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 2019ספטמבר,  24

 
 לביצוע  עבודות תכנון, אספקה, - 01/2019מכרז  –פרסום מענה לשאלות הבהרה  הנדון: 
       ןמונוסו-( בעיר יהודLED)  אחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לדמתן התקנה ו  
 יימיםק תשתיות של מתקני תאורה לשדרוג וכן התייעלות אנרגטיתטובת פרוייקט לל  

 
 

 מס"ד
עמוד 

וברת בח
 כרזמה

הסעיף בחוברת 
 המכרז

 התשוב שאלה

1. 

כתב כמויות ומחירי  46
 מכסימום

 

אין לא כמויות, ולא מחירי 
 מכסימום...

 מה הם הנתונים ? 

המסמכים הועלו לאתר 
עם פרסום הודעות 

ההבהרה מספר אחת 
 ושתיים.

 

2. 
 

 1.3  
רשום שבכוונת 

החברה לבצע את 
ויקט בשני הפר

שלב א' שלבים כך ש
₪ מיליון  2.5פו היק

ושלב ב' אופציונאלי 
 24יתבצע בתום 

 חודש משלב א'.
נדרש שהקבלן  3.2.3

המציע הינו בעל  /
סיווג קבלני מסוג 

 3 -א' 270

האם ניתן להוריד את הסיווג 
שעל פי  2 -א' 270הקבלני ל 

סיווג של משרד הבינוי טבלת ה
 והשיכון

 3,214,000ל הינו עד סכום ש
של מהיקף  ה גבוהסכום ז₪ 

 א' ולכן הוא מתאים.שלב 

 לא. 
ההיקף הכספי המוערך 
של המכרז הינו למעלה 

הכולל הן ₪ מיליון  4.5 -מ
להחלפת  את עבודות

תאורת רחובות והן 
עבודות לשדרוג תשתיות 
 של מתקני תאורה קיימים.

 
 
 
 

3. 

ברצוננו לבקש דחיה בנוגע   
 עבור שאלותחות זמנים ולל

 המכרז . רה והגשתהההב
 

 –תאריך ההגשה נדחה 
  1מס. הודעה ראה

 לא תאושר דחייה נוספת.

4. 

 נספח טכני –' נספח א 

טבלת כתב  – נספח ג'
כמויות ומחירי 

שלב א'  מכסימום 
 לצורך הנחת מחיר

 נספח ה'

אינו מופיע באתר האם ניתן 
 לפרסמו?

 2.5אומדן של  הטבלה ריקה
 1.3יון ע"פ המכרז סעיף מיל

 תנאים כלליים(
 האם הגוף אותו אנו מציעים

 חייב להיות תואם 'בנספח ג
 דרישות טכניותלטופס עמידה ב

 ? 'והאם קשור לנספח א

מסמכים הועלו לאתר ה
עם פרסום הודעות 

ההבהרה מספר אחת 
 ושתיים.

 
 כן.
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בחוברת 
 המכרז

הסעיף בחוברת 
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5. 

 
 

 46 

 
 

 נספח ג'
 

מקסימום  לא מופיעים מחירי
 46וכמויות בנספח ג' עמוד 

נת נשמח שתעלו תיקון על מ
 המכרז להגשתשנוכל להיערך 

המסמכים הועלו לאתר 
עם פרסום הודעות 

ההבהרה מספר אחת 
 ושתיים.

 

6. 

האם יתקיים סיור/מפגש  •  
 מציעים? והאם הוא חובה?

עדכון בדבר כמות גופי  •
 ורה.התא

האם יש בקרים במרכזיות  •
 ואם כן, כמה?

 האם כולל מרכז בקרה •

 היכן ניתן לקבל עותק •
 מהמכרז לעיון?

יתקיים סיור  אל •
 יעים.מצ

 

ן בדבר תן נתולא יינ •
 כמות גופי התאורה.

אין בקרה במרכזיות  •
 .בעיר

באתר החברה  •
 הכלכלית.

7. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     נספח ג' 
י ת ומחירב כמויוכת

 מכסימום

  3סעיף  1בהבהרה מס' .  1
    הוספתם  -ששלחתם      
   הבהרה בתחתית כתב      
   המכסימום הכמויות "מחירי      
  הכמויות המפורטים בכתב     

 פירוק"...לרבות עבודות      
      הערה זו מופיעה בחוברת      
  המכרז שפורסמה באתר אך      
    לא בחוברת המכרז      
   האם  -ידנית שקיבלנו     
    החוברת מלהדפיס את הדף      
  ר ולצרףסמה באתשפור     
 לחוברת?     

 ת תת וסף, נרשם "הורדנב . 2
 לכתב הכמויות  08.3פרק      
     של שדרוג תשתיות      

 תאורה".     
 תת  6האם הכוונה לעמ'  א. 
               גופי תאורה?  08.3פרק      
         מאחר שעמוד זה חסר     

   בחוברת המכרז שקיבלנו      
  ידנית, וכן בחוברת      
 תר?שפורסמה בא     
  נו כתחליף ח זה היהאם נספ     

 קודם?בסעיף ה 6לעמ'      

יש לצרף את כל  .1
הודעות ההבהרה 

שפורסמו למכרז זה 
לרבות נספח ג' 

המעודכן כפי שמופיע 
באתר האינטרנט של 
 החברה תחת קובץ "

 - 1/2019מכרז 
לות אנרגטית התייע

תיקונים )כולל ה
( 2-ו 1בהודעות מס. 

ו "  ולצרפ)נוסח קובע(
חוברת כחלק מ

ם כרז בהתאהמ
להוראות הקבועות 

 .במכרז
ז המכר חוברת .2

המפורסמת גם באתר 
אינה כוללת את פרק 

שירד עם  08.3
 פרסום ההבהרה. 
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8. 

2 
 
 

47 
   
 

53     
 

 
 
 
 

77      
נספח 
 ביטוח

 
 
 

81     
ערבות 

 ביצוע

 
 
 

1.2.1 
    
 

2.2 

ת נוספות יוולהאם יש ע •
 שללמכרז מלבד רכישה 

 ?ח"ש 2,000

מעל  10%האם רמה של  •
, מתייחס 13201  התקן

 לרמת התאורה ?

האם ניתן להשלים אישורים  •
יום  120ובדיקות לגופים 

המכרז ובתנאי  מהגשת
למשפחת  CBשקיים אישור 
 גוף התאורה? 

האם אישור מחב' הביטוח  •
 יה?סר רק לאחר זכייימ

 
 
 
 

 רבות ביצוע?מה הסכום לע •

העלויות מפורטות  •
 במסמכי המכרז.

 

מת תכנון לר,  כן •
 התאורה 

 

ייבים ח יםנאהתכלל  •
להתקיים ביום הגשת 

 המסמכים. 
 

בהר כי על , מוכן •
המציע מוטלת 

האחריות להביא את 
נוסח האישור בפני 
חברת הביטוח שלו 

וחברת הביטוח 
אישרה מולו את 

 הנוסח .

לנספח  20ראה סעיף  •
 המכרז.ב' למסמכי 

 

9. 2 
 
 

 
 
 
 

בדרישות המפרט הטכני נדרש 
לפי  להוכיח אורך חיים

L80>60,000 35°-בC כך .
למפרט  9ד בעמו 2.2.8בסעיף 

 דרישות טכניות, וגם בנספח א'
טופס עמידה בדרישות טכניות  –

במפרט דרישות  19)עמוד 
בנספח ה' טכניות(. לעומת זאת, 

ת ישוס עמידה בדרטופ -
מופיעה  -( 50הטכניות )עמוד 

דרישה לאורך חיים לפי 
L70>60,000 45°-בC נא .

ראות עמידה כי נדרש להלאשר 
תאורה של אורך חיי הלד בגוף ה

-שעות ב L80>60,000לפי 
35°C .בלבד 

 . מעלות 35ב  מאושר
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עמוד  מס"ד
בחוברת 
 המכרז 

הסעיף בחוברת 
 המכרז 

 התשוב שאלה 

10. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

      ג' פחנס
 כתב כמויות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כללי
 

 כללי
 
 
 
 
 

מפרט  1.1.9סעיף 
דרישות טכניות 

 נקציונאליותופו

לגבי תאורת ההצפה מהי  .1
עוצמת הלומן המינימלי 

וף התאורה צריך לעמוד שג
 בו

והאם ניתן להגיש גוף 
תאורה בהספק נמוך יותר 
אם עוצמת הלומן שלו 

 מספיק גבוהה?
ב בכת 46עמוד  'ספח גנב .2

וברת שרכשנו הכמויות בח
ריקה. אנא  מופיעה טבלה

שלחו טבלה עדכנית עם 
 מחירי מקסימום.

והל אישור פנס שווה נ מה .3
 ערך? 

לנו מה שם  ברור לא .4
ומהו כתב  החברה התקין

הערבות התקין אנא שלחו 
 כתב ערבות סופי.

 
האם באופן חלופי ניתן  .5

לצרף גופי תאורה עם שקע 
NEMA  במקום הוספת כבל
שני גידים מראש עם 
 .העמוד

מן לו 115מינימום  .1
 לוואט.

 ניתן להגיש בתנאי       
 בדרישות  שעומד       
 ורה רמת התא      
 .)לוקס(      

 
 
 
 
פרק  לא רלוונטי, .2

 ירד 08.3
 
 בהתאם למסמכי . 3

 המכרז.     
 תר המסמכים הועלו לא.4

 עם פרסום הודעות    
 ההבהרה מספר אחת    
 ושתיים.   
 בות מופיע הערתב כ   
 המכרז. ברתבחו   
 ינה לכבל דו רישה ההד.5

  די בכדי לאפשר גי   
 קרה בת להתקנ ישותגמ   
 ולא ביזרים במגש הא   
 .ראש העמודב   
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11. 

אורה האם קיים תכנון ת .1  

ז יקט שבמכרלפרוי הבעירי

 קבלו ?שנוכל ל

מפרט את ם דוח ההאם קיי .2

כמות גופי התאורה במכרז 

  -לפי חלוקה של סוגי הגופים

 שלב ב' ?הן בשלב א' והן ב

מה התקן הנדרש לעוצמת  .3

 התאורה ?

מה עושים עם הגופים  .4

 שיפורקו ?

 מה שעות העבודה שבהם .5

שעות נוכל לעבוד ? האם ה

 יהיו ברצף ?

 בעלות המשטרה ?ושא מי נ .6

 

 

 יור  קבלנים ?יש סהאם  .7

קבל טבלה פשר להאם א .8

הכוללת כמה פנסים נמצאים 

 על כל עמוד ?

     האם הפנסים בשצ"פים   .9
      או  על ראש עמוד הינם     

 רוע?אפשר לצרף תמונות?ז     

 .אל .1
 
 
 .לא  .2
 
 
 
 
 .13201ת.י  .3
 
בהתאם יפונו  .4

ת החוק להוראו
והנחיות המשרד 

 .להגנת הסביבה
 ילתלצו תחבהתאם  .5

 בודות שיינתן.הע
 
ידרש תשלום יככל ש .6

ם יהיה ישיר לשוטרי
 . מזמיןהחריות בא

  .לא .7
 .לא .8
 
 
  

על הקבלן לבצע  .9
טרם בעצמו סקר 

 ביצוע העבודה

12. 

קיבלנו את חוברת המכרז   
 2וחסר לנו   2העדכנית מס' 

 7הכמויות : דף מס' דפים בכתב 
 9מס' + דף 

כתב הכמויות אכן עודכן 
עה שמפורט בהודכפי 

או ולכן הוציים מספר ושת
המצויינים והם  הדפים

 אינם חסרים.

13. 

מעטפה ביקשתם לרשום ע"ג ה הגשת ההצעות 2
" 1/2019"מכרז פומבי מס' 

ת בתחיל 13בלבד , ואילו בעמ' 
 העמוד נרשם אחרת 

 נא הבהרתכם.

אכן קיימת סתירה, ניתן 
אחת לרשום כל 

 מהאופציות.
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 מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

ף בחוברת עיהס
 המכרז

 הובתש שאלה

14. 
 

4 
 

רשימת טפסים 
 ונספחים

ור העמודים הינם מספ מס' העמודים אינם מעודכנים.
בהתאם מחוברת המכרז 

 המפורסמת גם באתר.

15. 

נא הבהרתכם במקרה בו מתכנן  3.2.4 8
 ה.התאורה הינו עובד החבר

במקרה זה על המציע 
לצרף הסכם העסקה 

י יש חתום ומובהר כ
בכל יתר הדרישות  לעמוד

 ועות בסעיף.הקב

16. 
13 10.3.3  

 
נדרשנו להגיש ההצעה מקור + 
העתק ,האם ניתן להגיש רק את 

 ? 1המפרט הטכני בהעתק 

 לא
 

17. 
בסוף הפסקה נרשם .."בהתאם  10.4.4 13

לאיזה סעיף  –לעיל"  11לסעיף 
 התכוונתם?

מדובר בטעות סופר, 
 10.2הכוונה היא לסעיף 

 בחוברת המכרז.

18 
סעיפים שנרשמו תתי מס'  13.3 15

 -יש לתקן ל – 14.4.2, 14.4.1
13.3.1 ,13.3.2. 

מדובר בטעות סופר, 
 .המספור יוותר על כנו

19 

    . אישור 13 19
 ביטוחים      

נבקש לצרף אישור ביטוחים רק 
 ה כפי שנהוג במכרזים.לאחר זכי

כן, מובהר כי על המציע 
ביא יות להמוטלת האחר

את נוסח האישור בפני 
ו רת הביטוח שלחב

וחברת הביטוח אישרה 
 .מולו את הנוסח

20 

55 
 

2.2                
 הסכם

מבוקש להבהיר שהאמור בסעיף 
המחויבות הוא למעט עבודות 

בתשלום נוסף, כמפורט בסעיף 
 להסכם. 11.5

 ה.ף לא ישתננוסח בסעי

21 

55-56 2.7                
 הסכם

 

מבוקש להבהיר כי החברה 
ן ה עם הקבלתשתף פעול

עשה  כל שביכולתה כדי ות
לסייע לקבלן בהשגת כל 

האישורים וההיתרים הנדרשים 
)בדומה להתחייבותה בסעיף 

8.2.) 

 נוסח הסעיף לא ישתנה

22 

57 3.15              
 הסכם

 

מבוקש להבהיר כי האמור אינו 
מקרה של מידע ו/או נתונים חל ב

סרו לקבלן ושאינם שלא נמ
 דיקה סבירה.בבניתנים לגילוי 

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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23 

58  
4.3.1             
 הסכם

נכתבה פעמיים, ככל הנראה 
". הנדחברהבטעות, המילה "

מבוקש להבהיר מהי המילה 
שאמורה להופיע הנכונה 

 במקומה.

ובר בטעות סופר, דמ
 ה"ברבמקום מילה "הנדח

 תופיע מילה "הנדרשות".

24 

60 4.4.3             
 הסכם

החברה תיידע  מבוקש לציין כי
ת הקבלן בכל מקרה שהוגשה א

נגדה תביעה כאמור, מיד עם 
הגשת התביעה, ותעניק לקבלן 
אפשרות להתגונן מפניה. כן 

קרה מבוקש להבהיר כי בכל מ
ר ו/או תודה החברה לא תתפש

ה או בטענה כלשהי בעובד
ה בלי קבלת הסכמתו של תביעב

 הקבלן.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

25 
61 6.3                

 סכםה
מבוקש להבהיר כי סירוב 

החברה למנהל מחליף יהיה רק 
 מטעמים סבירים, ומנומקים.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

26 

76 7.5                
 הסכם

או פסילה  ימבוקש להבהיר כ
קביעה כאמור מצד המפקח 

יה מטעמים סבירים תה
קת, ותתקבל רק לאחר ומנומ

 מתן זכות טיעון לקבלן.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

27. 
62 8.5                 

 הסכם
מבוקש להבהיר מיהו הגורם 

המוסמך בחברה, אשר אישורו 
 יחייב את החברה.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

28 

63 9.5                
 הסכם

  ת הבהיר כי אחריוא. מבוקש ל
   קבלן מוגבלת רק לנזקים ה    
    עשה שנגרמים כתוצאה ממ    
 או מחדל של הקבלן, ולא של     
 צדדים שלישיים.    

    ב. מבוקש להבהיר כי הפטור
    לחברה ולפועלים מטעמה לא    

   יחול כאשר מדובר בנזק     
 יזות או שנגרם בשל זדון, פז    
 רשלנות רבתי מצדם.    

 יף לא ישתנההסע נוסח

29 

63 9.6                
 הסכם

מבוקש להבהיר כי הפיצוי 
והשיפוי יינתנו רק לאחר 

יב בסכום בפסק שהחברה תחו
 דין חלוט.

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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30 

63 10.2.6           
 הסכם

וקש להאריך את פרק הזמן במ
ימים  45-ביטול העיקול, לל

)בשים לב לקבועי הזמן 
הנוהגים בבתי המשפט 
בבקשות לביטול עיקולים, 

 ולמתן החלטה בהן(.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

31 

64 11.3              
 הסכם

   הסעיףאת  מבוקש למחוק א.
  ניכוי כל הוצאות החברה )"ב    
     סיום ההתקשרות"(, ב עק    
  ום ך שסילב לכבשים     
 מוקדמת אינה התקשרות     
 הפרת ההסכם בהכרח בשל     
 י הוראות פמצד הקבלן על     
 ;10.2.1סעיף     

 ב. מבוקש להבהיר כי במקרה 
 סיום הסכם מוקדם  של    
 לקבלן מעבר ו ישולמ    
 העבודות לתמורה בגין    
 ההוצאות  שביצע, גם כל   

 המשך וציא לצורך ביצוע שה   
 )כגון העבודות על פי המכרז    
 ם עובדיוד, שכירת הזמנת צי   
 וכיו"ב(.   

 וסח הסעיף לא ישתנהנ

32. 
65 11.9              

 הסכם
מבוקש להבהיר כי ראיה זו 
תהיה ניתנת לסתירה על ידי 

 .מסמכים שיוצגו על ידי הקבלן

 נוסח הסעיף לא ישתנה

33. 

65 13.5              
 הסכם

/  ר כי השיפוילהבהימבוקש 
פיצוי לחברה יינתן רק לאחר 
שהחברה תחויב בסכום כספי 

 ן חלוט.בפסק די

 נוסח הסעיף לא ישתנה

34. 

66 13.10            
 הסכם

מבוקש להבהיר כי טרם ביצוע 
קיזוז כאמור תינתן לקבלן 

ימים,  7הודעה מוקדמת בת 
 עון.זכות טינתן לו ותי

 נוסח הסעיף לא ישתנה

35. 

67 15.1              
 הסכם

מבוקש להבהיר כי המחאת 
זכויות מצד החברה מותנית בכך 

כלשהי של שלא תיפגע זכות 
הקבלן על פי הסכם זה )ולא רק 
יכולתו לבצע את הפרויקט, כפי 

 שהסעיף מנוסח כעת(.

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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36. 
70 17.4              

 הסכם
וקש להוריד את המילים מב

 ."כתנאי לתשלום תמורה"
 ישתנה נוסח הסעיף לא

37. 

70 18.1              
 הסכם

א. מבוקש להבהיר כי אחריות 
לנזקים  הקבלן מוגבלת רק

שנגרמים כתוצאה ממעשה או 
קבלן, ולא של מחדל של ה

 דדים שלישיים.צ
ב .מבוקש להבהיר כי הפטור 

ברה ולפועלים מטעמה לא לח
דובר בנזק שנגרם כאשר מיחול 

בשל זדון, פזיזות או רשלנות 
 רבתי מצדם.

בוקש להבהיר כי השיפוי / מ ג.
פיצוי לחברה יינתן רק לאחר 

כספי שהחברה תחויב בסכום 
בפסק דין חלוט, ובתנאי 
שהחברה הודיעה לקבלן מיד 

תביעה, שהוגשה נגדה ה לאחר
להתגונן ונתנה לקבלן הזדמנות 

 מפניה.

 הנוסח הסעיף לא ישתנ

38. 
71 18.2              

 הסכם
מבוקש להבהיר כי הנחה זו 

תנת לסתירה על ידי תהיה ני
 קבלן.ראיות שיביא ה

 נוסח הסעיף לא ישתנה

39. 

71 18.5               
 כםהס

מבוקש להבהיר כי השיפוי / 
י לחברה יינתן רק לאחר פיצו

כספי תחויב בסכום שהחברה 
 ן חלוט.בפסק די

 נוסח הסעיף לא ישתנה

40. 

71 18.6              
 הסכם

מבוקש להבהיר כי השיפוי / 
רק לאחר פיצוי לחברה יינתן 

שהחברה תחויב בסכום כספי 
 וט.בפסק דין חל

 נוסח הסעיף לא ישתנה

41. 

72 19.4              
 הסכם

לכאורה חופף לסעיף יף הסע
מחוק . מבוקש ל18.4 – 18.1

כליל למניעת  19.4את סעיף 
ולחלופין להבהיר מה כפילות, 

 19.4סעיף  ההבדל בין
 .18.4 – 18.1לסעיפים 

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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42. 

73 19.5              
 הסכם

חופף לסעיף  לכאורההסעיף 
. מבוקש למחוק את סעיף 18.5
כליל למניעת כפילות,  19.5

ולחלופין להבהיר מה ההבדל בין 
 .18.5לסעיף  19.5סעיף 

 נוסח הסעיף לא ישתנה

43. 

73 19.6               
 הסכם

חופף לסעיף  הסעיף לכאורה
. מבוקש למחוק את סעיף 18.6
פילות, כליל למניעת כ 19.6

להבהיר מה ההבדל ולחלופין 
 .18.6לסעיף  19.6בין סעיף 

 

 א ישתנהסח הסעיף לונ

44. 

73 19.7              
 הסכם

מבוקש להבהיר כי ניכוי או 
עיכוב כנ"ל יבוצע רק לאחר מתן 
זכות טיעון לקבלן, וכי בכל 

ות לקבל מקרה לקבלן תהיה זכ
העתק מחוות דעת היועץ 
המשפטי של החברה המהווה 

 כאמור. או עיכובלניכוי  בסיס

 נוסח הסעיף לא ישתנה

45. 

73 19.10            
 הסכם

להבהיר כי השיפוי / קש מבו
פיצוי לחברה יינתן רק לאחר 
שהחברה תחויב בסכום כספי 
בפסק דין חלוט, ובתנאי 
שהחברה הודיעה לקבלן מיד 

נגדה התביעה,  לאחר שהוגשה
ונתנה לקבלן הזדמנות להתגונן 

 מפניה.

 ישתנהלא ף עינוסח הס

46. 

. מבוקש למחוק את הסעיף 20.3 74
צריכה  החזרת ערבות הביצוע

להיות תלויה בסיום הביצוע 
יא נועדה להבטיח )מאחר שה

את הביצוע(, ולא בסכסוכים 
כאלה או אחרים שעשויים 
להיות בין הצדדים בעניינים 

 שונים.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

47. 

74 20.6               
 הסכם

כי החברה  להבהירש מבוק
תעניק לקבלן הודעה מוקדמת 

יום טרם שתעשה  14ת ב
ות הביצוע, כולה שימוש בערב

או חלקה. התאמות דומות 
 20.10מבוקש לבצע גם בסעיף 

 נוסח הסעיף לא ישתנה



       

 
 www.kal-yehud.co.il  |  03-5366300פקס:   |   03-5366600טלפון:   |  10רחוב זאב וינהויז  56290יהוד  8381ת.ד. 

 

 מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

הסעיף בחוברת 
 המכרז

 התשוב שאלה

48. 

75 22.5              
 הסכם

פט את בית המש מבוקש לשנות
המוסמך לבית המשפט באזור 

ים לב למיקומה של המרכז )בש
 רה ושל ביצוע העבודות(.החב

מקום במתקבלת,  ההערה
הביטוי "בבאר שבע" , 

טוי "במחוז יבוא הבי
 המרכז".

49. 

מסמך הבהרות מס'  
 3סעיף  1

הוספתם הבהרה בתחתית 
כתב הכמויות "מחירי 

המכסימום המפורטים בכתב 
עבודות ת....לרבות הכמויו

הערה זו מופיעה  -פירוק" 
ת המכרז שפורסמה בחובר
אך לא בחוברת המכרז  באתר

האם להדפיס  -שקיבלנו ידנית 
חוברת שפורסמה את הדף מה

 ת?אתר ולצרף לחוברב

יש לצרף את כל הודעות 
ההבהרה שפורסמו 

למכרז זה לרבות נספח ג' 
המעודכן כפי שמופיע 
באתר האינטרנט של 

 תחת קובץ " החברה

 - 1/2019מכרז 
ל התייעלות אנרגטית )כול

 1ס. התיקונים בהודעות מ
"  ( )נוסח קובע(2-ו

ולצרפו כחלק מחוברת 
המכרז בהתאם להוראות 

 במכרז.הקבועות 
חוברת המכרז 

המפורסמת גם באתר 
אינה כוללת את פרק 

שירד עם פרסום  08.3
 ההבהרה.

50. 

מסמך הבהרות מס'  
 3סעיף  1

 08.3ק תת פרהורדת נרשם "
לכתב הכמויות של שדרוג 

 תאורה"תשתיות 
תת  6לעמ'  . האם הכוונה1

 ק פר
 גופי תאורה? מאחר  08.3    
   שעמוד זה חסר בחוברת     
 ידנית, וכן המכרז שקיבלנו     
 בחוברת שפורסמה באתר?    

 כתב כמויות  -. האם נספח ג' 2
ומחירי מקסימום הינו     

 כתחליף 
 בסעיף הקודם? 6לעמ'     

יש לצרף את כל הודעות 
ורסמו ה שפהבהרה

למכרז זה לרבות נספח ג' 
המעודכן כפי שמופיע 
באתר האינטרנט של 
 החברה תחת קובץ "

 - 1/2019מכרז 
התייעלות אנרגטית )כולל 

 1התיקונים בהודעות מס. 
"  ע(( )נוסח קוב2-ו

ולצרפו כחלק מחוברת 
המכרז בהתאם להוראות 

 ות במכרז.הקבוע
חוברת המכרז 

המפורסמת גם באתר 
ת פרק לת אכול אינה
שירד עם פרסום  08.3

 ההבהרה.
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51. 

לאחר המילים:  -שורה שנייה  1.9 5
"הקבלן הינו האחראי הבלעדי", 

מילים: "על מבוקש להוסיף את ה
 פי דין".

 נהישת נוסח הסעיף לא

52. 

 א. מבוקשת זכות סיום  1.12 6
      התקשרות

 ית. הדד    
 ב. מבוקש ביטול הסכם

    בהתראה
 ימים, בהתאם  30מראש בת     
 .63בעמוד  10.2.1 לסעיף     

 וסח הסעיף לא ישתנהנ

53. 

לאחר המילה:  –שורה חמישית  4.3.1 58
ות", מבוקש להוסיף את "באחרי
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 נוסח הסעיף לא ישתנה

54. 

לאחר המילים:  –שורה שלישית  4.3.9 59
להסרת ההפרעה" מבוקש "

להוסיף את המילים: "ככל 
ו/או נזק  בהפרעהשמדובר 

כתוצאה ממעשה או מחדל של 
 הקבלן".

הקבלן יתקן נזקים ו/או הפרעות 
שנגרמו על ידו בלבד על 

 חשבונו.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

55. 
 נוסח הסעיף לא ישתנה מבוקש למחוק את הסעיף 4.4.3 60

56. 

ע כי הקבלן לא מבוקש לקבו 4.4.7 60
יהיה אחראי על נזקים כתוצאה 
מביצוע שינויים בגופי התאורה 

ו/או ניתוק המערכת שלא על פי 
 הוראות הקבלן.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

57. 

מבוקש להפחית את הקנס לסך  4.5 61
ל יום איחור. ין כבג₪  100של 

כמו כן, מבוקש לקבוע שהקיזוז 
יעשה בחשבונית הרלוונטית 

 פרה. למועד הה
לכל יום ₪  500קנס בסך של 

איחור אינו סביר בנסיבות 
 העניין.

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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58 
מבוקשת זכות סיום התקשרות  10.2.1 63

 הדדית.
 

 נוסח הסעיף לא ישתנה

59 

מילה: חר הלא –שורה ראשונה  10.2.3 63
ו" מבוקש להוסיף ותי"התחייבוי

 את המילה: "היסודיות".
ביטול הסכם לאלתר יהיה עקב 

 הפרה יסודית בלבד.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

60. 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 10.4 63
דרישה לא סבירה לנכות לקבלן 

כל סכום בכל זמן שהוא, ללא 
נימוק וללא מתן אפשרות לקבלן 

 יין.בענ לטעון את טענותיו

 ישתנה לא נוסח הסעיף

61. 

מבוקש למחוק את המילים:  11.3 64
"בניכוי כל הוצאות החברה עקב 

 סיום ההתקשרות".

 נוסח הסעיף לא ישתנה

62. 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 12 65
לא ייתכן כי החברה תקזז 

לקבלן סכומים לפי שיקול דעתה 
ולפי ראות עיניה, ומבלי שתהיה 

וע כדין בו לשימלקבלן הזדמנות 
 עון את טענותיו בעניין.לט יוכל

 נוסח הסעיף לא ישתנה

63. 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 13.10 66
לא ייתכן כי החברה תקזז 

לקבלן סכומים לפי שיקול דעתה 
ולפי ראות עיניה, ומבלי שתהיה 
לקבלן הזדמנות לשימוע כדין בו 

 יוכל לטעון את טענותיו בעניין.

 תנהנוסח הסעיף לא יש

64. 

להוסיף בסוף הסעיף  וקשמב 15.1 67
את המילים: ובזכויותיו של 

הקבלן עקב ההמחאה 
 האמורה".

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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65. 

מבוקש למחוק את המילים:  16 67
"עיריית יהוד מונסון ו/או 

תאגידים עירוניים ו/או חברות 
סמך ו/או  ו גופיעירוניות ו/א

חבריהם ו/או נבחריהם ו/או 
ו/או עובדיהם ו/או יהם מנהל

 ועדים מקומיים." 
הקבלן חותם על הסכם מול 

החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 
בלבד, ולכן על סעיפי הביטוח 

להתייחס לחברה הכלכלית 
 לפיתוח יהוד בלבד.  

 נוסח הסעיף לא ישתנה

66. 

יף בסוף הסעיף מבוקש להוס 16.6 68
המילים: "ככל שמדובר את 

 .בלן"במעשה או מחדל של הק

 נוסח הסעיף לא ישתנה

67. 

לאחר המילה:  –שורה רביעית  16.15 69
"אחראי", מבוקש להוסיף את 

 המילים: "על פי דין".
הקבלן יהיה אחראי על פי דין 
לנזקים, ולא לכל נזק באשר 

 הוא.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

68. 
קש להוסיף יף מבובסוף הסע 16.16 69

 את המילים: "ו/או רשלנות".
 עיף לא ישתנהח הסנוס

69. 
 מבוקש למחוק את הסעיף. 16.19 69

 
 נוסח הסעיף לא ישתנה
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70. 

לאחר  –א. שורה ראשונה  18.1 70
המילים: "הקבלן יהא אחראי" 

ת המילים: "על להוסיף א מבוקש
 פי דין". 

מבוקש  –ב. שורה רביעית 
למחוק את המילים: "ו/או מקרה 
אסון ו/או כל גורם אחר". הקבלן 

ראי לנזק שנגרם ה אחיהי
כתוצאה ממעשה או מחדל של 

הקבלן בלבד. דרישה לא סבירה 
כי הקבלן יהיה אחראי לנזק 

כתוצאה ממקרה אסון ו/או מכוח 
 עליון.

ש להוסיף סעיף מבוקג. בסוף ה
את המילים הבאות: "הקבלן לא 

יהיה אחראי על נזק כלשהו 
שנגרם על ידי החברה ו/או מי 

   ון".מטעמה ברשלנות ו/או זד
מבוקש לשנות בהתאם גם את 

הזהה  72בעמוד  19.4סעיף 
 .70בעמוד  18.1בנוסחו לסעיף 

 נוסח הסעיף לא ישתנה

71. 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 18.2 71
בירה כי הקבלן רישה לא סד

יהיה אחראי לכל התפרצות של 
אש ולכל נזק שייגרם באתר. 

 24הקבלן אינו נמצא באתר 
בעל ינו שעות ביממה, הקבלן א

השליטה המלאה והבלעדית על 
האתר, אינו הבעלים של האתר, 

 ואינו תופש של המקרקעין.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

72. 

ים: לאחר המיל –שורה שנייה  18.5 71
כל תביעה" מבוקש  "בגין

להוסיף את המילים: "שנמצא 
בפסק דין חלוט כי הקבלן 

 אחראי לה על פי דין". 
את מבוקש לשנות בהתאם גם 

הזהה  73בעמוד  19.5עיף ס
 בנוסחו.

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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73. 

 לאחר המילים: –שורה רביעית  18.8 71
"שייגרמו לחברה", מבוקש 

להוסיף את המילים: "כתוצאה 
 ממעשה או מחדל של הקבלן".

 נוסח הסעיף לא ישתנה

74. 

מבוקש למחוק את המילים:  19.9 73
 "ו/או צדדים שלישיים". 

לשנות את וקש בהתאם מב
 .74בעמוד  20.5סעיף 

 נוסח הסעיף לא ישתנה

75. 
 הסעיף לא ישתנהנוסח  הסעיף.מבוקש למחוק את  19.10 73

76. 

מבוקש לשנות את ערבות  20.1 73
ממלוא  5%הביצוע לשיעור של 

 סכום התמורה. 
 2.3.2.7בהתאם לסעיף 

להוראת תכ"ם: ערבויות, פרק 
משני: ערבויות והצמדה, תת 

רבויות, מספר הוראה: ק: עפר
7.5.1.1  , 

ערבות הביצוע תהיה בשיעור 
ת. משווי ההתקשרו 5%של עד 

זים תהיה רשאית ועדת המכר
להגדיל את שיעור הערבות 
במקרים חריגים ומנימוקים 

 שיירשמו בפרוטוקול.

 וסח הסעיף לא ישתנהנ

77. 

מבוקש למחוק  –שורה ראשונה  5.1 79
 ". את המילים: "ו/או החברה

מבוקש לשנות  –סקה שניה יפ
כך: "החברה" לעניין אישור זה 

הינה החברה הכלכלית יהוד 
 נסון". מו

ם שנחתם הינו בין הקבלן ההסכ
לחברה הכלכלית יהוד מונסון 

 בלבד.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

77. 

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף  7 80
את המילים: "והכל ככל שמדובר 

 במעשה או מחדל של הקבלן".

 הסעיף לא ישתנה נוסח
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78. 

וק המכרזים החלים בהתאם לח  כללי
יש לתת עדיפות  -על המועצות 

לרכישת מוצרים מתוצרת 
הארץ, כל עוד מחיריהם אינם 

 גבוהים
ממחירי מוצרים  15% -ב

 מקבילים המיובאים מחו"ל. 
לא מצאנו התייחסות לנושא 

נבקש  -במסגרת מסמכי המכרז 
 ליתן עדיפות בהתאם לקבוע

 ק.בחו

 .דין החברה פועלת על פי

79. 

אישורכם לכך שאפשר נא   
ומתכנן המערכות יהיה עובד 
ספק גופי התאורה עמו קשור 
המשתתף בהסכם לאספקת 

 גופי התאורה

במקרה זה על המציע 
לצרף הסכם העסקה 
חתום ומובהר כי יש 

לעמוד בכל יתר הדרישות 
 הקבועות בסעיף.

80. 

ה  העדפאנא אישורכם כי תינתן   
  ip66 לגוף תאורה בעל 

 .העדפהאין 

81. 

לכמה גופים יש צורך במתאם   
 ?מעלות  45של 

 45אין צורך במתאם 
  .מעלות

82. 

מעלות הם  45האם הגופים של   
רק גופי הצפה ? או גופי תאורת 

רחוב אשר אינם מיועדים 
 מעלות  45להטייה של 

 45לא תהיה הטייה של 
.  מעלות בתאורת רחוב

פר. הכוונה ת סוטעו
 ות. מעל 15 להטייה של

83. 

אנא אישורכם כי יתקבלו   
 35תעודות בעל טמפ' של 

  .מעלות כמקובל בשוק

 . מאושר
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84. 

על מנת לדעת האם גופי   
התאורה תואמים את התקן של 

חישובי התאורה אנא שלחו  
ם חתכים טיפוסיים שאנו נדרשי

 לעמוד בהם כמו :
 מרחק בין עמודים

 ודגובה עמ
 מות נתיביםכ

 מדרכה
 אורך זרוע 

 תרתזוית הטיה מו
 רוחב כביש

 רוח מדרכה 

בשלב ביצוע הפיילוט 
 ישובי התאורהחיבדקו 

שהקבלן  ביחס לרחובות
 לבצע בהם תכנון  יתבקש

85. 

אנא עדכנו על פי איזה תקן   
אתם רוצים שאנו נבצע את 

 החישובים

 13201.י ת

86. 

2  
ועד מ

הגשת 
 הצהרה

המועד נדחה פעם אחת  17.11.19חות ל נבקש לד 
בהתאם למפורסם 

 בהודעות ההבהרה.

87. 

2 
מועד 

שאלות 
 הבהרה

המועד נדחה פעם אחת  19.9.2019נבקש לדחות ל  
בהתאם למפורסם 

 בהודעות ההבהרה.

88. 

4 1.2               
 אחריות על עבודות

תכולת העבודות להפריד נבקש 
 12דיר תקופת אחריות של ולהג

 העבודות חודשים על

 נוסח הסעיף לא ישתנה

89. 

5 1.3 
היקף מתקני 

 התאורה

נבקש להגדיר כמות מינימלית 
כלפיה מתחייבת המזמינה או 

לחילופין להגדיר מנגנון של 
תוספת במקרה שהיקף מתקני 

 20%רה יפחת ביותר מ התאו

 א ישתנהנוסח הסעיף ל

90. 

5 1.3  
י היקף מתקנ

 התאורה בשלב א'

לקבל כמויות גופי נבקש 
 התאורה הנדרשים בשלב א'.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

91. 

5 1.3  
היקף מתקני 

 התאורה בשלב ב'

נבקש לקבל כמויות גופי 
 התאורה הנדרשים בשלב ב'.

 נוסח הסעיף לא ישתנה
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92. 

5 1.5                
 לוחות זמנים

להגדיר כי תקופת הביצוע  נבקש
ימי עבודה  והם  180תוגדר כ 

וסף למשך זמן הזמנת גופי בנ
התאורה כפי שנדרש והכל 

בכפוף לכך כי המזמינה מסרה 
לזוכה את כל הפרטים הנדרשים 

 להזמנת גופי התאורה.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

93. 

5 1.7             
 יםתיאומים ואישור

נבקש כי המזמינה תצהיר כי 
וע לה אין מניעה מצד ככל שיד

גורם כלשהו לביצוע החלפת 
ורה על כל תשתית גופי התא

 קיימת.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

94. 

5 1.9  
 עצמת תאורה

נבקש כי המזמינה תאשר כי 
היא תישא באחריות ככל 

ודרישה זאת לא תתאים באזור 
   התקנה כלשהו

 הננוסח הסעיף לא ישת

95. 
11 7.2 

 תעבודות נוספו
 נוסח הסעיף לא ישתנה -10%נבקש להגדיר דקל 

96. 

17 17.8                
 מועד התחלה

ימי עסקים  60נבקש לשנות ל 
על מנת לאפשר תקופת ייצור 

 ושילוח ריאליים.

 נוסח הסעיף לא ישתנה

97. 
 בהתאם למסמכי המכרז נבקש להגדיר מחירי מקסימום אומדן 46

98. 

2 1.1.11  
 מפרט טכני

 יצועהגדרת ב

נבקש לדעת מה מס המרכזיות 
ועדות הכללי , וכמה מתוכן מי

 לשלב א' .

 -כם ון מתוכנניראשבשלב 
 גופי תאורה  2000

99. 
נבקש להדגיש כי עבור אספקת  קופ' חיבורים 

ת חיבורים יועבר והתקנת קופס
 תשלום נפרד 

-לפי דקל עבודות נוספות 
 פיקוחור הואיש 20%

100. 

3 1.1.11  
 תכנון מפרט טכני

מפרט הטכני אנו נדרשים ב
מעל התקן  10%לתכנון של 

במקום אחר במכרז אנו הנדרש ו
נדרשים לעצמת תאורה הגבוהה 

 מה נכון ? –מהתקן .  20%ב 

10% 
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101. 

בל תשלום נפרד עבור נבקש לק הכנה לבקרה 1.1.9 3
השחלת גידי התקשורת 

בר למגש הציוד לפי מהדריי
 –מחירון העבודות הנוספות 
מדובר בעבודה נוספת על 

 תשתית קיימת.

דה הנ"ל חלק העבו
 וף התאורה מעלות ג

102. 

8 
מפרט 

 טכני

נבקש להגדיר מראש אם   גוונים גופי תאורה
ל גופי יידרשו מס' גוונים ש

יקט במידה (  בפרוRALתאורה )
 וכן נבקש להגדיר .  

של ע"פ שיקול דעתו 
 המזמין

103. 
13  

מפרט 
 טכני

4.2.3 
 5X1.5כבל.

נבקש לבטל סעיף זה מתכולת 
החלפת גופי תאורה  עבודת

 והתמורה בגינה.

 לא מאושר

104. 
14   

מפרט 
 טכני

5.1.5            
 התקנת מחשב

לא  – נבקש למחוק דרישה זאת
 רלוונטית

נה ב אינהתקנת מחש
 דהבתכולת העבו

105. 

60 4.4  
 אחריות

הבהיר כי הקבלן לא נבקש ל
יהיה אחראי לתקלות ו/או נזקים 
אשר נגרמו כתוצאה מתשתיות 

 הקיימות . התאורה

 נוסח הסעיף לא ישתנה

106. 
חות השאלה לא ברורה, לו לוחות זמנים   60

הזמנים מפורטים במסמכי 
 המכרז

107. 

65 
 

12.1 
 קיזוז

להוסיף בכפוף למתן זכות  נבקש
תקלה /תגובה/הגנה ותיקון הנזק

 ימי עסקים. 14לקבלן תוך   -

 נוסח הסעיף לא ישתנה

108. 

70 17.3           
ים מחליפים הספק

 מקסימלים

נבקש להגדיר כי ההספק 
 100Wהמקסימלי עבור מחליף 

וכן כי מוסכם   W 45הינו 
מהערכים  5%שסטייה של עד 

כאי עמידה  הנקובים לא תחשב
 בתנאים.

 הבקשה נדחית

109. 

74 20.6 
 ות ביצועערב

נבקש לבטל הדרישה לחידוש 
הערבות בכל פעם שנעשה בה 

 הגיונית.  הדרישה לא –שימוש 

הבקשה נדחית, נוסח 
 הסעיף לא ישתנה
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110. 

יר כי סנקציה מכל נבקש להגד הפעלת סנקציות לליכ
סוג שהוא תופעל רק לאחר 

שניתנה לזוכה הזכות להגן על 
עצמו ובכפוף למתן הזכות 

מי עסקים מיום י 14לתיקון תוך 
 קבלת ההודעה במשרדי הזוכה.

 הבקשה נדחית

111. 

ש להבהיר כי אחריות נבק אחריות כללי
הקבלן היא רק עבור הציוד 

שסיפק וביצע  והעבודות
 .במסגרת הפרויקט

 הבקשה נדחית

112. 

נבקש להבהיר כי ככל וידרשו  תשלומים לצד ג' כללי
תשלומים לגורם כלשהו לצורך 

חוק , ביצוע העבודות כ
תשלומים אלו יחולו על 

 המזמינה.

 הבקשה נדחית

113. 

להבהיר כי לקבלן לא לבקש  אחריות כללי
תהיה אחריות כלפי העבודות 

שסיפק וביצע במקרים והציוד 
ו/או תאונות ו/או  יזםשל וונדל

תקלות שנגרמו כתוצאה מתקלה 
 בתשתיות המזמין. 

 הבקשה נדחית

114. 

מערכות קיימות  כללי
 תחלהפחתת מ

נבקש לדעת אם במרכזיות 
התאורה או בכלל בתשתיות 

 התאורה מותקנות מערכות
כלשהן להפחתת מתח / אמצעי 

אחר אשר משמש /שימש 
 ן בהוצאות החשמל.לחיסכו

מותקנות א במרכזיות ל
מערכות בקרה או 

 מערכות להפחתת מתח 

115. 

קבלים בעמודי  כללי
 תאורה

נבקש לדעת אם בעמודי 
לים בנפרד התאורה הותקנו קב

 לגופי התאורה הקיימים .

מידע בעניין חברה אין ל
  זה

116. 

שובי תאורה חי 
ומדידות 

BEFORE+AFTER 

עבור  נבקש לאשר כי יבוצעו
כפי רחובות טיפוסיים בלבד 

 שיוגדרו מראש 

 שה מאושרת הבק

117. 

 מפרט טכני – 2.3 
 מונה אנרגיה

₪ ,  3500יר נבקש לקבוע מח
 ו ריאלי .המחיר הנקוב אינ

 הבקשה נדחית 
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 מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

הסעיף בחוברת 
 המכרז

 התשוב שאלה

118. 

מדן ונבקש להעלות מחירי הא מדןוא 46
 20%תאורת ההצפה ב  של

 לפחות .

 שה נדחיתהבק

119. 

על מי חלה עלות ניתוק חברת  תשלומים 1.7 
 חשמל במידת הצורך?

חול עלות או ככל שת
יהיה  –חי אגרה מול ח

 באחריות המזמין 

120. 
 1נספח ז' 

 אישור קיום ביטוחי
הבקשה נדחית, נוסח  תמצ"ב נספח עם הערו

 הנספח לא ישתנה

121. 
 מצ"ב הערות והתייחסות בנושא טוחבי 67-69

 הביטוח
הבקשה נדחית, נוסח 

 הנספח לא ישתנה

122. 
 

 2.2.1 
2.2.2 

מבקש כי ניתן יהיה להגיש 
אישור מכון תקנים מלא או/ו  

CB  עם פירוט דגמי הגופים
לל כל המוצעים האפשריים כו

שים והגשת הרכיבים הנדר
אישור התאמה לתקן לגופים 

לקוח חר בחירת השנבחרו לא
 ולפני התקנה

. יש  רתשוקשה לא מאהב
פי ללהגיש תקן ישראלי 

 הנדרש במפרט הטכני

123. 
האם מדובר בשלושת הבדיקות  2.2.13 

 או באחת מהן .
ף דרישות הסעיידה בעמ

 לפי אחת מהבדיקות הנ"ל

124. 
לומן  115גוף התאורה  יעלות 2.2.14 

 לוואט .
 

 כן

125. 
י גופי ההצפה נמוכים מחיר  

 20%-נבקש להעלותם בכ
 ת הבקשה נדחי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


