
 

 1עמ' 
 

 

.6.2226 

 שאלות ותשובות הבהרה 

 לרכישה והתקנה גנרטור ראשי   7.2022מכרז 

 

 תשובת המכללה  שאלה/הערה/נוסח מוצע  נושא  סעיף  שם מסמך מס'

תנאי  –מסמך א'  1

 המכרז 

סך ערבות   4.1

 ביצוע

 15%-נבקש להפחית את הסכום המבוקש ל

להסכם יתוקן   10.1מסכום מהצעתנו  סע' 

 בהתאם. 

 הבקשה אינה מתקבלת 

הסכם   –מסמך ב'  2

 ההתקשרות

אחריות  3.16+6

לנזק + 

 שיפוי 

נבקש כי יצויין למרות האמור בכל מקום  

 בהסכם על נספחיו:

הקבלן אחראי רק לנזקים ישירים   (א)

אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או 

קבלני המשנה שלו, כתוצאה 

מעבודה לקויה או חומרים פגומים  

בלבד, בשל מעשה או מחדל של 

הקבלן, ולמעט נזקים שהאחריות 

לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ"י 

ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל דין.  

   הקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק

עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת  (ב)

 לאובדן רווח  

אובדן לקוחות, אובדן חוזים, אובדן  ( ג)

 עסקים וכיוב'. 

פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף לפסק  ( ד)

דין חלוט, אשר לא עוכב ביצוע 

המכללה "יוסף:  6.4הבקשה אינה מתקבלת. בסיפא של סעיף 

להתגונן כנגד טענה ו/או תביעה כאמור, וזאת מיד  קבלןתאפשר ל

עם קבלת הדרישה ו/או התביעה ו/או ההודעה ו/או הידיעה בדבר  

טענה כאמור, בידי המכללה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, ככל 

שייפסק בפסק דין ו/או החלטה חלוטים, כי המכללה חבה בתשלום  

לשפות את  קבלןבגין תביעה ו/או דרישה כאמור, מתחייב ה

המכללה בגין כל סכום שייפסק בפסק דין או החלטה חלוטים  

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב מאת  30כאמור וזאת בתוך 

 המכללה".

 



 

 2עמ' 
 

ולקבלת הודעה ע"י הקבלן ומתן 

הזדמנות להתגונן כנגד תביעה ו/או  

 דרישה של צד ג'. 

או הקבלן אינו פוטר את המכללה ו/ ( ה )

כל גורם אחר מאחריותו על פי כל 

 דין. 

משעה שהובא הציוד הנדרש לביצוע   (ו)

העבודות נשוא ההסכם לאתר, 

המזמין אחראי לגנבות וגם לכל  

 נזק,  שנגרם לו שלא על ידי הספק. 

 

הסכם   –מסמך ב'  3

 ההתקשרות

תקופת   4.2

 ההסכם 

מובהר כי למרות האמור בסעיף זה, תשלום  

לקבלן במקרה זה יכלול גם כל הוצאה ו/או  

עלות שנשא הקבלן בקשר עם ביצוע  

התחייבויותיו על פי הסכם זה בטרם לביטול 

 ההזמנה ו/או ההסכם. 

 

 מקובל 

הסכם   –מסמך ב'  4

 ההתקשרות

היעדר   8.6-8.7

יחסי עובד 

 מעביד 

 לא רלבנטיים/ישימים/סבירים.   –יימחקו 

ניתן להתחייב לפיצוי ו/או שיפוי בכפוף 

 בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצוע

ולקבלת הודעה ע"י הקבלן ומתן הזדמנות  

להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של עובד  

 כאמור. 

 הבקשה לא מתקבלת 

הסכם   –מסמך ב'  5

 ההתקשרות

זכות הקיזוז תהא כפופה למתן הודעה   קיזוז 8.9

 ימים מראש.  10-לקבלן כ

 

 מקובל

הסכם   –מסמך ב'  6

 ההתקשרות

ערבות   10.4

 ביצוע

הסכום שיחולט יהיה בשווי הסכום לו  

 זכאית המכללה בלבד.  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



 

 3עמ' 
 

הסכם   –מסמך ב'  7

 ההתקשרות

11.2.1 

 

 

 

11.2.5 

 

 

הפרת  

 ההסכם 

גם במקרה של הפרה יסודית תינתן הזדמנות  

 ימים לתיקון ההפרה.  7של 

 

 

 ימים.  30שלא בוטל תוך 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 

 

 

 מקובל

הסכם   –מסמך ב'  8

 ההתקשרות

הפרת   11.3

 ההסכם 

בו הקבלן תנוכה עלות  מכל סכום שחוייב

אותו חלק של העבודה בהתאם להסכם זה לו 

 בוצעה ע"י הקבלן. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 הסכם   –מסמך ב'  9

 

 

 

 ההתקשרות

 ערבות ב  12.1

 

 

 

 יצוע ב

 קיזוז סכומים קצובים בלבד ובהודעה מראש 

 

 

 

 ימים.   7ובכתב של 

 הבקשה לא מתקבלת 

הסכם   –מסמך ב'  10

 ההתקשרות

ובלבד ששולמה מלוא התמורה עבור השירות   שונות   12.5

 נשוא ההסכם. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 הבקשה לא מתקבלת  יימחק   10 נספח ג'  11

 בפסקה ראשונה/בהגדרות  הגדרות  נספח יא' 12

לעניין "מבקש האישור" ימחקו "ו/או חברות 

 בנות...עובדיהם"

 לא מקובל

במקום "החל מיום מתן האישור ל"   .1  1  13

 יבוא "לפני תחילת". 

בסיפא לאחר "כלפיו בכתב" יבוא "טרם  .2

 קרות אירוע

תתווסף פיסקה "על אף האמור לעיל   .3

להוכחת קיום ביטוח חבות מוצר ו/או  

 לא מקובל .1

 לא מקובל .2

מקובל בכפוף להתאמת גבולות האחריות וכן כפוף לתנאי  .3

 אישור הביטוח 

 



 

 4עמ' 
 

אחריות מקצועית רשאי המבוטח לאחוז 

בפוליסות נפרדות או בפוליסה משולבת  

ת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי חבו

מוצר אחריות מקצועית וחבות בעלי 

 מוסכים בגבולות אחריות משותפים.  

 

ביטוחי  2  14

 רכב  

  – 2.1בסעיף  .1

 במקום "נזק אחד" יבוא "כלי רכב"  .א

 למחוק "ככל שתוגש...כאמור" .ב

  – 2.3בסעיף  .2

לאחר "ערך כינון" יבוא "למעט   .א

 מלאי" 

ימחק "ו/או את המפקח/מנהל  .ב

 הפרויקט"

 ימחק   2.3ס'  .3

במקום "על פי...אחרים"   – 2.5סעיף  .4

פי סעיף זה לעיל בהתאם  -"על יבוא"

   לחוק". 

 מקובל .1

 מקובל .2

 מקובל .3

 לא מקובל .4

 מקובל .5

תגמולי  3  15

 ביטוח

לאחר "על פי הפרק" יבוא "בגין נזק לרכושו 

של המזמין ולרבות במסגרת הרחבות רכוש 

 סמוך/עליו עובדים" 

 לא מקובל

 . 2ימחק. חזרה על האמור בסעיף   4  16

 

 מקובל

 ימחק ""ומועד החתימה על הסכם זה" .1  5  17

" יבוא "ולגבי 1לאחר "כאמור בסעיף  .2

 ביטוחי חבות מוצר ו/או אחריות 

 מקובל .1

 לא מקובל .2



 

 5עמ' 
 

מקצועית לאחר מסירת העבודות, לפי 

 בקשת מבקש האישור בכתב" 

 יום"  30ימחק "      

לאחר "למבקש האישור מיד" יבוא  .1  6  18

 "לאחר היוודע לו"

לאחר "להגישה למבטחים" יבוא "ותוך  .2

אינטרסים לגיטימיים של  שמירה על 

 המבוטח" 

בסיפא  לאחר "על פי הסכם זה" יבוא  .3

"לגבי ביטוח עבודות קבלניות בקרות 

נזקי טבע ו/או רעידת אדמה יישאו 

הצדדים בהשתתפות עצמית בחלקים  

 שווים" 

 מקובל .1

 מקובל .2

 לא מקובל .3

"הגדרת   1בהמשך למבוקש בסעיף  .1  8  19

 מבקש האישור", 

ימחק "ו/או כלפי מי מטעם מבקש   .א

האישור" לחלופין במקום יבוא 

 "עובדיו ומנהליו" או שיתווסף  

")ולעניין קבלנים מטעמם בכפוף  .ב

 (להדדיות"

לאחר "מנהל הפרויקט" יבוא  .ג

"למעט בגין אחריותו המקצועית,  

 ככל שאינו שכיר המבוטח הראשי"

 ימחק "בכל ביטוח חבות...צולבת".  .ד

 

 א. לא מקובל  .1

 מקובל ב.

 ג. לא מקובל

ימחק  "בשמו ובשם הבאים מטעם   .1 פטור 9  20

 המבוטח" 

 מקובל .1

 לא מקובל .2



 

 6עמ' 
 

ימחק "ואת הבאים מטעם מבקש   .2

 האישור" )במופע ראשון( 

 

במקום "לוודא כתנאי...בסעיף ביטוח זה"   12  21

יבוא "לכלול בהסכמים עימם דרישה כי 

 הינם עורכים ביטוחים הולמים וניאותים" 

 מקובל

 לא מקובל ימים"   30יום" יבוא " 14במקום "  14  22

 למחוק הסעיף לא ברור    15  23

בסייפא פיסקה מודגשת ימחק "לאור 

 האמור, ...ביטוח זה". 

 לא מקובל .1

 לא מקובל .2

תגמולי  16  24

 ביטוח

 ימחק  "ובהתאם לשיקול...האישור" 

 

 

 לא מקובל

ביטוחי  17  25

 המבוטח 

ימחק "ו/או הבאים   17.1בסעיף  .1

 מטעמו" 

 – 17.6בסעיף  .2

a.   לאחר "ביטוח חובה" יבוא

 "ו/או צד שלישי ומקיף"

b.   ימחק "ו/או כלפי מי מטעם

 מבקש האישור" לחלופין  

c.   "במקום יבוא "עובדיו ומנהליו

או שיתווסף ")ולעניין קבלנים  

 מטעמם בכפוף להדדיות"(

 לא מקובל .3

 א. מקובל  .4

 לא מקובל  ב.       

 מקובלג. לא 

ימם במועד  10יתווסף "איחור של עד   18  26

הנמצאת האישור לא ייחשב הפרה  

 יסודית"

 מקובל



 

 7עמ' 
 

 אישור 27

 ביטוח

 עבודות

 חודשים.  12תקופת תחזוקה לעדכן  .1  

 לגבי הרחבות וכו' בביטוח עבודות;  .2

 

a.   רכוש סמוך/רכוש עליו

להוסיף  –עובדים 

 ₪".   1,000,000"ומקסימום  

b.  הוצאות תכנון

   -ופיקוח/שכ"ט מתכננים 

מנזק מינימום    10%יבוא "

1,000,000   "₪ 

c.  רכוש בהעברה יעודכן

 ₪    1,000,000מינימום  

d.   יצוין מקסימום   -מתקנים

 ש"ח  2,000,000

e.  250,000יעודכן  –מבני עזר  

 ₪ 

f.   רכוש מחוץ לחצרים-  

משווי עבודה  10%יעודכן 

 ₪ .   1,000,000מינימום  

g. יבוא   -סות  פינוי הרי

 ₪    5,000,000ומקסימום   

h.  יבוא   –שינוים תוספות

 ₪    3,000,000ומקסימום 

i. יבוא   -הוצאות מיוחדות

 ₪   3,000,000ומקסימום 

 

 מקובל .1

 בקשות לא מקובלות  .2

 א. לא מקובל  .3

 מקובל .ג

. מקובל בכפוף להתאמת גבולות אחריות ובכפוף לתנאי אישור 4

 הביטוח 

 מקובל -. תקופת גילוי5



 

 8עמ' 
 

לגבי בכיסויים קודים בביטוח  .3

 עבודות:

a.  קבלנים   307למחוק קוד(

 כלולים בשם מבוטח( 

b.  329למחוק קוד . 

יוסכם כי  -לגבי אחריות מקצועית  .4

להוכחת קיום ביטוח אחריות כלפי 

צד שלישי רשאי המבוטח  לערוך 

פוליסה משולבת לביטוח אחריות 

 כלפי צד שלישי חבות מוצר אחריות 

מקצועית וחבות בעלי מוסכים   .5

 בגבולות אחריות משותפים. לגבי  

 12תקופת גילוי בביטוח חבות מוצר  .6

  6ת מקצועית חודשים וביטוח אחריו

 חודשים

הגנרטור מזין גם מערכות חיוניות האם יש    08.1.001 כתב כמויות  28

 צורך בכבל חסין אש?

 

 אין צורך בכבל חסין אש . 

29  08.4.004 

 

  האם ניתן לספק גנרטור עם מפסק ראשי 

 מובנה?

 חייב להיות כיחידה אחת . 

הוספנו את המחיר והמפרט הטכני של המפסק   08.4.004אך בסעיף 

. 

30  08.4.006 

 

יש צורך בקביעת   -מיקום פאנל כבאים  

 מיקום הפאנל, תוכנית ותוואי. 

אלה אם  -ממול לשומר פנל ימוקם על החופה של הדיזל גנרטור 

 המכללה תחליט אחרת 

היה מומלץ שיהיה על ביתן השומר ולא משנה מאיזה צד ) אך לא 

 אלה אם יש יועץ בטיחות למכללה והוא יחליט אחרת . –הכרחי ( 

31  08.4.007 

 

התוכנית שנשלחה לקבלנים עם מיקום הגנרטור ומסלול הכבלים   

 DWG} תשלח בפורמט  –מספקת את משרד האנרגיה 



 

 9עמ' 
 

לצורך היתר משרד האנרגיה יש צורך  

של המתקן, בקש להוסיף "תוכניות   בתכניות

 המתקן מסופקות ע"י המכללה" 

לקבלן הזוכה } לצורך הכנת תוכנית העמדה ,הארקות לגנרטור {{   

. 

32  08.4.009 

 

ניתן להוציא רשימת   -בקרת מבנה   

רגיסטרים, האם צריך לתכנן גם את 

 התקשורת?

 

 

 הפרמטרים / הרגיסטים הם

 .  , שעות עבודה מצטברות  גנרטור בעבודה   .1

 . KW/H. הספק נצרך לשעה   .2

 במיכל היום של הגנרטור . מצב/מפלס סולר  .3

שצריך לראות אותם בסקאדה וגם בנייד של מנהל 

הן על ספק/הציוד כולל תכנון הסקאדה במחשב , האחזקה 

 של מנהל האחזקה 

 אם צריך { .  – } נק' תקשורת יספק המזמין 

אבקש לאשר דיזל גנרטור שווה ערך עם מנוע    מפרט טכני 33

 מיצובישי ומחולל לירוי סומר

 מנוע מיצובישי איננו שווה ערך למנוע פרקינס. 

 : להביא את השווה ערך הנ"ל בלבד  ניתן

אמריקה בלבד עם  -USAמקורי תוצרת    Cumminsמנוע 

 יצרן  .  עודתת

 שאר המפרט ללא שינוי 

 

34 

 

 

 

 כללי

אבקש להגיע למדידות באתר עם קבלן    

 חשמל לפני הגשת ההצעה

-054נאי בטלפון עם לילך יוניתן להגיע למדידות בתיאום מראש 

   07.7.22עד תאריך    9079499

אבקש דחיה בשבוע לשאלות ההבהרה     כללי 35

 ולמועד ההגשה 

   מקובל. תצא הבהרה בנפרד

 


