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  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  באמצעות פקס        

  
  א.ג.נ.,

מתקן להתקשרות בחוזה לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של   2016/077/0002מכרז פומבי מס' הנדון : 
 וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון - (פוטו  PVלייצור חשמל בטכנולוגיית 

   5מספר הבהרה  תהודע

"), הרשותלטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה (" 20.3בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:במכרז,  על ידי המשתתפים נשאלולהשיב על שאלות הבהרה ש

  

  מענה הרשות  ההבהרהשאלת   סעיף  מס'

  טופס הזמנת הצעות

מציעים אשר נרשמו למכרז ואשר יהיו מעוניינים בכך, יוכלו לפנות בכתב לגב'   סיור נוסף.1
, על מנת לערוך סיור בנתב"ג veredag@iaa.gov.ilמייל ורד אגוזין, באמצעות 

מכבר). הרשות תהיה רשאית לתאם מועד מרוכז או (בנוסף לסיור שנערך זה 
מספר מועדים לביצוע הסיור הודעה תישלח לשם כך למציעים המעוניינים בכך. 
משתתפים אשר נטלו חלק בסיור שנערך זה מכבר לא יהיו חייבים להשתתף 

  בסיור/ים הנוסף/פים כאמור. 

מתבקש להאריך את מועד הרישום   2.5.2.2
  .למכרז

  הבקשה נדחית.

מתבקש להבהיר מהי מתכונת   3.1.3
  לייצור החשמל במתקן ההסדרה

  

מבקשת להבהיר כי רשות שדות התעופה 
הפרויקט יוקם לצורכי צריכה עצמית 

  .ללא הסדרה של "מונה נטו"בלבד, 

 לגבי הבהרה לקבל מתבקש  4.2
וסקר  הבניה היתרקבלת  סטאטוס
 .ההיתכנות

את הרשות מבקשת להודיע, כי קיבלה 
לסקר היתכנות חברת החשמל  אישור 

  .לביצוע העבודות

ועדה ההיתר בנייה נמצא בהליכים מול 
התחייב להרשות אינה יכולה מחוזית וה

  אישור.ה קבלת לגבי מועד

5.2   

  

אנא הבהירו כי בכל מקרה ניתן  .1
לוחות מתח  5 - יהיה להתחבר ל

נמוך המצויים במבנים כפי 
  שנראה בסיור.

בהמשך לנקודה הראשונה  .2
ובהינתן כי היקף הצריכה גדול 
מאוד, מדוע קיימת הגבלת 

מגה ואט?  5הספק מותקן של 
?  ACהאם מדובר על הספק 

במידה ולא תהיה מגבלה 
רגולטורית נבקש לבחון 

  אפשרות הגדלת הספק מותקן.
מחיר ההקמה לקילו וואט  .3

 יהיה התמחור מקרה בכל כי יובהר .1
 נמוך מתח לוחות 5 – ל לחיבור בהתאם

 והוצגאף ש כפיהקיימים באתר בנתב"ג 
    .בסיור

 3- יפתח מ לאכי הספק המתקן  יובהר .2
ספק המתוכנן המגה ואט ולא יעלה על ה

   בהיתר הבנייה.
  .3 לשאלה מענה ראה .3
 וחיבור המתקן לתצורת יתייחס המחיר .4

בסיור  שהוצגו כפי נמוך מתח חותללו
   הקבלנים.



  

  

מבוסס על גודל המתקן. נבקש 
לבחון מנגנון התאמת המחיר 
במידה וסקר ההתכנות מגביל 
את ההספק המירבי של המתקן 
מתחת למה שהוצע על ידי 

  המציע.
עה כל שינוי . נבקש להחריג מההצ4

לרבות , מהותי בתצורת המתקן
תוספת של בנק קבלים ונקודת 

(המופיעים כתנאי  חיבור אחת
שיתקבל בסקר ההתכנות 

  .)בעתיד

1.8.1.2.1 

  

התנאי המקדמי  לעדכן את כםנבקש
הנקוב בסעיף, כך שנוסחו יהיה 

לפחות מתקן אחד הינו כדלקמן: "
ו/או  900KWבהספק של עד 

התקנה בהיקף של לפחות 
1000KW  מצטבר אצל  מזמין
  ".בודד

לא יחול שינוי בתנאי הבקשה נדחית. 
  המקדמי.

2.8.1.3 

  

 את התנאי המקדמי לעדכן נבקש
, כך שנוסחו יהיה הנקוב בסעיף

מציע כנ"ל, אשר הוא או : "כדלקמן
קבלן המשנה אשר יבצע מטעמו 
את עבודות החשמל בפרויקט, ככל 
שיזכה במכרז, הינו בעל סיווג 

לפי רשם הקבלנים  4א' 160קבלני 
  ".2א'191ו/או בעלי סיווג קבלני 

יחול שינוי בסיווג לא הבקשה נדחית, 
  .הקבלני

3.8.3.1  

  

, 8.3.1 סעיף להוראות בהתאם
 המקדמיים בתנאים עמידה לצורך

יהיה  8.1.1-8.1.4 בסעיפים הנקובים
המציע רשאי להסתמך על ניסיון 
שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו 
תאגיד), במהלך התקופה הקודמת 
למועד ייסודו של המציע על ידי 
העוסק המורשה, כאשר במהלך 
התקופה שממועד ייסודו של המציע 
ועד למועד האחרון להגשת 
ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 

ל מאמצעי השליטה במציע, לכ 51%
  הפחות. 

 ולא, הסעיף את לבטל, מתבקש
  .האמור הניסיון ייחוס את לאפשר

  .נדחית הבקשה

 ההספק סך את לעדכן בקשמת .1  4.8.1.2.2
 .ואטו מגה 4.95 – ל

 לאפשרמתבקש  לחלופין .2
(כלומר  30% עד של הסתמכות

 של ניסיון בסיס על מגה) 2.1
 50% – בכ המחזיקה אם חברת
  .המציע ממניות

לא יחול שינוי בתנאי , הבקשות נדחות
  . המקדמי



  

  

, הסעיףמתבקש לעדכן את   5.8.1.2.2
מותקן ההספק ההיקף " כדלקמן:
 5כל המתקנים הנו של  המצטבר

  ."מגה ואט לכל הפחות

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי בתנאי 
  המקדמי.

בקש לאפשר הוכחת התנאי מת  6.8.1.4
 המקדמי הנקוב בסעיף באמצעות

   קבלן משנה מטעם המציע

  .הבקשה נידחית

 ההצמדה מנגנון מהו להבהיר נבקש  7.11
 במקרה יופעל אשר (ככל שקיים),

  למכרז. ההצעה תוקף הארכת של

הרשות מבקשת להבהיר, כי במקרה  של 
 11הארכת תוקף ההצעה כאמור בסעיף 

לטופס הזמנת הצעות, לא יחול כל מנגנון 
  הצמדה להצעה הכספית.

מתבקש כי הסעיף יחול בהתייחס    8.18
למתקנים נוספים ולא ביחס למתקן 

  הספציפי מושא המכרז. 

  כמבוקש. 

לכמת את התחייבות  מתבקש  9.12.2.1
הקבלן לביצועים על פי תפוקה 
בלבד, עם מנגנון התאמה נפרד 
לחסכון הכספי המבוסס על תעריף 
החשמל ומעודכן בהתאם לשינויים 

  בתעריף.

  .הבקשה נדחית

האם חברה תוכל  להבהיר, מתבקש  10.5.2.2
להגיש הצעה למכרז גם אם מי 
שנרשם למכרז והשתתף במפגש 
וסיור המציעים הנה חברת הבת של 

  . 100%החברה המוחזקת על ידה ב 

חברה תוכל להגיש הצעה למכרז גם אם 
במישה שמי שנרשם למכרז והשתתף 
במפגש וסיור המציעים הנה חברת הבת 

   .100%על ידה ב  של החברה המוחזקת

  טופס ההצעה הכספית

סעיף , 11.2.4
לטופס  12.2.1

  הזמנת הצעות

 ההצעה בחינתאופן  כי תבקשמ
, כך ששקלול ההצעה ישונה הכספית

 שביןפי היחס  הכספית תעשה על
המחיר הכולל לתכנון והקמת 

  לביןהמתקן שנקב המציע בהצעתו 
 האלי המובטחת תפוקה בקוט"שה

(במקום "תפוקה  הספקמתחייב 
 שכן, שנתית מובטחת בש"ח")

לא יכול לקחת אחריות על  המציע
  תעריפי חשמל במשק

במקרה יובהר כי  לא יחול שינוי בסעיף.
במהלך  בתעריפי החשמל ירידהשל 

 תעריפי החשמללביחס  תקופת החוזה
 מחיר הייחוס)( ביום הגשת ההצעה
 תותאםשל הספק התחייבותו הכספית 

תשומת  .שיחולולמחירים החדשים ככל 
, להלן 22  לב המציעים גם לתשובה

  .לחוזה 13.2תיקון סעיף מס המתייחסת ל

התחייבות והאחריות של יצרני   12.2.3
הפנלים היא לירידת תפוקה שנתית 

. 0.7%עד  0.6% - כהפנלים בשל 
תחייבות שנתית הלהכניס  מתבקש
כל מתקן, עבור תפוקת נפרדת ל
  .השנים 5 -שנה מ

יחד עם זאת, יובהר לא יחול שינוי בסעיף. 
שנתית לתפוקה הכספית ההתחייבות כי 

 3% עד ביטחון שלמרווח  כאמור תאפשר
הכספית אותה הגיש  מההתחייבותפחות 
וזאת בכדי לפצות הצעתו במסגרת  הספק
דציה של הפנלים ושינויים במזג רעל דג

קרי, הספק לא ייקנס כל עוד עמד  האויר. 
 בהצעתו  הציגספית אותה בהתחייבות הכ

תשומת לב ם. אחוזי 3בהפחתה של עד 
לחוזה  13המציעים לשינוי בסעיף 

תשובה כפי שזה מצא ביטוי ב, ההתקשרות



  

  

  .להלן 22 

כיצד יעודכן  ,מתבקש להבהיר  13.2.4
החישוב ומדוע יש להתייחס לחישוב 

כאשר יכול להיות  בים"של המש
  .שינוי הן בשעות והן במחיר

  .לעיל 11  בסעיף התייחסות ראה

התחייבות שנתית לתפוקת המתקן   14.2.4
את  במונחים כספיים, "יש להחריג

ההתחייבות כך שבמידה ויהיה שנוי 
ירידה בתעריף של חח"י זה יילקח 
בחישוב וינוקה מהתחייבות הספק 

  לעמידה במונחים כספיים. 

   . לעיל 11  בתשובה ותסהתחיי ראה

 את הסעיף כדלקמן:לתקן מתבקש   א' ס"ק 15.2.4
התחייבות הספק לתפוקה לאורך "
שנות התפעול כפופה לירידה  5

ההספק השנתית על פי מסמך 
  ."האחריות של היצרן הפנלים

    .לעיל 12  בתשובה התחייסות ראה

 אנא הבהירו לפי איזו חלופה   16.2.1
 שימוש עצמי הסדרת מונה נטו או

לתמחר את עלות על המציע 
  .ההקמה

הפרויקט  כי להבהיר מבקשתרשות ה
ללא יוקם לצורכי צריכה עצמית בלבד, 

  . הסדרה של "מונה נטו"

אין הגדרה או הפנייה לשיטת   2.4, 17.2.3
המדידה. אם הכוונה למערכת 
המנייה החכמה המוזכרת במפרט 

אנא  – 2.2.2.1הטכני המיוחד, סעיף 
  .)גם בחוזה( הבהירו זאת

המדידה תהא לפי מניית סאטק או ש"ע 
שיותקן בכל לוח ראשי אליו מחובר 

המנייה תציג את התפלגות  –המתקן
הייצור הסולארי לפי המש"בים השונים 

  לאורך שנת המדידה. 

להבהיר אם יש לנכות  מתבקש  18.2.4
מ"התפוקה השנתית המובטחת 

צריכת החשמל  בשקלים" את
  .העצמית של המתקן

התפוקה השנתית המובטחת תתייחס 
  לכלל הייצור הסולארי במתקן. 

 5כי ההתחייבות תהיה לכל  מתבקש  19.2.4
חוסר בשנה אחת יוכל כך ש(השנים 

  . )מול עודף בשנה אחרת "להתקזז"

 התייחסות ראה. בסעיף שינוי יחול לא
  . 22  - ו 12  'מס בתשובה

אין קישור ל"מחיר הייחוס   20.2.4
  .הבסיסי" אשר מופיע בסעיף

 2מחיר ייחוס הבסיס מוגדר בסעיף 
  לחוזה. 

  חוזה

מפנה לטבלת אבני  7.1סעיף קטן   21.7
הדרך המפורטת במפרט הטכני, 

טבלת  תנמצאאנא הבהרתכם היכן 
אבני דרך ולוח זמנים במפרט 

  הטכני.

רצ"ב בשנית טבלת אבני הדרך לביצוע 
   העבודות.

מחירי  התעריף  של חח"י/ רשות   22.13
 בשליטת הספק. םאינהחשמל 

מופיעה דרישה שגם  13.2בסעיף 
 15%אם תעריפי החשמל ירדו עד 

עדין על הקבלן להתחייב לעמוד 

  :יעודכן כדקלמן 13.2סעיף נוסח 

לעיל, אך ורק  13.1על אף האמור בסעיף "
בנסיבות בהן התגלה פער שלילי בין 
התפוקה השנתית המובטחת בשקלים 



  

  

בהתחייבות השקלית לתפוקה 
  בשנה.

מכיוון  מתבקש למחוק את הסעיף
על הקבלן אחריות למרכיב  שמטיל

  שאין לו שליטה עליו.
  

לבין התפוקה השנתית הנמדדת בשקלים 
להלן ("פער התפוקות") יחולו ההוראות 
הבאות: היה פער התפוקות שווה או נמוך 

לא ישלם הספק לרשות פיצוי  3% – מ
 13.1מוסכם בהתאם להוראות סעיף 

 3% –לעיל. היה פער התפוקות גבוה מ 
ישלם הספק לרשות פיצוי מוסכם בגין 

   ".פער התפוקות

מתבקש להקטין את התקופה שלא   23.15.3.1.1
  תחשב כהשהייה לצורך הסעיף

  הבקשה נדחית. 

המפורטים ארועים הנבקש להחריג   24.16
  להלן ולהגדירם ככוח עליון: 

שביתות בנמלים ושביתת עובדי 
מחסור בחמרים ציוד  ;חברת חשמל
אי יכולת  כלל עולמית  ;או עובדים

יצרני פנלים לעמוד בלוח זמנים של 
לאספקות עקב צריכה עולמית 

  .מועדפת

 16.1.2.7סעיף ", בשביתותלאחר המילה: "
 .)"בנמלים"(למעט שביתות  , יבוא:לחוזה

  יתר הבקשות נדחות. 

האמור  מתבקש למחוק את הסעיף  25.29
שינויים באחזקות בעלי  האוסר על

במהלך תקופת השליטה בספק 
  .ההתקשרות

 המשתתפיםתשומת לב  .נדחית הבקשה
 מניעה אין , לפיו29.1לסיפא של סעיף 

ובלבד שהתקבל  ,שינויים באחזקות לערוך
לשם כך אישור הרשות מראש ובכתב 

 להוראות וכןובהתאם לתנאי האישור, 
  לחוזה. 29.2 סעיף

 רשאית לסרבתהיה  הרשות יובהר, כי
  .סבירים מטעמים לשינוי

מתבקש למחוק  –שורה חמישית   26.5.7
 את", וכן ו/אויפצה המילים " את

מיד עם דרישתה המילים "
  ".הראשונה

מיד עם דרישתה "ימחקו המילים: 
מעבר לאמור לא יחול שינוי  ".הראשונה

  בסעיף. 

27.6.5 

  

מתבקש למחוק את  –שורה שניה 
", וכן בכל היבט שהואהמילים "

במלואה ובאופן המילים " את
מתבקש  –שורה שלישית  ".בלעדי

חשבונו על המילים " למחוק את
  ".בלבד

  ת.ונדח הבקשות 

28.6.6  

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
  ".המלאה והבלעדיתהמילים "את 

 מתבקש למחוק את –שורה שניה 
ומאחריותו המלאה המילים "
  ".והבלעדית

  ת.ונדח הבקשות

29.6.7 

  

מתבקש למחוק  –שורה תשע עשרה 
הספק מוותר בזאת, המילים " את

וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 
מכל מין וסוג שהם, שעניינן 
שגיאה, טעות, הטעיה, אי דיוק 
בחומר, במידע ובנתונים שנבחנו 

  הבקשה נדחית.



  

  

במידע  שנבדקו על ידו ובכלל זאת:
שנמסר על ידי הרשות ו/או שעניינן 
במידע, חומר ונתון אשר לא היה 

בידי הרשות ו/או שהיה מצוי  מצוי
בידי הרשות ואשר זו החליטה, 
מכל סיבה שהיא, שלא למוסרו 
לספק, וזאת גם אם הסתבר כי 
מידע כאמור הנו חיוני עבור הספק 
לשם השתתפותו במכרז 

  ".והתקשרותו בחוזה

30.6.8 

  

מתבקש למחוק  – שורה שלישית
הספק מוותר בזאת המילים " את

סופי, מלא ובלתי חוזר וכן באופן 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 
טענה בדבר פגם, מום, חסר ו/או אי 
התאמה מכל מין וסוג שהם בקשר 
לחוזה ולשאר זכויותיו 

  ".והתחייבויותיו

  הבקשה נדחית.

31.6.9 

 

את  סיפאמתבקש להוסיף ב
א אולם הפטור כאמור ל": המילים

  ."חול לטובת מי שגרם לנזק בזדוןי

  הבקשה נדחית.

32.8.14 

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את

על המילים: " להוסיף אתובמקומן 
  ".פי דין

  .כמבוקש

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה   33.8.16
 "המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

34.9.1 

  

למחוק מתבקש  –שורה ראשונה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

35.9.6  

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את

על המילים: " ולהוסיף במקומן את
  ".פי דין

  כמבוקש.

36.9.7.1 

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
"  המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

37.9.14.5 

  

מתבקש למחוק  –שורה שלישית 
 "המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

 מתבקש למחוק את –שורה שניה  38.9.15
" המלאה והבלעדיתהמילים "

  כמבוקש.



  

  

על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו  
  ".פי דין

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה   39.12.1
  ".הבלעדיתהמילה " את

  הבקשה נדחית.

מתבקש למחוק את  –שורה שביעית   40.12.1.1
  ".ובלעדיהמילה "

  הבקשה נדחית.

41.12.4 

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

אחריות עבור כי ה ,מתבקש להבהיר  42.12
הפנלים תהייה  "גב אל גב" מול 
יצרן הפנלים. במקרה של תקלה 

האחריות על  סדרתית בפנלים,
פירוק הפנלים, הובלת והתקנתם 
תהיה על יצרן הפנלים בלבד, כאשר 
הקבלן יהיה אחראי על הקשר מול 

מתבקש יצרן הפנלים. כמו כן, 
 כי אחריות התפוקה תוחרג להוסיף

במקרים בהן ירידה בתפוקה הנה 
כתוצאה מאחריות צד ג' לרבות 
תקלה סדרתית בפנלים המחייבת 

מכמות  2%החלפה של יותר מ
  הפנלים.  

  לא יחול שינוי בסעיף. 

בקש לשנות את ההתחייבות תמ  43.13
המכרז הוא על  .לתפוקה בקוט"ש

  .התקנת מערכת סולארית

  לעיל. 22  -ו 11 ראה תשובה מס' 

הבהרה לגבי העמידה  מתבקשת  44.13
שנים  5בתפוקה המובטחת לאורך 

וכן מה שיטת המדידה ביחס 
לשינויים מטאורולוגיים, פחת 
כתוצאה משחיקה של הפנלים 
הסולאריים (על פי נתוני היצרן) וכן 

LID.  

   לעיל. 22  -ו 12  ראה תשובה מס'

כיצד מחשבים את מתבקש להבהיר   45.13
התפוקה השנתית המובטחת 

האם לרשות יש מספר  .בשקלים
המייצג שווי קוט"ש שאותו כל 

אם  .המתמודדים יכפילו בתפוקה
  . מהו מספר זהכן, 

שנתית ההתחייבות הכספית לתפוקה 
היא , ובמסגרת הצעתו של הספקנקבעת 

תחושב בהתאם לצפי התפלגות הייצור 
הסולארי ביחס למשב"ים השונים במהלך 
השנה. קרי מכפלה מצטברת של תעריף 

מל הידוע ביום הגשת ההצעה כפול החש
כמות הקוט"ש הצפויה לכל מש"ב במהלך 

  השנה.

לשנות את הגדרת כח עליון  מתבקש  46.16
על פי הגדרת רשות החשמל לכח 

  .עליון במתקני חשמל

  הבקשה נדחית.

בקש להעלות את מחיר מת  47.17
ממחיר ההקמה.  3%-התחזוקה ל

. יובהר כי התשלום הינו הבקשה נידחית



  

  

הנה לתשלום האם הכוונה כמו כן, 
  שנתי.

  שנתי.

48.25.2 

  

מתבקש למחוק  –שורה ראשונה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  .כמבוקש

49.25.2.3  

  

 מתבקש למחוק את –שורה רביעית 
" המלאה והבלעדיתהמילים "

על המילים: " אתבמקומן להוסיף ו
  ".פי דין

מתבקש למחוק  –שורה אחת עשרה 
" המלאה והבלעדיתהמילים " את
על המילים: "את במקומן להוסיף ו

  ".פי דין

  כמבוקש.

  הבקשה נדחית.   מתבקש למחוק את הסעיף.  50.25.3

נבקש להוסיף הבהרה כי במידה   51.5.5
והמתקן יורחב לגגות אחרים 
שידרשו התקנה במפרט שונה, מחיר 

נבקש ההתקנה יעודכן. כמו כן 
להבהיר כי תפוקות המתקן 
הצפויות יחושבו לגבי החלקים 
הנוספים וההתחייבות תעודכן 

  ולא באופן יחסי) בהתאם)

מחיר ההקמה הינו בהתאם להגדרות 
היתר הבנייה קרי מיקום הצבת הפנלים 
על הגג, ואופן הצבת הפנלים בצורה 
צמודת גג. החיבור ללוחות מתח נמוך 

  ם. הוצג במסגרת מפגש הקבלני

יובהר כי המחיר שייקבע במכרז לא יחול 
לגגות אחרים ככל ביחס  והוא יעודכן

שיידרש לגביהם מפרט התקנה שונה (כגון 
  גגות בטון).

מתבקש להבהיר האם ניתן להקטין   כללי.52
את היקף ערבות החוזה במידה 
והספק יתקין מערכת בהתקן נמוך 

  . MV 5 –יותר מ 

  הבקשה נדחית. 

 הקריטריונים את לפרט נבקש  53.5.3
  .הפיילוט להצלחת

 לאישור בהתאם הינה הפילוט הצלחת
מטעם גורמי רשות שדות  היעדר סינוור

   התעופה.

54.5.4 

  

נבקש לבחון מנגנון של התאמת 
ההצעה בתיאום עם הקבלן במידה 

  ונדרש שינוי מקום ההתקנה.

  לא יחול שינוי בסעיף. 

את אחריות  נבקש להבהיר ולהחריג  55.6
הספק במקרה של אי קבלת היתר, 

שהדבר נגרם  רשיון וכו' ככל
כתוצאה מאי עמידת הרשות 
בדרישות החלות עליה ו/או אשר 
אמורות לחול עליה ובאחריותה 
כיזם ו/או כבעלים של פרויקט מעין 

  זה.

הספק לא ישא באחריות לנזק שנגרם אך 
   ורק בשל מעשה ו/או מחדל של הרשות. 

 מצד עיכובכי  להוסיף בקשמת  56.7.9
 עילה יהווה השונות החוק רשויות
  .הזמנים בלוחות לארכה

לא יחול שינוי בסעיף. תשומת לב 
 7.9.1.3המשתתפים להוראות סעיף 

  לחוזה. 



  

  

 מפגם אחריות להחריג נבקש  57.8.4
 מהנחייה ישירות הנובע בתכנון
 של תכנונית מדרישה או תכנונית
 ממנה הסתייג הספק ואשר הרשות
  .התכנון אישור בשלב

 הספק לא יהיה אחראי לפגם שנובע 
שנתה עבורו  תכנונית מהנחייה ישירות

 הסתייג הספק ואשר בכתב על ידי הרשות
 התכנון אישור בשלבמראש ובכתב  ממנה

ואף צרף הנמקות מפורטות להסתייגות 
האמורה. מובהר כי אין באמור על מנת 
לגרוע מאחריות הספק לפגמים בטיב 

  התכנון עצמו.  

להבהיר כי ההדרכה  מתבקש  58.9.1.1.4
וחוברת הדרכה תבוצע בעברית 

בעברית  אולם החומר הטכני יסופק
או באנגלית כפי שיסופק ע"י יצרן 

  .הציוד

  . כמבוקש

נבקש לקצר את משך תקופת   59.10
  יום לכל היותר. 30 -ההרצה ל 

  לא יחול שינוי בסעיף.הבקשה נדחית, 

להוסיף מנגנון של התאמת  מתבקש  60.12.2
ההספק בהתאם לדגרדציה הצפויה 

התחייבות  , והחלת5בסוף שנה 
לחסכון שנתי חדש המותאם 

  להספק המעודכן.

שנים  5התחייבות הספק הינה במסגרת 
  הראשונות בלבד. 

61.13 

  

נבקש לשקול בשנית את השטת 
הסיכון לתנודות בתעריפי החשמל 

  על הספק. 

  .לעיל 22  -ו  12  בסעיף התייחסות ראה

 בטל את הסעיף. מתבקש ל  62.14.3.1

  

", יבוא: מכל מין וסוגבמקום המילים: "
מהותיים אשר הספק לא יצליח להוכיח "

כי לא ניתן היה לתמחר אותן בשלב הגשת 
ההצעה למכרז וכי ביצוע השינוי גורם 

  ". עלויות הקמהבפועל לתוספת 

לא ברור מהם מחירי השינויים כפי   63.14.4.3
שנקובים במפרט הטכני, שכן לא 

  .נראו מחירונים במפרט

תוספות בתכנית \במידה שיחולו שינויים
הקמת הפרויקט ביוזמת המזמין, מחיר 

 מהמנגנוניםהשינויים יקבע על פי אחד 
וסעיף  החוזה של 14.4.3 בסעיף המפורטים

   .למפרט הטכני 2.12.4

מהם סעדי הקבלן  מתבקש להבהיר  64.15
 ת עבודות מצד הרשות. יבזמן השהי

נבקש תקורות והחזר הוצאות בעין 
שהספק נשא בהם לצורך ביצוע 

  העבודות ועמידה בלוז.

מתבקש  15.3.1.1לגבי סעיף  ,כמו כן
תקופות השהיה שאינן את  להגביל

אותן יכולה יום  30עולות על 
מגבלת הרשות להחיל לעניין 

  . הסעדים

לחוזה  15.2סעדי הקבלן מנויים בסעיף 
  ולא יחול בהם שינוי. 

תקופות  2 –לחוזה, יוגבל ל  15.3.1.1סעיף 
  ימים.   30ההשהייה בנות 

נבקש לקבל התייחסות למקרה בו   65.17.1.2
לא זקוקים לאישור חברת החשמל 
כדי להפעיל את המתקן, לדוגמא 
במתכונת של ייצור עצמי. איך 

במתכונת של ייצור עצמי, אישור מהנדס 
י "בודק חיצוני יחליף אישור בודק חח

   .לצורך עמידה באבן הדרך לתשלום



  

  

משפיע על תשלום א.ד רביעית 
  ?)אישור חברת החשמל(

נבקש להבהיר את מנגנון   66.17.2
למחיר   )הצמדה(האינדקסציה 
  .התחזוקה השנתי

 תקופת לאורך קבוע הינו התחזוקה מחיר
והוא לא ישא הפרשי  ההסכם שנות 5

  הצמדה. 

בכל ביטול מסוג זה נבקש כי הספק   67.21.2
אי לתשלום התמורה בגין כל זכיהא 

אבני הדרך שהושלמו כולל השלמת 
חלקיות ועבור כל אבני דרך 

העבודות שבוצעו והציוד שהוזמן עד 
לזמן הביטול מצד הרשות וכן 
בנוסף לכך, פיצוי בגין סיום מוקדם 

מיתרת התשלום  30%בשיעור של 
  שנותר עד למועד הסיום המוקדם.

לחלופין נבקש לבטל את האפשרות 
לסיום מטעמי נוחות ולשנות כך 

מוקדם אפשרי רק במקרה  –שסיום 
יסודית מצד הספק או  של הפרה

הפרה מתמשכת שלא תוקנה לאחר 
  התראה מצד הרשות.

הספק בנסיבות של ביטול מטעמי נוחות, 
אי לתשלום התמורה בגין כל אבני זכיהא 

הדרך שהושלמו כולל השלמת אבני דרך 
חלקיות ועבור כל העבודות שבוצעו והציוד 
 שהוזמן עד לזמן הביטול מצד הרשות

כול לבטל את ואשר הספק לא היה י
הזמנתן. תשלום התמורה כאמור, יהיה 
כפוף ליתר זכויות הרשות על פי החוזה 
ועל פי דין וכן להנפקת אסמכתאות 

מעבר לאמור מתאימות ומפורטות בכתב.  
  לע יחול שינוי בסעיף. 

נבקש לאפשר ביטול מצד היזם   68.21.3
במקרה של אי תשלום מצד הרשות 

העולה של אבן דרך כלשהי לתקופה 
ימים ממועד התשלום לו  30על 

  .מחויבת הרשות לפי הסכם זה

  הבקשה נדחית. 

נבקש להבהיר כי העברת בעלות   28, 69.26
תהיה כפופה להשלמת תשלום 

  התמורה לספק במלואה ובמועדה.

  הבקשה נדחית. 

נבקש להוסיף: בכפוף להודעה   70.31.2
לספק ובאופן שלא יגרעו זכויותיו 

מתבקש נשוא חוזה זה. בנוסף 
הערבות אינה ניתנת להבהיר כי 

  להסבה.

  כמבוקש.

 יותר שהקיזוז כך לשנות נבקש  71.32.4.1
  .בלבד זה בחוזה שמקורן בעילות

  כמבוקש.

לנספח  5סעיף .72
  איכות הסביבה

  נדחית.הבקשה   מתבקש למחוק את הסעיף.

 נספח 25 סעיף.73
 הבטיחות
  וגיהות

למען הסר ספק, נבקש את 
אישורכם שהעבודות הכלולות 

 שיפוצים בהסכם אינן עבודות מסוג
 עבודות הנדסיות, / סלילה / בניין /

בנספח   25.9עד  25.1כך שסעיפים 
  האמור אינן חלות על ההסכם.

הבקשה נדחית. הפרויקט כולל מרכיב 
מרכזי של בינוי, עבודות הנדסיות וכד' כך 

  שנספח הבטיחות וגהות תקף. 

  מפרט טכני

התכניות יועברו במייל נפרד לא ניתן  .CADלקבל קבצי  מתבקש  כללי.74



  

  

את המידות במסמכים  לקרוא
  .שסופקו

  JUMBOMAILבאמצעות

הכבלים מתייחס לכבלים  מיפרט  .75
נחושת, מבקשים הבהרה שניתן 

  .להשתמש בכבלי אלומיניום

 ובלבד יותר שימוש בכבילת אלומניום 
 למצויין מעבר הולכה הפסדי ייגרמו שלא

ניתן להשתמש  כי ,יובהר. הטכני בנספח
בנחושת או באלומניום לכל הכבילה  רק
    .פרוייקטב

שנה  20במפרט דורש  2.11.9סעיף   76.2.11.9
שימוש  מתבקשאחריות לממירים. 

 -בממירים עם אחריות סטנדטית ל
ממירים  2%שנים וכן אספקת  5

שנות  5נוספים כחלקי חילוף בתום 
  האחריות. 

 שנות 10 -  ל תעודכןאחריות הממירים 
  שנות אחריות.  20אחריות במקום 

מבקשים אפשרות שימוש בממיר עם    77.3.10
MPPT  .יחיד  

יר עם הדרישה לממ לא יחול שינוי בסעיף.
  יחיד MPPTיותר מ 

ירים בעלי ממב מתבקש לאפשר שימוש   78.3.10
הה בהרבה דרגה אחת, ונצילות גבו

התשלום הוא בטווח , כאשר )98.5%(
מתח עבודה צר יותר (תחילת עבודה ב 

  . )וולט 570

  מקובל.

מפרט טכני .79
מיוחד סעיף 

2.2.9  

 יידרשו לא כי אישורכם נבקש
 נוספים קבועים לגג עלייה סולמות
  .לקיימים מעבר

  הבקשה מקובלת. 

מפרט טכני .80
מיוחד סעיף 

2.2.10  

 החיים שקווי אישורכם את נבקש
 ושלא ,תקינים הגגות על המותקנים

 קווי של התקנה ידכם על יידרשו
  .נוספים חיים

 קבועים חיים קווי של התקנה תידרש לא
 עובדי אבטחת. הגג על לקיימים מעבר
 באחריות הינה העבודות במהלך הקבלן
 . לנכון ימצא אשר ובאמצעים בלבד הקבלן

מפרט טכני .81
מיוחד סעיף 

2.2.22  

 מדי מספר נדרשים מדוע ברור לא
 נדרשת טמפרטורה ומדי קרינה
 .ולכמות לצורך הבהרה

  

נדרש מד קרינה, מד טמפ' ומד טמפ' פנל 
המיקום יאושר בתיאום עם גג. אחד לכל 

  היועץ הטכני.

 הנחיות מסמך.82
 חיבור ופרטי
 שצורף

 מספר להבהרה
 מיום 2

29.8.2017  

  'ז , 14 סעיף
 עבודות למפרט
  :השלד

נבקש הבהרה לגבי דרישתכם ל 
"מדרכים קבועים עבור תחזוקת 
 המערכת". האם נדרשים? באיזה

היקף? מדרכי עץ? מתכת? 
  אלומיניום?

לתמחר מדרכים במסגרת  הספק לא נידרש
   הצעתו.

ממירים .83
  במפרט הטכני

יש מגבלה טכנית של ממיר עד  .1
. האם ניתן ACקילו וואט  60

להסיר מגבלה זו ולתת חופש 
 תכנוני לספק?

אנא פרטו לגבי המיקום המוצע  .2
לממירים וכמו כן לגבי תוואי 

  לא תהא מגבלה על הספק הממיר. .1
מיקומי הממירים וכן תוואי הכבילה  .2

אין בידי . והסיורללוחות הוצגו במפגש 
הרשות תוכנית תוואים אפשריים בין 

  מיקום הממירים ללוחות החשמל. 
 10- שנות אחריות הממירים ישונו ל .3



  

  

ההולכה מהם ועד ללוחות 
המתח נמוך בהם יבוצע חיבור 

 המערכת.
שנות אחריות  20 - יש דרישה ל  .3

יצרן לממירים. לאור המשמעות 
האם מתבקש להבהיר הכספית, 

  .זו אכן הדרישה

  .20שנות אחריות במקום 

גישה לגגות .84
וסידורי 

בטיחות עבודה 
בגובה במפרט 

  הטכני

האם ואנא פרטו לגבי הגישה לגגות 
קיימת גישה היום לכל הגגות אשר 
עומדת בתקני בטיחות עבודה 

 .בגובה

  הגישה לגגות הוצגה במפגש הקבלנים 

פאנלים במפרט .85
  הטכני

מגבלה של פאנלים בהספק יש  .1
וואט.  360 -וואט ל  155של בין 

מדוע יש את המגבלה הזו והאם 
  ניתן לשנות אותה?

יש דרישה למשרד ויבואן רשמי  .2
 של הפאנלים בארץ. האם העניין
הכרחי? במיוחד לאור הדרישה 
ליצרן עם וותק המחזיק מלאי 

  חלפים.
יש דרישה להארקת כל פאנל עם  .3

לכך כי כל מבקש אישור  16גיד 
פתרון הארקה אשר יעמוד –

את חברת בתקנים ויספק 
  ות.החשמל יהיה מקובל על הרש

כמו כן, נבקש אישור כי  .4
פתרונות ההארקה יהיו תואמים 
  למפרט הציוד ודרישות היצרן

לא תחול מגבלה על הספק הפנלים כל  .1
 3עוד עומדים בדרישות מינ' הספק של 

מגה ואט ובדרישות היתר הבנייה 
  לגבולות המתקן. 

יצרן הפנלים יידרש לעמוד בכל  .2
  שצוינו במפרט.  הפרמטרים

שיטת הארקה בהתאם לתקינת חברת  .3
  . בנושא הארקת פנלים החשמל

פתרונות להארקה יתאימו למפרט  .4
שות היצרן ותדרישות הציוד ודרי

   החוק והנחויות חברת החשמל.

  

לוחות חשמל .86
  במפרט הטכני

רמות של  2במפרט הטכני מוגדרים 
אשר מרכז את  DC – AJBלוחות 

  -הסטרינגים, ו 

GJB  אשר מרכז מספר קופסאות
AJB  ומשם לממיר. השאלה היא

 AJB -ישירות מה  האם ניתן ללכת
לממיר, שכן לרוב הקופסאות הללו 
 כבר מתוכננות להיות בהספק של

  ממיר או כניסת ממיר מלאה?

  בלבד. AJBאפשרי שימוש בקופסאות 

 DWG בפורמט תכניות לקבל נבקש  תכניות.87
 תכנון בצע מנת על המבנים של

  למכרז

מייל לכל מי  בגמבותישלח  התוכנית
יהוו חלק  והם שהשתתף במפגש הקבלנים

  בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 הנחיות מסמך.88
 חיבור ופרטי
 שצורף

 מספר להבהרה
 מיום 2

29.8.2017  

  'ז , 14 סעיף
 למפרט
  מדרכים

מדרכים –האם הכוונה היא התקנת 
בדרכי גישה הראשיים בלבד או 
במטרה למנוע כל דריכה על הגג 
במהלך התפעול אשר יצריך מדרך 

האם  שיגיע לכל פאנל באתר?
דרישת המדרכים היא למקומות 
נבחרים? מעברים ראשיים? בין 

  השורות?

נושא הקמת מדרכים לא כלול במסגרת 
  המכרז.



  

  

  מענה הרשות  שאלת ההבהרה  סעיף מס'

  נספח הביטוח

תשומת לב המציעים, כי לאור שאלות ובקשות שהועלו לעניין נספח ואישורי הביטוח ערכה הרשות נוסח 
המפורטות ההבהרה שאלות במסגרת מפורש  הבהרה שלא קבלו מענהשאלות מתוקן המצורף להבהרה זו. 

להלן, פורטו רק מענים לשאלות הבהרה אשר  .נדחה, יחשבו כאילו המענה בגינם הנספח המתוקןלהלן או 
מחד, לא קיבלו ביטוי בנוסח הנספח ואישורי הביטוח המעודכנים אך מנגד, אפשרו למציע, כאלטרנטיבה 

  ישור הביטוח. נוספת, לערוך שינוי בא

מתבקש לערוך מספר שינוים בסעיף   1סעיף .1
לנספח הביטוח, כך שהמילים  1

" על ידי קבלניםבשורה השלישית "
תמחקנה; וכי חלף המילים בשורה 

", יבואו מטעמו או בשמוהרביעית "
  ". מטעם הספקהמילים "

  

הבקשה נדחית, עם זאת הסעיף יעודכן 
  כדלהלן:

 נזק דין לכלעפ"י  ספק יישא באחריות"
וכן לכל אבדן שייגרם  לרכושו ו/או לגופו
 מכלליות לגרוע תאגיד ומבלי וכל אדם לכל

 הספק, של לעובדיו לרבות האמור,
לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או 

כדי ו/או  עקב ו/או בקשר  לעובדיהם, תוך
עם ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 

ל הפרת ו/או בש ו/או בקשר עם המוצרים
התחייבויותיו על פי החוזה,  בין אם נזק 
ו/או אבדן  כאמור ייגרמו על ידי הספק, 
על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי 
כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעם הספק 
או בשמו, , ולמעט בגין נזק שנגרם 
 כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות".

מתבקש לערוך מספר שינוים   2סעיף .2
" לפצותיף, כך שחלף המילה "בסע

בשורה הראשונה, תבוא המילה 

  הבקשה נדחית.

  

האם שלב הפיילוט יכול לכלול רק   89.2.1.1
הקמת קונסטרוקציה ופאנלים 

  בלבד?

הפילוט יכלול עיגון הפנלים לגג בלבד ללא 
  כל מערכת חשמלית. 

? DC –" 1%"מפל מתח לא יעלה על   90.2.7.4.6
AC?שנתי/רגעי ?  

  ACוגם בצד   DCגם בצד המפל מתח רגעי 

האם חובה שמקסימום הספק   91.3.10
? האם יש 72KWהממיר יהיה 

בעייתיות להתקין ממיר בהספק של 
100~150 KW ?כל אחד  

 ובלבד הממירים להספק מגבלה תהא לא
 התקנים בכללהממירים יעמדו ש

  הנדרשים

מתבקש  –אחריות לקונס' ולאיטום   א'92.4
דרישת האחריות להפחית את 
  . לקונס' ולאיטום

  לא יחול שינוי בסעיף.

שטיפת הגג יחד עם שטיפת  – 4א.  93.5
  הפאנלים

  אישור חשמלאי בודק כל שנה – 6ג.

  אישור קונסטרוקטור כל שנה – 6ד.

מתבקש למחוק או לצמצם את 
  שלושת הדרישות הנ"ל.

אישור חשמלאי אחת לשנה. אישור 
כל בתקופת ההסכם.  פעמייםקונסורקטור 

  השאר יותר ללא שינוי. 



  

  

"; כי בשורה השנייה, לשפות"
ו/או בקשר עם ו/או המילים "
" יימחקו, וכי בסיפא של העבודות

השורה הרביעית יתווספו 
 יחול לא הפטור אולם":המילים
 זדון בכוונת שנגרם נזק לעניין
 כתוצאה נזק שנגרם ולעניין
   ."הרשות של מחדל או/ו ממעשה

  3סעיף .3
בשורה הראשונה, מתבקש למחוק 

". כמו כן, ו/או לפצותאת המילים "
" מידמתבקש למחוק את המילה "

  ".תוך זמן סבירולרשום במקומה "
בסוף הסעיף בשורה האחרונה, 

ו/או מתבקש למחוק את המילים "
", וכן להוסיף את המילה פיצוי

" לאחר המילה סבירות"
  "משפטיות".

האמור בהסכם מתבקש להוסיף: "
זה, חובת הספק ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הספק באחריות 
ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 
הסכם זה, כפופה לתנאים 

) התקבל 1המצטברים דלהלן (
פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן 

) הרשות הודיעה לספק על כל 2(
תביעה או דרישה כאמור מיד עם 

וודע לה על כך ואפשרה לספק הי
לנהל את ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ללא אישורו של 

) בשום 3הספק מראש ובכתב(
מקרה הספק לא יישא בנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתים לרבות 
כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל 

) על 4של הרשות ו/או מי מטעמה (
אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל 

בהסכם זה, מוסכם הוראה אחרות 
בזאת מפורשות כי אחריותו של 
הספק והשיעור המרבי של 
הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא 
הספק על פי הסכם זה או על פי דין 
לא יעלו בכל מקרה על סכום 
התמורה החוזית המשתלמת לספק 
במצטבר, והרשות פוטרת את 
הספק ומוותרת בזאת על כל 

לום העולה על סכום הפיצוי תש
המרבי המצוין לעיל.  הוראות סעיף 
זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

  ".ו/או ביטולו

 3הבקשה נדחית. יחד עם זאת, נוסח סעיף 
  יעודכן, כדלקמן:

 הרשות את לשפות חייב יהיה הספק"
 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק, בגין

הרשות  שבהם נדרשה או לרשות כאמור,
ב אירוע המצוי באחריות עק לשאת,

לעיל,  1הספק על פי המפורט בסעיף 
וזאת על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו 
שניתן על ידי מותב משפטי מוסמך. 
הרשות תודיע לספק תוך זמן סביר על 
הליך משפטי בגינו נדרש שיפוי כאמור 
ותאפשר לו להתגונן באופן סביר. כמו כן, 
לא ייחתם על ידי הרשות כל הסכם 

שרה עם התובע, ללא אישור הספק פ
שיפוי ו/או פיצוי על פי  בכתב ומראש.

סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות 
  משפטיות שיהיו לרשות.

  
מוסכם בזאת, כי על אף האמור בכל דין 
או הסכם, אף צד לחוזה לא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד 
או עונשי שייגרם לצד השני ו/או למי 

  ". ו ו/או לצד שלישי כלשהומטעמ
  
  
  
  
  

  

  עבודות קבלניות" –"אישור עריכת ביטוחי הספק   –נספחי הביטוח 

  ב - 1סעיף .4
ביחס לשתי השורות האחרונות בסעיף 
מתבקש להוסיף, כי הביטוח עפ"י פרק 

  זה כולל כיסוי בגין: 
עד  -תביעות שיבוב מל"ל .1

20,000,000  .₪

אולם לא ישונה. ככל שהמציע  מוסכם, .1
יערוך תיקון זה ע"ג האישור לאחר 
זכייה במכרז, לא יחשב הדבר כהפרת 

  תנאי המכרז 



  

  

 - רעד ויברציה החלשת משען  .2
4,000,000  .₪ 

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים תת  .3
  ₪.  1,000,000 -קרקעיים 

נזק גוף בגין ציוד מכני לא מוסכם 
 -הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

 . כלול

אולם לא ישונה. ככל שהמציע  מוסכם, .2
יערוך תיקון זה ע"ג האישור לאחר 
זכייה במכרז, לא יחשב הדבר כהפרת 

   תנאי המכרז.
 כמבוקש. .3

מוסכם, אולם לא ישונה. ככל שהמציע 
יערוך תיקון זה ע"ג האישור לאחר זכייה 

במכרז, לא יחשב הדבר כהפרת תנאי 
   המכרז.

תחת הכותרת "ביטוחי הספק יהיו   2תת סעיף .5
 - כפופים להוראות הבאות" 

 10%מתבקש להוסיף בסיפא "ועד 
  מסכום הביטוח". 

הבקשה מתקבלת. יחד עם זאת, הסעיף 
לא ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה 
ע"ג האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  הדבר כהפרת תנאי המכרז. 

תחת הכותרת "ביטוחי הספק יהיו   4תת סעיף .6
 - כפופים להוראות הבאות" 

מתבקש להוסיף אחרי המילים: 
"לפני קרות מקרה הביטוח" את 

"(למעט מתכננים, יועצים, המילים 
מפקחים שאינם שכירים של 
המבוטח ובגין אחריותם 

  . "המקצועית)

למעט הבקשה נדחית. ניתן לכתוב במקום: "
מתכננים ויועצים שאינם שכירים של 

בגין  המבוטח בגין אחריותם המקצועית
  ."תכנון

תחת הכותרת "ביטוחי הספק יהיו   9ף יתת סע.7
 - כפופים להוראות הבאות" 

מתבקש להוסיף לאחר המילה 
"פוליסת" את המילה "מגדל", 
ולאחר המילה "ביט" להוסיף 

"2016 ."  

הבקשה מתקבלת. עם זאת, הסעיף לא 
ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג 
האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  כרז.  הדבר כהפרת תנאי המ

תחת הכותרת "ביטוחי הספק יהיו   9תת סעיף .8
 - כפופים להוראות הבאות" 

הביטוח הוא לפי תנאי פוליסת ביט 
  של ביטוח הכשרה. 

אולם הסעיף לא ישונה. ככל  ,מוסכם
שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג האישור 
לאחר זכייה במכרז, לא יחשב הדבר 

  כהפרת תנאי המכרז.

  "אישור עריכת ביטוחי הספק"  –נספחי הביטוח 

(ביטוח  1סעיף .9
  חבות מוצר)

מתבקש למחוק  - גבול אחריות 
 $2,000,000" ולהשאיר "500,000"

 ."₪  

 

הבקשה מוסכמת. יחד עם זאת, הסעיף לא 
ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג 
האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  הדבר כהפרת תנאי המכרז.

(ביטוח  2סעיף .10
אחריות 
  מקצועית)

תחת גבול אחריות מתבקש למחוק 
 $2,000,000" ולהשאיר "500,000"

 ."₪  

  

הבקשה מוסכמת. יחד עם זאת, הסעיף לא 
ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג 
האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  הדבר כהפרת תנאי המכרז  

11.
 3סעיף 

(פוליסה 
לביטוח 

אחריות חוקית 
כלפי הציבור 
  (צד שלישי))

בגבולות אחריות מתבקש למחוק 
 $4,000,000" ולהשאיר "1,000,000"

  למקרה ולתקופת הביטוח.₪" 

הבקשה מוסכמת. יחד עם זאת, הסעיף לא 
ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג 
האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  הדבר כהפרת תנאי המכרז.

  



  

  

12.
(ביטוח  4סעיף 

אחריות 
  מעבידים)

מתבקש למחוק  - גבולות אחריות 
$" ולהשאיר 5,000,000"
למקרה ולתקופת ₪"  20,000,000"

  הביטוח. 

הבקשה מוסכמת. יחד עם זאת, לא ישונה. 
ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג האישור 
לאחר זכייה במכרז, לא יחשב הדבר 

  .כהפרת תנאי המכרז

13.
(ביטוח  4סעיף 

אחריות 
  מעבידים)

בשורה השלישית מתבקש למחוק 
" ולהוסיף או עקבאת המילים "

  ". ועקבבמקומן את המילה "

הבקשה נדחית. יחד עם זאת, אנא ראו 
  תיקון ע"ג הנספח.

14.
  7תת סעיף 

תחת הכותרת "ביטוחי הספק יהיו 
לאחר  -כפופים להוראות הבאות" 

המילה "פוליסת" מתבקש להוסיף 
", ולאחר המילה "ביט" מגדל"

  ". 2016מתבקש להוסיף "

  

הבקשה מוסכמת. יחד עם זאת, הסעיף לא 
ישונה. ככל שהמציע יערוך תיקון זה ע"ג 
האישור לאחר זכייה במכרז, לא יחשב 

  הדבר כהפרת תנאי המכרז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
  רשות שדות התעופה 

   

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -על  םא חתווכשה הז מסמך
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