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 תשובת המכללה שאלה סעיף עמ' מס'

1 20 8.1.03 

אנא הבהרתכם.  -הסעיף אינו מובן בדגש כל המשפט השני
בנוסף, נבקשכם להבהיר כי מקום בו יידרש הקבלן לעבודות 

היחידה הקבועים נוספות, יתומחרו העבודות בהתאם למחירי 
 בכתבי הכמויות.

המחירים הקובעים יהיו המחיר 
 ליחידה בכתב הכמויות

2 21 8.1.05 

 לוח מ"ג :
או   Schneider Electricנרשם כי נדרש מיצרנים  הבאים: "

Siemens."  אנו מבקשים אישור ללוח מ"ג ש"ע תוצרת 
ORMAZABAL    מסדרהCGM COSMOS 

 הבקשה נדחית

3 21 8.1.05 

 מבנה לוח חשמל מ"נ :
אנו מבקשים  תמח"ש//Rittal /Prismaנדרש מהיצרנים: 

  אישור למבנה לוח מ"נ מהיצרנים הבאים:
 יצרן לוחות: "אלקטרו מתג קצנשטיין בע"מ" 2.1

  Eaton   "- X-Energyלוח מסוג  "   
 או

-Systemיצרן לוח "ארדן הנדסת חשמל בע"מ "לוח תוצרת   2.2
Eaton  Eaton-Tabula 

 הבקשה נדחית

4 21 8.1.05 

 ציוד מ"נ  
אנו מבקשים  Schneider Electric  /ABBנדרש מיצרנים :  
 ש"ע:–אישור לציוד מ"נ 

" יצרן לוח "אלקטרו מתג קצנשטיין  EATONתוצרת  "  3.1
 בע"מ.

 או
 " יצרן לוח "ארדן הנדסת חשמל בע"מ" EATONתוצרת  "   3.2

 הבקשה נדחית

 השאלה לא ברורה. הבקשה נדחית. מערכת פסי צבירה  8.1.05 21 5

6 22 8.1.08 
 איזה דעות חלוקי של נבקש את מחיקת המילים: "במקרה

החוזה  לתנאי בהתאם המהנדס יהיה האחרון שהם, הפוסק
 ".הכללי

 הבקשה נדחית

7 23
, מדובר בקנס גבוה מאוד 10%נא למחוק את העיכבון בסך של  8.1.10  

 מסירת תכניות במועד. בגין אי
. העיכבון הינו עד הבקשה נדחית

 למסיר התוכניות.

8 24 8.1.14 

שורה ראשונה, תמחקנה המילים "הדרושים" ובמקומה 
 תתווספנה המילים "המקובלים הסבירים".

שורה שניה, תמחקנה המילים "בפני כל נזק העלול להיגרם על 
 ידי מפולת אדמה...לרבות מי תהום".

שישית, תמחקנה המילים "כתוצאה מהגורמים שורה 
הנ"ל...לא עשה כן" ובמקומן תתווספנה המילים "לעבודות, 
שמקורו במעשה ו/או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, בקשר עם 

 ביצוע העבודות".
שורה תשיעית, לאחר המילה "אחראי" תתווספנה המילים "על 

 פי דין".
תתווספנה  שורה עשירית לאחר המילה "אחראי הקבלן"

 המילים "על פי דין".

 הבקשה מאושרת –שורה ראשונה 
 הבקשה נדחית –שורה שנייה 

 הבקשה מאושרת –שורה שישית 
 הבקשה מאושרת –שורה תשיעית 
 הבקשה ממאושרת –שורה עשירית 

 

9 24 8.1.15 

שורה ראשונה, תמחקנה המילים "רכושו וכלי עבודתו בפני כל 
 סיכוני העבודה";

שניה, תמחקנה המילים "על ידי המהנדס", ובמקומן שורה 
תתווספנה המילים "בהתאם לאופי והיקף העבודה". וכן 
תמחקנה המילים "על הקבלן לקבל אישור המפקח על היקף 

 וסוג הבטוחים אשר ידרשו"

 הבקשה נדחית –שורה ראשונה 
 הבקשה נדחית –שורה שנייה 

10 24 8.1.16 

יוביל לתמחור  25%בהיקף שעולה על נבקש כי הקטנת כמויות 
חדש של השינוי. כידוע, תמחור הצעה מתבסס בין היתר על עלות 

למשל, עלולה להפוך  60%-שולית פוחתת והקטנת כמויות ב
 עסקה ללא כדאית, מקום בו לא משתנים מחירי היחידה.

טנה קת בחלקה. הלהבקשה מקוב
תאפשר תמחור  30%יותר מ  של

פוף לאישור , בכמחדש של השינוי
מראש של התמחור החדש ע"י 

 המכללה

המכללה מודעת למתקנים  האם המזמין מודע למתקנים הקיימים בשטח כאמור בסעיף? 8.2.08 26 11
 הקיימים בשטח.

 מלאה נבקש כי בפסקה השלישית ימחקו המילים: " באחריות 8.3.09 31 12
 מקובלת ומאושרתהבקשה  בלעדית" ובמקומם ירשם: "אחריות על פי דין". 
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13 95 4.1 
חודשים  3האם כוונת הסעיף הינה כי משך ביצוע העבודות הינו 

מצה"ע או מיום תחילת העבודות )אשר לפי האמור בסעיף יחלו 
 ימים ממועד צה"ע(? 14עד 

חודשי יחל  3מובהר כי מניין 
מהמועד הנקוב בצו התחלת 
העבודה. מסירת הצו לידי הספק 

ם מהמועד יו 14תהיה לא לפני 
 הנקוב בצו.

בסוף הסעיף, לפני המילים: "להוצאות ישירות" יש לרשום,  4.6 96 14
 "לעבודות אשר ביצע עד מועד הסיום ו".

מאושר כדלקמן: "למעט, תשלום 
הביצוע עד למועד ההפסקה על פי 
הכללים שנקבעו בחוזה זה, ובנוסף 
הוצאות ישירות בלבד שנגרמו 

וכפי לקבלן כתוצאה מההפסקה 
 שהוכח למפקח ואושר על ידן.

15 96 4.8 
נבקש כי יובהר בסעיף שלא יבוצע קיזוז ו/או ניכוי של כל סכום 
לפני שידונו הצדדים בדבר ותינתן לקבלן הזדמנות לטעון 

 טענותיו.

מאושר כדלקמן: לא יקוזז כל סכום 
לפני שהמכללה תיתן הזדמנות 
לקבלן להשמיע טענותיו בכתב או 

 בע"פ.

16 98 6.2 

 היחידי המאשר כי בזאת נא למחוק את המילים: " מובהר
 יהיה הפוסק אשר הפרויקט מנהל הינו במלואו שלב כל לביצוע
 להוצאת ומאושר במלואו בוצע השלב האם בהחלטה היחידי

 " לאו או חשבונית

 הבקשה נדחית. 

את לא ברור מדוע נדרש עיכבון בסך כה גבוה. נבקשכם להפחית  6.2.10 98 17
 גובה העיכבון, בעיקר לאור גובה הערבות.

מאושר כדלקמן: עיכבון או חלף 
מערך  5%ערבות בשיעור 

ההתקשרות בפועל יוחזקו בידי 
המכללה מיום המסירה ואישור 

 12מנהל הפרויקט/יעץ חשמל למשך 
 חודשים.

 הבקשה נדחית.  נבקש את מחיקת הסעיף. 7.4 100 18

19 100 7.5 
 "אחראי" תתווספנה המילים "על פי דין".לאחר המילה  .1
נבקש כי בסוף הסעיף ירשם "והכל בכפוף להוראות הסכם  .2

 זה". 
 שתי הבקשות מקובלות ומאושרות

20 101  
8.4 

שורה ראשונה, תמחקנה המילים "מלא ובלעדי", ובמקומן 
תתווספנה המילים "על פי דין", כמו כן תמחקנה המילים "או 

 יפצה".
 תמחקנה המילים "ישיר או עקיף"שורה שניה, 

שורה רביעית, לאחר המילה "מטעמו" תתווספנה המילים 
"בקשר עם ביצוע הסכם זה", וכן תמחקנה המילים "הקבלן 

 פוטר...כאמור לעיל"
 הקבלן לא יכול לפטור את המכללה מאחריותה על פי דין.

 הבקשה נדחית –שורה ראשונה 
 הבקשה נדחית –שורה שניה 
 הבקשה נדחית –ת שורה רביעי

 הסעיף יימחק 8.5 101 21
 הבקשה מקובלת ומאושרת .11מוסדר בסעיף 

שורה שניה, לאחר המילה "אחראי" תתווספנה המילים "על פי  8.6 101 22
 הבקשה מקובלת ומאושרת דין" וכן תמחקנה המילים "או על פי התחייבויותיו בהסכם זה"

23 101 
8.8 

סעיף 
 חדש

 שנוסחו כדלקמן: נבקש להוסיף סעיף
על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הקבלן 
ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או 

( 1בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )
( המכללה הודיעה 2התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן )

אמור מיד עם היוודע לה על כך לקבלן על כל תביעה או דרישה כ
ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו 

( בשום מקרה הקבלן 3ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב )
לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן 

על אף   (4בגין מעשה ו/או מחדל של המכללה ו/או מי מטעמה )
על אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם האמור בסעיף זה, ו

בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של 
הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא 
הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על 
סכום בגובה היקף ההסכם והמכללה פוטרת את הקבלן 

על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי ומוותרת בזאת 
המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

 ו/או ביטולו."

 הבקשה נדחית
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24 102 10.1 

לשון הסעיף מצביעה כי למעשה אין הגבלה לגובה הערבות  .1
אותה נדרש להעמיד במצב בו תבחר המכללה לחלט את 

להגביל )כמקובל( את הערבות מספר פעמים. על כן, יש 
הערבות המצטברת אותה תוכל המכללה לחלט כך 

 שסכומה לא יעלה על פעמיים גובה הערבות המקורי.
נבקש כי לקבלן תינתן התראה מראש ובכתב טרם חילוט  .2

ערבות באופן שיאפשר לו לתקן את הליקוי בגינו נדרש 
 החילוט.

 הבקשה מקובלת ומאושרת

25 104  
13.4 

"כל עוד קיימת אחריות הקבלן על פי דין", תמחקנה המילים 
ובמקומן תתווספנה המילים "למשך שלוש שנים נוספות מתום 

 ההתקשרות".
 הבקשה מקובלת ומאושרת

26 104 

יתווסף 
סעיף 
 חדש
בין 

סעיפים 
-ל 13.4

13.5 

 יתווסף סעיף בנוסח הבא:
"מוצהר ומוסכם כי המכללה מתחייבת )בין באמצעותו ובין 
באמצעות אחרים( לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, 
ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות 
העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר 

כנגד בבעלות ו/או באחריות המכללה במלוא ערכו ובערך כינון, 
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 

חודשים.  12ת שיפוי של תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופ
הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, 
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי 

 שגרם לנזק בזדון.
כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאית המכללה שלא לערוך 
ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור 

 יחול במלואו. להלן
ובשם כל הבאים מטעמה, כי לא   המכללה מצהירה, בשמה

תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי 
מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שהמכללה ומי מטעמה זכאים 
לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל )או שהיו זכאים לשיפוי בגינו 

רים את הקבלן ו/או מי אלמלא ההשתתפות העצמית(, והם פוט
 מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור."

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית תמחקנה המילים "ו/או הפועלים מטעמו". 13.5.2 104 27

שורה שלישית, לאחר המילה "הקבלן" תתווספנה המילים  13.5.3 104 28
 הבקשה מקובלת ומאושרת "ו/או בגין אחריותו בגין".

 הבקשה נדחית נבקש כי הסעיף יימחק. 13.5.5 104 29

30 104 13.6 
יום ממועד חתימת הסכם זה",  11תמחקנה המילים "תוך 

ובמקומן תתווספנה המילים "טרם תחילת ביצוע העבודות 
 נשוא הסכם זה".

 הבקשה נדחית

תמחקנה המילה "כלשהי" ובמקומה תתווספנה המילים "על פי  13.8 105 31
 מקובלת ומאושרתהבקשה  דין"

32 105 13.9 

תמחקנה המילים "ו/או הפועלים מטעמה", ובמקומן 
 תתווספנה המילים "עובדיה ומנהליה".

לאחר המילים "במסגרת ביצוע ההסכם", תתווספנה המילים 
"ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו 

 אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(".

 הבקשה הראשונה נדחית.
 הבקשה השנייה מקובלת ומאושרת 

תמחקנה המילים "הסכם דין" ובמקומן תתווספנה המילה  13.12 105 33
 הבקשה מקובלת ומאושרת "דין".

34 105 13.13 

תמחקנה המילה "יפצה", לאחר המילים "בגין כל נזק" 
תתווספנה המילים "שמקורו במעשה ו/או במחדל של הקבלן", 

לאחר המילים "נשואי הסכם זה", תתווספנה המילים  וכן
 "ואשר אחריותו בגינו נפסקה בפסק דין שלא עוכב ביצועו".

שלושת הבקשות מקובלות 
 ומאושרות

35 105 14.1.2 
14.1.3 

נבקש את מחיקת הסעיף. כמובן שסיום ההסכם מטעמי נוחות 
ומבלי שביצע הקבלן הפרה בגינה יש לבטל את ההסכם מחייבת 
תשלום פיצויים לקבלן או לכל הפחות הוצאות ישירות שנגרמו 
 לו כתוצאה מכך )כגון התקשרות עם ספקים, רכישת ציוד ועוד(.

 הבקשה נדחית
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על כן, יש לרשום כי במקרה של סיום ההסכם כאמור, תשלום 
המכללה לקבלן את הסכום בגין כל העבודות שבוצעו על ידו עד 

לו כתוצאה  מועד הביטול בתוספת עלויות ישירות שנגרמו
 מהביטול.

נבקש להבהיר כי התקשרויות עם קבלני משנה לא תיחשבנה  15.1 107 36
 הבקשה מקובלת ומאושרת כהסבה לצורך סעיף זה.

נא להבהיר כי קיזוז מותנה בהתראה מראש ומתן הזדמנות  15.3 107 37
 הבקשה מקובלת ומאושרת נאותה לקבלן לתקן את הנדרש.

מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה  20%תמחקנה המילים " 1.1.5 108 38
 הבקשה מקובלת ומאושרת מסכום הביטוח". 10%המילים "

מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה  20%תמחקנה המילים " 1.1.6 108 39
 הבקשה מקובלת ומאושרת מסכום הביטוח". 10%המילים "

ובמקומן תתווספנה  מסכום הנזק" 15%תמחקנה המילים " 1.1.7 108 40
 הבקשה מקובלת ומאושרת מסכום הביטוח". 10%המילים "

תמחקנה המילים "מסכום הנזק" ובמקומן תתווספנה המילים  1.1.8 108 41
 הבקשה מקובלת ומאושרת "מסכום הביטוח".

 הבקשה נדחית לא רלוונטי. –הסעיף יימחק  1.2.4 108 42
 הבקשה נדחית הסעיף יימחק. 4.7 108 43

 ערבות 111 44

חודשים? שהרי  36מדוע נדרשת ערבות ביצוע בתוקף למשך 
חודשים.  36הובהר במסמכי המכרז שלוח הזמנים לביצוע הינו 

 16.2נא הבהרתכם ותיקון הנדרש. )תשומת לבכם מופנית לסעיף 
 90להסכם ההתקשרות לפיו הערבות תיוותר בתוקף למשך 

 ימים מסיום התקשרות. 

 ומאושרת.הבקשה מקובלת 

נבקש מחיקת דרישת ההצמדה בערבות. לא מקובל כי הערבות  ערבות 111 45
 הבקשה מקובלת ומאושרת מוצמדת למדד, מקום בו התשלומים לקבלן אינם  מוצמדים.

 
 
 


