
  

  

2.1.2018  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום רחבת חניה למטוסים  2017/074/0005/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 רשות שדות התעופהבנתב"ג  עבור ) Bבראבו (

  ומענה על שאלות , הבהרותעדכון - 3מספר הבהרה  תהודע

  

לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  24.3בהתאם להוראות סעיף  .1

 כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

מכרז, חוברת  -באתר של רשות שדות התעופה -תכניות תנאים מיוחדים, מפרטים ורשימת  שאלה: .1.1

. חומר המכרז שהתקבל בסיור קבלנים החוברת מעודכנת לגרסה 2017המפרט מעודכנת לאוקטובר 

נבקש לדעת מהי הגרסה שיש להשתמש במכרז? במידה ויש להשתמש בגרסה של  -"2017 דצמבר"

  " נודה לקבלת קובץ דיגיטאלי.2017 דצמבר"

ואשר חולקה  "2017חוברת עליה רשום "דצמבר ההינה למכרז הקובעת  ההגרס :תשובה

   לאתר הרשות. PDFבגרסת לנוחות המשתתפים  תועלה. החוברת למשתתפים במפגש המציעים

 

כאשר , PDFתב כמויות בגרסת מכרז ישנו כ -באתר של רשות שדות התעופה -כתב כמויות שאלה: .1.2

בנארית. כתבי הכמויות שונים. אנא  הכמויות בקובץגם כתב חומר שהתקבל בסיור קבלנים צורף 

הבהרתכם שכתב הכמויות שניתן בסיור הקבלנים בקובץ בינארית הוא כתב הכמויות לפיו יש להגיש 

  את הצעת המחיר של מכרז זה.

 כתביובהר ויודגש כי (פרוטוקול מפגש המציעים)  1בהתאם לאמור בהודעת הבהרה מס'  תשובה:

הוא כתב הכמויות  בנארית ץקובסיור הקבלנים באמצעות מפגש המציעים ובהכמויות אשר נמסר 

למכרז ועל המציעים להקפיד להגיש את הצעתם למכרז על בסיס כתב כמויות  קובעמעודכן והה

  .כאמור 1מעודכן זה ובהתאם להוראות המפורטות בהבהרה מס' 

 

 המילים תבואנה" דין.. כל" המילים במקום - 2.2סעיף  נספח י' אחריות בנזיקין וביטוח שאלה: .1.3

  ".העבודות ביצוע מועד מתום שנים 5 של נוספת לתקופה"

  .מוסכם תשובה:

 

   - 2.3סעיף  נספח י' אחריות בנזיקין וביטוח שאלה: .1.4

  נבקש לבטל את המילים "ו/או מי מטעמו. –ס"ק א' 

  ".₪ 400,000 של בסך" שיירשם נבקש" ₪ 1,000,000 – מ יפחת שלא" המילים במקום –' ב ק"ס

  לא מוסכם. ניתן שיירשם "עובדיו ו/או מנהליו"- ס"ק א תשובה:

  .לא מוסכם -ס"ק ב'               

 



  

  

 – 2.7סעיף  נספח י' אחריות בנזיקין וביטוח שאלה: .1.5

 לאחר המילים "מי מטעמה" נבקש שיירשם "למעט קבלנים וקבלני משנה". .1.5.1

 ו/או בשימושו".נבקש לבטל את המילים "ו/או לרכוש באחריותו  .1.5.2

 במקום המילה "הביטוחים" נבקש שיירשם "ביטוחי הרכוש". .1.5.3

           נבקש לבטל את המילים "היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כלשהיא ...... כנגד  .1.5.4

  הרשות".                
  .לא מוסכם 1.5.1 :תשובה

  .לא מוסכם 1.5.2         

  .מוסכם 1.5.3         

  .מוסכםלא  1.5.4                

  

 נבקש" דין  כל פי על או/ו" המילים לאחר - 2.9סעיף  נספח י' אחריות בנזיקין וביטוח שאלה: .1.6

  "מראש יום 15 בכתב להודעה בכפוף וזאת" המילים את להוסיף
  .מוסכם תשובה:

 

 קביעת פי על" המילים את לבטל נבקש - 2.10.2סעיף  נספח י' אחריות בנזיקין וביטוחשאלה:  .1.7

 מי ואו/ הקבלן של מחדל או/ו מעשה בגין" שיירשם נבקש" דין כל הוראות.... במקרה וזאת, הרשות

  "טעמו
  .לא מוסכם תשובה:

 

  הנדון - אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.8

 נבקש לבטל את המילים "בהתאם לתנאי הסכם מיום". .1.8.1

 היתר בקשר". לפני המילה "לביצוע" נבקש להוסיף את המילים "בין .1.8.2

  לסיפא נבקש שיתווסף "בקשר להסכם/ חוזה מיום____________" .1.8.3

  לא מוסכם. ניתן שיירשם "על פי ההסכם". 1.8.1 :תשובה

  .לא מוסכם 1.8.2                

  .מוסכם 1.8.3                

  

 הפוליסות" המילים במקום -פסקה ראשונה – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.9

  ".קבלניות עבודות פוליסת" המילים תבואנה" להלן המפורטות

  .מוסכם תשובה:

 

 תבואנה" ביט מהדורת" המילים לאחר - 1סעיף  – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.10

  ".ביט מתנאי יפחת ושלא אותו שיחליף נוסח או" המילים

 .מוסכם תשובה:



  

  

  פרק א' 1סעיף  – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.11

 ".הרשות ידי על המסופקים כאלו לרבות" המילים את לבטל נבקש .1.11.1

 הקבועה התחזוקה בתקופת או/ו ההרצה או/ו הניסוי בתקופת או/ו" המילים במקום .1.11.2

  ".חודשים 24 של מורחבת תחזוקה תקופת כולל הביטוח" המילים תבואנה"  בפוליסה

 " עובדים עליו רכוש" יירשם במקום" קיים לרכוש כיסוי וכן" המילים את לבטל נבקש .1.11.3

 ראשון נזק בסיס על להלן ההרחבות את וכן" לציין נבקש סמוך רכוש הרחבת לפנינבקש  .1.11.4

 "הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה אחריות בגבולות

  ".או/ו" המילה את למחוק נבקש .1.11.5

  ".הצמדה בתוספת" המילים את לבטל בנוסף"  יפחת שלא" המילים במקום .1.11.6

  ".הנוספות ההוצאות לכל כיסוי כולל" המילים את לבטל נבקש .1.11.7

  "אווירי משלוח" המילים את לבטל נבקש .1.11.8

  ".של בסך אחריות בגבולות" המילים תבואנה" הכרוכים.. בסכומי" המילים במקום .1.11.9

 לתקופת ובמצטבר למקרה ₪ 2,000,000 של בסך יהיו ישיר נזק של האחריות גבולות .1.11.10

  .הביטוח

 למקרה ₪ 2,000,000 על יעלה שלא בשיעור הפוליסה תנאי לפי האחריות גבולות יתר .1.11.11

  .הביטוח לתקופת ובמצטבר

  .מוסכם לא 1.11.1 תשובה:

  .מוסכם 1.11.2              

  .מוסכם 1.11.3              

  .לא מוסכם 1.11.4              

  .לא מוסכם 1.11.5              

  .מוסכם לא 1.11.6              

  .לא מוסכם 1.11.7              

  .מוסכם 1.11.8              

                                           המתאימים לסיכונים  םינאותלא מוסכם. ניתן שיירשם "בסכומי ביטוח  1.11.9              

  "המבוטחים                       

  .לא מוסכם 1.11.10            

  .לא מוסכם 1.11.11           

 

 'בפרק  1סעיף  – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.12

 ".של בסך" המילים תבואנה" של מסך יפחת שלא" המילים במקום .1.12.1

 שיירשם נבקש" זה פרק לעניין שלישי צד לרכוש יחשב הרשות רכוש" המילים לאחר .1.12.2

   ".במישרין פועלים עליו החלק ולמעט' א בפרק מבוטח להיות היה יכול או שמבוטח מה למעט"

  .מוסכם 1.12.1 :תשובה

  .מוסכם 1.12.3               

 



  

  

 ביטוח חבות המוצר-2סעיף  – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.13

 .מקצועית אחריות ביטוח עם משולב ל"הנ הביטוח כי לציין נבקש .1.13.1

  ".בסך" המילה תבוא" מסך יפחת שלא" המילים במקום .1.13.2

 ".לפחות" המילה את לבטל נבקש .1.13.3

  ".ביט מתנאי פוחת שאינו חלופי נוסח או" המילים תבואנה" ביט מהדורת" המילים לאחר .1.13.4

 ".תשפה" המילה תבוא" תכלול" המילה במקום .1.13.5

  ".נוספים כמבוטחים" המילים את למחוק נבקש .1.13.6

  .מוסכם 1.13.1 תשובה:

  מוסכם. 1.13.2              

  מוסכם. 1.13.3              

  .מוסכם 1.13.4               

  .מוסכם 1.13.5              

  .מוסכם 1.13.6              

 

 ביטוח אחריות מקצועית-3סעיף  – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.14

  "דין פי על הקבלן אחריות לכיסוי" להוסיף נבקש – מקצועית אחריות ביטוח .1.14.1

 ".בסך" המילה תבוא" מסך נופל שאינו" המילים במקום .1.14.2

  ".בשמו או/ו" המילים את למחוק נבקש .1.14.3

 האחריות מגבולות 10% של אחריות בגבול" המילים תבואנה" טהור כספי" המילים לאחר .1.14.4
 ".הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה בפוליסה

  ".לפחות" המילה את למחוק נבקש .1.14.5

 הפוליסה" המילים תבואנה" לכלול המבוטח שם מורחב בפוליסה" המילים במקום .1.14.6
 " לשפות מורחבת

 מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין" שיירשם נבקש" אחריותם בגין" המילים במקום .1.14.7

  ".עקב עליהם

  .לא מוסכם 1.14.1 :תשובה

  .מוסכם 1.14.2               

  מוסכם. 1.14.3               

  .לא מוסכם 1.14.4                

  .מוסכם 1.14.5                

  .מוסכם 1.14.6                

  .לא מוסכם 1.14.7             

  

  

 



  

  

 הוראות כלליות לביטוחי קבלן – אישור עריכת ביטוחי קבלן – 1נספח י'שאלה:  .1.15

 " לרשות וכן" המילים את לבטל נבקש – 1 סעיף .1.15.1

 .המבטחת לאישור בכפוף הינו הסעיף, כן כמו .1.15.2

 .2 סעיף את לבטל נבקש .1.15.3

  ".קבלניות עבודות בביטוח" המילים את להוסיף נבקש המשפט בתחילת - 4סעיף  .1.15.4

  ".ומנהליה עובדיה" המילים תבואנה" מטעמה הפועל גוף או אדם כל או/ו" המילים במקום .1.15.5

  ".שהקבלן" המילה תבוא" שהמבוטחים" המילה במקום .1.15.6

 תשלום אי מחמת אלא" המילים תבואנה" התחזוקה תקופת" המילים לאחר - 5סעיף  .1.15.7

  ".פרמיה

  ".לרעה לשינוי" המילים תבואנה" לצמצום" המילה במקום .1.15.8

  ".לפחות" המילה את למחוק נבקש .1.15.9

  .לא מוסכם 1.15.1 תשובה:

  .מוסכם 1.15.2               

  .לא מוסכם 1.15.3               

  .לא מוסכם 1.15.4               

  .לא מוסכם 1.15.5                

  .מוסכם 1.15.6                

  .לא מוסכם 1.15.7               

  .מוסכם 1.15.8               

  .מוסכם 1.15.9                

 

החוזה לאחר  הנכם מתבקשים להבהיר כי מקום בו בוטל -לטופס הזמנת הצעות  19סעיף שאלה:  .1.16

בחירת הזוכה ולאחר תחילת העבודות, יושבו לקבלן דמי ההשתתפות וכן תשולם לו התמורה 

המגיעה לו בגין עבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן, שיחושבו ע"פ מדידות. כן מבוקש להבהיר כיצד 

  יחושב הפיצוי שישולם לקבלן במקרה זה.

רש מצבים בהם בוטל המכרז לפני או לאחר לטופס הזמנת ההצעות מגדיר במפו 19.2סעיף  תשובה:

שהוכרז זוכה במכרז וכן את החזר תשלום דמי ההשתתפות לו זכאים המשתתפים או המציע הזוכה 

(לפי העניין) וככל שהם זכאים לכך. באשר לביטול ההתקשרות לאחר חתימת החוזה ולאחר תחילת 

ת לכך בחוזה לצורך תשלומים קיימות ההוראות הרלוונטיו - ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט

  ככל שיחולו. - לקבלן

 

מבוקש להבהיר כי, סירוב גורמי הביטחון להעסקת מי  - לטופס הזמנת הצעות 24סעיף שאלה:  .1.17

  מעבדי הקבלן, יהיה מסיבות סבירות, וכי לא יינתן שיקול דעת בלתי מוגבל לגורמי הביטחון.

הבקשה נדחית. מאחר ומדובר בעבודות אשר יתבצעו באזורים מוגבלים ורגישים ביטחונית  תשובה:

יחולו כל ההוראות הביטחוניות הנקובות במסמכי המכרז בכלל והוראות נספח הביטחון  - בנתב"ג

המצורף לחוזה בפרט והכול בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של גורמי הביטחון הרלוונטיים מטעם 



  

  

  .הרשות

 

מבוקש להבהיר ולהוסיף כי בסעיף זה מדובר  - טופס הזמנת הצעות  1לנספח ג' 1סעיף שאלה:  .1.18

  הכלולים בנספח ג' לטופס הזמנת ההצעות. הכספייםבנתונים 

אשר יהיה חתום ע"י הרו"ח של המציע יתבסס על הנתונים עליהם הצהיר  1נכון. נספח ג'  תשובה:

  המציע בנספח ג'.

 

בגין  מקום בו י אחריות הקבלן, תהא על פי דין ובכל מקרה רקנבקש להבהיר כ -חוזה שאלה:  .1.19

נזקים הנעוצים בהתנהלותו ו/או מי מטעמו, ולהדגיש כי נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולות של 

כמו כן, . המפקח/המזמינה ו/או מי מטעמם יהיו באחריותם בלבד והקבלן לא יישא באחריות לכך

חראי לשיפוי המזמין בלבד (ולא לפיצוי) וזאת בגין נזק הנכם מתבקשים להבהיר, כי הקבלן יהיה א

  שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בלבד. 

בכל מקום בחוזה בו המזמין דורש שיפוי מהקבלן, שיפוי כאמור יינתן נבקש הבהרתכם כי 

חר קבלתה אצל בסמוך לאעל כל דרישה ו/או תביעה  ) ניתנה לקבלן הודעה 1בהתקיים כל אלו: (

) הקבלן ישלם לתובע את הסכומים 3) לא נמנעה מהקבלן ההזדמנות להתגונן בפניה; (2המזמין; (

) כל 4שיפסקו בגין תביעה כאמור בהחלטה של ערכאה שיפוטית על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו; (

  פשרה תהא טעונה את אישור הקבלן מראש ובכתב.

נוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה. מדובר בחוזה הבקשות נדחות. לא יהיה שי תשובה:

  סטנדרטי של הרשות לביצוע עבודות אלו. 

 

  הנכם מתבקשים להבהיר כי המזמין מטפל בנושא קבלת ויזות לעובדים זרים. -חוזה שאלה:  .1.20

הבקשה נדחית. הטיפול בנושא זה יחול על הקבלן בלבד ועל חשבונו ועל הקבלן לקחת  תשובה:

   הוראות מסמכי המכרז והחוזה, לרבות אישורים נדרשים בדבר הרשות לכך. בחשבון את כל

 

  הנכם מתבקשים להבהיר את מהות זכויות המזמין בקרקע בה מבוצעות העבודות. -חוזה שאלה:  .1.21

הרשות הינה בעלת הקרקע ואתר העבודות בהתאם להוראות חוק רשות שדות התעופה,  תשובה:

  ודין הרלוונטיים לכך.וכן בהתאם לכל חוק  1977-התשל"ז

 

מבוקשת הבהרה כי המזמין יישא בכל המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או  -חוזה שאלה:  .1.22

התשלומים החלים על בעלים בגין הקרקע וכן יישא בכל התשלומים בגין תכנון העבודות ו/או בגין 

  היתר הבניה ואישורים תכנוניים אחרים.

  ל המיסים ו/או ההיטלים הנדרשים ממנה על פי דין.יובהר כי הרשות תישא בכ  תשובה:

 

מבוקשת הבהרה כי בכל מקום בו עושה המזמין שימוש בזכויותיו על פי החוזה,  -חוזה שאלה:  .1.23

ימים לפחות, במסגרתה תינתן  30לרבות מימוש הערבות, תינתן לקבלן הודעה מראש בכתב בת 

, וכי רק לאחר ההתראה כאמור יוכל לקבלן הזדמנות לתקן את המחדל ו/או כל הטעון תיקון



  

  

  המזמין לממש את הכלים הנתונים לו ולמפקח כנגד הקבלן.

הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי  תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

יחולו על מטעם הרשות,  החוזהשל המפקח ומנהל  שכר טרחתםמבוקשת הבהרה כי  -חוזה שאלה:  .1.24

  המזמין.

יובהר כי שכר טרחתם של המפקח ומנהל החוזה מטעם הרשות יחולו על הרשות אך אין  תשובה:

בכך בכדי לגרוע מהוראות החוזה לעניין תשלומים ו/או פיצויים בהם יהיה חייב במקרה בו הרשות 

  הבלעדי של הרשות.הכול בהתאם לשיקול דעתה  -תקבע כי חלו ליקויים מסוימים בעבודתו

 

מבוקש להבהיר כי למרות כל האמור בכל מקום בחוזה ונספחיו, סמכויותיו של  -חוזה  שאלה: .1.25

) בכל הקשור ללוחות זמנים וכספים/תשלומים המגיעים לקבלן, אינן סופיות 1המפקח והמנהל, (

חקת עובדים או הר) וכן, כי 2ואינן מכריעות, וכי האמור יידון במסגרת מנגנון הכרעת סכסוכים. (

גופים אחרים לרבות קבלני משנה ו/או חומרים ו/או ציוד, מטעם הקבלן, ייעשו מנימוקים סבירים 

בכל מקרה של ביצוע הוראה לפי הנחיית המפקח או המנהל או כל נציג  ) כי3( ולא באופן שרירותי.

אחר מטעם המזמין, הקבלן יהיה אחראי לטיב הביצוע בלבד ויהא זכאי להארכת משך ביצוע 

מקום בו נדרש הקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודות מסיבות ) ו4( העבודות ו/או לתמורה נוספת.

  זכאי לפיצוי בגין העלויות הכרוכות בכך. שאינן תלויות בקבלן, יהיה הקבלן

הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי  תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הסדרי התנועה שיידרשו כלולים בתוכניות ובכתב הכמויות מבוקשת הבהרתכם כי  -חוזה  שאלה: .1.26

כמו כן, נבקשכם להבהיר כי ככל שיידרש לשלם שכר לשוטרים במסגרת שצורפו למסמכי המכרז. 

שא בשכרם, לחלופין נבקשכם כי יתווסף בכתב הכמויות סעיף/ים ביחס ן יהסדרי התנועה, המזמי

  לשוטרים הנדרשים בכל יום לצורך הסדרת התנועה.

ים לשקלל יובהר ויודגש כי במסגרת מפגש המציעים, נמסר למשתתפים כי על המציע תשובה:

ולקחת בחשבון במסגרת הצעתם הכספית למכרז את כל העלויות הכרוכות בנושאא הסדרי התנועה 

שיידרשו ואשר יחולו על הקבלן הזוכה באופן מלא. עם זאת, יובהר כי שכר עבור שוטרים, ככל 

  שהרשות תדרוש בכך, ישולם ע"י הרשות.

 

" המצוינים בהגדרת אחרים מקרקעיןם "הנכם מתבקשים להבהיר מה ה -לחוזה  3.1סעיף שאלה:  .1.27

  ".אתרהמונח "

ככל  -מדובר במקרקעין שאינם של הרשות אך שיועמדו לרשות לצורך ביצוע העבודות תשובה:

שיוקצו.  עם זאת, תבהיר הרשות כי לצורך מכרז זה, העבודות אמורות להתבצע בשטח הרשות 

  בלבד.

 



  

  

" מותנה בקבלת העבודות ביצוע התחלת יוםכי "הנכם מתבקשים להבהיר  -לחוזה  3.1סעיף שאלה:  .1.28

) יתר האישורים הנדרשים 3) אישור התקציב המאושר (2) קבלת היתר בניה (1כל המפורט להלן: (

נבקש הבהרתכם כי לצורך התחלת ביצוע העבודות ושחובת המצאתם מוטלת על המזמין. כמו כן, 

יום, אשר לא יילקחו בחשבון  30של  תינתן לקבלן תקופת התארגנות לאחר מתן צו התחלת עבודה

  .בלוח הזמנים לביצוע העבודות בפרויקט

הנושא מוגדר במפורש  -הבקשה נדחית. לעניין האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים תשובה:

לטופס הזמנת ההצעות למכרז (מכרז מותנה). לעניין הבקשה לאי חישוב  2במסגרת סעיף מס' 

ם כן ולוח הזמנים לביצוע העבודות הינו כמוגדר במסמכי הבקשה נדחית ג - תקופת ההתארגנות

  המכרז וכי שיגדיר מנהל החוזה מטעם הרשות לקבלן במהלך ביצוע העבודות.

 

" בחוזה (לרבות הרשותנבקש להבהיר כי בכל מקום בו מוזכר המונח " -לחוזה  3.1סעיף שאלה:  .1.29

  " (כהגדרתו בחוזה).המזמין" –לחוזה) משמעו  12.7בסעיף 

  כן.  בה:תשו

 

 כאמור שהסתירה ככל] אנבקש הבהרתכם בקשר עם סעיף זה כדלקמן [ -לחוזה  4.1סעיף  שאלה: .1.30

נגרמה בשל התכנון המצוי באחריות המזמין או מי מטעמו, לא יישא הקבלן בכל עלות  זה בסעיף

אינו אחראי לטיב התכנון המבוצע על ידי  הקבלן ב][ בגין הסתירה ו/או העדפת מסמך בגינה

ובאחריות המזמין וכי הוא לא יישא בכל עלות או נזק או הוצאה שתגרם למזמין או לצד שלישי אחר 

  כתוצאה מהתכנון, שכן אחריות הקבלן הינה לביצוע בלבד.

דרטי הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה. מדובר בחוזה סטנ תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

נבקש הבהרתכם כי ככל שיופחתו ו/או יצומצמו עבודות הקבלן בשיעור  -לחוזה  5סעיף  שאלה: .1.31

  מתכולת העבודות של הקבלן אזי הדבר יידון בין הצדדים כמקובל וכנהוג. 5%העולה על 

. מדובר בחוזה סטנדרטי הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הנכם מתבקשים להבהיר כי אם יתגלו מתקנים שאינם נראים לעין ו/או  -לחוזה  6.2סעיף  שאלה: .1.32

אינם מופיעים בתוכניות ו/או בכתב הכמויות שצורפו למסמכי המכרז, תינתן לקבלן תמורה נוספת, 

העיכוב שתיגרם בשל הגילוי והטיפול באותם מתקנים ויוארכו לוחות הזמנים בהתאמה לתקופת 

  כאמור.

הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אלו בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי  תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

  "גופים מטעם המזמין", המפורטים בסעיף זה.  -נבקש להבהיר מי הם ה - לחוזה   6.6סעיף  שאלה: .1.33

יובהר כי בהתאם להוראות סעיף זה, הקבלן יישא באחריות המלאה לקיים את ההוראות  תשובה:



  

  

  הנקובות בסעיף וזאת עבור כל גורם, בין אם הוא קשור לקבלן ו/או הינו מטעם הרשות.

 

נבקש להבהיר מה הם תקנים שאינם רשמיים והאם הם כוללים טיוטות  -לחוזה  6.7סעיף  שאלה: .1.34

  שלא ניתן להגדירם מראש, אזי מונח זה יימחק מהוראות החוזה.תקנים, וכי ככל 

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

מתבקשת הבהרתכם כי האמור בסעיף זה יהא בכפוף לקיום התחייבויות  -לחוזה  6.10סעיף  שאלה: .1.35

  , ובפרט אלו הנוגעות לביצוע התשלומים לקבלן במלואן ובמועדן.המזמין

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הנכם מתבקשים להבהיר כי היה ונציגי הביטחון ידחו מועמדות של עובדי  -לחוזה  7.1סעיף  שאלה: .1.36

קבלן מנימוקים שאינם סבירים, אזי כל עיכוב שייגרם מחמת דחיית המועמדות, לא ייחשב כהפרה ה

   לעניין עיכוב במועדי ביצוע העבודות.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

  נבקש להבהיר מה הם האישורים להוצאת היתר בנייה. -ה ) לחוז2(ח)( 7.1סעיף  שאלה: .1.37

ככל שיידרש להוציא היתר או אישור כלשהו ע"י הקבלן, ינחה מנהל החוזה מטעם הרשות  תשובה:

  את הקבלן בהתאם לכך ולדרישות הספציפיות עבור כל היתר/אישור ככל שיידרש.

 

  המנהל כאמור בסעיף תיעשה בכתב.נבקש להבהיר כי דרישת  -) לחוזה 5(ח)( 7.1סעיף  שאלה: .1.38

  הבקשה מקובלת. תשובה:

 

נבקש להבהיר מהו גובה התמורה שתשולם לקבלן בגין ההתקשרות  -) לחוזה 1(ה)( 7.2סעיף  שאלה: .1.39

  עם קבלן המשנה ובגין השימוש במתקניו ובשירותיו של הקבלן.

שהיא תפנה לקבלן  ראשית, יובהר כי ככל שהרשות תפעיל סעיף זה (ככל שתפעיל) הרי תשובה:

הזוכה במהלך ביצוע הפרויקט ותורה לו על כך, לרבות פירוט בעניין התנאים המסחריים שיצורפו 

  לכך והקבלן ינהג, במקרה זה, בהתאם להוראות סעיף זה ויתר הוראות החוזה.

 

ם לא יהא אחראי לטיב העבודות ו/או ללוח הזמני נבקש להדגיש כי הקבלן -לחוזה  7.3סעיף  שאלה: .1.40

של הקבלנים האחרים. כמו כן, מובהר כי כל נזק שייגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן האחר 

  .לא יהא תחת אחריותו של הקבלן

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

 הרשות לביצוע עבודות אלו.



  

  

מתבקשים להבהיר כי העמדה של האתר או חלק ממנו לרשות הנכם  -לחוזה  8.1סעיף  שאלה: .1.41

הקבלן באיחור, תביא לדחייה מתאימה במועד מסירת העבודות של פרק זמן מקביל לתקופת 

  האיחור, וזאת מבלי לגרוע מזכאות הקבלן לדרישות נוספות בגין נזקים אחרים שייגרמו לקבלן.

באופן מקביל ובהתאם לשיקול דעתה  הבקשה מקובלת רק לנושא דחיית לוח הזמנים תשובה:

הבקשה נדחית והכול יוותר בהתאם  -זכאות הקבלן לדרישות נוספות - הבלעדי של רשות. לעניין

  להוראות החוזה. 

 

  נבקש למחוק סעיף זה. -(ד) לחוזה  9.2סעיף  שאלה: .1.42

טי של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדר תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הנכם מתבקשים להבהיר כי ככל שהקבלן יסתמך על מדידות שגויות  -(א) לחוזה  9.3סעיף  שאלה: .1.43

  שבוצעו על ידי המזמין, הוא לא יישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

י של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרט תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

  בכתב. הנבקש להבהיר כי הוראות המנהל כאמור בסעיף תעשנ -(ב) לחוזה  9.3סעיף  שאלה: .1.44

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של תשובה: 

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

לתקן סעיף זה, כך שתיקון הסתירה/אי ההתאמה תביא מבוקש  -(ו) לחוזה  9.3סעיף  שאלה: .1.45

  לדחיית מועדים, ככל שאינה נובעת ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

להבהרתכם כי האחריות והעלות להוצאת היתר הבניה חלות על נודה  -לחוזה  10.1סעיף  שאלה: .1.46

  המזמין לבדו.

השאלה איננה רלוונטית. יובהר כי העלויות בגין כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים  תשובה:

  בסעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו בלבד.

 

יוד יעבור לבעלות המזמין רק נודה להבהרתכם כי הצ -(ז) לחוזה 10.2(ד), 10.2(ב), 10.2סעיף  שאלה: .1.47

אם תמורתו שולמה במלואה לקבלן, וכן כי הקבלן יהיה רשאי להוציא ציוד ממקום ביצוע העבודות 

  בכל עת לפי שיקול דעתו וללא צורך באישור המזמין.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

 עבודות אלו.הרשות לביצוע 



  

  

נבקש להבהיר אלו כמויות של חומרים יש להותיר באתר בסיום  -(ג) לחוזה10.2סעיף  שאלה: .1.48

  העבודות.

  כל ציוד ו/או חומרים שיידרשו בהתאם להנחיות ושיקול דעת מנהל החוזה מטעם הרשות. תשובה:

 

קבלן יישא בעלויות נבקשכם לסייג את הוראות הסעיף ולציין, כי ה -) לחוזה 7(ט)(10.2 סעיף שאלה: .1.49

  הבדיקות בהתאם לתוצאתן וכי המזמין לא ינכה הוצאות מעבר לעלויות מוכחות בפועל.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

ויהיה צורך להפסיק את ביצוע הנכם מתבקשים להבהיר כי היה  -לחוזה  10.4סעיף  שאלה: .1.50

לחוזה), אזי תשולם לקבלן  11.8 -ו 11.6העבודות (בין באופן זמני ובין לצמיתות כאמור בסעיפים 

התמורה לה הוא זכאי עד למועד הפסקת ביצוע העבודות, בצירוף פיצוי לקבלן בגין ההפסקה 

ף הקובע כי במידה שיתגלו נוס סעיףנבקשכם להוסיף  המוקדמת, וכן להבהיר כיצד יחושב הפיצוי.

עתיקות באתר שלא ידועים לקבלן במועד הגשת ההצעה במכרז, תינתן לקבלן תמורה נוספת, יוארכו 

לוחות הזמנים לתקופה זהה לתקופת העיכוב שתיגרם וממילא ישולמו לקבלן תקרותיו בגין 

  התקופה הנ"ל.

ו בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיפים אל תשובה:

  של הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

  נבקש הבהרתכם כי היומן יוכל להיות גם יומן אלקטרוני. - (א) לחוזה 10.5סעיף  שאלה: .1.51

  לשיקול דעת מנהל החוזה ו/או מי מטעמו. תשובה:

 

נציגי נבקש להבהיר כי מקום בו הקבלן הסתמך על הוראה מצד  - (ד) לחוזה 10.5סעיף  שאלה: .1.52

המזמין ונגרם נזק, לא תחול על הקבלן כל אחריות ו/או חובת תשלום בגין הנזק שנגרם ואחריותו 

  של הקבלן תוגבל לטיב הביצוע בלבד.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

מתבקשת הבהרתכם כי הקבלן יסלק אך ורק את הפסולת  -(ב) לחוזה 10.9(א), 10.9סעיף  שאלה: .1.53

  נוצרה על ידו ועל ידי הקבלנים מטעמו, וכי כל סילוק פסולת מעבר לכך כרוך בתשלום נוסף.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה: 

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

נבקש הבהרתכם כי לוח הזמנים יכלול את כל הפעילויות הנדרשות  - לחוזה  11סעיף  שאלה: .1.54

  מהקבלן וגם מהמזמין.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.



  

  

י שינויים, עיכובים וכיו"ב בלוח הזמנים הנכם מתבקשים להבהיר כ -(ג) לחוזה 11.2סעיף  שאלה: .1.55

  המאושר יאריכו את משך ביצוע העבודות בהתאם בתוספת פיצוי בגין התארכות משך הביצוע.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

קש להבהיר כי שינוי בלוח הזמנים על ידי המפקח אשר יביא נב - (ד) לחוזה 11.2סעיף  שאלה: .1.56

לדחייה במועד ביצוע העבודות, לא ייחשב כהפרה של הקבלן בהתאם להוראות החוזה ולא יזכה את 

  המזמין בפיצוי כלשהו.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  בודות אלו.הרשות לביצוע ע

  

מתבקשת הבהרתכם שאם מדובר בהחשה ו/או קיצור לוח זמנים  - (ה) לחוזה 11.2סעיף  שאלה: .1.57

מתבקשת מאי עמידה של המזמין בהוראות החוזה שבמכרז להבדיל מכל מקרה אחר שאז תשולם 

  .לקבלן תמורה נוספת בגין האמור

זה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחו תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

נבקש להבהיר כי בגין עבודה בשעות הלילה או בימי שבת או במועדי  -לחוזה  11.3סעיף  שאלה: .1.58

ישראל ובכלל זה גם ימי חול המועד, שבוצעה לבקשת המזמין, הקבלן יהא רשאי לבקש תוספת 

  אילו עבודות יתבצעו במועדים הנ"ל.תשלום. זאת מאחר ולא ניתן בשלב זה לצפות 

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של תשובה: 

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ימים  30הנכם מתבקשים להבהיר כי תינתן לקבלן תקופת גרייס של  - (א) לחוזה 11.4סעיף  שאלה: .1.59

.  כמו כן, מתבקשת הבהרתכם כי פיצויים מוסכמים מוסכמיםשרק לאחריה ישולמו הפיצויים ה

ישולמו על ידי הקבלן בגין איחור במועד השלמת העבודות בלבד ולא בגין איחור במועד השלמת 

 5,000אבני דרך ביניים. מכל מקום, נבקש פיצוי מוסכם סופי ומוחלט בגין איחור, אשר יעמוד על 

  ש"ח ביום. 50,000ש"ח ליום במקום 

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ימים, מסיבות שאינן  30נבקש להבהיר כי הפסקת עבודות העולה על  -לחוזה  11.6סעיף  שאלה: .1.60

תר וזכות לחדש את בשליטת המזמין, תזכה את הקבלן בעריכת חשבון סופי, פינוי הציוד מהא

ימים, מסיבות התלויות במזמין או נמצאות  30העבודות עם חידושן; וכי הפסקת עבודות העולה על 

  בשליטתו, יזכו את הקבלן בעריכת חשבון סופי ופיצוי על כל הנזקים שנגרמו לו עד לאותו המועד.

בחוזה סטנדרטי של  הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.



  

  

  .6%מבוקש להבהיר כי הפיצוי יהיה  -לחוזה  11.7סעיף  שאלה: .1.61

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  ימים. 60  -הזמן הנקוב בסעיף למבוקש להאריך את פרק  - (ב) לחוזה 11.7סעיף  שאלה: .1.62

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

הנכם מתבקשים למחוק את הסעיף וליתן לקבלן זכות לביטול  - (ה) לחוזה 11.7סעיף  שאלה: .1.63

  בנסיבות המתוארות בסעיף זה.

שה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבק תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ימים וכן  60 -מבוקש להאריך את פרק הזמן הנקוב בסעיף ל -(ב) לחוזה 11.8), 3(11.8סעיף  שאלה: .1.64

בפועל ולא עד להודעה להבהיר כי כל הסכומים יהיו צמודים למדד הבסיס עד ליום ביצוע התשלום 

  בדבר הפסקת העבודות.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הנכם מתבקשים להבהיר ולסייג את האמור בסעיף, ולקבוע כי סעיף זה  -לחוזה  11.9סעיף  שאלה: .1.65

  העיכובים אירעו שלא באשמת הקבלן.לא יחול במקרה בו 

              הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף חל על אירוע של כוח עליון בלבד. -) לחוזה 4(א)(11.9סעיף  שאלה: .1.66

ה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבקש תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  מבוקש לקצר את תקופת הבדק ותקופת האחריות. - לחוזה  14סעיף  שאלה: .1.67

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  וע עבודות אלו.הרשות לביצ

  

 30-הנכם מתבקשים להאריך את פרק הזמן למתן הודעה הנקוב בסעיף ל -לחוזה  15.3סעיף  שאלה: .1.68

  ימים ולהגדיר במסגרתה את זכאותו של הקבלן לתוספת תשלום בגין השינויים.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  ת לביצוע עבודות אלו.הרשו



  

  

הנכם מתבקשים להבהיר כי על אף האמור בסעיף, כל הגדלה של היקף  -לחוזה  15.3סעיף  שאלה: .1.69

ביצוע העבודות תזכה את הקבלן בתשלום בהתאם לנקוב בכתב הכמויות ובכפוף לאמור בסעיפיו 

  לחוזה 15.5הקטנים של סעיף 

סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

מבוקש להבהיר כי התנאים להעמדת המקדמה לקבלן יבוצעו בכפוף  -לחוזה  16.3סעיף  שאלה: .1.70

  לאישור מוקדם של הקבלן.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

מבוקש לתקן את הסעיף, כך שלא תחול מגבלת מינימום  -לחוזה  למוסף 9ס' , (א)16.4סעיף  שאלה: .1.71

  לחשבון ביניים.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

גם במקרה בו הקבלן לא דרש את כל  א.מבוקשת הבהרתכם כי:  - לחוזה (ב) 16.4סעיף  שאלה: .1.72

לא יקוזזו  ב.התביעות במסגרת חשבון הביניים, הוא יוכל לדורשן במסגרת החשבון הסופי. 

  מחשבונות ביניים פיצויים מוסכמים המגיעים למזמין.

בחוזה סטנדרטי של  הבקשות נדחות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

מבוקש לבטל את ההתייחסות לדמי פיקדון הנקובה בסעיף,  -) לחוזה 3(ז)(16.4סעיף  שאלה: .1.73

  המהווים, הלכה למעשה, דמי עיכבון.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  ודות אלו.הרשות לביצוע עב

  

מבוקש להבהיר כי: [א] לסייג האמור בסעיף בנוגע לחתימת כתב  -(ז) לחוזה 16.5סעיף  שאלה: .1.74

סילוק ושחרור על ידי הקבלן כתנאי לתשלום החשבון הסופי. [ב] לתקן בהתאם את נוסח נספח כ"ב 

נוגע לחשבון (כתב סילוק ושחרור) לחוזה. [ג] לקבוע, כי בכל מקרה של מחלוקת בין הקבלן למזמין ב

הסופי, ישוחרר הסכום שאינו שנוי במחלוקת ואילו הסכום ששנוי במחלוקת ישולם לאחר ההכרעה, 

באופן שבו התשלום הסופי לא יעוכב בגלל המחלוקת וכן ישוחררו דמי הפיקדון. [ד] להבהיר כי 

  איחור בתשלום החשבון הסופי יגרור תוספת הפרשי הצמדה וריבית.

ות. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבקשות נדח תשובה: 

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  



  

  

הנכם מתבקשים להבהיר כי התמורה תהיה צמודה  - למוסף לחוזה  11, סעיף 16.6סעיף  שאלה: .1.75

למדד הבסיס שהוא מדד תשומות הסלילה הידוע ביום הגשת ההצעה.  בכל מקרה לא תחול ירידה 

  תחת למדד הבסיס.מ

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים למחוק את הסעיף. - לחוזה 16.8סעיף  שאלה: .1.76

טי של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדר תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

הנכם מתבקשים למחוק את המילים: "בתוספת הריבית כאמור"  -לחוזה  16.9לסעיף  שאלה: .1.77

  המצוינות בסעיף.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים לשנות את נוסח הסעיף להדדי. - לחוזה  16.10סעיף  שאלה: .1.78

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

הנכם מתבקשים להבהיר כי בכל מקרה של פיגור בביצוע תשלום  -לחוזה  16,22.8סעיף  שאלה: .1.79

, ישולם אותו תשלום בתוספת ריבית מקסימלית החל מהיום הראשון לאיחור ועד למועד לקבלן

תשלום בפועל, וכי הקבלן יהיה רשאי לעצור את ביצוע העבודות עד להסדרת התשלום שבפיגור, 

כאשר עצירה כאמור לא תיחשב כהפרה מצד הקבלן של הוראות החוזה ותאריך את מניין לוחות 

  מבלי לגרוע מכל סעד/פיצוי אחרים העומדים לקבלן. הזמנים בהתאמה, והכל

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

מבוקש לקבוע כי: [א] ערבות הבדק תהא ערבות פוחתת וכי היא תפחת  -לחוזה  17.2סעיף  שאלה: .1.80

הבדק הראשונה. [ב] בתום שנת הבדק השנייה, תוחזר לקבלן ערבות הבדק ללא בתום שנת  2%-ל

  קשר לתקופת האחריות.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ט הערבות יהיה בתנאי שניתנה הנכם מתבקשים להוסיף סעיף, לפיו חילו -לחוזה  17.1סעיף  שאלה: .1.81

  לקבלן התראה מראש ובכתב, כמו גם ההזדמנות הסבירה לתקן את ההפרה.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.



  

  

ימים  30לן התראה בכתב בת מבוקש לתקן את הסעיף, כך שתינתן לקב -לחוזה  20.1סעיף  שאלה: .1.82

וכן כי תבהירו כי הקבלן יהא זכאי לקבלת תשלום התמורה  טרם נקיטת ההליכים כאמור בסעיף. 

  .בגין העבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן, נכון למועד הסילוק מהאתר

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  לביצוע עבודות אלו. הרשות

  

מבוקש לתקן את הסעיף, כך שיצוין בו כי הוטל עיקול על ציוד  - (ב) לחוזה 20.1סעיף  שאלה: .1.83

  ימים ממועד הטלתו. 30ש"ח וכן שלא בוטל תוך  2,000,000המשמש לביצוע העבודות, העולה על 

וזה סטנדרטי של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בח תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  ימים. 30 - מבוקש להאריך את פרק הזמן הנקוב בסעיף ל -(ג) לחוזה 20.1סעיף  שאלה: .1.84

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

כם מתבקשים לתקן את הסעיף ולקבוע, כי האמור בו יחול רק אם הנ - (ד) לחוזה 20.2סעיף  שאלה: .1.85

  תמורת החומרים והציוד שולמה לקבלן.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

 

הנכם מתבקשים למחוק סעיף זה ולקבוע כי לקבלן תישמר זכות  -לחוזה  20.3סעיף  שאלה: .1.86

  העיכבון המוקנית לו ע"פ חוק.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ע האם ביצוע העבודות אכן מבוקש להבהיר ולקבוע מנגנון בדיעבד, בו ייקב - לחוזה  21סעיף  שאלה: .1.87

  ימים. 30 -היה דחוף, ובנוסף להגדיל את פרקי הזמן הנקובים בסעיף ל

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים למחוק סעיף זה. - (א) לחוזה 22.1סעיף  שאלה: .1.88

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  ה:תשוב

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

הנכם מתבקשים להבהיר כי העברת זכויות למזמין כפופה לשמירה על זכויות  -(ג)22.1סעיף  שאלה: .1.89

  הקבלן לפי החוזה וכן בכפוף להודעה מראש ובכתב.

לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  הבקשה נדחית. תשובה:



  

  

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

לחוזה כך שתבוטל זכות  22.2הנכם מתבקשים לתקן את סעיף  - (ב) לחוזה 22.2סעיף  שאלה: .1.90

  העיכבון.

רטי של הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנד תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים למחוק סעיף זה. -(ג) לחוזה22.2סעיף  שאלה: .1.91

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

תשלום חשבון מאושר העולה מתבקשת הבהרתכם כי במקרה של אי  - (א) לחוזה 22.8סעיף  שאלה: .1.92

ימים מהמועד שקבוע לתשלום, יהיה הקבלן זכאי להפסיק את העבודות, כולן או חלקן, עד  7על 

לתשלום החשבון המאושר, וזאת מבלי שהדבר ייחשב הפרה של החוזה על ידו, וכן יזכה את הקבלן 

  בתוספת תשלום והארכת לוחות זמנים מתאימה.

יה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבקשה נדחית. לא יה תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים למחוק סעיף זה. - (ב) לחוזה 22.8סעיף  שאלה: .1.93

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  הנכם מתבקשים לשנות את נוסח הסעיפים להדדיים. -לחוזה  22.10, 22.11סעיף   שאלה: .1.94

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

ך שייקבע מבוקש לתקן את מנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בחוזה, כ - לחוזה  22.15סעיף  שאלה: .1.95

  מנגנון של הכרעת מנכ"לים, שלאחריה יפנו הצדדים לבית המשפט.

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

: " הנכם מתבקשים להוסיף לנספח זה סעיף כדלקמן -כללי  כתב סילוק ושחרור -נספח כ"ב שאלה: .1.96

במקרה של מחלוקת בין הצדדים בנוגע לחשבון הסופי, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי 

במחלוקת, בכפוף לחתימת הקבלן על הצהרה לפיה הוא מאשר שעם קבלת הסכום שאינו שנוי 

במחלוקת אין לו ולא יהיו לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין החוזה, למעט תביעותיו שפורטו 

שבון הסופי ולמעט תביעות בגין עבודות נוספות שיידרש ע"י המזמין לבצע, ככל שיידרש, לאחר בח

  הגשת החשבון הסופי".  



  

  

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

יות הרשות ולשיקול הרשות לביצוע עבודות אלו. במקרים כגון האמור יפעלו הצדדים בהתאם להנח

  דעתה הבלעדי.

  

המוסף לחוזה, כך  –לנספח א'  12הנכם מתבקשים לתקן את סעיף  - 12המוסף לחוזה סעיף  שאלה: .1.97

  משכר החוזה. 5%-שערבות הביצוע תוקטן ל

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

המוסף לחוזה, כך  –לנספח א'  13הנכם מתבקשים לתקן את סעיף  - 13המוסף לחוזה סעיף  שאלה: .1.98

  משכר החוזה. 2%-שערבות הבדק תוקטן ל

כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של  הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

במסגרת סעיף זה , נדרש המציע  -  00.29סעיף  תנאים מיוחדים, מפרטים ורשימת תוכניות שאלה: .1.99

בנושא  00.29כמפורט בפרט המצורף לתוכניות", ר' סעיף ב' לפרק  הכללגדר את אתר הפרויקט ("

על שמירה גידור ושאר אמצעי זהירות). חרף האמור, לא צורף למסמכי המכרז, פרט בנושא זה. אשר 

  כן, נודה לקבלת הפרט הנ"ל לצורך מתן הצעת מחיר בנושא.

הרשות) ואשר יהווה חלק  (אשר יועלה באתר הגידור פרט -מצורף כנספח א' להבהרה זו תשובה:

  בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  

במסגרת סעיף זה נדרש המציע -  00.47סעיף  תנאים מיוחדים, מפרטים ורשימת תוכניות שאלה: .1.100

להציג את ניסיונו של קבלן המשנה, אשר יבצע מטעם המציע את עבודות החשמל בפרויקט. לנוכח 

המציע יהא רשאי להציג את פרטים אלה גם השלב המקדמי בו מצוי המכרז, נודה להבהרתכם כי 

  לאחר ההכרזה על זכיית המציע, ובלבד שקבלן זה יאושר על ידכם.

  .הבקשה נדחית תשובה:

  

על פי לוחות הזמנים, נדרש המציע לבצע את העבודות במסגרת שלב  - טופס הזמנת הצעות  שאלה: .1.101

חלק משלב א') בתקופה של  (שבאופן טבעי 1חודשים ואת שלב א' 14.5א' בפרויקט בתקופה של 

שלושה וחצי החודשים הראשונים. לנוכח האמור, נודה להבהרתכם מה היא תכולת העבודות המציע 

  .1במסגרת שלב א'

מפגש  במצגת שהוצגו הדברים לרבות בתוכניות 1'א כשלב המוצג שבתחום העבודות כל תשובה:

  כאשר המצגת הועלתה לאתר הרשות. -הקבלנים סיורהמשתתפים ו

  

נספח הביטוח בסעיף "הנדון", האם ניתן להחליף את המילים "בהתאם לתנאי ההסכם"  שאלה: .1.102

  במלים "בקשר להסכם"?
  מוסכם תשובה:



  

  

נספח הביטוח הפסקת הרישא, בשורה השנייה, האם ניתן להוסיף לאחר המילים "קבלני  שאלה: .1.103

  משנה" את המילים "המעורבים בביצוע העבודות בכל דרגה"?

  לא מוסכם תשובה:

  

 :אישור עריכת ביטוחים פרק א' שאלה: .1.104

 בשורה השנייה, לאחר המילים "נזק פיסיים", האם ניתן להוסיף "פתאומיים"? .1.104.1

 "כפי שיפורט בפוליסה".  במקום המילים "נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים" יבוא .1.104.2

יקויים בפסקה האחרונה יתוקן: "לנזק עקיף מתכנון לקויי, עבודה לקויה, חומרים ל .1.104.3

 ולנזק ישיר בגבול אחריות שיפורט בפוליסה".
  מוסכם  1.104.1 תשובה:

              לא מוסכם. ניתן שיירשם "בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים  1.104.2                         

  המבוטחים"                        

        מוסכם לא 1.104.3                       

      

 :אישור עריכת ביטוחים פרק ב' שאלה: .1.105

 האם ניתן למחוק מאת המילים "שלא יפחת מסך"? .1.105.1
האם ניתן להוסיף אחרי המילים "רכוש הרשות ייחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה"  .1.105.2

 את המילים "למעט הרכוש עליו פעלו במישרין".
  

  מוסכם 1.105.1 תשובה:

  מוסכם 1.105.2              

  

 אישור עריכת ביטוחים חבות המוצר: שאלה: .1.106

 האם ניתן למחוק את המילה "כל" בשורה הראשונה? .1.106.1
 האם ניתן למחוק את המילה "לפחות" בשורה החמישית? .1.106.2

את המילים "למעט במקרה אי תשלום דמי הביטוח ע''י  7האם ניתן להוסיף אחרי שורה  .1.106.3

  מתוך כוונת מרמה"?  הקבלן או הגשת תביעה
  מוסכם 1.106.1 תשובה:

  מוסכם 1.106.2                        

  לא מוסכם 1.106.3                        

  

 אישור עריכת ביטוחים אחריות מקצועית: שאלה: .1.107

האם ניתן, בשורה השנייה, לשנות :..."מצד קבלן ואחריות הקבלן בגין הפועלים  .1.107.1
 מטעמו..."?

 את המילה "לפחות"? 8האם ניתן למחוק בשורה  .1.107.2
"למעט במקרה אי תשלום דמי הביטוח ע''י הקבלן או  10האם ניתן להוסיף אחרי שורה  .1.107.3

  הגשת תביעה מתוך כוונת מרמה"?



  

  

  .מוסכם לא 1.107.1 תשובה:

  .מוסכם 1.107.2                         

  .לא מוסכם 1.107.3                         

  

 אישור עריכת ביטוחים הוראות כלליות: שאלה: .1.108

 האם ניתן להוסיף "בהודעה מראש למבטח ובתנאים שייקבעו"? 1עיף בס .1.108.1

: "הוויתור לא יחול כלפי מהנדסים, מודדים, מפקחים, 4האם ניתן להוסיף לסעיף  .1.108.2

 אדריכלים שאינם שכורי המבוטח, חברות כ''א וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית"?

בשורה השנייה האם ניתן להוסיף לאחר המילים "תקופת התחזוקה" את  5בסעיף  .1.108.3

המילים "למעט במקרה אי תשלום דמי הביטוח ע''י הקבלן ו/או במקרה הגשת תביעה ע''י 

  הקבלן מתוך כוונת מרמה"?

 האם ניתן למחוק את המילה "לפחות"? 5בסעיף  .1.108.4
  .מוסכם לא 1.108.1 תשובה:

  .לא מוסכם 1.108.2                        

  .לא מוסכם 1.108.3                         

  .מוסכם 1.108.4                        

  

: "הוראות האחריות והביטוח יהיו להחליפןו אלו סעיפים בטלל נבקש - לחוזה  18,19סעיף  שאלה: .1.109

   ובביטוח" בנזקיואחריות  -בהתאם לנוסח המפורט בנספח י' 

נדחית. לא יהיה שינוי כלשהו בנוסח סעיף זה בחוזה. מדובר בחוזה סטנדרטי של הבקשה  תשובה:

  הרשות לביצוע עבודות אלו.

  

  זה סעיף בטלמוצע ל - לנספח י' לחוזה  1.2סעיף  שאלה: .1.110

  .מוסכם לא תשובה:

  

  –לנספח י' לחוזה  1.4סעיף  שאלה: .1.111

 את המילה: "ויפצה", כמו כן את המילים: "באופן מלא". השמיטנבקש ל - שורה ראשונה  .1.111.1

כמו כן, את המילים: "ו/או למי  "את המילים: "או בעקיפין השמיטנבקש ל -שורה שנייה  .1.111.2

 מטעמה ו/או כל אדם או גוף אחר"

 ובמקומן לרשום ה"עם דרישה ראשונ: "נבקש להחליף את המילים -שורה רביעית  .1.111.3

 "בהקדם האפשרי":

לאחר המילה: "לרבות" נבקש להוריד את המילה: "כל" ולאחר המילה:  - שורה חמישית  .1.111.4

 ."הוצאות" נבקש לרשום את המילה: "סבירות"

  נבקש להחליף את המילה: "לפצות" ובמקומה לרשום: "לשפות".  -שורה שמינית  .1.111.5

 המילים: "ו/או עקיף"., נבקש להוריד את כמו כן .1.111.6



  

  

  .מוסכם 1.111.1 תשובה:

  .לא מוסכם 1.111.2               

  .מוסכם 1.111.3               

  .מוסכם 1.111.4               

  .מוסכם 1.111.5               

  .לא מוסכם 1.111.6               

  

נבקש להוריד את המילים: "כל עוד קיימת לו חבות על פי דין"  –לנספח י' לחוזה  2.2סעיף  שאלה: .1.112

  פות ממועד סיום העבודות".שנים נוס 3ירשם: "למשך  מןובמקו

  "העבודות ביצוע מועד מתום שנים 5 של נוספת"לתקופה  שיירשם ניתן. מוסכם לא תשובה:

  

  נבקש להוריד את המילים: "מתלה ומקדמי". - שורה שלישית  –לנספח י' לחוזה  2.4סעיף  שאלה: .1.113

  .מוסכם תשובה:   

  

להחליף את המילה: "מתחייב"  נבקש -שורה ראשונה  –לנספח י' לחוזה  2.6סעיף  שאלה: .1.114

  ובמקומה ירשם: "יפעל".

  .מוסכם תשובה:

  

נבקש להוריד את המילים: "ו/או מי מטעמה"  -שורה ראשונה  –לנספח י' לחוזה  2.7סעיף  שאלה: .1.115

  ובמקומן ירשם: "עובדיה ומנהליה".

  .מוסכם לא תשובה:

  

המילים: "על חשבונה" יתווספו לאחר  -שורה רביעית  - לנספח י' לחוזה  2.9סעיף שאלה:  .1.116

ימים בטרם ערכה את הביטוחים  7המילים: "ובלבד והרשות העבירה לקבלן הודעה מראש של 

  במקומו".

  .מוסכם תשובה:

  

נבקש להוריד את המילים: "כמו כן הקבלן מאשר כי עד  - לנספח י' לחוזה  2.10.3סעיף שאלה:  .1.117

דא כי הוראות הפוליסה תהינה מוכרות למנהליו למועד התחלת העבודה ילמד את תנאי הביטוח ויוו

  עובדיו וכל הפועלים עבורו או מטעמו במתן השירותים".

  .מוסכם לא תשובה:

  

במקום המילה: "מיד" נבקש לרשום:  - שורה ראשונה  - לנספח י' לחוזה  2.10.6סעיף שאלה:  .1.118

  "בהקדם האפשרי".

  .מוסכם תשובה:

  

  



  

  

   –נדון שורת ה - אישור עריכת ביטוחים שאלה:  .1.119

  נבקש להחליף את המילים "בהתאם לתנאי" ובמקומן לרשום: "בקשר ל". 

  .מוסכם תשובה:

  

 ביטוח כל הסיכונים, פרק א', סעיף א' - אישור עריכת ביטוחים שאלה:  .1.120

 נבקש להוסיף לאחר המילה "לציוד" את המילה "קל". - שורה ראשונה  .1.120.1

 הניסוי/ההרצה". נבקש להוריד את המילים "ו/או בתקופת - שורה שלישית  .1.120.2

  נבקש להוסיף לאחר המילה "בסך" את הסכום:  -שורה רביעית  .1.120.3

"40,000,000 ."₪  

  כמו כן נבקש להוריד את המשפט "או שווה ערך בשקלים חדשים בתוספת הצמדה". .1.120.4

$ או שווה ערך בש"ח 1,000,000נבקש להחליף את המילים "שלא יפחת מ - שורה חמישית  .1.120.5

 .)"(גבול אחריות משותף₪  10,000,000ום "של בתוספת הצמדה". ובמקומן לרש

נבקש להחליף את המילים "לכל ההוצאות הנוספות", ובמקומן לרשום:  -שורה שביעית  .1.120.6

  "להוצאות".

  .מוסכם 1.120.1 תשובה:

  .לא מוסכם 1.120.2               

  .מוסכם לא 1.120.3               

  .לא מוסכם 1.120.4               

  .מוסכם לא 1.120.5               

  .מוסכם 1.120.6                

  

נבקש להחליף את  -שורה שנייה  -  פרק ב', סעיף ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שאלה: .1.121

$ או שווה ערך בשקלים חדשים בתוספת הצמדה". ובמקומן 1,000,000המילים "שלא יפחת מסך של 

  ₪". 10,000,000לרשום: "

  .מוסכם לא ה:תשוב

  

$ 5,000,000נבקש להחליף את המילים "בסך של  - פרק ג', סעיף ג' -ביטוח חברת מעבידים שאלה: .1.122

  ₪". 20,000,000או שווה ערך בשקלים חדשים בתוספת הצמדה". ובמקומן לרשום: "של 

  .מוסכם לא תשובה:

  

  – 2סעיף  – ביטוח חבות המוצר שאלה: .1.123

$ או שווה ערך 500,000המילים "שלא יפחת מסך של נבקש להחליף את  -שורה שנייה  .1.123.1

 ₪". 2,000,000בשקלים חדשים בתוספת הצמדה". ובמקומן לרשום: "

  נבקש למחוק את המילים "או שינוי לרעה בתנאיה". -שורה שישית  .1.123.2

  מוסכם לא 1.123.1 תשובה:

  לא מוסכם 1.123.2               



  

  

 - 3סעיף  –ביטוח אחריות מקצועית שאלה: .1.124

$ או שווה ערך 500,000נבקש למחוק את המילים "שאינו נופל מסך  - רה ראשונה שו .1.124.1

 ₪". 2,000,000בשקלים חדשים בתוספת הצמדה". ובמקום יש לרשום: "של 

נבקש להחליף את המילים "וכל הפועלים מטעמו" ובמקום לרשום "עובדיו  -שורה שנייה  .1.124.2

 ו/או מנהליו".

ים "על פי ההסכם" ובמקומן לרשום: "בקשר נבקש להחליף את המיל - שורה שלישית  .1.124.3

 להסכם".

  נבקש להוסיף לאחר המילה "לפחות" את המילים "בתוספת תשלום". -שורה שמינית  .1.124.4

  מוסכם לא 1.124.1 תשובה:

  לא מוסכם 1.124.2               

  מוסכם 1.124.3               

  . לא מוסכם 1.124.4               

  

 :1נספח ג' :שאלה .1.125

 נבקש להשמיט את המילים: "את הדוחות הכספיים". 2שורה  .1.125.1

 "מדווח/ים". - נבקש להחליף את המילה "מאשר/ים" ל 2שורה  .1.125.2

 נבקש להשמיט את המילים "את הדוחות הכספיים". 1סעיף  .1.125.3

 לאישור זה" ובמקומן לרשום "בזה". 1נבקש להחליף את המילים "כנספח  1סעיף  .1.125.4

             נבקש להחליף את המילה "סופיים" בתאריך בו נחתמו הדוחות הכספיים  3סעיף  .1.125.5

 המאוחדים האחרונים.             

                           (רבעון שלישי לשנה זו)  2017האם ניתן להתייחס לדוחות כספיים סקורים אחרונים לשנת  .1.125.6

  ?2016או רק דוחות מבוקרים אחרונים לשנת 

נבקש להוסיף את המילה: "מאוחדים" לאחר המילים: "דוחות כספיים" בכל מקום  .1.125.7

 רלוונטי בנספח.

נבקש להוסיף את משפט אשר מפנה להגדרה של עסק חי כפי שנהוג בד"כ  -הגדרת עסק חי  .1.125.8

 58 –לתת באישורי עסק חי: "לעניין מכתבנו זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 

  בישראל".של לשכת רו"ח 

   לטופס הזמנת ההצעות. 1ג' - יובהר ויודגש כי לא יחול שינוי בנוסחים ג' ו תשובה:

  

נבקש את אישורכם כי  סילוק  -  2.51.4.55, 2.51.1.50, 1.51.4.50, 1.51.4.40כתב הכמויות  שאלה: .1.126

בכתב  2.51.4.50ובסעיף  1-51.4.40(כפי שמתואר בסעיף    5,000-עד ל TPHחומר מזוהם בעל ערכי 

יתבצע לאתר  5000 -גדולים מ TPHעם ערכי הכמויות) יתבצע לאתר דודאים, וסילוק חומר מזוהם 

  רמת חובב.

סילוק הפסולת יהיה לאתר אשר ביום סילוק הפסולת יש לו את ההסמכות לטיפול   תשובה:

  . והכול בהתאם להנחיות הרשות כמפורט בכתב הכמויות  TPHבפסולת בעלת ערכי 



  

  

תשתנה אזי התשלום יותאם לערכים המקבילים במידה והתקנה בדבר סיווג חומרים מזוהמים 

  .בתקנה החדשה

  

אנא  –רישיונות כניסה לתחומי הנמל  00.10 תנאים מיוחדים מפרטים ורשימת תכניות שאלה: .1.127

הבהרתכם האם מתאפשרת הכנסת עובדים מהרשות הפלסטינאית וממזרח ירושלים לתחומי 

  העבודה.

לטופס הזמנת ההצעות למכרז וכן להוראות הביטחון  24הרשות מפנה להוראות סעיף  תשובה:

  הרלוונטיות בחוזה.

  

נבקש את הבהרתכם האם ניתן יהיה להשתמש בחומר הגרנולי  -  51.4.30כתב הכמויות  שאלה: .1.128

  החפור לשכבות המצע או האגו"מ או שיש להשתמש בחומר ממחצבה בלבד.

"מ. לשכבות אלה אגו לשכבותולשכבות מצע א'  פורתמש בחומר הגרנולרי החניתן להש לא :תשובה

  .בחומר ממקור מחצבה בלבד תמששלהיש 

  

לקבל שמות יצרנים לגדרות הדף העומדים  נבקש 1.2סעיף קטן  51.08.30 טכני מפרטשאלה:  .1.129

  בתנאי הסף בהתאם למפרט

  שמות יצרני גדרות הדף: תשובה:

BDI - http://www.blastdeflectors.com/ 

EX-BLAST  -  ex.com-http://www.blast/  

BLASTWALL  - http://www.blastwall.com/  

  

נבקש לקבל שמות קבלנים למערכות הדלק העומדים בתנאי הסף   37.1.4סעיף   מפרט שאלה: .1.130

  בהתאם למפרט

  :שמות קבלני הדלק תשובה:

  פטר צנרת.

  לסיכו צנרת תהליכית.

  

נבקש כי אם בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע  4הזמנת הצעות נספח ג' סעיף  טופס שאלה:  .1.131

הנדרשות, לא תהיה חובה להגיש את הדוחות הכספיים לגביהן קיימים נתונים השוואתיים לשנים 

  קיימים נתונים השוואתיים כאמור

  הבקשה נדחית. יש להגיש את הדוחות הכספיים עצמם בהתאם לנדרש. תשובה:

  

 הבהרות נוספות בנושא מערכת הדלק: .2

יובהר ויודגש כי כל הציוד המפורט בשרטוטי שוחות הדלק וברשימת החומרים לרבות העבודה   .א

, מכסי שוחות, link-sealבשוחה כלולים במחיר הכולל של השוחה כולל: ברזים, פלידקו פלאנג', 

 משדרי לחץ וטמפרטורה וכל האביזרים הנוספים בשוחה.



  

  

מעבר   ). המגופים לא יהיו בעליFULL BORE(של מערכת הדלק יהיו בעלי מעבר מלא  18מגופי "  .ב

 חלקי כפי שנרשם בטעות בנספח ה' של מפרט הדלק.

 ).reduced portיהיו בעלי מעבר חלקי (  עבור מונע הלם 4מגופי "  

 

 עדכון נוסח נספח הביטוח ונספח אישור עריכת ביטוחים: .3

הביטוח ונספח  נספחן של תבהיר כי מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה, נוסח מעודכ הרשות

לחוזה) ואשר נוסח מעודכן זה כולל את כל  1י' -(אשר צורפו כנספחים י' ו הביטוחיםאישור עריכת 

  .לעיל זה בתחום לשאלות הרשותהתיקונים ו/או ההבהרות בהקשר למענה שניתן ע"י 
כי נוסחי נספחי ביטוח אלו יבואו במקומם של נספחי הביטוח אשר צורפו למסמכי המכרז בעת  יודגש

פרסומו וכי המציעים נדרשים להגיש את הנוסח המעודכן של נספחים אלו, כשהם חתומים כנדרש 

  וכחלק בלתי נפרד מהצעתם למכרז.

  

 

  

  

  

  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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