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  נ.,ג.א.
  

  2017/073/0033/00מס' פומבי  מכרז  הנדון:
  

  גוריון,  -התקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת תאורת חוץ בנמל התעופה בן
  עבור רשות שדות התעופה

  
  מענה הרשות על שאלות  2הודעת הבהרה מס' 

  
ידי מי -לשאלות אשר נשאלו עלרשות להלן תפורט התייחסות ה זמנת ההצעות, לטופס ה 24 בהתאם להוראות סעיף

  , כדלקמן:, וכן הבהרות ותיקונים נוספים למסמכי המכרזשבנדון בקשר עם מסמכי המכרזהשונים, מהמשתתפים 
  
  

מס' 

 סידורי
 עמוד סעיף

  תשובהשאלה

1.  1.5 5 

להבהיר אלו עוד שירותים או עבודות  מבוקש

עשויים להיכלל במסגרת סעיף זה וכיצד הם 

יתומחרו כאשר שירותים אלו לא מפורטים 

  בכתב הכמויות? 

מדובר בעבודות המפורטות במפרט הטכני, 

המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

הואיל והקבלן הינו בעל מקצוע ומיומן, מצופה 

ממנו כי יבצע את השירותים, נשוא מכרז זה, 

ופן מקצועי, גם אם שלב/פעולה בשלמות ובא

ימת הכרוכה במתן השירות הנדרש, לא מסו

  מכרז.מצוינת במפורש במסמכי ה

2.  1.5  6  

יום חתימת החוזה על  -"יום חתימת החוזה" 

לתחום בטווח זמנים  מבוקשידי הרשות. 

לקבל התראה סבירה  מבוקשסביר. כמו כן, 

  על מנת שנוכל להיערך לקיום החוזה. 

 –לעניין בקשת תיחום החוזה בזמנים סבירים 

. חתימת החוזה תהא בהתאם הבקשה נדחית

לטופס  12כך בסעיף להוראות המפורטות לשם 

  הזמנת ההצעות, המצורף למסמכי המכרז.

3.  2.2.5  7  
שהסירוב כאמור בסעיף זה יהיה  מבוקש

  מטעמים סבירים. 

, במקום: "מטעמים הבקשה מתקבלת

  ".תוך כדי נימוקסבירים", יבוא: "

4.  3.8.3  9  

לקבל את רשימת הגופים  מבוקש  .א

 המצויים בסכסוך עם הרשות. 

 

להבהיר, שהאמור  מבוקשכמו כן,   .ב

בסעיף זה יחול רק על התקשרויות 

  עתידיות של הקבלן. 

  .תיהבקשה נדח

  

  

  

  .תיהבקשה נדח

  

  



  

 

5.  3.8.5  9  

נותן השירות ו/או בעל תפקיד מטעמו, הוא כל   להגדיר: "בעל תפקיד מטעמו". מבוקש

אדם אשר יספק את השירותים נשוא מכרז זה, 

  משנה.מטעמו של הקבלן הזוכה, לרבות קבלני 

6.  3.12 9 

להבהיר, כי במקרה והקבלן יידרש  מבוקש

ל הוראה, הנחיה והערה בקשר עם כלביצוע 

השירותים על ידי הרשות אשר לפי שיקול 

דעתו אין לבצע, הקבלן לא יישא באחריות 

לתוצאות או השלכות ביצוע ההנחיה על ידי 

  הרשות, ככל שנמסרו על ידי הרשות. 

  

  .הבקשה נדחית

7.  3.13  10  

להבהיר על מי תחול העלות  שכן  מבוקש

  הדבר עשוי להשליך על תמחור ההצעה. 

העלויות יחולו על הקבלן, למעט האמור בנספח 

ו' המצורף לחוזה [נספח בטיחות מניעת אש], בו 

  תחול עלות הפעלת הכבאי על הרשות.

8.  3.15 10 

אחריות הקבלן צריכה להיות כפופה לכל דין. 

להכפיף את האמור לכך  מבוקשכמו כן, 

שהרשות תודיע לקבלן על התביעה ו/או 

דרישה מייד עם היוודע לה עליה, ותמסור 

לקבלן את הסמכות הבלעדית להתגונן 

להבהיר, כי הרשות לא  מבוקשמפניה. כן 

תתפשר עם התובע ללא הסכמה מראש 

ובכתב של הקבלן וכן בכפוף לכך שמדובר 

  בפס"ד חלוט.

ובלבד ף הסעיף יבוא: ", בסוהבקשה מתקבלת

שהרשות תודיע לקבלן על התביעה שהוגשה 

(שבעה) ימי עבודה, וניתנה  7כנגדה, בתוך 

. מובהר בזה, לקבלן האפשרות להתגונן מפניה

כי הרשות לא תתפשר עם הצד התובע, ללא 

מתן מתן הסכמה מראש ובכתב של הקבלן. 

האמור בסעיף משנה זה הינו, בכפוף לכך 

וט, נשוא התביעה ו/או שניתן פס"ד חל

  ".הדרישה המופנית לקבלן

9.  3.16 10 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף, כי התיקון 

יתבצע בכפוף שהוכח שהקבלן הוא זה שגרם 

לנזק/הקלקול וכיו"ב וכמו כן, מבוקש לקבל 

התראה ואפשרות להגיב על הטענות בדבר 

 נזקים כאמור. 

. הפעלת סעיף זה תיעשה הבקשה נדחית

בשיקול דעת ובאופן סביר. בסעיף בסבירות, 

שהתשלום בגין כל נזק ו/או  ,צוין מפורשות

קלקול, יבוצע רק כאשר מדובר בנזק שנגרם ע"י 

  הקבלן ו/או מי מטעמו.

  לחוזה. 1.5ראה הגדרת מונח זה בסעיף משנה   מבוקש להגדיר: "מנהל החוזה".  11  4.1  .10

11.  5.3  13  

מבוקש לתקן את הסעיף כך שדחיית תקופת 

התקשרות תהיה מטעמים סבירים תוך מתן 

הודעה בכתב בסמוך למועד בו נודע לרשות 

  על הדחייה. 

  .הבקשה נדחית

12.  6.2.3 14 

וכן, מבוקש, כי האחריות תהיה בכפוף לדין 

הויתור על התביעות  במקרים אלו יהיה 

 בכפוף לדין.

  .הבקשה נדחית

  

  

  



  

 

13.  6.4 15 

מבוקש לקבל התראות בכתב ורק במקרים 

בהם לא תוקנה ההפרה, הקבלן יחויב בפיצוי 

 המוסכם. 

  .כל ההתראות הנדרשות יינתנו בכתב

14.  

8.4  +

נספח 

  יב'

17,72  

פרט לנזקי גוף ורכוש מבוקש  -סעיף א' 

  להגביל את אחריותו של הקבלן כדלקמן:

  הקבלן לא יהיה אחראי ולא יישא

תוצאתיים ו/או באחריות בנזקים 

עקיפים ו/או נזקים שנגרמו כתוצאה 

מכוח עליון כל שיגרמו לרשות ו/או 

 לצד שלישי כלשהו. 

  כמו כן, מבוקש כי תחול הגבלת

אחריות לגבי נזק או לפיצויים מסוג 

כלשהו ולכל חבות כספית (ככלל 

השבה) וכי היא תחול לגבי כל תביעה 

מכל סוג שהוא, תהא עילה אשר 

זית, בין נזיקית ובין תהא, בין חו

 אחרת. 

  גובה סכום האחריות של הקבלן ע"פ

הסכם זה, יהיה גובה התמורה 

החוזית בפועל בגין ההסכם עד 

למועד היווצרות העילה ועד לגובה 

התמורה החוזית לפי הנמוך מבין 

 השניים. 

מבוקש לתקן, כך שהקבלן ישפה את  -סעיף ג'

הרשות בכפוף לפס"ד חלוט או פס"ד שאין 

כנגדו עיכוב ביצוע, וכן בכפוף לכך שהרשות 

לא תתפשר עם התובע ללא הסכמה מראש 

ובכתב של הקבלן. הסכמה של תימנע אלא 

מנימוקים סבירים. השיפוי יהיה בכפו, 

  לאחריות הקבלן כאמור.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הבקשות נדחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

15.  9.2  17  

בו הרשות לא להבהיר, כי במקרה  מבוקש

תקבל את הערותיו של הקבלן לביצוע 

הקבלן לא יישא באחריות העבודות, 

   הנובעות מכך. לתוצאות או השלכות

  

  .הבקשה נדחית

16.  9.3  17  
מבוקש למחוק את המילים: "לשביעות רצון 

  המפקח".

  .הבקשה נדחית

17.  9.8  18  

מבוקש להבהיר על אודות מיקום המפעלים 

שכן, מיקומם עשוי להשליך על תמחור 

  ההצעה. 

מדובר בעבודות אשר לא ניתנות לביצוע באתר 

  הרשות וביצוען מחויב במפעלי/חצרי הקבלן. 

18.  11.4 19 

מבוקש להבהיר האם הקבלן מחויב לעשות 

שימוש בנכס ובמידה וכן, לציין מהו התשלום 

בגין השימוש בנכס שכן הדבר עשוי להשליך 

 על תמחור ההצעה. 

הקצאת הנכס הינה אופציה ואין הקבלן מחויב 

בקבלתו. התשלום בגין השימוש בנכס, הינו 

בנספח ט',  תמורה המחושבת הנקובהבהתאם ל

פורסם באתר האינטרנט של  לחוזה, אשר

  הרשות.

19.  12.5  20  
מבוקש לתקן את הסעיף כך שתינתן לקבלן 

  שהות ארוכה יותר לצורך ביצוע ההחלפה. 

שעות", יבוא:  24, במקום: "הבקשה מתקבלת

  ".שעות 48"

20.  14  22-23  

  מבוקש להבהיר מדוע הקבלן נדרש

להמציא שתי ערבויות חופפות (ערבות 

  ביצוע וערבות בדק). 

  באשר לערבות שתינתן מבוקש, שתינתן

התראה ושהות סבירה לתיקון ההפרה 

בטרם תחולט הערבות. עוד נבקש, כי 

חילוט הערבות (הן ערבות הביצוע והן 

ערבות הבדק) יהיו כפופים לתנאים 

הבאים: א. חילוט הערבות רק בגין הפרה 

יסודית ו/או מהותית. ב. סכום הערבות 

ם בפועל שיחולט ישקף את הנזק שנגר

והוא יקוזז מסך הנזקים שיגרמו לרשות. 

כמו כן מבוקש לקבוע, כי סכום הערבות 

לא ייחשב כפיצוי מוסכם וכי סעיף זה 

  יהיה כפוף כמובן למגבלת האחריות. 

   

סוגי ערבויות  2הקבלן הזוכה נדרש להפקדת 

במועד חתימתו על החוזה וזאת על מנת להקל 

נטיים י הרשות הרלוועל הקבלן ועל גורמ

בטרחה יתירה. במקום להמציא בכל פעם 

ערבות בדק, בתום כל מתן שירות נדרש, ימציא 

הקבלן ערבות בדק אחת, במועד חתימתו על 

  החוזה.

  

מתן התראה ושהות סבירה הוספה בדבר לעניין 

 –לתיקון ההפרה בטרם תחולט הערבות 

 19סעיף ישנה התייחסות ב, הבקשה נדחית

  דמות לתיקוני הפרות.הודעות מוק בדברחוזה ל

  .הבקשות השונות  נדחות אף הןכמו כן, יתר 

  

  

  

  

  

  



  

 

21.  19.1.1 24  

מבוקש לשקול את מחיקת הסעיף שכן, 

הקבלן ישקיע משאבים רבים לצורך קיום 

  התחייבויותיו ע"פ חוזה זה.                

סעיף סטנדרטי והינו חלק , זהו  הבקשה נדחית

 מול  חוזיה בכל הרשות של אחידהממדיניות 

 לגורמי בהתאם נקבע אשר, השונים ספקיה

  .ניתנים לשינוי לא כןול הרלוונטיים הרשות

  

  

22.  22  25-26  

מבוקש לקבל התראות בכתב ורק במקרה בו 

לא תוקנה ההפרה, הקבלן יחויב בהוצאות 

  שיגרמו לרשות. 

, יוסף: 22.1בסעיף משנה  ,הבקשה מתקבלת

בדבר והכל תוך מתן הודעה לקבלן בכתב, "

ביצוע השירותים המוטלים עליו, בהתאם 

  ".להוראות החוזה

 

23.  22.3  26  
מבוקש למחוק את המילים: "יהווה ראיה 

  חותכת".

  .הבקשה נדחית

24.  22.4  26  

מבוקש, כי הקיזוז יהיה רק של סכומים 

קצובים ומכוח הסכם זה בלבד כמו כן, 

  מבוקש  או חילוט מהערבות או קיזוז. 

  .הבקשה נדחית

25.  26  27  

מבוקש לרכך את הסעיף לאור אופי 

ההתקשרות. הדרישה כאמור בסעיף זה אינה 

  סבירה. 

, ראה התייחסות דומה, הבקשה נדחית

  לעיל. 21בתשובת הרשות לשאלה מס' 

  
 

  תשובהשאלהעמודסעיף

  פרק ביטוח+ נספח יג'

 73 א
 להחליף את המילים: "ובעלת מוניטין" מבוקש

 .בישראל"במילים "ומורשית כדין 

  .הבקשה מתקבלת

 73 )1ב (
"בזמן  , יבוא:המילה: "מיד" במקום כי   מבוקש

 .סביר"

  הבקשה נדחית

 73 )2ב (

להוסיף את המשפט הבא:  מבוקשבסוף המשפט 

חודשים לאחר סיום  24- "אך לא יותר מ

 ."ההתקשרות

  הבקשה נדחית

  73  )3ב (
כי המילים: "מיומיים לפני מועד תום"  מבוקש

  ..  במקום ירש: "מתום"יימחקו

  .הבקשה נדחית

) פסקה 5ב (

3 
73 

מבוקש להסיר את המילה :"לכלול" ובמקומה 

תירשם המילה: "לשפות". כמו גם מבוקש למחוק 

 את המילים:" עובדיה ו/או מנהליה".

  .הבקשה מתקבלת

 73 )6ב (
מבוקש להוסיף את  2לאחר המילה "נזק" בשורה 

 המילה :"לרכושו"

  .נדחית הבקשה



  

 

 73 )6ב (

מבוקש להוסיף את המשפט הבא, בסוף המשפט 

  לאחר המילה: "בזדון".

"מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך כיסוי רכוש 

בנספח יג' במלואו או בחלקו  4המפורט בסעיף 

יחול כאילו נערך  6ואלם הפטור המפורט בסעיף 

 הכיסוי במלואו"

, התוספת המבוקשת אינה מעלה הבקשה נדחית

ואינה מורידה, וממילא אינה נדרשת, שכן קיים 

  סעיף פטור.

  73  )1ג (
מבוקש להסיר את המילים :"העלול להיגרם" 

  ובמקומם תירשם המילה: "שייגרם" 

  .הבקשה נדחית

 74 )6ג (
מבוקש  , "לנכון" בשורה האחרונה לאחר המילה:

 ".3בפסקה  5: "כמפורט בסעיף להוסיף

  .הבקשה נדחית

  74  )7ג (
"בזמן  , יבוא:המילה: "מיד" כי  במקום מבוקש

  .סביר"

  .הבקשה נדחית

 74  ד

להחליף את המילים: "לא יפחת" במילה:  מבוקש

לאחר המילה: "לאירוע",  "בסך".  כמו כן, 

 .מבוקש לרשום: "ולתקופת ביטוח שנתית"

  .שתי הבקשות מתקבלות

  74  ח
את המילה: "הפסד" המופיע  למחוקמבוקש 

  .4, 3, 2בשורות 

  .הבקשה נדחית

 נספח יג' 

 
75 

לפני המילה: "הסכם", מבוקש לרשום את  

  המילה: "בקשר".

 

  .הבקשה מתקבלת

  

   נספח יג' 

 
1 

 3מבוקש כי לאחר המילה :"בקשר" בשורה 

 תירשם המילה: "להסכם".

  .הבקשה מתקבלת

  

  3  נספח יג' 
 3:"בקשר" בשורה  מבוקש כי לאחר המילה

  תירשם המילה: "להסכם".

  .הבקשה מתקבלת

  

   נספח יג' 

   
  

מבוקש כי לאחר המילים: "במלוא ערכו" בשורה 

  ירשמו המילים: "למעט מלאי". 1

  

  תמחק. - 3מבוקש כי המילה: "וגניבה" בשורה 

   

  .הבקשה מתקבלת

  

  

  .הבקשה נדחית

  

הזמנת 

  הצעות 
6.1.4 

   

  

  

  זה . מבוקש לשנות תנאי סף

  

  

  

  

  

  

  הבקשה נדחית 



  

 

הזמנת 

  הצעות 
6.1.4 

  

  מבוקש לאשר כי לצורך הוכחת ניסיון לסעיף זה 

  יכללו גם הספקות והתקנות 

  

  

  

אינה נוהגת לחוות דעתה על ככלל הרשות  

   כשירות של מי מהמצעים בשלב זה של המכרז

  יודגש כי :

אספקה והתקנה של עמודי תאורה אינה יכולה 

  ניסיון באחזקת עמודי תאורה . להיחשב כהוכחת
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