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 להלן מענה לשאלת הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז: 
 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, בצרוף 

 חתימה וחותמת החברה.

 מס"ד
 מענה לשאלות פירוט השאלה  סעיף מס עמוד

1 

9 8 

אלף  . סכום הערבות במלים הינו "שני מיליון ושלוש מאות1
 מבקשים הבהרה. - ₪
 
 055. מבקשים להקטין את סכום ערבות ההצעה לכדי 2

 אלף, כך שיהווה סכום סביר בהשוואה להיקף המכרז.
 
. מבקשים להוסיף את המשפט "דרישה תיחשב כדרישה 3

אך ורק אם הגיעה באמצעות דואר רשום או שליח וכי כל 
וני דרישה שתגיע באמצעות פקסמיליה/מברק/דואר אלקטר

 לא תיחשב כדרישה לעניין ערבות זאת."
 
. במסמכי המכרז לא מצויין כי על ערבות ההצעה להיות 4

 צמודה למדד המחירים לצרכן, ואילו בנוסח יש הצמדה .
 נבקש הבהרה בנושא.

. הסכום צריך 1
להיות שני מיליון 

ושלוש מאות אלף 
, כמצוין בסכום ₪

 שבמספרים.
נבחנה הבקשה  .2

 .ונדחתה
הבקשה נבחנה  .3

 ונדחתה.
נוסח כתב  .4

, גוברהערבות 
הערבות צמודה 

מצ"ב נוסח  למדד.
כתב ערבות מתוקן 
אשר מחליף את זה 
שפורסם במסגרת 

 חוברת המכרז.

2 

04 11 

ימים  7. נבקש להוסיף כי חילוט הערבות יבוצע תוך 1
 מקבלת הדרישה לחילוט הערבות.

 
מ', כך  1לכדי . מבקשים להקטין את סכום ערבות ההצעה 2

 שיהווה סכום סביר בהשוואה להיקף המכרז.
 
. מבקשים להוסיף את המשפט "דרישה תיחשב כדרישה 2

אך ורק אם הגיעה באמצעות דואר רשום או שליח וכי כל 
דרישה שתגיע באמצעות פקסמיליה/מברק/דואר אלקטרוני 

 לא תיחשב כדרישה לעניין ערבות זאת."

הבקשה נבחנה . 1
 . דחתהנו

 2תשובה . ר' לעיל 2
 בטבלה 1לסע' 

)השאלה מוקמה לא 
עוסק  17סעיף  ,נכון

 (.ביצועבערבות 
 3תשובה . ר' לעיל 2

 בטבלה.  1לסע' 

3 

04 18 

ימים  7. נבקש להוסיף כי חילוט הערבות יבוצע תוך 1
 מקבלת הדרישה לחילוט הערבות.

 
. מבקשים להוסיף את המשפט "דרישה תיחשב כדרישה 2

אך ורק אם הגיעה באמצעות דואר רשום או שליח וכי כל 
דרישה שתגיע באמצעות פקסמיליה/מברק/דואר אלקטרוני 

 לא תיחשב כדרישה לעניין ערבות זאת."

 1תשובה . ר' לעיל 1
 בטבלה. 2לסע' 

 3תשובה ר' לעיל  .2
 לטבלה.  1לסע' 



0 

 .א25 01

 .ג' :25בסעיף 
(נבקש להוסיף את המילים :"על פי דין" לאחר המילים 1

 :"מכל אחריות"
 
( נבקש להוסיף את המילים :" שנקבעו בפסק דין חלוט 2

שלא עוכב ביצועו" לאחר המילים :"על כל סכום שיחויב 
 לשלם עקב נזקים"

נבחנה ( הבקשה 1
 .ונדחתה

נבחנה ( הבקשה 2
 .ונדחתה

5 

 .ג25 01

להוסיף את המילים :"על פי דין" לאחר המילים (נבקש 1
 :"מכל אחריות"

 
( נבקש להוסיף את המילים :" שנקבעו בפסק דין חלוט 2

שלא עוכב ביצועו" לאחר המילים :"על כל סכום שיחויב 
 לשלם עקב נזקים"

נבחנה ( הבקשה 1
 .ונדחתה

הבקשה נבחנה ( 2
 .ונדחתה

6 
 .ה25 01

לקזז כספים ללא כל עילה. הסעיף מאפשר למזמין לעכב או 
נבקש כי סעיף יאוזן באופן שגורם בלתי תלוי יכריע אם 

 התקיימות הנסיבות המתוארות בפסקאות ג' או ד'".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

1 

 .ו25 01

(נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים 1
 "רשאי לעכב".

(נבקש להסיר את ההגבלה ביחס לנזק פיזי של ממש 2
הנראה בעין ולקבוע כי הספק לא יהיה אחראי במקרה של 
חבלה מכוונת בגוף מד המים. די בכך שבוצעה שהחבלה 
היא מכוונת ואין זה סביר כי רק במקרים של נזק פיזי של 

 ממש הנראה בעין תוגבל אחריות הספק".

הבקשה נבחנה ( 1
 .ונדחתה

הבקשה נבחנה ( 2
 .ונדחתה

8 
 .ו24 01

נבקש להוסיף את "בהתאם להצעת המציע וכאמור במסמכי 
 המכרז" לאחר המילים "להחליף את המד על חשבונו" 

הבקשה נבחנה 
 .ונדחתה

 

9 
 .א22 02

נבקש להוסיף את המילה "סביר" לאחר מילים :"והפרה זו 
 לא תוקנה תוך זמן" 

 הבקשה מתקבלת

14 
23 2 

מנכ"ל  נבקש להבהיר כי הכוונה במנהלי התאגיד היא
 וסמנכ"לים.

 הבקשה מתקבלת

11 
 .ג7 31

נבקש להבהיר כי אחריות הספק לפי סעיף זה תהא לפי כל 
 דין.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

12 
39 13 

נבקש להבהיר כי כל שינוי שיתבקש יהיה בהתאם ובכפוף 
 למפרט הטכני המיוחד.

הבקשה נבחנה  
 ונדחתה

13 

 .יד3 36

המיידי הנדרש לאספקה נא הבהרתכם מה כמות המלאי 
 למחסני יובלים עם החתימה על ההסכם.

מדי המים החדשים 
והמשומשים 

שיפורקו יוחזקו 
במחסנ)ים( של 
הקבלן כמפורט 

 155עמ'  –במכרז 
ס'  152ועמ'  1.3ס' 

4.1.4. 
כמות מדי המים 

החדשים במחסנים 
בכל נקודת זמן 

 2תהיה לפחות 
 –חודשי התקנה )כ 

מדי מים  4,555
 מסוגים שונים(. 

10 
51 

נספח 
 1.2ב.

נבקש להוסיף את המילים :"שירותי תקשורת בקשר עם" 
לאחר המילים "תיאור הפעילות /השירותים/ העבודות/ 

 המוצרים נשוא אישור הביטוח" 

ניתן להוסיף ככל 
שזה תואם את 
 מהות השירות



15 

61 1..1 

הטכנולוגיות המתקדמות של התקשורת הפתוחה מסוג 
LoRa ו-NB-IoT  מוגדרות רשמית במסמכי המכרז

כמתקדמות יותר, וידרש שדרוג עתידי אליהן ותמיכה 
בחיבור וקליטת מדי מים של יצרנים אחרים הפועלים 

בטכנולוגיות אלו, לכן נבקש לתת תעדוף משמעותי למערכת 
אחת הטכנולוגיות  אשר כבר בשלב המכרזי תוצע תחת

הנ"ל. נבהיר כי כבר כיום חברתנו מציעה ומיישמת פתרונות 
עיר חכמה ויישומי מדידה בטכנולוגיות פתוחות בכל רחבי 

 המדינה.
בכל מקום בו מופיע המינוח  -נבקש להוסיף הבהרה לסעיף 

-, הכוונה הינה לרשתות הLoRaו/או  LoRa-טכנולוגיות ה
LoRaWAN נולוגית הסטנדרטיות ולא לטכLoRa 

כשלעצמה אשר יכולה להיות מיושמת באופן קנייני סגור 
, LoRaWAN certifiedו/או  LoRaWANבמידה ואינה 

נבקש לציין הבהרה זו וכן להבהיר כי נדרש לקיים אישור 
LoRaWAN certified רשמי מה-LoRa Alliance  לכל

יחידת קצה/מוצר תקשורת אשר יוצע במכרז זה או כזה 
-אשר המזמין ירצה לחבר בעתיד הפועל בטכנולוגיית ה

LoRa  על מנת לשמר את הגדרת המכרז כי המדובר על(
 פרוטוקולים פתוחים בהקשר זה ולא פרוטוקול קנייני(.

 הבקשה לתיעדוף
טכנולוגיות תקשורת 

 נדחית. -פתוחות  
מדובר בדרישה 

שמחייבת את כל 
 המציעים.

 
 
 
 
 
 

 הבהרה:
 LoRa-הכוונה 

-לרשת ה
LoRaWAN 

16 
65 

כללי 
 ב

מתבקש לתת תעדוף משמעותי  -מבנה המערכת והפעלתה 
 בשקלול האיכות למערכת ללא רכזות, רפיטרים או ממסרים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

11 

66 
2.3.1

0 

נבקש להבהיר כי בכל מקרה גם במדי מים מסוג א"ס או 
א"מ ידרשו לכל הפחות אותן דרישות כפי המפורט למדי 

 המים המכאניים.

אין קשר בין מס'  
הסעיף והעמוד 
 לשאלה/בקשה.

 
בכל מקרה הבקשה 

 נבחנה ונדחתה

18 
14 

4.8 
נבקש להבהיר כי בכל מקרה הדרישות למד מים א"ס או 

 א"מ לא יפחתו מאלו של מד מים מכאני.
הבקשה נבחנה 

 ונדחתה

19 

10 

 ה

מתבקש מתן תעדוף להצעת טכנולוגיות תקשורת מתקדמות 
פתוחות בפרוטוקולים הרשומים במכרז )בגרסתם 

הסטנדרטית והפתוחה(, לרבות העדר צורך הממסרים, 
רפיטרים ורכזות, ביחס לפתרונות אשר ידרשו זאת ובפרט 

 ביחס לפתרונות בעלי פרוטוקול תקשורת קנייני

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

24 

96 
פרק 

.1.1ז
1 

נבקש כי דרישת המינימום  - 3ביחס למדי המים בקוטר "
. נציין כי ביחס למדי 205ולא  255גדול שווה  Rתעמוד על 

גדול שווה  Rדרישת המינימום הינה  2"-ו 1.0המים בקוטר "
125. 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

21 
98 

7.3 

 –הבקשה מתקבלת   יח'. 15נבקש את עדכון הכמות המצוינת לעד 
יח' האריזה  15עד 

  2של מדי מים עד "

22 

 מחירון

מסמך 
 ו

נבקש כי ההתייחסות תהיה  - 2.54.52-ו 2.54.51סעיפים 
על מנת לדמות  Q1-לתחילת המדידה של מד המים ולא ל

. UFRלפעולתו עם  UFRבאופן מיטבי את שו"ע המד ללא 
אינו חלק מתקינת מד  UFR-בהקשר זה נציין כי התקן ה

והמד היחיד אשר נבדק באופן תקני עם התקן זה המים, 
ליטר לשעה, ולכן לא ניתן  32של  Q1אושרו כשהם בעלי 

שיפור תקני עדיף על כך בשום אופן  UFR-לייחס להתקן ה
)אחרת המד המדובר היה מאושר בהתאם(, אלא רק 

להתייחס לתחילת המדידה של מד המים כשו"ע לאופן 
 UFRקרה של התקנת הפעולה האקוויוולנטי הנדרש במ

 בהתאם לקריטריון הספיקות המופיע במסמכי המכרז.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה
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בהתאם למסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת . 1
 ..24.2.1הצעות נקבע ליום

המדובר במכרז המצריך פתרונות הנדסיים  .2
 .וטכנולוגיים מורכבים

לאור האמור, ובשים לב לעובדה כי המועד להגשת . 3
 והתשובות להן .12.2.251שאלות הבהרה נקבע ליום 

יינתנו לכל היותר ימים בודדים לפני המועד הקבוע 
 35להגשת ההצעות, זקוקה סלקום לשהות קצרה בת 

יום לצורך מציאת פתרונות מתאימים, ביצוע שדרוגים, 
 שרויות עםסגירת תנאים מסחריים, ובחינת התק

קבלני משנה אשר יכולים להוסיף מומחיות ייחודית 
 .הרלוונטית לשירות

השהות המבוקשת תאפשר לסלקום להגיש הצעה . 4
 מתאימה, שללא ספק תאפשר לתאגיד לקבל החלטה

מושכלת, וקביעת המציע וההצעה הטובים ביותר 
 .להתקשרות

מדובר בארכת זמן קצרה, לעומת משך הפרויקט, 5.
 כדי לפגוע בלוחות הזמנים או במציעים שאין בה

 .האחרים

לאור האמור נודה להסכמת התאגיד לדחיית מועד  .2
 .הגשת ההצעות כמבוקש

נודה לקבלת התייחסותכם בהקדם האפשרי לידי 7.
 עידן ווסקו

הבקשה מתקבלת 
ראה  באופן חלקי

הודעת הבהרה מס' 
. מועד הגשת 1

ההצעות נדחה 
בשבוע, כך שבין 

מועד מתן התשובות 
לשאלות ההבהרה 
לבין מועד הגשת 

ההצעות ישנם 
שבעה ימים, 

בהתאם למקובל 
 ולהוראות התכ"ם.
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מבקשים לקבל את טבלת המחירים בקובץ אקסל על 
 מנת שניתן יהיה לקצר זמנים

 

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה

 
נשלח המחירון 

 -בפורמט גדול יותר 
PDF 

 

מס'  נספח מס'
 סעיף

 מענה לשאלות פירוט השאלה עמ'

       נושאים כלליים 
נבקש להגדיר במסמכי המכרז  כללי כללי כללי 42

 "הצלחת הפיילוט"את המונח 
ובהתאם לכך לתקן את ההסכם 

ואת טופס ההזמנה להציע 
הצעות כך שבכל מקום בו 

"לשביעות נכתבו המילים: 
, בכל אופן שהוא, יבואו רצון"

"בהתאם במקומן המילים:  
 להוראות הסכם זה".

בנוסף ובהקשר זה, נבקש לתקן 
את ההסכם ואת טופס ההזמנה 

להציע הצעות כך שבכל מקום 
"לשביעות בו נכתבו המילים: 

, בכל אופן שהוא, יבואו רצון"
"בהתאם במקומן המילים:  

 .להוראות הסכם זה"

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה.

 
 הבהרה:

 יש הגדרה
של  מפורטת

הפונקציות 
 שיבדקו בפיילוט 

נבקש דחייה במועד הגשת  כללי כללי כללי 49
 במכרז בשבועיים

הבקשה מתקבלת 
ראה  באופן חלקי



 

 

 

הודעת הבהרה 
. מועד 0מס' 

הגשת ההצעות 
נדחה בשבוע, כך 
שבין מועד מתן 

התשובות 
לשאלות 

ההבהרה לבין 
מועד הגשת 

ההצעות ישנם 
שבעה ימים, 

בהתאם למקובל 
ולהוראות 

 התכ"ם.
נבקש לקבלת את כתב הכמויות  כללי כללי כתב כמויות 42

 באקסל 
 42 -ר' תשובה ל 

כיוון שמחיר מכרז הבקרה  049 1.04.10 מחירון מסמך ו' 41
מגולם במחיר המד נבקש כי 

במקרה של שילוב מונים 
בפרוטוקול פתוח כדומאת 

LORA  במידה של חיבור
 11%בכמות של לכל הפחות 

ממס' המדים במערכת, תפוצה 
החברה המבצעת  בסכום של 

ממחיר כל מד מעבר  2%
למצויין בכתב  הכמויות.  או 

לחילופין נבקש להגביל את 
ות המדים שיחוברו עי כמוי

 % 01אחרים למקסימום 
 מכמות המדים בפרויקט

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מסמך ז  41
 שקלול הצעות  -

נבקש להוסיף ניקוד בטבלת  041 כללי
ניקוד האיכות למציע אשר לא 

 הורשע בפלילים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מסמך ז  11
 שקלול הצעות  -

 נבקש להוסיף ניקוד בטבלת 041 כללי
ניקוד האיכות למציע אשר לא 

הורשע בתאום מחירים 
 במכרזים של תאגידי מים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מסמך ז  10
 שקלול הצעות  -

בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות  041 כללי
מהפיתרון המוצע, נבקש 

להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון 
 של רכזות תקשורת בגיבוי חם.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 מסמך ז 14
 שקלול הצעות  -

בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות  041 כללי
מהפיתרון המוצע, נבקש 
להוסיף ניקוד טכני עבור 

"מערכת ירוקה" , מס' שידורים 
 מינימאלי.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מסמך ז  11
 שקלול הצעות  -

בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות  041 כללי
המוצע, נבקש  מהפיתרון

להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון 
 של מס' רכזות תקשורת נמוך

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מסמך ז  12
 שקלול הצעות  -

בתוך סעיפי ניקוד ההתרשמות  041 כללי
מהפיתרון המוצע, נבקש 

להוסיף ניקוד טכני עבור פיתרון 
 של מערכת ללא מממסרים

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

אישור  3נספח נ 
       מחזור כספים



דיווח על שנת  12
במסגרת  4101

 2טופס 

כידוע לכם הדוחות עבור שנת  42  
עדיין לא סוקרו  4101הכספים 

ע"י משרד רו"ח ויבדקו ויסוקרו 
 בהמשך השנה

במכרז אחר שנתקלנו בסוגיה 
דומה בנוגע לדרישה זו, קיבלנו 

במסגרת תשובות לשאלות 
הבהרה כי הדרישה שבמסגרת 

מסמך זה רלוונטית לשנת 
 4101ואילו לשנת  4109-4102

ומכיוון שלא קיימים עדיין 
דוחות סקורים ומבוקרים ניתן 

להצהיר רק עבור מחזור 
לפי הדיווח למע"מ הכספים 

 בלבד.
 4101לאשר כי עבור שנת נבקש 

הדיווח יהיה על בסיס הדיווח 
למע"מ בלבד של מחזור 

החברה. כלומר להוריד את 
" מסעיף ג' של 4101-המילים "ו

 2טופס 

 הבקשה מתקבלת

 –מסמך א'  
תנאי המכרז 

והוראות 
 למשתתפים

      

שלב הפיילוט  19
 ובחירת זוכה

נבקש למחוק את המילים:  2 4.9
"למציע הזוכה לא ישולם 

מאומה עבור הקמת הפיילוט 
ופירוקו" ולקבוע כי תשולם 

למציע הזוכה תמורה בגין 
הוצאות שהושקעו בפועל 

 במסגרת הפיילוט.                             

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

שלב הפיילוט  12
 ובחירת זוכה

 -ו 4.2
4.1 

בנסיבות המתוארות נבקש כי  2
בסעיף, החברה תאפשר למציע 
השני להסכים או לסרב לביצוע 

ההתקשרות לרבות הארכת 
 תוקף הערבות.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

שלב  11
התקנת0הרחבת 

 מערכת קר"מ

נבקש כי במקרה של  2 1.4
קיצור0סיום ההתקשרות על ידי 

החברה, המציע הזוכה יהיה 
זכאי להחזר הוצאות 

ההתקשרות  קיצור0הפסקת
( פיצוי בגין הזמנות 0כדלקמן: )

שהוצאו לצורך ביצוע העבודות 
( פיצוי 4ואשר לא ניתן לבטלן; )

לקבלני משנה בגין ביטול 
ההתקשרות עימם, כקבוע 

( פיצויי 1בחוזים עמם; )
( 2) -פיטורים לעובדים; ו 
משווי  01%תשלום פיצוי בגובה 

יתרת העבודות שלא בוצעו עקב 
ת על ידי הפסקת העבודו

 החברה.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

תנאי סף ניסיון  12
קבלני משנה 
 נדרש להצגה

נבקש להבהיר שכפי שמצויין  9 2.2
במס' מקומות במכרז כי 

הניסיון הקבלני הנדרש להצגה 
הינו על בסיס ניסיון עבר 

והטכנולוגיה המוצעת במכרז 
זה לרבות שיטת מדידת מד 

 המים וטכנולוגית התקשרות

נבחנה  הבקשה
 ונדחתה



נבקש להפחית את % המשקל  11 4+א0א שקלול הצעות 21
" )מדי 102היחסי של מד מים 

)מצטבר  41%מים ביתיים( מ 
 01%הסעיפים( לכל היותר ל  4ל

מדובר אומנם בחלק העיקרי 
של המערכת ברמת כמויות 

המדים אך ההשפעה של המדים 
הראשיים הינה קריטית ברמת 

חת חישובי פחת ומניעת פ
שלישי. ניקוד כזה יכול לגרום 

למציע לתעדף מדים פחות 
איכותים במדים הגדולים ובכך 

להוריד את רמת המערכת 
המוצעת. כמו כן נציין כי קיים 
רק מתמודד אחד שיכול לענות 

במלואו על סעיף זה ולכן 
קיימת העדפה מראש למציע 

 41%יחיד במצב הנוכחי של 
ניקוד איכות לקוטר מד המים 

 ע הנ"ל . המוצ

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

שאלת הבהרה בנושא מכפיל  00 04.2 הצעת המחיר 20
 השרות בשלב ההקמה

למסמכי  04.2במסמך א' סעיף 
( מצוין כי 00המכרז )עמ' 

"חישוב הצעתו הכספית 
הכוללת של המציע תבוצע ע"י 
חישוב מכפלת מחירי היחידה 
בכמויות המפורטות במחירון 

 ובמכפיל השרות".
במסמכי המכרז פרק י'  סעיף 

( ניתן הסבר 001)עמ'  0.0
מכפיל השרות מפורט למהות 

"לצורך יצירת ומטרתו:  
"מכנה משותף" לתמחור מדי 

המים מוגדרת תקופת שרות 
" . כלומר, מכפיל בסיסית

השרות נועד לאפשר ביצוע 
השוואה כלכלית בתנאים זהים 

להצעות העומדות בדרישות 
ת, תקופת השרות הבסיסי

בהשוואה להצעות בהם מדי 
המים המוצעים הינם בעלי 

תקופת שרות קצרה יותר )או 
 ארוכה יותר(. 

-ו 4.4בהמשך מובהר  בסעיף 
( כי תקופת 009)עמ'   4.1

האחריות הראשונה הינה שש 
"למזמין תהיה שנים וכי 

אופציה להתקשרות לשתי 
 6תקופות שרות נוספות של 

  שנים כל אחת".
ועד לנרמל מכפיל השרות נ

מבחינה כלכלית את ההצעות 
כך שבמקרה ומציע מסוים 
מציע מד מים לגביו תקופת 

השרות קצרה מהתקופה 
הבסיסית המוגדרת במכרז, 
מכפיל השרות יאפשר לבצע 

ניתוח כלכלי משוקלל המאזן 
את הפערים בין תקופות 

השרות השונות של מדים 
המוצעים במסגרת המכרז. 

 לשם המחשה: עבור מד מים

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה.

 
 הבהרה:

מכפיל תקופת 
יחול רק השרות 

לגבי שלב 
)טרייד  התחזוקה

כמפורט  –אין( 
 01.4ס'  00בעמ' 



שנים  9בעל תקופת שרות של 
הזהה לתקופת השרות 

שנים המוגדרת  9הבסיסית של 
 – 102במכרז עבור מד מים "

. M=0מכפיל השרות יהיה 
בעל  102לעומת זאת מד מים "

( שנים 2תקופת שרות של חמש )
במקום שש שנים יהיה מעל 

 . M=002מכפיל שרות 
לפיכך, עבור מד מים שתקופת 

מים השרות שקבעה רשות ה
שנים,  9שנים במקום  2הינו 

משמעות הדבר שמשך שלוש 
 1) שנים 1/תקופות שרות יהיה 

שנים( וכך המזמין  2פעמים 
יצטרך להצטייד במדי מים 

שנים לפני המועד  3חדשים 
בו היה אמור התאגיד  המיועד

להצטייד לו ההצעה עמדה על 
תקופות  1שנים ) 01תקופה של 

 שנים(.  9של 
המכרז עולה כי מעיון במסמכי 

נפלה אי הבנה במסמך א' ולא 
מכפיל השרות ישמש הוגדר כי 

גם לנירמול מחיר מדי המים 
אי הבנה גם בשלב ההקמה. 

זאת יוצרת עיוות כלכלי 
שמעוות את ההשוואה בין 

ההצעות בעלות תקופות שרות 
שונות. עיוות זה יכול להשפיע 
בעשרות אחוזים על ההשוואה 

להם  בין הצעות של מדי מים
קבע רשות המים תקופת שרות 

 שונה. 
לפיכך, כדי לשמור על איזון 

ומכנה משותף בהצעות השונות 
נדרש שהוראות המכרז יעודכנו 

מחיר המוצע למדי ויקבע כי 
צריך  בשלב ההקמההמים 

להיות מוכפל בכמות מדי המים 
 השרות.  כפול מכפיל

שאלת הבהרה בנושא מכפיל  00 01.4.1 שקלול הצעות 24
השרות לדגמי מדי המים 

 בקטרים השונים
הוראות המכרז צריכות לקבוע 

באופן מפורש שעבור כל דגם 
של מד מים יחושב מכפיל שרות 
לאותו דגם. הוראות המכרז כפי 

 2.2שמופיעות במסמך א' סעיף 
( מפרטות את שיטת 04)עמ' 

(, Mהחישוב של מכפיל שרות )
אולם לא צוין במפורש כי עבור 

כל קוטר של מד מים )רגיל 
וגלאט( יחושב מכפיל שרות 

נפרד. נדרש כי הוראות המכרז 
יעודכנו ויצוין במפורש כי 

( מכפילי שרות 9יחושבו שישה )
אחד עבור כל  -נפרדים 

 טר0דגם של מד מים.קו

כמוגדר  אכן, 
עבור כל  -במכרז 

קוטר של מד מים 
)רגיל וגלאט( 
יחושב מכפיל 

 .שרות נפרד

הבקשה נבחנה  נבקש למחוק את הסעיף. 02 02.1.1 שמירת זכויות 21
 ונדחתה



נוסח  - 4טופס  22
ערבות בנקאית 

ערבות  -למכרז 
 הגשה

נבקש למחוק את המשפט  41  
"ערבות זו תהא כדלקמן: 

ניתנת להארכה בהתאם 
לדרישתכם אשר תימסר לנו 

בכתב ו לא יאוחר מהמועד 
לחילופין נבקש לשנות הנ"ל." 

את הנוסח כך שהארכת 
הערבות תתאפשר לכל היותר 

עד לשנה ממועד תוקף הערבות 
הנקוב בנוסח הערבות קרי 

42.9.41 . 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 – 1טופס  22
התחייבות 

על לשמירה 
 סודיות

  11  
 – 1טופס 

התחייבות 
לשמירה 
 על סודיות

)כתב  1נבקש להכפיף טופס  . 0
התחייבות לשמירה על סודיות(, 

לכל החריגים המקובלים אשר 
לא יכללו במונח "מידע סודי": 

)א( מידע אשר, היה נחלת הכלל 
טרם הגעתו לקבלן ו0או למי 

מטעמו ו0או היה לנחלת הכלל 
לאחר הגעתו לקבלן ו0או למי 
מטעמו, שלא בשל מעשה או 

מועד מחדל של הקבלן, והכול מ
שבו הפך המידע לנחלת הכלל; 

ו0או )ב( מידע אשר הקבלן 
יידרש על ידי גוף רשמי של 

המדינה או על ידי בית משפט 
למוסרו; ו0או )ג( מידע שנמסר 
לקבלן ו0או למי מטעמו על ידי 
צד שלישי שלא תוך הפרה של 

חובת סודיות שבין אותו צד 
שלישי לבין הקבלן ו0או מי 

הפרה של מטעמו ו0או שלא תוך 
חובת סודיות בין אותו צד 

שלישי לבין הגורם שממנו קיבל 
 את המידע הסודי".

 4.2. נבקש לשנות את סעיף 4
כך שסמכות השיפוט  1לטופס 

במקרה של הפרת כתב 
ההתחייבות תהיה מסורה לבית 

 יפו בלבד. -המשפט בתל אביב
 4.2. נבקש למחוק מסעיף 1

את המילים: "או  1לטופס 
 ך".הבורר המוסמ

 4.1. נבקש להוסיף בסעיף 2
לאחר המילים:  1לטופס 

"מכוח כתב התחייבות זה" את 
המילים: "ובלבד שזכויות נותן 
השירותים לא תפגענה כתוצאה 

 מהמחאה".   

0 . 
 :0.2הוספת סעיף 

במונח "מידע "
סודי" לא יכלל 
המידע שלהלן, 

שאין  ובלבד
כדי  מובפרסו

לפגוע בצדדים 
 שלישיים: 

אשר  )א( מידע
היה נחלת הכלל 

טרם הגעתו 
לקבלן, שלא בשל 

מעשה או מחדל 
של הקבלן, והכול 

ממועד שבו הפך 
המידע לנחלת 

 הכלל.
)ב( מידע אשר 

הקבלן יידרש על 
ידי בית משפט 

למוסרו, ולאחר 
שבית המשפט 

שמע את עמדת 
 התאגיד בענין.

)ג( מידע שנמסר 
לקבלן על ידי צד 
שלישי שלא תוך 
הפרה של חובת 

ודיות שבין ס
אותו צד שלישי 

לבין המזמין 
ושלא תוך הפרה 
של חובת סודיות 

בין אותו צד 
שלישי לבין 

הגורם שממנו 
קיבל את המידע 

 הסודי.
 נבחנה. הבקשה 4

 .ונדחתה
 נבחנה. הבקשה 1

 . ונדחתה
 לאחר הבהרה: 
"הבורר  המילים

יוספו " המוסמך
: המילים הבאות

 שהצדדים")ככל 
 לבורר יפנו

 להוראות בהתאם
, הבוררות חוק
 (".0291-"חתשכ



הבקשה נבחנה .2
 ונדחתה.

 –מסמך ב'  
חוזה 

 ההתקשרות 

    
  

נבקש כי ביחס לכל מקום  19 ב 1 מהות ההסכם 29
בחוזה המתייחס להוראות 

לקבלן על ידי    שינתנו
הממונה0מפקח0מנהל, יובהר כי 

הקבלן יפעל בהתאם להוראות 
הממונה0מפקח0מנהל ובלבד 
שאינן חורגות מהתחייבויות 

הקבלן על פי החוזה, התנאים 
הכלליים המיוחדים, המפרט 

הטכני וכתב הכמויות, וכי 
במידה והוראות כאמור יהיו 

כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, 
שינויים לרבות  יופעל מנגנון

התאמת התמורה, כפי שיוסכם 
 בין הצדדים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש להבהיר כי הקבלן יהא  19 ט -ז ו 1 מהות ההסכם 22
זכאי להחזר הוצאות ו0או 

שיפוי בגין עלויות והוצאות 
שנגרמו לו בשל טובין שנרכשו 

על ידו עבור החברה אך לא 
נרכשו0נוצלו על ידי החברה 

 בפועל.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

. נבקש להבהיר כי איחורים 0 19 יא 1 מהות ההסכם 21
מכל סוג שהוא אשר לא נגרמו 

בשל מעשה או מחדל של הקבלן 
או שלא היו בשליטת הקבלן, 

לא ייחשבו במניין לוחות 
 הזמנים ולא יוטל קנס בגינם.

. נבקש להוסיף בסוף המשפט 4
את המילים: "הטלת קנס 

תעשה רק  בהתאם לסעיף זה
לאחר שניתנה לקבלן הודעה, 

ימים  02מראש ובכתב, לפחות 
טרם ההחלטה על הטלת הקנס 

 כאמור".

. הבקשה נבחנה 0
 ונדחתה.

. הבקשה נבחנה 4
 ונדחתה.

נבקש כי בנסיבות המתוארות  19 יב 1 מהות ההסכם 22
בסעיף, תינתן לקבלן הודעה 

מוקדמת טרם רכישת הטובין 
באמצעות ספק אחר ומתן 
אפשרות לקבלן לבצע את 

הרכישה הנדרשת בעצמו. ככל 
והרכישה מתבצעת באמצעות 

נבחנה הבקשה 
ונדחתה ואולם 

מובהר כי הקבלן 
לא יישא 

באחריות לטובין 
ולטיב הביצוע של 

העבודות 



ספק אחר, נבקש להבהיר 
שהקבלן יישא בעלות הישירה 

לכך, ללא תוספות0הוצאות 
נלוות. כמו כן, נבקש להבהיר כי 

הקבלן לא יישא באחריות 
לטובין ולטיב הביצוע של 

העבודות האמורות, שבוצעו 
 באמצעות אחר.

האמורות, 
שבוצעו 

 אחר באמצעות
 

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף  19 יג 1 מהות ההסכם 21
 הינו כפוף להוראת שינויים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מהות ההסכם  20
 והיקף ההסכם

 2 -יד ו  1
 ה

יד לחוזה על  1בהתאם לסעיף  12 -ו 19
הקבלן לדאוג כי יהיו במחסני 

יובלים מלאי מיידי בכמות 
המוגדרת במסמכי המכרז 

מדי מים(. לצד האמור,  22,111)
ה לחוזה, נקבע 2בהתאם לסעיף 

כי המזמין אינו מתחייב להזמין 
מהקבלן את הכמות האמורה. 

נבקש להבהיר כי המזמין ישלם 
לאי לקבלן בכל מקרה עבור המ

המיידי כאמור, בכפוף לאספקה 
בפועל, גם בנסיבות בהן החוזה 

 הסתיים מכל סיבה שהיא. 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 
 הבהרה:

 .01ר' מענה למס' 

נבקש כי ככל ולקבלן נגרמו  12 ב2 היקף ההסכם 24
עלויות0הוצאות נוספות עקב 

הנחיות המזמין בהתאם לאמור 
בסעיף זה, הקבלן יהיה זכאי 

מלוא עלויותיו בקשר לתשלום 
 לכך.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש להבהיר כי בגין הרחבת  12 ד-ג 2 היקף ההסכם 21
השירותים תשולם לקבלן 

תמורה על פי מחירי היחידה 
עבור כל מד מים ובהתאם 

 להסכם. 01להוראות סעיף 

 הבקשה מתקבלת

נבקש להבהיר כי המילה  12 ב 1 קבלת העבודה 22
"מושלם" מתייחסת להשלמת 

ביצוע. ככל והיא מתייחסת 
לאמת מידה לביצוע, נבקש כי 

במקום המילה: "מושלם" 
ייכתב: "על פי סטנדרטים 

 מקצועיים מקובלים". 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש לעדכן את הסעיף כך  12 ד  1 קבלת העבודה 22
שתיקונים והשלמות טכניים לא 

את מועד "קבלת ידחו 
 העבודה".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש כי במקום המילים:  12 ו 1 קבלת העבודה 29
"הרשימה האמורה" תבוא 

 המילה: "בפרוטוקול".

 הבקשה מתקבלת

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  12 ז 1 קבלת העבודה 22
המילים: "זאת לאחר שניתנה 

לקבלן הודעה בכתב טרם ביצוע 
התיקון והקבלן לא ביצע את 

התיקון בהתאם להוראות 
 ההסכם". 

נבקש כי הניכוי יבוצע לאחר 
מתן הודעה בכתב לקבלן ורק 
בגין ביצוע בפועל של המזמין 
או מי מטעמו. לפיכך, נבקש 

ין שלא למחוק את המילים: "וב
 בוצע".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש למחוק את הסעיף או  12 ח 1 קבלת העבודה 21
להכפיפו רק למקרים של 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה



תיקונים או פגמים חריגים. 
לחילופין, נבקש ליתן לקבלן 
 2לכל הפחות הודעה בכתב של 

ימים טרם ביצוע 
 הניכוי0קיזוז0חילוט. 

להבהיר כי התמורה נבקש  11 א 01 התמורה 22
תשולם לקבלן על פי המחירון 
הנקוב בנספח ו' בניכוי אחוז 

 ההנחה שהציע הקבלן במכרז.

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה

 
 הבהרה:

הצעת המחיר לא 
מבוססת על % 

נדרש  –הנחה 
להציע מחיר לכל 

 סעיף בנפרד.
נבקש להבהיר כי הצמדה למדד  11 00 התייקרויות 91

הבסיס במכרז תחול במהלך כל 
תקופת ההתקשרות לרבות 
 תקופת התחזוקה0שירות. 

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה

נבקש כי האמור בסעיף זה לא  11 ג 00 התייקרויות 90
יחול במקרה של ארכה שניתנה 

לקבלן במקרים שלא 
בשליטת0אשמת הקבלן ו0או 
במקרים שלא הייתה לקבלן 
אפשרות למנוע את העיכוב 

 בגינו ניתנה הארכה.

הבקשה מתקבלת 
בחלקה כך 

ר בסעיף ושהאמ
זה ייתייחס רק 

במקרים בהם לא 
הייתה לקבלן 

שליטה ועניין זה 
ייקבע ע"י 

 התאגיד בלבד.
נבקש לקבוע טרם המועד  12 ב 04 תנאי תשלום 94

האחרון להגשת הצעות, 
קריטריונים בקשר עם 

הצלחת0אישור הפיילוט על ידי 
המפקח. כמו כן, נבקש לקבוע 
כי תשולם לקבלן תמורה בגין 

הוצאות שהושקעו בפועל 
 במסגרת הפיילוט.                             

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

ק את המילים: "או נבקש למחו 12 ד 04 תנאי תשלום 91
שרמתם לא תשביע את רצון 
המפקח". לחילופין, לשנותם 

למילים: "או שלא הוגשו 
 בהתאם להוראות ההסכם".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש להבהיר כי שינויים  12 01 אישור חשבונות 92
בעבודות שלגביהן החשבונות 
אושרו ו0או דרישה להחלפת 
חומרים0ציוד0מוצרים יערכו 

למנגנון השינויים בהתאם 
 0למסמך ג. 00המפורט בסעיף 

 תנאים כללים מיוחדים. –

מובהר כי 
השינויים יתבצעו 

בהתאם למנגנון 
השינויים הקבוע 

למסמך  00בסע' 
 .0ג

חשבון סופי  92
ומועד תשלום 
ותשלום עבור 

שרות לאחר 
תום תקופת 

 האחריות

 -ג ו 02
09 

תשלום הצמדה וריבית בגין  12
מובהר כי  –התשלומים פריסת 

פריסת התשלומים מהווה סוג 
של מימון עבור המזמין. לפיכך, 

נבקש כי בגין פריסת 
התשלומים במהלך תקופת 

ההתקשרות ותקופת 
השירות0תחזוקה תשולם גם 

ריבית. כמו כן, על מנת לשמר 
את ערך הכסף במהלך פריסת 
התשלומים, נבקש לעדכן את 

הסעיף כך שתחול הצמדה 
סיס גם בגין פריסת למדד הב

התשלומים במהלך תקופת 
ההתקשרות ותקופת 

 השירות0תחזוקה.

הבקשה נדחית 
וההנחיות הן 

בהתאם להוראות 
 ההסכם

 הבהרה:
לגבי נושא 

 –ההתייקרויות 
לפי המוגדר 

 במכרז



נבקש כי לאחר המילים: . 0 21 ה 02 ערבות ביצוע 99
"יפר הקבלן" יבואו המילים: 

 "הפרה יסודית".
נבקש להוסיף בסוף המשפט . 4

את המילים: "וזאת לאחר 
שניתנה לקבלן הודעה, מראש 

ימים טרם  02ובכתב, לפחות 
ההחלטה על מימוש0חילוט 

הערבות ולאחר שניתנה לקבלן 
הזדמנות להתגונן טרם 

 חילוט0מימוש הערבות".

נבחנה הבקשה . 0
 ונדחתה

נבחנה הבקשה . 4
 ונדחתה

. נבקש כי חילוט כאמור יעשה 0 21 ו 02 ערבות ביצוע 92
ה  02בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם. 
. כמו כן, נבקש כי הארכת 4

תוקף הערבות תעשה אך ורק 
בהתאם להוראות ההסכם ורק 

 מטעמים של פקיעת תוקף. 

. הבקשה לא 0
 ברורה.

הארכת . 4
הערבות תעשה 

בהתאם להוראות 
 .ההסכם

 
כל מקרה בו  נבקש להבהיר כי 21 ז 02 ערבות ביצוע 91

יממש המזמין את ערבות 
הקבלן, או כל חלק ממנה, 

ייחשב מימוש זה כפיצוי 
מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה 

 בגינה מומשה הערבות.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

ערבות לתקופת  92
האחריות 

 והשרות

 -א ו 01
 ב

נבקש כי שיעור הערבות  21
לתקופת האחריות והשירות 

( 2%אחוזים ) 2תעמוד על 
מסכום החשבון הסופי וכי זה 

יפחת באופן יחסי במהלך 
תקופת האחריות והשירות )קרי 

4.2% ,0.42%  .) 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 

ערבות לתקופת  21
האחריות 

 והשרות

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  21 ו 01
"וזאת לאחר שניתנה המילים: 

לקבלן הודעה, מראש ובכתב, 
ימים טרם ההחלטה  02לפחות 

על מימוש0חילוט הערבות 
ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות 

להתגונן טרם חילוט0מימוש 
 הערבות".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש כי קיזוז יבוצע עבור  21 02 קיזוז 20
סכומים קצובים ומוכחים בגין 

בלבד. חבות מכוח הסכם זה 
כמו כן, נבקש כי הקיזוז יבוצע 

רק לאחר מתן התראה בכתב 
ימים לפחות, ולאחר  02של 

שניתנה לקבלן הזדמנות 
להתגונן טרם נקיטת פעולות 

 אלו.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה



נבקש לתקן את הסעיף באופן  20 41 אחריות לנזקים 24
 הבא:

א. אחריות הקבלן תוגבל 
לנזקים ישירים בלבד. בהתאם 

לכך, בכל מקום בו מופיעה 
המילה: "נזק" תתווסף 

 המילה: "ישיר".
ב. להוסיף הוראה מפורשת, 
לפיה: "על אף האמור לעיל 
ולהלן בהסכם זה מובהר כי 

אחריות הקבלן תהיה אך ורק 
ביחס לנזקים ישירים שנגרמו 

כתוצאה ממעשה או מחדל של 
הקבלן, וכי הקבלן לא יישא 

באחריות לנזקים עקיפים, 
צאתיים ואגביים )לרבות תו

אובדן הכנסה ומניעת רווח( 
שייגרמו למזמין ו0או לצד 

שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות 
הקבלן לא תחול במידה והנזק 
או האובדן נגרם על ידי מעשה 
או מחדל של המזמין ו0או מי 

מטעמו וכן לא תחול במקרה בו 
הנזק נגרם עקב "כוח עליון" 
 ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה

 וכיו"ב".
ג. כל שיפוי יהיה על פי פס"ד 

חלוט שביצועו לא עוכב 
ושניתנה לקבלן הזדמנות 

 להתגונן בפניו. 
ד. המזמין  לא יהיה רשאי 

להגיע להסכם פשרה עם צד ג', 
אלא אם ניתן לכך אישור 

 הקבלן.
ה. המזמין לא יעכב כספים בגין 

נזקים לכאורה, אלא לאחר 
שנתן על כך הודעה בכתב 

וניתנה לקבלן הזדמנות  לקבלן
 להתגונן.

ו. אחריות הקבלן על פי ההסכם 
תהיה מוגבלת לסך התמורה 

ששולמה לקבלן בגין השירותים 
החודשים  04בתקופה של 

שקדמו למועד החבות בפיצוי 
או לגובה סכום גבול האחריות 
הנקוב באישור עריכת הביטוח 

המצורף להסכם. תיקון 
הסעיפים בנוסח המוצע הנו 

ומקובל ואף נדרש לצרכי  סביר
 ביטוח.

א. הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

ב. הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

ג. הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

ד. הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

ה. הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

הבקשה נבחנה ו. 
 ונדחתה.

א. יובהר: הפטור חל רק ביחס  20 .ג41 אחריות לנזקים 21
לנזקי רכוש של הקבלן והבאים 

מטעמו. לא ניתן לפטור 
מאחריות ביחס לנזקי גוף ו0או 

נזקים כלפי צד ג'. נבקש כי 
בשורה ראשונה, לאחר המילים 

"לגבי נזקים" תתווספנה 
המילים שיגרמו לקבלן ולבאים 

 מטעמו לעניין רכוש בלבד. 
ב. שורה שנייה, לאחר המילה 

עו"ד" תתווספנה המילים "
"סבירים, והכל בכפוף לקבלת 

הבקשה נבחנה א. 
 .ונדחתה

ב. הבקשה נבחנה 
 .ונדחתה

 



פס"ד שלא עוכב ביצועו המורה 
 כן".  

נבקש כי בשורה שנייה,   20 .ד41 אחריות לנזקים 22
המילים "בגין מעשה או חדל 

" התאגידשהם באחריותו של 
המילה "התאגיד" תוחלף 

אין כל סיבה  -במילה "הקבלן" 
שהקבלן יישא בנזקים שהם 

 באחריות התאגיד! 

בשורה השניה 
במקום המילה 

"התאגיד, יירשם 
"הקבלן על פי 

 הסכם זה".
 

סעיף לא סביר, המייצר חוסר  20 .ה'41 אחריות לנזקים 22
. נבקש וודאות אצל הקבלן

למחוק את הסעיף ולהחליפו 
במילים: "היה ובגין הנסיבות 

המתוארות בפסקאות ג' ו0או ד' 
גרמו בפועל לנזקים עבור 

התאגיד, התאגיד יהי רשאי 
לעכב כספים המגיעים לקבלן, 
וזאת בכפוף להכרעה שיפוטית 

 המור כן. 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש כי האחריות תהא    .ו41 אחריות לנזקים 29
אחריות על פי דין. המילה 

"בלעדית" תמחק. המילים 
"ולא תשמע כל טענה מצידו 

 בעניין זה" תמחק 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 -.ז41 אחריות לנזקים 22
 חדש 

על אף האמור בהסכם זה,   
חובת הקבלן ואחריותו בכל 

מקום בו נושא הקבלן באחריות 
ו0או בפיצוי ו0או בשיפוי על פי 

הסכם זה, כפופה לתנאים 
( התקבל 0המצטברים דלהלן: )

פס"ד שביצועו לא עוכב המורה 
( המזמין הודיע לקבלן על 4כן )

כל תביעה או דרישה כאמור 
פשר מיד עם היוודע לו על כך וא

לקבלן לנהל את ההגנה ולא 
התפשר בשמו ובמקומו ללא 

אישורו של הקבלן מראש 
( בשום מקרה הקבלן 1ובכתב )

לא יישא בנזקים עקיפים ו0או 
תוצאתיים לרבות כלכליים וכן 

בגין מעשה ו0או מחדל של 
על   (2המזמין ו0או מי מטעמו )

אף האמור בסעיף זה, ועל אף 
כל הוראה אחרות בהסכם זה, 

וסכם בזאת מפורשות כי מ
אחריותו של הקבלן והשיעור 

המרבי של הפיצויים ו0או 
השיפוי ו0או ההוצאות ו0או דמי 

הנזק בהם יישא הקבלן על פי 
הסכם זה או על פי דין, לא יעלו 

 2%בכל מקרה על סכום של 
מסך התמורה שתשולם לקבלן.  

והמזמין פוטר את הקבלן 
ומוותר בזאת על כל תשלום 

ל סכום הפיצוי המרבי העולה ע
המצוין לעיל. הוראות סעיף זה 
יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

 ו0או ביטולו."

הבקשה נבחנה 
  ונדחתה.
הוספת  - הבהרה

  .ז.:41סעיף 
המזמין יודיע "

לקבלן על כל 
תביעה או דרישה 

כאמור מיד עם 
היוודע לו על כך. 

לקבלן תינתן 
אפשרות להגיש 

ימים  2בתוך 
בקשה להסבת 

התביעה או 
הדרישה כלפיו, 

תוך מחיקת 
התביעה או 

הדרישה נגד 
התאגיד. בכפוף 

למחיקת התאגיד 
מהתביעה או 

 2מהדרישה בתוך 
ימים כאמור, לא 

יפעל התאגיד 
בהתאם לקבוע 

ה -בסעיפים ד
 לסעיף זה.



סיום  21
 ההתקשרות

נבקש כי סיום ההסכם יעשה  20 41
רק לאחר שניתנה לקבלן 

הזדמנות לתקן את ההפרה 
בגינה מבוקש להפסיק את 

ההתקשרות. כמו כן, נבקש 
לקבוע כי תשולם לקבלן תמורה 

בגין הוצאות שהושקעו בפועל 
 במסגרת הפיילוט.   

בנוסף, נבקש להעניק הודעה 
ימים טרם  11מוקדמת בת 

                                             מועד סיום ההתקשרות.      

נבחנה הבקשה 
 .ונדחתה

 02ואולם במקום 
 11יום יירשם 

 יום.

נבקש להבהיר כי הקבלן יהיה  24 42 חידוש ההסכם 22
זכאי לקבל תמורה בגין 

הוצאות הישירות שנגרמו לו 
 כתוצאה מהקפאת העבודות.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

הפרות,תקלות  11
 וסעדים

א או  42נבקש לבטל את סעיף  24 42
להבהיר בגין אילו הפרות 

ספציפיות יחויב הקבלן בפיצוי. 
לחילופין, נבקש להכפיף את 

הסעיף לרשימת ההפרות 
 ב להסכם. 42הנקובות בסעיף 

 
נבקש כי הפיצוי בגין הפרת 

ההסכם, יהיה סעד יחיד ובלעדי 
ביחס להפרות אלו. לפיכך, 
נבקש למחוק את המשפט: 

המזמין יהיה רשאי, "
בנוסף...לתבוע כל סעד או 

תרופה משפטית...לרבות צוו 
עשה, צו מניעה וצווי ביניים" 

 ד לחוזה.42וכן את סעיף 
 

בנוסף, נבקש כי הפיצויים 
שיוטלו על הקבלן יחולו רק 

ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה 
ההיקף המצטבר של הפיצויים 

אשר יושתו על הקבלן לאורך 
התקשרות לא יהיו כל תקופת ה

עד לסך  1.2%גבוהים מסך של 
מסך התמורה  2%כולל של 

 שתשולם לקבלן.

הבקשות נבחנו 
 ונדחו

הפרות,תקלות  10
 וסעדים

נבקש כי קביעת גובה ה"עלות  24 ב42
למזמין" תהא בכפוף להמצאת 

 אסמכתאות מצד המזמין.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

הפרות,תקלות  14
 וסעדים

להוסיף בסוף המשפט נבקש  24 ג 42
את המילים: "הטלת 

קנס0פיצוי בהתאם לסעיף זה 
תעשה רק לאחר שניתנה לקבלן 

הודעה, מראש ובכתב, לפחות 
ימים טרם ההחלטה על  02

 הטלת הקנס0פיצוי כאמור".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש כי הסעיף יעודכן כך  24 א49 ביטול ההסכם 11
ש"הפרה" לפי סעיף זה תחשב 

רק להפרה יסודית וכי הזמן 
שייקצב לקבלן לצורך תיקון 
ההפרה יהיה זמן סביר שלא 

 ימים לפחות.  2-יפחת מ

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש למחוק את המילים:  21 ו 49 ביטול ההסכם 12
 "והוא לא יהיה רשאי לתבעו".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה



עדיפות בין  12
 מסמכים

נבקש לקבוע מנגנון לערעור על  21 א  42
החלטות המפקח במקרה של 
סתירה במסמכי המכרז, כך 

שמחלוקות בנושאים אלה 
תובאנה להכרעת צד שלישי 

בלתי תלוי, כאשר כל צד 
להסכם יהיה רשאי לערער על 
הכרעתו באמצעות פניה לבית 

 המשפט.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה.

 

נבקש לעדכן את נוסח הסעיף,  21 א41 זכויות יוצרים 19
 לפיו:

. המתואר בהוראות הסעיף 0
יחול בכפוף לכך שהקבלן קיבל 

את תשלום מלוא התמורה לו 
 זכאי בהתאם לחוזה.

. תתווסף הבהרה לגבי 4
( המערכת, iהעניינים הבאים: )

תוצרי הפרויקט ומסמכים 
שהוכנו על ידי הקבלן בקשר 

לבעלות  לפרויקט יועברו
המזמין אך ורק ובכפוף 
לתשלום התמורה על פי 

( נהלי עבודה, כלים iiהחוזה; )
סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
ו0או פיתוחים סטנדרטיים וכן 

רכיבים ו0או מוצרים ו0או 
תוכנות קיימות שהקבלן עושה 

בהן שימוש במסגרת ביצוע 
העבודות, וכן מתודולוגיות 

 ושיטות עבודה שלא פותחו על
ידי הקבלן באופן ייעודי 

וספציפי במסגרת הסכם זה, 
ימשיכו להיות בבעלותו 

 הבלעדית של הקבלן.

. הבקשה נבחנה 0
 ונדחתה.

4 (i הבקשה )
 נבחנה ונדחתה

(ii הבקשה )
 .נבחנה ונדחתה

 

נבקש לעדכן את נוסח הסעיף  21 ב41 זכויות יוצרים 12
באופן שבו יובהר כי הקבלן לא 

בקשר  יהיה אחראי )לרבות
לאחריות הניתנת למערכת( בגין 

שינויים ו0או עבודות 
שמבוצעות על ידי גורם כלשהו 
שאינו הקבלן עצמו, וכי כי ככל 

והקבלן נדרש למתן שרותי 
אחזקה למערכת, הוא לא יישא 

בכל אחריות בקשר לעבודות 
שבוצעו על ידי גורם כלשהו 
שאינו הקבלן עצמו ו0או מי 

 מטעמו.

נבחנה הבקשה 
 .תהונדח

 

המחאת זכויות  11
 וחובות

. נבקש להבהיר כי על אף 0 21 42
האמור בסעיף, הקבלן יהיה 
רשאי להסב או להמחות את 

חובותיו וזכויותיו על פי הסכם 
זה לחברות קשורות מקבוצת 
הקבלן, אף ללא קבלת אישור 

 המזמין.
. בנוסף, נבקש להבהיר כי 4

המחאת זכויות לקבלני משנה, 
הצעת הקבלן  כמפורט במסגרת

למכרז, לא תהווה המחאת 
זכויות וחובות לפי הוראות 

 סעיף זה.

. הבקשה נבחנה 0
 ונדחתה.

נבחנה . הבקשה 4
 .ונדחתה

 



אי קיום יחסי  12
 עובד מעביד

נבקש להוסיף לסעיף את  21 10
הפסקה הבאה: "חובת השיפוי 

תקום ובלבד שהמזמין יקיים 
אחר התנאים המצטברים 

( יודיע לקבלן בסמוך 0הבאים: )
לאחר קבלת כל תביעה או 

דרישה הנובעת מהסעיף כאמור 
( יתן לקבלן אפשרות לנהל 4)

את ההגנה מול כל תביעה 
( לא 1הנובעת מהסעיף כאמור )

בל את הסכמת יתפשר מבלי לק
( יאפשר 2הקבלן מראש ובכתב )

לקבלן לקבוע את קו ההגנה 
וזהות עורך הדין שינהל את 

ההליך הנובע מהסעיף כאמור 
( ימציא לקבלן כל מסמך או 2)

מידע שיידרש לניהול הגנתו 
בפני תביעה הנובעת מהסעיף 

 כאמור". 

תנאי לחובת 
השיפוי במקרה 

של תביעה בענין 
זה הוא שהמזמין 

יע לקבלן על יוד
הגשת תביעה 

ויאפשר לקבלן 
לנהל את ההגנה 

 מול התביעה. 
ככל שיבחר 

הקבלן לנהל את 
 ההגנה.

 

שורה שנייה, נבקש כי המילה  22 1 ביטוח  - 0ב' 21
 "על" תוחלף במילה "רשאי. 

נבחנה הבקשה 
 .ונדחתה

 
שורה שלישית, נבקש כי  22 1 ביטוח  - 0ב' 20

המילים "וכל הפועל מטעמה" 
יוחלפו במילים "עובדיה 

 ומנהליה". 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש לתקן את הסעיף כך    2 ביטוח  - 0ב' 24
 שהפטור כלפי "כל הפועל הפועל

מטעמה" הינו בכפוף לכך 
שבהסכמים, מול כל מי שאינו 

שכיר של החברה, נכלל פטור 
מקביל כלפי הקבלן והפועלים 

 מטעמו. 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

סעיף  ביטוח  - 0ב' 21
 -חדש 

ביטוחי 
 המזמין 

נבקש להוסיף את הסעיף הבא:   
"ככל שעבודת הקבלן מתבצעת 

על מבנה קיים ו0או בסמוך לו 
ו0או במבנה קיים, מוצהר 

ומוסכם כי המזמין מתחייב 
)בין באמצעותו ובין באמצעות 
אחרים( לערוך ולקיים, למשך 

כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש 
מורחב" למבנה בו ו0או בסמוך 

 לו מתקיימות העבודות על כל
מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, 

וכל רכוש אחר בבעלות ו0או 
באחריות המזמין במלוא ערכו 

ובערך כינון, כנגד הסיכונים 
המקובלים בביטוח "אש 

מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, 
התפוצצות, רעידת אדמה, 

סערה, סופה, שיטפון, נזקי 
מים, פגיעה על ידי כלי טייס, 

 התנגשות, פריצה, שוד, פרעות,
שביתות ונזק בזדון )להלן: 
"סיכוני אש מורחב"(, וכן 

ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק 
לרכוש כאמור לתקופת שיפוי 

חודשים. הביטוח יכלול  04של 
ויתור על זכות התחלוף כלפי 

הקבלן ומי מטעמו, ובלבד 
שהויתור על זכות התחלוף 
כאמור לא יחול לטובת מי 
שגרם לנזק בזדון. המזמין 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה



מו  ובשם כל הבאים מצהיר, בש
מטעמו, כי לא תהיה להם כל 

טענה ו0או דרישה ו0או תביעה 
כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין 

אובדן ו0או נזק שהמזמין ומי 
מטעמו זכאים לשיפוי בגינו על 

פי הביטוח לעיל )או שהיו 
זכאים לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפות העצמית(, והם 
פוטרים את הקבלן ו0או מי 

יות לכל אובדן מטעמו מאחר
ו0או נזק כאמור. האמור לעיל 
בדבר פטור מאחריות לא יחול 
 לטובת מי שגרם לנזק בזדון."

 0מסמך ג. 
תנאים כללים 

 מיוחדים

      

רשיונות ומילוי  22
אחר תקנות 

עבודה 
ממשלתיות 

 ואחרות

נבקש להבהיר כי המזמין לא  21 1.1
יהי זכאי לפסול את העבודה 

ולהפסיק את הפרויקט במקרה 
בו האישור ו0או ההיתר לא ניתן 

 מסיבות שאינן תלוי בקבלן. 
 
 

כמו כן, נבקש כי אחריות 
הקבלן לנזקים במקרה 

המתואר בסעיף, תוכפף 
להסכם,  41להוראות סעיף 

לאחר שיתוקן בהתאם למסמך 
נבקש להוסיף זה. בהתאם לכך, 

לאחר המילים: "עבור הנזקים 
שנגרמו לו" את המילים: "והכל 

 41בהתאם להוראות סעיף 
 להסכם".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 
 
 
 
 

קבלני משנה  22
להתקנת מדי 

 מים

נבקש כי החלטת המפקח שלא  21 2.4
לאשר קבלני משנה תתבצע רק 

מטעמים סבירים. כמו כן, 
נבקש לקבוע כי המזמין ישמש 

ערכאת ערעור על המפקח 
 בנושאים אלו.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

קבלני משנה  29
להתקנת מדי 

 מים

נבקש כי ניכוי בהתאם לסעיף  21 2.2
זה יהיה רק ביחס לסכום קצוב 

ומוכח על פי החוזה וכי יבוצע 
רק לאחר מתן התראה בכתב 

יום לפחות ולאחר  02לקבלן של 
שניתנה לקבלן הזדמנות 

לבצע את להתגונן ו0או 
ההתקנה0עבודה טרם ביצוע 

 הניכוי.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 
 

נבקש כי במקום המילים:  22 2.9 בטיחות 22
"ברמה גבוהה" יבואו המילים: 

או הנדרשים  "הנדרשים לפי דין
 ".בנסיבות הענין

נבחנה הבקשה 
  ונדחתה



מניעת נזקים  21
והפרעות 

למתקנים, 
תשתיות 
 ועבודות

נבקש כי לאחר המילים: . 0 22 9.0
"ו0או סגירת המעברים" יבואו 

המילים: "למעט במקרים 
שההפרעה0סגירת המעברים 

 נדרשת לשם ביצוע העבודות". 
 

 
כמו כן, נבקש כי אחריות . 4

הקבלן לנזקים במקרה 
המתואר בסעיף, תוכפף 

להסכם,  41להוראות סעיף 
לאחר שיתוקן בהתאם למסמך 

להוסיף זה. בהתאם לכך, נבקש 
לאחר המילים: "על חשבון 

הקבלן" את המילים: "והכל 
 41בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם".

נבחנה . הבקשה 0
. 4. ונדחתה
נבחנה הבקשה 
  ונדחתה

מניעת נזקים  22
והפרעות 

למתקנים, 
תשתיות 
 ועבודות

נבקש להגדיר את המונח:  22 9.4.4
"שעות חריגות" המוזכר 

 בסעיף.

אין צרוך 
שעה  בהגדרה. כל
שאינה שעת 

עבודה מקובלת 
הינה שעה חריגה, 
ועל המציע לקבל 

על עצמו כל 
 אפשרות.

 
מניעת נזקים  011

והפרעות 
למתקנים, 

תשתיות 
 ועבודות

נבקש כי לאחר המילים:  22 9.4.2
"אספקת מים תקינה" יבואו 

המילים: "למעט במקרים 
שההפרעה באספקת המים 

 נדרשת לשם ביצוע העבודות".

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה

תאום עם  010
רשויות, יועצים, 
 קבלנים וספקים

נבקש להבהיר מהם "כללי  22 2.2
אמות המידה" המוזכרים 

 בסעיף.

כללי תאגידי 
מים וביוב 

)אמות מידה 
לשרות(, 
 4100 –תשע"א 
כולל כל 

 העדכונים
אספקת  014

 חומרים0ציוד
את אחריות  נבקש להחריג 22 01

הקבלן לתקלות בציוד0חומרים 
 0למסמך ג. 02לאמור בסעיף 

תנאים כללים מיוחדים לאחר 
 שיתוקן בהתאם למסמך זה.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

שינויים  011
 ותוספות

נבקש להבהיר כי סירוב המפקח  29 00.2
בעניין תשלום נוסף בגין 

שינויים ותוספות וכן הארכת 
משך ביצוע יעשה אך ורק 

מטעמים סבירים ובהתאם 
 להוראות מסמכי המכרז. 

 
כמו כן, נבקש לקבוע כי המזמין 

ישמש ערכאת ערעור על 
 המפקח בנושאים אלו.

הבקשה לא 
ברורה ולכן 

 נדחית.

תחולת מחירים  012
 ויציבותם

נבקש להבהיר כי בהעדר  29 04.4
מחירונים לעבודות הנוספות 

תחושב התמורה על ידי המפקח 
 והקבלן במשותף.

עוד נבקש כי מחירון דקל, יהיה 
 בלבד.  2%בניכוי הנחה של 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

מנהל פרויקט  012
ומנהל עבודה 
 מטעם הקבלן

נבקש כי החלפת מנהל  29 01.4
עבודה תהיה רק פרויקט0מנהל 

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה



מטעמים סבירים ומוצדקים 
 בלבד.

מנהל פרויקט  019
ומנהל עבודה 
 מטעם הקבלן

נבקש להוסיף: "למעט אם  22 01.1
מנהל העבודה0מנהל הפרויקט 

סיימו את העסקתם אצל 
הקבלן בנסיבות שאינן תלויות 

 בקבלן".

 הבקשה מקובלת
 

נבקש לקבוע טרם המועד  22 02.0.1 מערכת פיילוט 012
האחרון להגשת הצעות, 

קריטריונים בקשר עם 
הצלחת0אישור הפיילוט על ידי 

 המפקח.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש לקבוע כי תשולם לקבלן  22 02.0.9 מערכת פיילוט 011
תמורה בגין הוצאות שהושקעו 

 בפועל במסגרת הפיילוט.                             

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

נבקש להוסיף סיפא: "והכל  91 09.2 קבלת המערכת 012
בכפוף לאמור בהוראות ההסכם 

 ונספחיו".

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

 
נבקש להבהיר כי הטלת  90 01 לו"ז ואבני דרך 001

פיצויים בגין פיגורים בלוח 
הזמנים תעשה בכפוף להוראות 

לאחר שיתוקן  .להסכם 42
 כמבוקש במסמך זה.

נבחנה הבקשה 
 ונדחתה.

+  02 אחריות ושרות 000
מסמך 

 – 4ג.
פרק י 

)אחריות 
 ושירות(

נבקש להוסיף לסעיף את  90
הפסקה הבאה: "האחריות לא 

תחול בכל אחד מהמקרים 
( תיקון, החלפה או iהבאים: )

שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה 
מונעת של המערכות או 

רכיביהם, לרבות כל חלק פגום, 
( ii) שלא באמצעות הקבלן;

מעשה חבלה או פגיעה בזדון או 
ברשלנות במערכות או 

( ביצוע שימוש iiiברכיביהם; )
רשלני במערכות ו0או למטרות 

שונות מאלו המפורטות 
בהוראות השימוש והתחזוקה 
ו0או באופן שאינו עולה בקנה 
אחד עם הוראות הקבלן ו0או 
היצרן, לרבות מחדל בביצוע 

 ( בלאי טבעיivתחזוקה מונעת; )
כתוצאה משימוש רגיל 

( iivבמערכות ו0או ברכיביהם; )
המזמין לא אפשר לקבלן לבצע 

את התחייבויותיו0 לבצע 
תחזוקה0 אחריות באופן הנקוב 

 בהסכם".

נבחנו הבקשות 
 ונדחו

 

חידושים  004
ועדכונים 

 טכנולוגיים

נבקש להבהיר כי מדובר  90 02.0
בעדכוני תוכנה בלבד וכי 

תשולם לקבלן תמורה עבור 
שדרוג תוכנה. כמו כן, נבקש כי 

המחירים עבור יחידות קצה 
ו0או מדי מים בטכנולוגיה 

מתקדמת יותר מאלו שסופקו 
במכרז יהיו בהתאם למחירי 

השוק הרלוונטיים למועד 
האספקה ולא בהתאם 

למחירים הנקובים בכתב 
יות מאחר וייתכן פער הכמו

משמעותי בין מחירם של מדי 
המים הקיימים לבין מחירם 

נבחנו הבקשות 
 ונדחו

 



של מדי המים בטכנולוגיה 
 המתקדמת. 

חידושים  001
ועדכונים 

 טכנולוגיים

נבקש להבהיר כי מדובר  90 02.4
בעדכוני תוכנה שוטפים בלבד 

וכי עבור 
שדרוגים0מודלים0פיתוחים 

תקבע תוספת ואפליקציות 
תשלום במסגרת הוראת 

 שינויים.

הבקשה נבחנה 
 ונדחתה

      

      

      

 מענה לשאלות פירוט השאלה  סעיף מס עמוד

//1 
מסמך ז 

סעיף  –
 /ב'

 -מבקשים כי יכולת ה
DRIVEBY  של המערכת לא

תחשב כחלק משקלול האיכות 
עקב טכנולוגיות התקשורת 

החדשות הקיימות שאינן 
 . DRIVEBYמצריכות 

ציון זה נותן עדיפות לספקים 
המשתמשים בטכנולוגיות 

 ישנות.

 הבקשה נבחנה ונדחתה



מס' סעיף  מס"ד

 במכרז

מענה  שאלה עמוד

 לשאלות

002 2.2 

 2טופס

9 

41 

נכתב :על המציע להיות בעל ניסיון  2.2סעיף  9עמוד 

קודם ומוכח בהקמה של מערכת קר"מ אחת לפחות 

מדי קר"מ לפחות, אשר החלה  42,111בהיקף של  

 .00004101לפעול לאחר יום 

נדרש להציג מכתב)י( המלצה, לגבי  41עמ'  2בטופס 

מדי קר"מ 5,000  מערכות קר"מ בהיקף של   

 לפחות. 

 קן את נוסח מכתב ההמלצה בהתאם.נבקש לת

מובהר כי 

ניתן לצרף 

מספר 

מספרי 

המלצה 

ואולם לא 

ינוקד מכתב 

המלצה 

התייחס 

לכמות 

מדים 

הקטנה 

  .2,111מ

 

אם תוצאות  –להפנות לסעיף כישלון של מד מים  22 1.2.4 009

הבדיקה חורגות מהתחומים המפורטים להלן : 

2.2%   ±Q1  ,4.4%  ±Q2   ,4.4%  ±1Q. 

ודאות המדידה" של המבדקות -מאחר ש"אי

שמבצעות את הבדיקות הינו גבוהה, מבקשים 

 .Q2   ,4.2%  ±1Q±  4.2%לאפשר 

הבקשה 
נבחנה 

 ונדחתה

 00עמוד  002

סעיף 

01.4.1. 

להבנתנו הנוסחה המביאה לידי ביטוי את תקופת  

 השירות אינה נכונה 

M = (TB – T)*2/T + 1 

  1כך לדוגמא : מד שתקופת השירות שלו הנה 

 אזי :

TB=6 

T= 1 

 M=(6-5)*2/5+1=1.4כלומר 

  6/./בעוד שהתוצאה בפעול הייתה צריכה להיות 

שנות  2/המבטאת הפסד של "שנתיים" מתוך 

 שרות.

 

השקלול 

לוקח 

 4 –בחשבון 

תקופות 

שרות 

בסיסי 

(TB.) 

במקרה זה 

– 4*9=04 

 שנים.

אם תקופת 

השרות של 

מד המים 

 2 –המוצע 

 –שנים 

החישוב 

 יהיה לפי:

עלות 

הקמה 

)תקופה של 

שנים( +  2

עלות 

טרייד אין 

 *0.2 

(2*0.2=2 



 –שנים( 

סה"כ 

 –תמחור ל 

 שנה. 04

לאור היקף ההתקשרות ומשך ההתקשרות וכן  00 01.4.0 001

הניסיון הרב הדרוש בפיתוח, הקמה, תפעול 

ת קר"מ מורכבת לאורך זמן ותחזוקה של מערכ

נבקשכם לשקול שוב את מרכיב השקלול ביחס 

 מחיר. 21%איכות ו  91%איכות0 מחיר ולשנות ל 

הבקשה 
נבחנה 

 ונדחתה

מחירון  119

4294 

מחיר המקסימום שנקבע לחלק מסעיפי המכרז אינו  -

סביר ועשוי לגרום להספד כספי לקבלנים נבקש 

 לתקן את המחיר 

 הערות חשובות:

  כל מוצרי הפליז התייקרו  4141החל ממרץ

באופן משמעותי עקב הדרישות החדשות 

לפליז עם פחות עופרת )רלוונטי  2224בתקן 

 הן למדי המים והן לאבזרים נוספים(

  מחירי הבוררות שנקבעו אינם סבירים

ואינם משקפים את העלויות הרבות 

הכרוכות בביצוע בדיקות בוררות בהתאם 

כללים של רשות המים. לדרישות המכרז וה

בחלק מהסעיפים רק עלות ההחלפה של 

זה  –המד יותר יקרה ממחיר המקסימום 

 לא סביר בעליל !!!

מס 

 סעיף 

מחיר  פרוט

מקס' 

בכתב 

 הכמויות 

מחיר 

מבוקש 

 לתיקון 

 221 211 גלאט¾ מד  0.14.10

 221 221 " גלאט  0מד  0.14.14

יח' אוניברסלית  0.11.10

לחיבור מדי 

 מקורות

211 921 

 1111 4111 יח' סלולארית  0.11.11

גלאט ¾ מד  4.14.10

 טרייד אין 

421 142 

-" גלאט  0מד  4.14.14

 טרייד אין 

102 242 

-¾ברז אלכסוני  1.14.10

 צול  0

011 141 

 -4ברז אלכסוני  1.14.11

 צול  0.2

441 941 

הבקשה 
נבחנה 

 ונדחתה



בדיקת בוררות  1.12.10

 ¾ 

11 021 

בוררות בדיקת  1.12.14

0" 

21 411 

בדיקת בוררות  1.12.11

0.2" 

011 491 

בדיקת בוררות  1.12.12

4" 

091 411 

בדיקת בוררות  1.12.12

1" 

411 921 

בדיקת בוררות  1.12.19

2" 

421 221 

בדיקת בוררות  1.12.12

9" 

121 121 

 
מסמך ב'  041

: סעיף 

האחריות 

בנזיקין 

 ( 41)סעיף 

א. שורה ראשונה אחרי המילה אחראי נבקש  21

 להוסיף "ע"פ דין".

ב. בסוף הפסקה נבקש  להוסיף "למעט בגין נזקים 

אשר נגרמו על ידי מעשה או מחדל של התאגיד ו0או 

 הבאים מטעמו".

ג. שורה ראשונה מבקש  למחוק את המילים "ו0או 

 לפצותו".

 2שורה שניה נבקש למחוק את המילים "תוך 

סוף השורה אחרי המילה "הוצאות" נבקש ימים". ב

לתקן "משפטיות" ואחרי המילה "עו"ד" יש לכתוב 

 "סבירים".

בסוף הפסקה נבקש לכתוב כי "שיפוי כאמור הינו 

 בהתאם לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".

ו. שורה ראשונה נבקש  למחוק החל מהמילה "פיזי 

ועד למילה "בעין" כולל. בנוסף נבקש למחוק בשורה 

 השנייה החל מהמילה "עם זאת" ועד לסוף הפסקה.

 

א. הבקשה 
נבחנה 

 ונדחתה.
ב. הבקשה 

נבחנה 
 ונדחתה.

ג. הבקשות 
נבחנו 
 ונדחו.

ו. הבקשה 
נבחנה 

 ונדחתה.
 
 
 

 

 0נספח ב' 040

 1סעיף 

בשורה ראשונה נבקש למחוק את המילה "לבצע" . 0 22

 ובמקומה יש לכתוב "לפעול לביצוע".

אחרי המילה תיקון יש לכתוב  -שורה שניה. 4

 "סביר".

 

 

הבקשה . 0
נבחנה 

 ונדחתה
הבקשה . 4

נבחנה 
 ונדחתה

 



 2טופס 
 

 
 ערבות הגשה -נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז 

 
 

 לכבוד
 מ"בע יובלים אשדוד

 אשדוד
 

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 
 

 
כל סכום עד  ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשעל פי בקשת _______________)להלן: "

בתוספת הפרשי הצמדה למדד ( ₪אלף שלוש מאות ושני מיליון )במילים: ₪  2,300,000לסך 
"(, סכום הערבות"( )"הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

מ )קריאה מרחוק וניהול מדי "להקמה ותחזוקה של מערכת קר 8/2019זאת בקשר עם מכרז מס' 
 מים(. 

 
דרישתכם הראשונה בכתב אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, מיד עם קבלת 

ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם, או  7-ולא יאוחר מ
 לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, וללא כל תנאי.  

 
  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או לשיעורין, ובלבד

 שסך כל הסכומים אשר יידרשו על ידכם כאמור לא יעלה על סכום הערבות כהגדרתו לעיל.
 

 במכתבנו זה:
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל 
"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______ שפורסם ביום _________ היינו החדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודינקודות )להלן: "________ 
ניכוי סכום הקרן המקורי.  החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי, ב

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי 
 בסכום הערבות.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.  1.7.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

לא יאוחר מהמועד ובכתב לנו  רלדרישתכם אשר תימסערבות זו תהא ניתנת להארכה בהתאם 
 הנ"ל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,    

 
 בנק _________


