 בתשלום הנ"ל תישא החברה נבקש הבהרתכם בנוגע למי נושא בתשלום עבור ארונות המניה 
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למפרט  7סע'  .35

 הטכני

נראה לנו מיותר ומייקר ללא סיבה בעיקר כאשר מדובר על מתקנים 

 בהספק נמוך יחסית. מציעים להוריד סעיף זה

הפרויקט במיקום מרכזי לפי קביעת מערכת אחת לכל 

 המפקח.

מפרט  .36

 קונסטרוקציה

8 

לקונסטרוקציה של המערכת. נבקש להוריד דרישה  אנו נוהגים להתעגן

זו או להגדיר בבירור מפרט טכני לקווי חיים כולל כמות מספר שורות 

 לכל מערכת 

 קווי חיים לפי תקנים ידועים + אישור הקונסטרוקטור

גילוי מפרט ) .37

 (1אש 

רה של החברה באחריותה בלבד. החב חיבור המערכות לרכזת גילוי אש

 ה חתומים על הסכם שירות עם ספק כיבוי האש. או העיריי

 .מאושר

ארון איסוף הממירים יהיה ככל הניתן בקרבת מרכזת 

 גילוי אש ועשן.

גילוי מפרט ) .38

 (2אש 

ככל שיידרש ,לא באחריות המתקינה . המתקינה הנה חברה להתקנות 

 ה, לא התקנת רכזות ומתזים ...סולאריות, זו המומחיות של

 מאושר

גילוי מפרט ) .39

 (3אש 

למה לערב את כיבוי אש? זה מסרבל ומייקר. אנו מתקינים את 

המערכות בהתאם לתקנות מכבי אש. ככל שתתעקשו בנושא, יש 

לות המערכות אגרות כיבוי אש לכל מתקן וגורם מקצועי להוסיף לע

 שיעבוד מולם

 הבקשה נדחית

מסירת ט )מפר .40

 העבודה(

המתקינה אינה יכולה להיות אחראית על עלויות הנובעות מדרישות 

המבטחת של החברה מבלי לדעת מראש מה יהיה העלויות והדרישות. 

 מבקשים להוריד סעיף זה

 מאושר

לנספח  8סע'  .41

 11ב'

הקבלן מתחייב לבנות מחיצות ואמצעים המבטחים הפרדה בין אזור 

 אינה רלוונטית לנשוא העבודה, ה זווריד דרישמבקשים לה לאזור.

 מאושר

סע' תנאים  .42

לביצוע עבודה 

בגובה בנספח 

 11ב'

 מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:   

 . העבודה מתואמת עם תופש המפעל ונעשית בידיעתו;1

 בעת ביצוע עבודה בגובה באתר יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם   3

דה בגיר מטעם המבצע, בנוסף לעובד או לעובדים, המבצעים את העבו

 ת פיגום ממוכן;בגובה, למעט בעת ביצוע עבודה באמצעו

 מאושר
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 מבקשים להוריד דרישה זו

נא הבהירו באיזה אתרים נדרשת עבודת חפירה בתוספת הערכת  כללי .43

 מטרז, 

 :אושרמ

 אשלים .1

 אמירים .2

 אשכול .3

על אף האמור לעיל ולהלן, )א( בשום מקרה  - 12.5סעיף יש להוסיף  כללי .44

הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן 

נזקים כלשהם הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי 

אחריותו   מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; )ב(

השיפויים המצטברים  צויים ו/אורבי של הפיוהשיעור המ של הקבלן

)לרבות הוצאות ו/או דמי נזק( בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, 

לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר 

עם הסכם זה, תהא העילה אשר תהא והמזמין פוטר את הקבלן 

צוין י המרבי המומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצו

 הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו. לעיל.

 הבקשה להוספת ס"ק )א( הנ"ל מאושרת.

 הבקשה להוספת ס"ק )ב( הנ"ל נדחית.

 

יש להכניס סעיף לפי המתקינה לא תהיה אחראית לעיכובים שאינם  כללי .45

ה מצד המזמינבשליטתה הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, 

 ה וכד'.ומי מטעמ

 –, כדלקמן 16.8ייתווסף לחוזה סע' מס' 

המתקינה "על אף האמור בכל מקום אחר, מוסכם כי 

נתונים אינם ר שאלעיכובים ישא באחריות כלשהי לא ת

ולא תידרש לפיצוי כלשהו בשל  שליטתה הסבירהל

 "..עיכובים כאמור

 2משתתף  .46

 

 הסדרה תעריפית תן תוקמנה המערכות נבקש להבהיר את האסדרה תח להזמנה 1סע' 

 3.1סע'  .47

 להזמנה

 191נבקש הבהרתכם האם מדובר בסיווגים  –הנוסח הכתוב אינו ברור 

 4א160לפחות או  1א

 אחד מן השניים

 2018 – 2016דוחות לשנים  מאושר להגישטרם פורסמו, לפיכך לא נוכל  2019הדוחות השנתיים של חברתנו לשנת  7.8סע'  .48



 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

Holon Municipal Development Corp. Ltd. 
 

 03-5038486פקס:    03-5018574טל':     5885127, חולון מיקוד 47רח' המרכבה 
www.calcalit-holon.com 

 ניין.להגיש אותם , נבקש הבהרתכם בע להזמנה

 5.1.2סע'  .49

 לחוזה

 50%-תיקון ל מאושר  55%נבקש לעדכן התשלום עבור אב"ד ל 

 5.1.3סע'  .50

 לחוזה

 20%-תיקון ל מאושר 15%נבקש להקטין התשלום עבור אב"ד ל 

 יום 30שוטף + ישולם  יום. 30התשלום ישולם תוך  5.1.2לעניין סעיף נבקש כי  לחוזה 5.2סע'  .51

52. 

 לחוזה 7.2סע' 

הבקשה נדחית, ואולם ההוראה תתוקן כך שהפיצוי  ה.\נבקש לציין תקרת פיצויים לסעיף 

בגין כל יום של איחור בהתקנת  0.01%בשיעור של 

מערכת מסוימת יחול ויחושב ביחס לסך התמורה בגין 

אותה המערכת המסוימת שהתעכבה התקנתה, ולא 

 חס לסך תמורת החוזה.בי

 מאושר נבקש לציין כי לוחות הזמנים הם עבור כל אתר בפני עצמו. לחוזה 16סע'  .53

לנספח  14סע'  .54

 11ב'

נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך על פי דין , 

 1988-בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"חתהא בהתאם לתקנות הבטיחות 

בודות הקמת מערכות סולאריות אינה נכנסת . תשומת ליבכם כי ע

 ורשת מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרותבגדר עבודה הד

בכל  , כאשראת הפרויקט חייב ללוות מנהל פרויקט

 .אתר יהיה ראש צוות )עובד בכיר( האחראי על העבודות

מפרט טכני  .55

  ACצד )

עד  6סעיפים 

10) 

 הבקשה נדחית. תומחרו לפי דרישה.נבקש לבטל סעיפים אלה ובמידת הצורך הם י

 ACאתרים בלבד לצורך הולכת  3-חפירות יחידות ב

במיקום מרכזי לפי  ,מערכת אחת לכל הפרויקטנדרשת  מטאורולוגית בכל אתר ?האם נדרשת מערכת  (7) מפרט טכני .56

 קביעת המפקח.

 מפרט טכני .57

 )גילוי אש(

ת בלוחות החשמל בידי נבקש לבטל סעיף זה ולהותיר את כל ההכנו

 בוי אש/חח"י יתומחרו בנפרד.הקבלן . דרישות כי

 מאושר.

ארון איסוף הממירים יהיה בקרבת מרכז  ,ניתןשככל 
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 .גילוי אש ועשן

 מפרט טכני .58

 )מקדם הספק(

 מאושר במידה ויידרש , תינתן הצעת מחיר בנפרד.

 מפרט טכני .59

)דרישות 

 מיגון(

חרו לאחר סקר כל דרישות המיגון יתומנבקש לבטל דרישה זאת. 

 תינתן בנפרד.שמאי ביטוח לאחר התקנת המערכות והצעת מחיר 

ע"י חברת הביטוח במהלך  ויקבעיהמיגון דרישות 

 .אחר התקנת המערכות(ללא ו)ות העבוד

יש להזמין סוקר הגנות מטעם חברת הביטוח, עם 

למיגון בנוגע דעתו  השיחווות, ע"מ תחילת העבוד

 ועל פיו יפעל הקבלן., הנדרש

אחר התקנת לצע ומיגון יבהאם סקר יצוין כי 

הוא עלול להיות כרוך בפירוק רכיבים  ,המערכות

 מסוימים של המערכות.

 הבקשה נדחית. נבקש לאפשר מתן ערבות גם מחברות ביטוח  2נספח א' .60

 ערבות רק מטעם המגישה.

  12.1 .1 לחוזה 12סע'  .61

 אות הדין"."מבלי לגרוע...מהוריש למחוק את המלל:  .א

תאונה, הפסד...ונזק" יש למחוק את המלל: "לכל חיוב  .ב

 \ולכתוב: "על פי דין לנזק".

 יש למחוק את המלל: "בין אם נזק ישיר או עקיף". .ג

 יש למחוק את הסעיף.  – 12.2סעיף  .2

 יש למחוק את הסעיף.  – 12.3סעיף  .3

  12.4סעיף  .4

 יש למחוק את המלל: "לפצות ו/או". -1שורה  .א

ימים" ולכתוב:  7יש למחוק את המלל: "בתוף  -1שורה  .ב

 . הבקשה נדחית1

 

 

 

 

 . הבקשה נדחית2

 . הבקשה נדחית3

 . הבקשה נדחית4
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 תוך זמן סביר"."

לאחר המילה: "הוצאה" יש להוסיף את המלל:  – 2שורה  .ג

 "משפטית סבירה".

יש למחוק את המלל: "ו/או קיום...או  – 2-3שורה  .ד

 מקצתן".

סביר" ולכתוב:  י שלמחוק את המלל: "תוך זמן – 4שורה  .ה

 "מיד".

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור כפוף  .ו

 לפסק דין חלוט". 

 ש להוסיף את הסעיף הבא:י .5

 הגבלת אחריות" .6

ואחריותה בכל מקום בו   חבות המתקינה   מובהר ומוסכם כי .7

נושאת המתקינה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 

( התקבל 1רים דלהלן: )הסכם זה כפופה לתנאים המצטב

( העירייה ו/או החברה הודיעו 2פס"ד חלוט כאמור )

למתקינה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע להן 

ואפשרו למתקינה לנהל את ההגנה ולא התפשרו על כך 

של המתקינה מראש  ו/או ללא אישורה  ובמקומה  בשמה 

עקיפים  ( בשום מקרה המתקינה לא תישא בנזקים3ובכתב )

 ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים. 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה,  .8

ה והשיעור המרבי מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות המתקינ

של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הבקשה נדחית5

 . הבקשה נדחית6

 . הבקשה נדחית7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הבקשה נדחית8
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תישא המתקינה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל 

ל סכום בגובה תמורת ההסכם, והעירייה והחברה מקרה ע

פוטרות את המתקינה ומוותרות בזאת על כל תשלום העולה 

הוראות סעיף זה יחולו על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 

 אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.

  5נספח ב' .62
 
 

לאחר המלל: "כפי שיפורט"   - ביטוחים בתקופת ההקמה – 1סעיף  .1
  יתווסף המלל: "לעניין פוליסת חבות מוצר ואחריות מקצועית".

   1.1.1סעיף  .2
 ת".יש למחוק את המלל: "וכל דבר שהובא לאתר העבודו .א
יש למחוק את המלל: "וכן גם לגבי חלקים...המוקדם משני  .ב

 המועדים". 
 יש למחוק את המלל: "בין היתר...העבודות:"  . ג
"על בסיס נזק ראשון" יש להוסיף את המלל:   לאחר המלל: .ד

משווי לעבדה ולא יותר  20% –"למקרה ולתקופה מוגבל ל 
 מהמצוין להלן". 

ישיר...)מעבר  יש למחוק את כל הפסקה החל מהמלל: "נזק .ה
 לסכום הביטוח(" ולכתוב: 

  –"נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודות לקויות חומרים לקויים" 
 ₪".  2,000,000מקסימום 

 ₪".   1,000,000מקסימום  –צאות לפינוי הריסות הו 
 ₪".   4,000,000מקסימום  –רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים 

 1,400,000מקסימום  –שכר אדריכלים, מהנדסים ויועצים 
 ."₪ 

  ₪" " 1,000,000מקסימום  –הוצאות מיוחדות לאחר הנזק 

   1.1.2סעיף  .3
 המיידית".יש למחוק את המלל: "או בקרבתו  .א
( ולכתוב:  3יש למחוק את המלל: "הביטוח" )שורה  .ב

 "העבודות". 
₪" ולכתוב:  20,000,000 –יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מ  . ג

"10,000,000  ."₪ 

 !!!הערה חשובה
נדחות כל הבקשות, מלבד אלה אשר זה  62סע' ב

 לגביהן צוין אחרת במפורש.
 

 מאושר 1סע' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. 
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כרכוש צד שלישי" יש להוסיף את המלל: לאחר המלל: "ייחשב  .ד
בפרק א'  או היה יכול להיות מבוטח "למעט רכוש המבוטח

 לעיל". 
"לבטחו בביטוח ובה" יש להוסיף את המלל:  לאחר המלל:  .ה

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". 4,000,000"בגבול אחריות בסך 
מגבול האחריות" ולכתוב:   20%את המלל:"  יש למחוק .ו

"4,000,000  ."₪ 
חר המלל: "נזק ישיר...תת קרקעיים", יש להוסיף את לא .ז

 המלל: "למקרה ולתקופת ביטוח". 
 "הגנה בהליכים פליליים...מנהליו". יש למחוק את המלל:  .ח

 יש למחוק את המלל: "ו/או" ולכתוב:"ו".  – 1.1.3סעיף  .4
   – 1.1.4סעיף  .5

  – 1נקודה  .א
 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  (1
 ו מי מטעמם".יש למחוק את המלל: "ו/א (2

 יש למחוק את הסעיף. – 2נקודה  .ב
 יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמם".  – 3נקודה  . ג
  – 4 נקודה  .ד

 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  (1
יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמם ו/או שאר יחידי  (2

 המבוטח". 
 את הסעיף.  יש למחוק – 5נקודה  .ה
ל: "בכפוף לאישור בסוף הסעיף, יש להוסיף את המל – 6נקודה  .ו

 מראש של המבטחת".
ר בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "בכפוף לאישו – 7נקודה  .ז

 מראש של המבטחת".
בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט במקרה  -8נקודה  .ח

 של אי תשלום פמיה או מרמה".
 ". 3" ולכתוב: "14למחוק " יש – 1.1.5סעיף  .6
יש למחוק את המלל: "לני  -ביטוחים בתקופת התחזוקה – 2סעיף  .7

 תחילת" ולכתוב: "עם סיום". 
   2.1סעיף  .8

" 15,000,000חת מסך יש למחוק את המלל: "שלא יפ  .א
 ₪".  10,000,000ולכתוב:,

 (. 5יש למחוק את המילה: "לכל" )שורה  .ב

 )ד( מאושר בנוסח המתוקן הנ"ל בלבד3ס"ק 
 
 
 
 
 
 
 

 )ז( מאושר3ס"ק 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( מאושר2)א()5ס"ק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ו( מאושר5 ס"ק
 
 
 
 
 
 

 ".14" במקום "7מאושר " 6בסע' 
 מאושר 7סע' 

 
 
 
 
 
 

 )ב( מאושר8ס"ק 
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 יש למחוק את המלל: "כלי הרמה, פריקה וטעינה".  . ג
 ". יש למחוק את המלל: "הביטוח מורחב לכלול עבודות חוץ .ד
לאחר המלל: "ייחשב כצד שלישי" יש להוסיף את המלל:   .ה

 במישרין"."למעט פריט רכוש עליו פועלים 
 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  .ו

   2.2סעיף  .9
 לאחר המלל: "נוער" יש להוסיף את המילה: "כחוק".  .א
 4"החברה ו/או". שורה : יש למחוק את המלל .ב
 קבע". יש למחוק את המלל: "וייחשבו" ולכתוב: "ויי . ג
 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  .ד
  6יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמן". שורה  .ה

   2.3.2סעיף  .10
 יש למחוק את המלל: החברה ו/או".  .א
 ( 3את המלל: "ו/או" )שורה  בהמשך יש למחוק .ב

 2.3.4סעיף  .11
 "לרבות...הפרה כלשהיא".  יש למחוק את המלל: .א
ולכתוב: "לא יש למחוק את המלל: "אינה...ו/או העירייה"  .ב

 העירייה לקבלת שיפוי". תפגע בזכויות 
 2.4סעיף  .12

 יש למחוק את המלל: "ההתקנה" ולכתוב: "התחזוקה".  .א
 (. 3יש למחוק את המילה: "לפני" ולכתוב: "לאחר" )שורה  .ב

 ביטוחים בתקופת ההקמה ובתקופת התחזוקה  – 3סעיף  .13
 יש למחוק את המלל: ,שלא תפחת", ולכתוב: "של".  .א
 פי דין".  המלל: "או כל עוד חלה...עליש למחוק את  .ב

 חבת מוצר – 3.1סעיף  .14
יש למחוק את המלל: "המערכות שבגינן אחראית המתקינה  .א

ו/או מי מטעמה" ולכתוב: "העבודות אשר בוצעו על ידי 
 המתקינה". 

 יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מסך". .ב
יש למחוק את המלל: "תחילת ייצור...של המוצרים" ולכתוב:   . ג

 העירייה". העבודות או חלקן לידי  "מסירת
 יש למחוק את המלל: "ו/א ומי מטעמה". .ד
 ולכתוב: "לשפות".  יש למחוק את המילה לכלול .ה
 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  .ו

 
 
 
 
 
 
 
 

 )א( מאושר9ס"ק 
 
 

 )ג( מאושר9ס"ק 
 
 
 
 
 

לפני המלל נפלה טעות סופר, ולכן הסע' יתוקן כך ש -)ב( 10ס"ק 
 "ו/או העירייה" יבוא "החברה".

 
 )א( מאושר11ס"ק 

 
 
 
 

 )א( מאושר12 ס"ק
 
 
 

 )א( מאושר13ס"ק 
 
 
 
 
 
 
 

 )ב( מאושר14ס"ק 
 
 
 

 )ה( מאושר14ס"ק 
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יש למחוק את המלל: " המוצר בגינו אחראית המתקינה  .ז
 בכפיתה...צולבת" ולכתוב: "העבודות".

 ". 6" ולכתוב:"12ת יש למחוק את המילה: "לפחו - 10שורה  .ח
לאחר המלל: "מהאמור בסעיף זה" יש להוסיף את  - 11 שורה .ט

 המלל: "למעט במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה".
"על ידי המתקינה" יש להוסיף את : אחרי המלל - 12שורה  .י

 המלל: "בתום לב". 
 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  – 12שורה  .יא
 או כל הבאים מטעמם". /יש למחוק את המלל: "ו  – 13שורה  .יב
 יש למחוק את המלל: "פיצוי ו/או".  – 13ורה ש . יג

 ביטוח אחריות מקצועית  3.2סעיף  .15
 יש למחוק את המלל: שלא יפחת מסך". – 1שורה  .א
 מי מטעמה".  יש למחוק את המלל: "ו/או – 2שורה  .ב
 "ו/או מי מטעמה".: יש למחוק את המלל – 4שורה  . ג
 יתר התחייבויותיה". "או : יש למחוק את המלל – 5שורה  .ד
לאחר המלל: "של עובד" יש להוסיף בגבול אחריות  – 5ה שור .ה

 ₪ למקרה ולתקופה".  500,000של 
" יש להוסיף את  לאחר המלל: "אבדן מסמכים – 6שורה  .ו

 ₪ למקרה ולתקופה".  500,000המלל: " בגבול אחריות של 
 יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה". – 7שורה  .ז
המלל: "בתקופת הביטוח" יש להוסיף את  לאחר – 9שורה  .ח

המלל: "וזאת בתנאי כי לא נערך על ידי המתקינה ביטוח 
בוראה זו לא תחול במקרה של אי תשלום פרמיה או חלופי. 
 ".מרמה

לאחר המלל: "מהאמור בסעיף זה" יש להוסיף את  - 11שורה  .ט
 מרמה".המלל: "למעט במקרה של אי תשלום פרמיה או 

"על ידי המתקינה" יש להוסיף את : המלל אחרי - 12שורה  .י
 המלל: "בתום לב". 

 יש למחוק את המלל: "החברה ו/או".  – 12שורה  .יא
 יש למחוק את המלל: "ו/או כל הבאים מטעמם".  – 13שורה  .יב
 יש למחוק את המלל: "פיצוי ו/או".  – 13שורה  . יג

   3.3סעיף  .16
ה...על ידי מי יש למחוק את המלל: "ו/או עבור -2שורה  .א

 מטעמה".
 את המלל: "החברה ו/או".   יש למחוק – 6שורה  .ב

 
 
 
 
 
 

 )י( מאושר14ס"ק 
 
 
 

 )י"ב + י"ג( מאושרים14ס"ק 
 
 

 )א( מאושר15ס"ק 
 

 )ב + ג(, בין "ו/או" לבין "מי מטעמה" יבוא "בגין"15 בס"ק
 
 

 )ד( מאושר15ס"ק 
 

 )ה( מאושר15ס"ק 
 

 )ו( מאושר15 ס"ק
 
 
 
 

 מאושר בנוסח המתוקן הנ"ל בלבד)ח( 15 ס"ק
 
 
 
 

 )י( מאושר15ס"ק 
 
 
 

 )י"ב + י"ג( מאושרים15ס"ק 
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יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי כל הבאים   – 6שורה  . ג
 מטעמם".

לאחר המלל: "לכלי רכב" יש להוסיף את המלל:  – 3.4סעיף  .17
 "בבעלות המתקינה". 

לאחר המלל: "בכלי רכב" יש להוסיף את המלל:  – 3.5סעיף  .18
חוק את המלל: "שלא המתקינה". בהמשך הסעיף, יש למ"בבעלות 

 יפחת מסך".
   3.6סעיף  .19

₪ לכל מקרה  1,000,000 –יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מ  .א
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". 500,000ביטוח" ולכתוב: "

יש למחוק את המלל: "הפוליסה לא תכלול...אחד מיחידי   .ב
 המבוטח". 

 "ו/או בשימוש המתקינה"....נקזיש למחוק את המלל:  -  3.7סעיף  .20
 להלן".  4בזדון". בהמשך יש למחוק את המלל: "המתקינה רשאית...

 – 3.8סעיף  .21
 "ו/או על ידי מי מטעמה".: יש למחוק את המלל .א
 יש למחוק את המלל: "הביטוח כאמור...נקז בזדון". .ב
 להלן".  4"למתקינה...: יש למחוק את המלל . ג

  4 סעיף  .22
 ים מטעמם".יש למחוק את המלל: "והבא .א
 "ו/או מי מטעמה".: את המלל י שלמחוק – 3שורה  .ב
לאחר המלל: "במסגרת ההתקשרות" יש להוסיף את  - 3שורה  . ג

המלל: "ואשר המתקינה זכאית לשיפוי בגינו או היתה זכאית 
לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. הפטור 

 כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".
את המלל: "וכן כלפי  יש למחוק  -עד סוף הסעיף  – 3שורה  .ד

 ]להשלמת טופז[  כל...לנזק בזדון".
  – 6סעיף  .23

 יש למחוק את המלל: "והבאים מטעמם".  – 2שורה  .א
יש למחוק את המלל: "והבאים מטעמם על פיהם",  – 3שורה  .ב

 ולכתוב: "ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס המתקינה". 
  – 7סעיף  .24

 "י שלמחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה – 1שורה  .א
ולכתוב:  המלל: "והבאים מטעמם"יש למחוק את  – 4שורה  .ב

 מאושר"למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון". 

 
 
 
 
 

 "מאושרת רק הבקשה למחיקת המלל "שלא יפחת מסך 18בסע' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )א( מאושר23ס"ק 
 
 
 
 
 

למעט כלפי מי )ב( מאושרת רק הבקשה להוספת המלל "24 בס"ק
 "שגרם לנזק בזדון
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יש למחוק את המלל: "ולעניין ביטוח   – 5שורה  . ג
 חבויות...אחריות צולבת". 

 מומלץ למחוק את הסעיף. – 8סעיף  .25
 חוי". : "ללא די יש למחוק את המלל – 9סעיף  .26
"בלעדית. בהמשך, יש למחוק את יש למחוק את המילה: – 10סעיף  .27

 טלת על המתקינה". והמלל: "למען הסר ספק...מ
 יש למחוק את המלל: "ו/או רשויות...כלפיהם בכתב".  – 11סעיף  .28
 יש להוסיף את הסעיפים הבאים:  .29

לתקופת  "ביטוחי העירייה ו/או החברה )להלן: "העירייה"( 

 ההקמה והתחזוקה לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לביצוע

שירותים כלשהן, לרבות שירותים נשוא הסכם זה, יערוך המזמין 

ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי ביצוע השירותים 

מלאים(, ובסביבתם )לרבות מבנים, מתקנים סולאריים, תכולה ו

במלוא ערכי כינונם )להלן יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד הסיכונים 

צה, שוד, נזקי טבע, מורחב, לרבות פרי-המבוטחים בביטוח אש

רעידת אדמה וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור 

חודשים. בביטוחים  24 -לעיל לתקופת שיפוי לשאת תפחת מ

ת תחלוף לטובת החברה ו/או מי האמורים נכלל סעיף ויתור על זכו

 מטעמה, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

רה ו/או מי מטעמה מאחריות לנזק ו/או המזמין פוטר את החב

זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב   אבדן שבגינו המזמין

לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא 

ת הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור ההשתתפות העצמי

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הקמה, מתחייבת העירייה לבטח מובהר כי בסיום ביצוע עבודות 
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בנוסף לאמור לעיל גם את המתקנים, המערכות והעבודות נשוא 

 יחולו.הסכם זה )להלן: "המתקנים"(, וכל הוראות סעיף זה לעיל

 גם בגין המתקנים כאמור".

 מבקש האישור א'5נספח ב' .63

 יש למחוק  באופי העסקה את המשבצת "אספקת מוצרים"

 הבקשה נדחית.

 העבודות מוגדרות במכרז גם כ"אספקה"

 מעמד מבקש האישור א'5נספח ב' .64

 "מזמין מוצרים"יש למחוק את המשבצת 

 הבקשה נדחית

 גבול האחריות/סכום ביטוח/שווי העבודה א'5נספח ב' .65

 ₪ למקרה ולתקופה" 2,000,000יש לכתוב: " מקסימום  נזק ישיר

 הבקשה נדחית

 רכוש עליו עובדים א'5נספח ב' .66

 ₪ למקרה ולתקופה" 2,000,000יש לכתוב: " מקסימום 

 הבקשה נדחית

 אישור קיום ביטוחים א'5ב'נספח  .67

"מעבר לסכום הביטוח" בשני הסעיפים ולשנות  יש למחוק את המלל

 ₪ למקרה ולתקופה" 1,000,000ל"מקסימום 

 הבקשה נדחית

 צד ג' א'5נספח ב' .68

 ₪  10,000,000יש לשנות את הסכום ל 

 ₪ 4,000,000 – 312במשבצת 

 329, 322יש למחוק משבצות 

 הבקשה נדחית

 חבות המוצר א'5נספח ב' .69

 חודשים"( 6) "             -חודשים ל 12יש לשנות את המלל ")

 אחריות מקצועית

 ₪  500,000ולהוסיף: 302,303יש למחוק משבצות 

הבקשות נדחות )לעניין האחריות המקצועית יוער כי 

 הרגולציה החדשה( הבקשה אינה מתיישבת עם תנאי

 הבקשה נדחית )אינה מתיישבת עם הרגולציה החדשה( ₪  500,000וליד לכתוב  326יש למחוק את משבצת  א'5נספח ב' .70

 הבקשות נדחות אופי העסקה א'5נספח ב' .71
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 יש למחוק המשבצת אספקת מוצרים

 מעמד מבקש האישור

 יש למחוק המשבצת מזמין מוצרים

 צד ג'

 ₪  10,000,000יש לשנות הסכום ל 

 אחריות מקצועית א'5נספח ב' .72

 302,303,326יש למחוק משבצות: 

 ₪  500,000 301יש להוסיף ליד משבצת 

 ₪  500,000 325יש להוסיף ליד משבצת 

. (הרגולציה החדשההבקשה נדחית )אינה מתיישבת עם 

 (כהתחייבות חוזיתסגרת ההסכם מאושר ב)

 3 משתתף .73

 

 4.1.11סע' 

 לחוזה

. מבוקש להסיר לא נדרש מנהל עבודה מוסמך בפרויקטים סולאריים

 את הדרישה.

את הפרויקט חייב ללוות מנהל פרויקט. בכל אתר יהיה 

 ראש צוות )עובד בכיר( האחראי על העבודות.

 

 

 המכרז.האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 ד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.על כל מציע לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יח

 

 

 בברכה,  

 

 דרור עמית, מהנדס אזרחי

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ


