
          
 

10/08/2021 
   02/2021  מס' פומבי  מסגרת  מכרז -מענה לשאלות הבהרה 

 לביצוע עבודות תכנון והקמה והפעלת מערך עמדות טעינה לרכב חשמלי בראשון לציון 
 

 :שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן  שלבטבלה  להלן ריכוז 
 

פרק   נוסח השאלה  תשובת החברה 
וסעיף  

 רלבנטיים

המסמך  
ליו  א
יחסת  מתי

 ההבהרה 

 "ד מס

על   –נבקש לדעת האם נוכל להציג ולהסתמך על ניסיון, היקף פעילות, וותק, פירוט העבודות  אין שינוי במסמכי המכרז.
 סמך קבלן משנה של חברתנו מסין?

 7פרק 
 7.2סעיף 

מסמך 
  הזמנה

להשתתף  
 כרזבמ

1 

כולת הקמה, הפעלה ון קבלן המשנה שלנו שהינו בעל יהאם נוכל להציג ולהסתמך על ניסי מכי המכרזאין שינוי במס
 ואספקת עמדות הטעינה? 

 7פרק 
סעיף 
7.2.7   +
7.2.8 

מסמך 
הזמנה  

להשתתף  
 במכרז

2 

מנים ייספרו מקבלת צו  ת. לוחות הזהבקשה מתקבל
  תחילת עבודה.

בהסכם ההתקשרות בכך שלוחות הזמנים   9.1-9.2לוחות הזמנים לסעיפים   תאים אתלה נבקש
 יו בכפוף לצו התחלת עבודה.יה

מסמך א':  1.2
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

3 

ישונה כך   'במסמך א 1.3סעיף הבקשה מתקבלת. 
לבקש את  אשר יהיו רשאיות המילים "שבמקום 

" ייכתב  ל ידןמדת הזוכה טרם קבלת החלטה עע
עמדות החברה  מיקום למעט  "בתיאום עם הזוכה" 

 לביטחון.
  

כה, ובהתייחס בין היתר לתשתיות  הזוה יעשה בתיאום עם נבקש כי מיקום עמדת הטעינ
 המשתמשים וכיו"ב. הקיימות, נוחות

מסמך א':  1.3
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

4 

 נבקש להבהיר:  אין שינוי במסמכי המכרז.  
ובהסכמתו או לחילופין,  ת עמדות הטעי ומכהגדלה של   .1 נה תעשה בתאום עם הזוכה 

 דלת הכמות כאמור.אך ורק ככל שישנה הצדקה כלכלית להג 
עמד .2 כמות  של  אךהקטנה  תעשה  הטעינה  למוע   ות  עד  הזמנת  ורק  ידי  ד  על  הציוד 

הזוכה. בוצעה הקטנה כאמור לאחר הזמנת הציוד, תשפה החברה את הזוכה בנזקיו 

מסמך א':  1.5
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 
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 כנגד אסמכתאות כדין. ו וככל שנגרמ
בלן,  ככל ששינויים בפרטי העבודות, יהיה בהם כדי להשית עלויות משמעותיות על הק .3

 ו.את העלויות החדשות שהושתו עלי ישולם בגינם תשלום לקבלן המשקף

נה הזמלמסמך ה 1.8בסיפא של סעיף   מאושר.
 ".בהתאם למסמכי ההליך" יתווסף

מסמך א':  6 1.8 נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף לאמור בחוזה המכרז".
הזמנה  
  להציע
 הצעות 

6 

ל העמדות, וכן סוג העמדה בכל  מדויק שה םוקימה
טחון(  ידות הקשורות לחברה לב)למעט העממיקום 

 .  4. ראו תשובה לסעיף  ייקבעו בתיאום עם הזוכה

למסמכי המכרז. מובהר כי  1סמך ג' מפורט במהינו כ הות הטעיננבקש להבהיר כי תמהיל עמד
   סגרת הזמנה זו.הצעה במהמידע האמור הינו קריטי לצורך תמחור מדויק של ה

א':   מסמך7 1.12
נה  הזמ

להציע  
 הצעות 

7 

די החברה או מי  נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "למעט נזק שייגרם על י אין שינוי במסמכי המכרז  
 מטעמה".

מסמך א':  1.19
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

8 

ינוי במסמכי המכרז. ראו התייחסות לעניין  אין ש
 שנה במסמכי המכרז.  הפעלת קבלני מ

יצוע העבודות או חלקן על ידי קבלני משנה אינה מהווה הסבת עבודות, יר כי בקש להבהבנ
 ך.אישור בגין כיף זה, והזוכה לא יידרש ל המחאת או העברת עבודות על פי סע

מסמך א':  1.22
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

9 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

הוראות ההסכם  בכפוף לבהתאם ועט זכות כמפורט נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "למ
 המצורף".  

מסמך א':  1.24
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

10 

ברור כחניה  והה באופןה שיוקמו תמצא חניה שתזצמוד לעמדות הטעינוסיף "באבקש לה אין שינוי במסמכי המכרז
  הטענת רכב חשמלי"+ שילוט האוסר על חניית רכבים מונעים דלק בחניות המיועדת ל
 היעודיות"

מסמך א':  1.28
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

11 

ים במכרז הינם  ר החניונים המוזככלל מובהר כי 
 לות העיריה. חניונים בבע

כן נבקש להבהיר -הזוכה? כמוהחברה או  –דרש להתקשר עם בעל הנכס ייי נבקש להבהיר מ
 ת. רוזכות החברה להרחבת ההתקש העמדות הראשונות או ל 50 -ר מתייחס להאם האמו

מסמך א':  1.29
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

12 

ול להבטיח את  ו יכשון. הזוכה אינרא  זוםור ייא אישנבקש להבהיר כי נדרש אישור הזוכה ול אין שינוי במסמכי המכרז.
 מבוקש. ץ המשפטי של ייזום ראשון אישור כהמועד בו ייתן היוע

מסמך א':  3.1.4
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

13 
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ף ימים מראש, ובכפו 7להבהיר כי זכות הביטול כאמור תהיה כפופה להודעה בכתב של  נבקש הבקשה מתקבלת
 ום התקופה. א הושלמו עד לתם למכישהמס  לכך

מסמך א':  3.2
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

14 

קש להבהיר כי חילוט הערבות תעשה לאחר הודעה מראש לזוכה ומתן אפשרות לתיקון בנ הבקשה מתקבלת  
 ידי החברה.  -פני חילוט הערבות עלמים ל י 7ת  הפגם, לכל הפחו

מסמך א':  3.3
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

15 

הא ההשלכה  אבקש לשנות ולהוריד את המילים " תהא ייזום ראשון רשאית לתקן הטעויות, ת רז  נוי במסמכי המכשי אין
עות  מציע לבירור הטהכספית לתיקון אשר תהא" ולהחליפם במילים "תפנה ייזום ראשון ל

 ".לכאורה

6.7.3  +
9.2.8 

מסמך א': 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

16 

או יותר   50% -שות באמצעות חברה המחזיקה בן העצמי תוכל להיענבקש כי הוכחת ההו סף.הראו מסמך עדכון תנאי הבקשה מתקבלת  
 ות המציע.ממני

מסמך א':  7.2.2
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

17 

 ו מסמך עדכון תנאי הסף.  ראהבקשה מתקבלת: 
 

 עדכון תנאי הסף   מסמךראו 

 

 

בקש להבהיר כי רישיון לשימוש בתוכנה לניהול מערך עמדות הטעינה משמעותה עמידה  נ
 נאי סף זה.  תב

חתום על ידי החברה על   אישור האם  –כן נבקש להבהיר איזה אישור נדרש על רישיון כאמור 
 התכנה?   תרל הסכם חתום בין הזוכה ובין חבקיומו ש

תקנים ולהציג עמידת העמדות בתקנים אירופיים  ישה לאישור מכון הנבקש להסיר את הדר
 .IECבינלואמיים 

7.2.9  +
7.2.7   +
7.8.3 

מסמך א': 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

18 

   ראו מסמך עדכון תנאי הסףהבקשה מתקבלת. 
 בשלב זה האסדרה  מנהל אישור אין צורך להציג 

דר  במשרד הכלכלה בדבר הע ר מנהל ההסדרה והאכיפהישה לקבלת אישונבקש למחוק הדר
קנסות. נבקש להסתפק בתצהיר, לוחות הזמנים קצרים והמציע אינו יכול להתחייב ללוחות  

 הכלכלה לצורך הגשת המסמכים בזמן. דזמנים של משר 

מסמך א':  7.5.1
זמנה  ה

  להציע
 הצעות 

19 

( מתן הודעה בכתב  1תנאים הבאים: )כי חילוט הערבות יעשה אך ורק בכפוף להבהיר נבקש ל אין שינוי במסמכי המכרז  
(  2)  ; ימים בטרם חילוט הערבות, ובכפוף לכך שההפרה לא תוקנה בתקופה זמן זו 7הפחות   לכל

 הערבות תחולט עד גובה נזקיה של החברה בלבד. 

מך א': סמ   7.6.6
מנה  הז
הציע  ל
 צעות ה

20 

 מכי מכרז זה, ההצעה אשר תבחר הינה ההצעהנבקש להבהיר כי בכפוף לאמור מפורשות במס י המכרז  אין שינוי במסמכ
 הכוללת את שיעור דמי השימוש הגבוה ביותר. 

מסמך א':  11.3
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

21 
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האמור כי פסילת הזוכה הראשוני היא תוצאה  ך המשפטי בהלי ייקבעאבקש להוסיף אלא אם  י המכרז  מכמסי בינואין ש
יזום ראשון או העירייה, הזוכה הראשוני יהיה של פגמים ומחדלים שבצעו וועדת המכרזים, י

 מלא בגין כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מביטול זכייתו.  יזכאי לפיצו

15.5.2 
 

 מסמך א':
ה  הזמנ

הציע  ל
 הצעות 

22 

ימים מראש, ובכפוף  7כות הביטול כאמור תהיה כפופה להודעה בכתב של היר כי ז נבקש להב   הבקשה מתקבלת
 ו עד לתום התקופה. לכך שהמסמכים לא הושלמ

טופס מס'  4
1 

23 

טופס מס'  5 ו.מטעמ נבקש להבהיר כי המצאת המסמכים תעשה על ידי נציג המציע או מיופה כוח קבלת  תמהבקשה 
1 

24 

נבקש כי חילוט הערבות תעשה לאחר הודעה מראש לזוכה ומתן אפשרות לתיקון הפגם, לכל   בלבד.  ביחס לערבות הביצוע  –ר מאוש
  .הידי החבר-ימים לפני חילוט הערבות על 7הפחות 

טופס מס'  10
1 

25 

ס' טופס מ 5+   4 [ לעיל   16מס שאלה תאם ל]יש לעדכן את הנספח בה אין שינוי במסמכי המכרז  
6 

26 

נבקש להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל תנאי הסף, ולהעדר נסיבות בגינן רשאית החברה   מכרזאין שינוי במסמכי ה
 ל את ההצעה הגבוהה ביותר.בקזכייה של מציע, החברה מחויבת ל מפורשות לבטל

טופס מס'  7
8 

27 

זיק במציע אפשרות הוכחת ההון העצמי באמצעות המח וסח כך שיתאם אתנבקש לתקן את הנ במסמכי המכרז   ישינואין 
ל חברת / שותפות ]______[ המחזיקה ב]__[ אחוזים בחברת /  באופן הבא: "כרואי החשבון ש

 "המציע", בהתאמה( -_____[ )"החברה" ו_תפות ]שו

טופס מס'  
14 

28 

טופס מס'  1 יותר[".להוסיף לאחר המילה המציע את המילה "או ההחברה ]למחיקת המ קשנב יש למלא את שם המציע  . המכרזסמכי אין שינוי במ
14 

29 

טופס מס'  2 רה ]למחיקת המיותר[".ההחב"או  הנבקש להוסיף לאחר המילה המציע את המיל אין שינוי במסמכי המכרז  
14 

30 

עינה בהסכם כאמור  חברה להקטין את כמות עמדות הטנבקש להבהיר כי בכפוף לזכות ה   המכרזאין שינוי במסמכי 
עמדות  הסכם זה מתחייבת את החברה ואת הקבלן בהקמת להלן, החתימה על  3בסעיף 

 הטעינה במפורט בהסכם זה.

חוזה  3.2
 התקשרות 

31 

דות על  ן כפופה לקבלת צו התחלת עבולת הפעלת המערך על ידי הקבלהתח  יר כינבקש להבה אין שינוי במסמכי המכרז  
 ידי החברה. 

חוזה  3.7
 התקשרות 

32 

דות  ם עמקומיסוג ו,  4מס  ראה תשובה לשאלה 
 ייקבעו ע"י החברה בתיאום עם הקבלן.הטעינה 

היתר, בהתחשב בתשתיות   , וביןם הקבלןנבקש להבהיר כי המיקומים המדויקים יתואמו ע
 הקיימות באתר, ברשת החשמל, נוחות המשתמשים וכיו"ב.

חוזה  8.2+   3.8
 התקשרות 

33 
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  .. יה "ית הפנסעיף מוגדרבהבקשה אינה מתקבלת, 
ו    3.2  פיםבסעי  המוגדרות מספר עמדות הטעינה  

  טעינהר עמדות המספ".. ל תעודכןההפניה "  3.3
 "  3.4ו    3.3המוגדרות בסעיפים 

בטרם מתן צו התחלת  טין את כמות עמדות הטעינה תעשהנבקש להבהיר כי זכות החברה להק
לאחר קבלת צו התחלת עבודות משקיע הקבלן משאבים רבים בקיום  יכמובהר עבודות בלבד. 
 י בעבור נזקיו. בזמן ועל כן ממועד זה יהא זכאי לפיצוהתחייבויותיו 

לופין, ככל  קש להבהיר כי הגדלת כמות עמדות הטעינה תעשה בכפוף לאישור הקבלן. לחיבנ
 שבהקמת עמדת טעינה נוספות כאמור יש הצדקה כלכלית. 

חוזה  3.9
 התקשרות 

34 

וע עבודות על ידי הטעינה יעשה אך ורק בטרם תחילת ביצנבקש להבהיר כי שינוי מיקום עמדות    אין שינוי במסמכי המכרז
בעבור  ות, ומקל וחומר לאחר השלמת התקנתן, ישולמו לקבלןלן. לאחר ביצוע העבודהקב

 .הנ ת הטעיעבודות העתקת עמדו

חוזה  3.10
 התקשרות 

35 

או   ת רכביםרשימתעביר החברה   בלת:הבקשה מתק
 רכבים הזכאים להנחה.  תעביר אמצעי לזיהוי ה

ל רש להעביר לקבלן רשימה שלהסכם, החברה תיד  6.5נבקש להבהיר כי דומה לאמור בסעיף 
ם למתן הנחות. מובהר כי העברת  ימהגוררכבים על מנת שמערכת ההפעלה תוכל לזהות את 

 רשימה כאמור מהווה תנאי למתן ההנחה כאמור. 

חוזה  6.4
 התקשרות 

36 

ברה לפי ה אינה מהווה הענבקש להבהיר כי ביצוע העבודות או חלקן באמצעות קבלני משנ אין שינוי במסמכי המכרז  
 ברה לכך.  חה, ולא נדרש אישור סעיף זה

חוזה  7.9
 התקשרות 

37 

נגרמו על  או פגעה כאמור  עט במקרה בו נזקהסעיף את המילים "למ נבקש להוסיף בסיפא של   ן שינוי במסמכי המכרזיא
 טעמן".ידי ייזום ראשון ועובדיה או החברה לביטחון ועובדיה או מי מ

חוזה  7.11
 התקשרות 

38 

ות  עמד 50-צד שלישי העבודות ביחס ללהבהיר כי החברה לא תהא רשאית להעביר לכל   שנבק נוי במסמכי המכרז  שי אין
 הטעינה הראשונות כאמור במכרז זה. 

חוזה  7.12
 התקשרות 

39 

הנכס תעשה באופן  בין החברה לביטחון לבין בעל  נבקש להבהיר כי התקשרות כאמור אין שינוי במסמכי המכרז  
 ורך כל תקופת הסכם זה. אלהקמת עמדות הטעינה המאפשר 

חוזה  7.15
 התקשרות 

40 

קומן להוסיף "החברה תשא בעלות העתקת עמדות  ים "על חשבונו" ובמנבקש למחוק את המיל כי המכרז  וי במסמשינן אי
 מכתאות אשר יוצגו לה על ידי הקבלן".הטעינה וזאת בכפוף לאס

חוזה  8.6
 התקשרות 

41 

 שה מתקבלת, קבה
ובתנאי שהחברה קבעה כי אכן העיכוב לא נגרם   

 בשל התנהלות הקבלן.

נגרם בשל  אחר בהסכם זה, כל עיכוב אשר אינו  ף "למרות האמור בכל מקוםלהוסינבקש 
אישור רשות מוסמכת, עיכוב בחיבור חח"י או  מעשה או מחדל של הקבלן, לרבות אך לא רק 

יחשבו כעיכוב לפי סעיף זה  וכיו"ב, לא   על ידי החברהקבלת אישור השלמת המתקן עיכוב ב
 תאם. ולוחות הזמנים יוארכו בה

9.6  
]סעיף 

 דש[ ח

חוזה 
 התקשרות 

42 

מכוונים לאפשרות להזמנת   10.7ו   10.6סעיפים 
עה מראש ומשלוח הודעה על  טעינה בקיבולת קבו

 ייעודית.השלמת הטעינה לצורך פינוי רכב מחניה 

חוזה  10.6 ירו. יף לא ברור. נבקש למחקו או להבהסע
 התקשרות 

43 

חוזה  11.2 ועד שנודע לקבלן על ההשבתה".השבתה" במילים "מהמהמילים "ממועד הנבקש להחליף את  שינוי במסמכי המכרז  ן אי
 התקשרות 

44 
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ימי עסקים )כך שיתאם את נספח  5תיקון בתוך   ל תאונה או נזק יבוצע נבקש לתקן כי במקרה ש רז  במסמכי המכאין שינוי 
או  חברה לבטחוןלהבהיר כי מקרים בהם הנזק ייגרם על ידי החברה או ה ' להסכם(. כן נבקש ג

 מן, תיקון הנזק יבוצע על חשבונן. מי מטע

חוזה  11.6
 התקשרות 

45 

הזוכה ייעשה בהתאם   מכי ההצעהעיון  במס
 להוראות הדין.

עסקי או מסחרי  רסם כל מידע אשר יש בו כדי להוות מידענבקש להבהיר כי המזמינה לא תפ
 על פי כל דין או הסכם.  רסמושיש משתמשים אשר אינה רשאית לפ  של הקבלן, וכן כל מידע

חוזה  11.10
 התקשרות 

46 

עינה והתשתיות  נבקש להבהיר כי בתום תקופת ההסכם יועברו לרשות העירייה עמדות ט סמכי המכרז  אין שינוי במ
יון לתכנת הניהול של עמדות הטעינה.  הרישאינה רשאית להעביר את  בלבד. מובהר כי החברה

הקבלן  משים הינו בהתאם לכל דין או הסכם וככל שיחס למשתשיועבר בכן יובהר כי כל מידע  
 להעביר מידע כאמור.הינו רשאי 

חוזה  11.11
 ות התקשר

47 

ת ההתקשרות  נבקש להבהיר שהבעלות בעמדות הטעינה תהיה של הקבלן הזוכה בכל תקופ    אין שינוי במסמכי המכרז
 לכן לא ברורה דרישתה מה.  החברה אינה רוכשת או משתתפת בעלות הקמת העמדה וובסיו

חוזה  48 13.4
 תקשרות ה

48 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "ואשר נגרם בשל מעשה או מחדל של הקבלן   אין שינוי במסמכי המכרז  
 בלבד"

חוזה  49 14.2
 התקשרות 

49 

כפופה לתנאים   לעיל  7.2-7.3סיף, "חבות המציע ואחריותו בהתאם לסעיפים נבקש להו מכרז  אין שינוי במסמכי ה
  ל כל( המזמינה הודיעה למציע הזוכה ע2ר ) ( התקבל פס"ד חלוט כאמו1ים דלהלן: )המצטבר

כך ואפשרה למציע הזוכה לנהל את ההגנה ולא תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על 
( בשום מקרה  3ישורו של המציע הזוכה מראש ובכתב ) ומו ו/או ללא אפשרה בשמו ובמקהת

ם, וכן בגין מעשה ו/או  עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליי  הזוכה לא יישא בנזקיםהמציע 
של המציע הזוכה והשיעור   ( אחריותו4ו/או מי מטעמה ו/או גורם שלישי; ) ינה מחדל של המזמ

ו דמי הנזק בהם יישא המציע הזוכה על פי  או ההוצאות ו/או/או השיפוי ו/המרבי של הפיצויים 
ינה פוטרת את  מקרה על סכום התמורה בהסכם זה והמזמפי דין, לא יעלו בכל הסכם זה או על 

 וין לעיל."על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצזאת המציע הזוכה ומוותרת ב

חוזה  50 14.3
 התקשרות 

50 

החברה תשמור על סודיות  . זאין שינוי במסמכי המכר
פירוט  ובתנאי ונמסר לה בכתב  בהתאם לכל דין

 של הקבלן ובלבד שאינו נחלת הכלל.  הסודי המידע

להיחשף למידע סודי  נבקש שהסעיף יהיה הדדי. מובהר כי במסגרת ההסכם החברה עשויה 
ו ועל כן  כולה לגרום לנזקים משמעותיים עבורשל הקבלן, אשר חשיפתם י לסודות מקצועייםו

 שמור על מידע זה. נבקש שגם החברה תתחייב ל 

חוזה  51 17
 התקשרות 

51 

ן יש להאריך את תקופת  ופיחיל. ל 20.2.1נבקש למחוק הסעיף, מדובר בסתירה ביחס לסעיף   יבוטל.  20.1סעיף 
 ימים. 30 -הזמן ל

חוזה  52 20.1
 התקשרות 

52 

חוזה  20.2.1 נה לקבלן זכות לבטל ההסכם.  קבוע שגם הפרה של החברה תק נבקש להפוך הסעיף להדדי ול אין שינוי במסמכי המכרז  
 קשרות הת

53 

ה חוז 20.2.2 די. להדנבקש להפוך הסעיף  אין שינוי במסמכי המכרז  
 תקשרות ה

54 
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 נבקש להפחית הפיצויים המוסכמים כדלקמן:  אין שינוי במסמכי המכרז  
חות יצוע הוראות המנהל לעניין בטיסטיה מהוראת בטיחות, עובדים, ציוד מגן ו/או אי ב .1

 ₪ ליום;  100 –
 ₪ ליום;  50 –אי תיקון ליקויים  .2
 ₪ למקרה;  50 –  ציגהעדר מענה או זמינות של נ  .3
 ₪ ליום;  300 –תיקון נזקים  גמר העבודה או איאי פינוי פסולת ב .4
 ₪ לשבוע; 100 –אי עמידה בלו"ז  .5

 ₪. 500 –הסבת הסכם )לא כולל קבלני משנה(  

 חוזה 21.1
 שרות התק

55 

וכל שינוי יעשה   1וע במסמך ג'ם לקבדות הטעינה יהא בהתאמענבקש להבהיר כי תמהיל  . יללע  33ו  4 ותראה תשובה לשאל
 עם הקבלן. בתיאום

 56 נספח ג'56 12

 במסמכי המכרז שינוי ן אי 
 
 

 57 נספח ג' 1.4 ל מכון התקנים הישראלי. הדרישה לתקן ש ]נבקש למחוק את

  שה מחוייבת כזאתון שאין דריוי]נבקש להסיר את הדרישה לעמידה במכון התקנים הישראלי כ   סמכי המכרזבמאין שינוי 
 חברת החשמל או מכון התקנים החשמל,  בחוק מטעם רשות 

 58 נספח ג' 1.8.6

ימים  90  -חת מנבקש להבהיר כי בכל מקרה מסגרת הזמנים לעבודות לא תפ -יף א בטבלה עס אין שינוי במסמכי המכרז  
 ממועד קבלת צו התחלת עבודות.

 59 פח ג'סנ 3

הבהיר כי לא ינתן צו התחלת עבודות בטרם התקבלה הרשאה, בוצע תיאום תשתיות  ש לנבק המכרז   י במסמכישינואין 
 וכיו"ב.

 60 ח ג'נספ 3.2

הבקשה מתקבלת. ובתנאי שהחברה תהיה זו  
 לוי בקבלן.יכוב אינו תהעשתקבע האם אכן 

  וב אשר אינו נגרם בשלל מקום אחר בהסכם זה, כל עיכף "למרות האמור בכיסלהו נבקש
רק אישור רשות מוסמכת, עיכוב בחיבור חח"י או   לן, לרבות אך לאמעשה או מחדל של הקב

למת המתקן על ידי החברה וכיו"ב, לא יחשבו כעיכוב לפי סעיף זה  אישור הש עיכוב בקבלת
 יוארכו בהתאם". ולוחות הזמנים

3.4  
]סעיף 
 חדש[ 

 61 פח ג'סנ

תיאום מפורט יבוצע מול הזוכה. נדרשת יכולת  
נותן  וזמיהתחנות וסוג  ף מידע בנוגע למיקום ת של

 באתר ובאפליקציה העירונית 

נבקש להדגיש כי אן אין כאלו כרגע אז נדרש   -התחברנבקש להבין לאילו ממשקים נדרש ל
 לייצר התממשקות. 

 62 נספח ג' 4.10

 מידע כאמורשהעברת   ךכנבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את התוספת הבאה: "הכל בכפוף ל המכרז מכיאין שינוי במס
 סכם או דין". ת לקבלן על פי כל ה הינה מותר

 63 נספח ג' 4.11.8

רת מידע  קרה כל העבנבקש להבהיר כי המידע שיועבר יהיה מידע סטטיסטי בלבד ובכל מ ל דין  אין שינוי במסמכי המכרז, והכל בכפוף לכ
 מור תהיה כפופה למגבלות כל דין או הסכם. כא

 64 נספח ג'   4.13
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, ופרסום כאמור יהיה נבקש שלא יפורסם כל מידע שהינו מידע עסקי או מסחרי של הקבלן ל דין  אין שינוי במסמכי המכרז, והכל בכפוף לכ
 כפוף לאישורו מראש ובכתב.

 65 מסמך ג' 4.14

עמדות   12 חס ל, ביכי המכרזוי במסמאין שינ
 החברה לביטחון. עבור רכבי הטעינה 

ה יעשה בתיאום עם הזוכה, ובהתייחס בין היתר לתשתיות  הטעינ ם עמדתנבקש כי מיקו
 שים וכיו"ב.הקיימות, נוחות המשתמ

 66 2מסמך ג' 2

, למעט במקרה של שימוש  אין שינוי במסמכי המכרז
די  ו/או בוונדליזם שהוכח כי בוצע ע"י עוב לא סביר

 החברה לביטחון. 

על ידי החברה או מי   יגרםישט נזק  הסעיף את המילים "למעבקש להוסיף בסיפא של נ
 מטעמה".

 67 2מסמך ג' 5

הזמן תקינות, ניתן להתחייב למועדי תיקון  100%-נבקש להבהיר כי לא ניתן להתחייב ל אין שינוי במסמכי המכרז.  
 כמפורט בהמשך המסמך. 

 68 2מסמך ג' 6.2

ילה "שעתיים" במילים  ן את המפול" וכיטתתוקן" במילים "תחל בנבקש להחליף את המילה "  נוי במסמכי המכרז.  שי אין
 "שמונה שעות". 

 69 2מסמך ג' 6.4

ן שעות ממועד הדיווח". הקבל 6"תתוקן תוך  -מחוק את חלקו הראשון של המשפטלנבקש  הבקשה מתקבלת
 לסעיפים לעיל.  םנה והיא תתוקן בהתאישבית את עמדת הטעי

 70 2מך ג'סמ 6.6

ימי  21ימים מאושר  21במקום  מתקבלתהבקשה 
 עסקים.

 71 2מסמך ג' 11 ימי עסקים. 21 -החליף בש לנבק

    24.08.2021עודכן ל המועד האחרון להגשת הצעות  
 10.08.2021שאלות   מועד אחרון להגשת

מכי המכרז. רון להגשת מסאחה  מועדמועד אחרון להגשת שאלות ההבהרה הינו כשבוע לפני ה
המועד ן מועד ההגשה. מבוקש לדחות את יזמן קצר ביותר בין מועד המענה לבנותר פרק 

 יום לאחר פרסום המענה לשאלות הבהרה.  14ז כך שיהיה האחרון להגשת מסמכי המכר 
 מסמך א' 4.2.1

72 

בכל רחבי   DCומסוג  ACינה מסוג ת טעמדו ל עאוד שולה מחברתנו הינה חברה עם פריסה גד ראו מסמך עדכון תנאי הסף 
לי וכן ביצעה מספר גדול של  כלהם בשימוש הציבור הלק מחוחריים הארץ לגופים פרטיים, מס

פרויקטים הכוללים תכנון, הקמה, ניהול, הפעלה וחיוב מרחוק של צרכנים על בסיס שימוש.  
באופן כללי ולא  לה )הח –ן ניסיווקש הלגביהם מב –יחד עם זאת פעילות הגופים הציבוריים 

אי לכך ובכדי  ויקטים הציבוריים. מהפר קלמו חללגבי החברה( בשלב מאוחר וטרם הוש  דווקא
י למקסם את אפשרויות התמחור במכרז מבוקש כי תקופת  המציעים ובכדלאפשר שוויון בין 

כולל  יון התנאי הסף תורחב לתקופה שעד למועד הגשת ההצעות וכן שתתאפשר הגשת ניס
ברות  / ח תומקומי הציבור )ולאו דווקא במסגרת רשויות ומים המשרתים את כלל ומיקות עמד

 פים ציבוריים.עירוניות / גו
 

 מסמך א' 7.2.1

73 

 הבקשה מתקבלת.  
   ראו מסמך עדכון תנאי הסף

מהמניות. לשתי החברות   50%אחת מחזיקה  החברה שלנו מוחזקת ע"י שתי חברות אשר כל
. מבוקש כי תנאי הסף יתוקן 2020עד   2018ם בשנים  רים כספיים גדוליואיתנות פיננסית ומחז

מציע המוחזק על ידי חברות בעלות איתנות כאמור, לרבות   שיאפשר הגשת הצעה על ידי כך
 המציע.  ממניות 50%החזקה של  

 מסמך א' 7.2.2
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 ראו מסמך עדכון תנאי הסף 

 ורנו.מדות עבתקנת הענה המבצעים את העם קבלני משאנו עובדים 
 דס/הנדסאי חשמל. נהת את התנאי כך שקבלן המשנה יהיה בעל תעודת ממבוקש לשנו

 מסמך א' 7.2.3
75 

  –ז ונמצאת בשימוש ב אנו עושים שימוש בתוכנת ניהול אשר פותחה ע"י חברת דרייב ראו מסמך עדכון תנאי הסף  
יה להסתפק  שניתן יהענה ברחבי העולם. מבוקש לשנות את התנאי כך  עמדות הט 500,000

 בהסכם רישיון עם בעל התוכנה.
 מסמך א' 7.2.9

76 

מבוקש להסתפק בהצהרת יצרן והיבואן על עמידת המוצר בתקן הבינלאומי )כפי שדורשת   ן תנאי הסף ו מסמך עדכואר
 . רשות החשמל(

 מסמך א' 7.2.9
77 

הכולל טיפול בתקלות  אחריות עם היצרן  כםהס
עבדה  כקשר חוזי עם מ  ייחשב לעניין זהבעמדות 

 7.4.1סעיף בכאמור 

הסכמי אחריות עם היצרנים   ו"ל. לחברהנים בחמיצר הנות הטעיחברתנו מייבאת את עמד
ך, הכל על  עמדות, תיקונם ואף החלפת כל העמדה במידת הצורמחו"ל כולל טיפול בתקלות ב

יקה בארץ מלאי בחלק מהתקלות בחצרי החברה, ואף מחז ידי ואצל היצרן. חברתנו אף מטפלת
סף  מור עומד בתנאי הכי הא םאישורכ פיק להחלפת עמדות תקולות במידת הצורך. מבוקשמס

 הנדרש.   

 מסמך א' 7.4

78 

במקום המילים "ו/או קבלני משנה" יירשם ")ו/או 
 י משנה לעניין ביטוח עבודות קבלניות(" קבלנ

 
 
 ן שינוי במסמכי המכרזיא
 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 
 רחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים יימחקהב
 " ₪  ₪200,000" ויירשם "  500,000"
 

₪" ויירשם   500,000בהרחבת פינוי הריסות יימחק " 
"200,000   "₪ 
 

₪ על   500,000 -יימחקו המילים "אך לא פחות מ 
 בסיס נזק ראשון" 

 
 
 

קבלני המשנה הינם   –קבלני משנה" ]הערה בשם המבוטח נבקש למחוק את המילים "ו/או 
מוצר ואחריות מקצועית. על כן ולא בפוליסת חבות ה חים נוספים בפוליסת העבודות בלבדבוטמ

תאימים בפוליסת העבודות הקבלניות  קבלני המשנה, בפרקים המן יילענ  317יתווסף קוד 
 בלבד[.

 
 
 

 או עבודות נלוות". /למחוק את המילים "ורישיון לתוכנית ניהול וודות נבקש בתיאור העב
 
 

 –פוליסת "כל הסיכונים עבודות קבלניות"  
 . 324נבקש למחוק את קוד   -כוש( )ר  'אפרק  

 
 

סיף את המילים "ובכל מקרה שלא יעלה  נבקש להו –ים דבהרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עו
 ₪".  600,000על 

 
 
 
 

 "פחות" במילה "יותר". נבקש להחליף את המילה   –הרחבת פינוי הריסות  
 

 מסמך א 
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, ניתן יהא לקבל מסמך משלים מאת  ופהכחלמקובל 
ות תקופת התחזוקה  אודרה המבטחת הכולל הבה

 הכלולה בפוליסה
 

 נוי במסמכי המכרזשי אין
 
 

 המכרז   י במסמכינוישאין 
 
 
 

 הבקשה מתקבלת כחלופה אפשרית 
 
 
 

 הבקשה מתקבלת
 
 
 

ם אחריות מקצועית  כחלופה נוספת כי ביטוחימקובל 
או ביטוח צד ג' ישולבו  ביטוח חבות המוצר ו/ו/או 

 הזוכה.  ק"דלש בגבולות אחריות משותפים בהתאם
 
 
 

לקבלת מסמך משלים   כחלופה נוספת בכפוף מקובל
כולל הבהרה אודות ת.רטרו' הנקוב ה תחאת המבטמ

 בפוליסה. 
 
 

 שינוי במסמכי המכרזאין 
 
 
 
 

 
"ובכל מקרה לא    המילים וסיף אתנבקש לה  –שיר מתכנון לקוי או חומרים לקויים הרחבת נזק י

 ₪".  800,000-ותר מי
 
 
 
 

 תן לציין זאת באישור.א ניק. לוחבקש למנ –תקופת תחזוקה 
 
 

 
 חודשים בלבד. 12בת  בקש כי תקופת התחזוקה תהיהכן, נכמו 

 
 

 321ולהחליפו בקוד  318נבקש למחוק את קוד  –פרק ב' )צד ג'( 
 
 
 

ור הינו מבוטח  יוון שמבקש האיש)מכ 304ד  חוק את קונבקש למ  –פרק ג' )אחריות מעבידים( 
 ( 319 דו ף היה וייחשב מעביד לפי קנוס

 
 

 רלוונטי לביטוח זה.  שאינו 307וכן את קוד 
 
 
 
 

 פוליסת אחריות מקצועית 
ד  יף את המילים "משולבת עם חברות המוצר וצלאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש להוס

 '".ג
 
 
 
 
 



 

- 11 - 
 

 חתימת המציע: ____________       לשאלות הבהרהמענה  –עמדות טעינה לרכב חשמלי  והפעלתהקמה  – 02/2021מכרז פומבי מס' 

כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית   מקובל
ולבו  שו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח צד ג' י

 אם לשק"ד הזוכה. בגבולות אחריות משותפים בהת
 
כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים   קובלמ
רטרו' הנקוב ת הכולל הבהרה אודות ת.טחבמאת המ

 בפוליסה. 
 
 

יצוין בסיפא "למעט ביטוח אחריות   -. יב'15.5סעיף 
כי הוראת הסעיף כוללת   מקצועית". כמו כן יובהר

א יפחת מהיקף הכיסוי לפי הבהרה לפיה הכיסוי ל
 נדחית.    "ביט". ולפיכך הבקשהפוליסת 

 
 אין שינוי במסמכי המכרז  

 
 

 סמכי המכרז  מבנוי אין שי
 
 

 " 60יירשם " " 90במקום "
 
 
 

 קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות.
 

יתן לציין  ביטוח, לא נבי )לפי הוראות חוזר המפקח על הנבקש למחוק את התאריך הרטרואקטי
 האישור(  יתאריך זה על גב

 
 
 

 . 321ו בקוד ולהחליפ 304נבקש למחוק את קוד 
 
 
 
 
 

 פוליסת חבות מוצר 
בת עם אחריות מקצועית  וצד  לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משול

 ג'".
 
 
 

ח, לא ניתן לציין  )לפי הוראות חוזר המפקח על הביטו נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי
 ישור( אהזה על גבי  תאריך

 
 

 פרט יועץ.מאחר ולמציע יש מהמילים "ביט"  נבקש למחוק את 
 

 
 
 
 
 
 

 . 321ולהחליפו בקוד  304למחוק את קוד  נבקש
 

 חבות המוצר אחר ואינו רלוונטי לביטוחמ 327נבקש למחוק את קוד 
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 ". 30" ולהחליפו ב"90נבקש למחוק את המספר "  –ביטול/שינוי הפוליסה 
 

בעבודות קבלניות גדולות( וכן את קוד לא מדובר ) 009למחוק את קוד  שנבק  –פירוט השירותים 
088. 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 

יצוין בסיפא "למעט ביטוח אחריות   -. יב'15.5סעיף 
לת  כול מקצועית". כמו כן יובהר כי הוראת הסעיף

הבהרה לפיה הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי לפי 
 נדחית.    יכך הבקשהפל סת "ביט". ופולי

 
 

 מכרז  במסמכי ה אין שינוי
 
 

 לופה נוספת  כח הבקשה מתקבלת 
 
 
 
 

כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית   מקובל
וח צד ג' ישולבו  ו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביט

 תאם לשק"ד הזוכה. ם בה בגבולות אחריות משותפי
 
 

  מסמך משלים חלופה נוספת בכפוף לקבלתכמקובל 
.רטרו' הנקוב הכולל הבהרה אודות ת מאת המבטחת

 בפוליסה. 
 

 סמכי המכרזנוי במאין שי
 
 

 הבקשה מתקבלת  

 הרישא של אישור הביטוח. נבקש שיועבר אישור מתוקן הכולל את
 
 

  עהפוליסה", מאחר ולמצי את המילה "ביט" לאורכה של עמודת "נוסח ומהדורת למחוקנבקש 
 ועץ הביטוח.יש פוליסה עם מפרט י

 
 
 
 

 אחריות כלפי צד שלישי
 321ולהוסיף קוד  318ו 304את קוד  נבקש להוריד

 
 

 אחריות מעבידים
 . 304את קוד נבקש להוריד 

 
 
 

 חבות מוצר 
לבת עם אחריות מקצועית  וצד  את המילים "משו לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף

 ג'".
 
 

)לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין   יך הרטרואקטיביראנבקש למחוק את הת
 ך זה על גבי האישור(.תארי

 
 
 

 321להחליפו בקוד ו 304את קוד נבקש להוריד 
 

 מסמך א 
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כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית  מקובל 
בות המוצר ו/או ביטוח צד ג' ישולבו  ו/או ביטוח ח

 אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה.  ולותבגב
 
 

ך משלים  לקבלת מסמ ףנוספת בכפו כחלופה מקובל
 כולל הבהרה אודות ת.רטרו' הנקובמאת המבטחת ה

 בפוליסה. 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

 אין שינוי במסמכי המכרז  

 
 וצר.מאחר ואינו רלוונטי לביטוח חבות המ 327נבקש למחוק את קוד 

 
 

 צועית אחריות מק
וצר וצד  "משולבת עם חברות המהמילים  הוסיף את לאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש ל

 ג'".
 
 
 

ניתן לציין    על הביטוח, לאטיבי )לפי הוראות חוזר המפקח נבקש למחוק את התאריך הרטרואק
 תאריך זה על גבי האישור(.

 
 

 
 321ולהחליפו בקוד  304נבקש להוריד את קוד 

 
 ". 30חליפו ב"" ולה60ש למחוק את המספר " נבק –ביטול/שינוי הפוליסה 

 

 
 
 
 
 
 

 79ראו מענה לשאלה  

  קבלני המשנה הינם –משנה" ]הערה ם המבוטח נבקש למחוק את המילים "ו/או קבלני בש
עית. על כן מבוטחים נוספים בפוליסת העבודות בלבד ולא בפוליסת חבות המוצר ואחריות מקצו

בלניות  קהבפוליסת העבודות נה, בפרקים המתאימים לעניין קבלני המש  317 ווסף קודית
 בלבד[.

 
 ו/או עבודות נלוות". קש למחוק את המילים "ורישיון לתוכנית ניהול בתיאור העבודות נב

 
 

 –נים עבודות קבלניות"  כל הסיכופוליסת " 
 
 . 324נבקש למחוק את קוד   -פרק א' )רכוש(  

 
ל מקרה שלא יעלה  הוסיף את המילים "ובכנבקש ל –עליו עובדים  וך ורכוש הרחבת רכוש סמ

 ₪".  600,000 לע
 . נבקש להחליף את המילה "פחות" במילה "יותר"  –הרחבת פינוי הריסות  

ף את המילים "ובכל מקרה לא  נבקש להוסי  –ו חומרים לקויים הרחבת נזק ישיר מתכנון לקוי א 

 מסמך א 
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 ₪".  800,000-יותר מ
 זאת באישור. למחוק. לא ניתן לצייןנבקש   – תקופת תחזוקה

 חודשים בלבד. 12וקה תהיה בת זחנבקש כי תקופת התכמו כן, 
 

 321פו בקוד ולהחלי 318נבקש למחוק את קוד  –ב' )צד ג'(  פרק
 

)מכיוון שמבקש האישור הינו מבוטח   304וק את קוד  נבקש למח  –בידים( פרק ג' )אחריות מע
 ( 319לפי קוד נוסף היה וייחשב מעביד 

 זה.שאינו רלוונטי לביטוח  307וכן את קוד 
 

 מקצועית  תופוליסת אחרי
ות המוצר וצד  ועית" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חברלאחר המילים "אחריות מקצ

 ג'".
רואקטיבי )לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין  ת התאריך הרט נבקש למחוק א

 האישור( תאריך זה על גבי 
 . 321ולהחליפו בקוד  304נבקש למחוק את קוד 

 
 ר פוליסת חבות מוצ

וצד  וסיף את המילים "משולבת עם אחריות מקצועית  לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש לה
 ג'".

ות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין  הרטרואקטיבי )לפי הוראנבקש למחוק את התאריך 
 תאריך זה על גבי האישור( 

 עץ.ים "ביט"  מאחר ולמציע יש מפרט יוק את המילקש למחובנ
 . 321פו בקוד ולהחלי 304קוד  תנבקש למחוק א

 חבות המוצר מאחר ואינו רלוונטי לביטוח 327למחוק את קוד נבקש 
 

 ". 30" ולהחליפו ב"90ת המספר " נבקש למחוק א –סה ביטול/שינוי הפולי
 

בר בעבודות קבלניות גדולות( וכן את קוד )לא מדו 009נבקש למחוק את קוד   –פירוט השירותים 
088. 

 
 

ן שינוי במסמכי המכרזיא  
 מסמך ב'  5.1 מטעמים ברורים.  כללו מע"מההכנסות האמורות לא י מבוקש כי בניגוד לאמור
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, כאשר הנסיעה השנתית המוערכת  סיור רכבי 24 
 ק"מ.  40,000-55,000היא 

 

ים החשמליים אותם מתכננת להפעיל החברה  בנוגע למספר הרכב מבוקש לקבל נתונים
 בים אלו? רכ בורית המוערכת עתקופת ההפעלה וכן  מה הנסועה השנתך הללביטחון במ

 מסמך ב'  5.3
83 

ך כל התקבולים  מבוקש כי דמי השימוש עבור טעינת רכבי החברה לביטחון יחושבו על סמ מכי המכרזאין שינוי במס
 זקת העמדות? ול ואחכגון: עלות החשמל, עלויות תפעבניכוי הוצאות 

 מסמך ב'  5.4
84 

ועמדה אולטרה  ACימליים לעמדה איטית המקסבתתי הסעיפים לסעיף זה מוגדרים התעריפים  חיובית בההתשו
. האם ניתן להניח  DCעבור עמדה מהירה  , אך לא מוגדר התעריף המקסימליDCמהירה 

 לטרה מהירה?הוא כמו עבור עמדה או שהתעריף המקסימלי עבור עמדה זו
 מסמך ב'  6

85 

טחון הינו י החברה לבילגבייה מרכבהרה האם התעריף האחיד לקוט"ש המשמש  ש הבמבוק חיובית התשובה 
מבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או התעריף הכללי המפורסם באתר חברת החשמל: "ל

 למסחר..."? 
 ב'  מךמס 6.5

86 

 הבקשה מקובלת

 כי המכרז  וי במסמאין שינ

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז

 מילים "מכל סיבה שהיא"בקש למחוק את הה השנייה נורשב

 ילים "בקשר או"ורה השלישית נבקש למחוק את המבש

 נבקש להוסיף את המילה "ישירה"ר המילה "כתוצאה" בשורה השלישית לאח

 
 דות" ובמקומה להוסיף "מעבודות הקבלן""מהעבובשורה החמישית נבקש למחוק את המילה 

 

 מסמך ב 14.1

87 

בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "ו/או בקשר לשטח העבודות ו/או שימוש" ובמקומן  כרז  אין שינוי במסמכי המ
 וסיף "ישירות משימוש" לה
 

 צועו"."עבודות" נבקש להוסיף "בבי שית, לאחר המילהשורה החמיף הבסו
 

 מך בסמ 14.2

88 

 ו/או" את המילים "כאמור לעיל  ורה השנייה נבקש למחוקשב אין שינוי במסמכי המכרז  
 

 בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה "ולפצות" 
 

 תביעה שתיתבע בה ו/או" המילים "כל   בשורה השלישית נבקש למחוק את
 

 דין חלוט" להוסיף "בפסק   אחר המילים "סכום שתחויב לשלם" נבקשבשורה השלישית ל
 

 "סבירים, בשל תביעה".-וסיף ם "עורך דין" נבקש להה הרביעית לאחר המיליורבש

 מסמך ב 14.3

89 
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למעט במקרים בהם המנויים  קש להוסיף "  ת, אחרי המילים "אחראי להם"  נבהרביעיבשורה 

ת על פי דין, בכפוף לכך כי הקבלן יהא בעל הזכות הבלעדית למנו לעיל אחראים לנזק או לחלקו 

 שר ייצג אותן". א את עורך הדין

 
זה לא יחייב את   הנוגע לתביעה כאמור בסעיף שישית: "הסכם פשרהנבקש להוסיף שורה  

 לתוכנו." ש ובכתב באשרהקבלן ללא הסכמתו מרא
 

 נא להוסיף בסוף השורה השנייה "תוך זמן סביר"  מכי המכרז  אין שינוי במס
 

 ב מךמס 14.4
90 

 הבא: חדש בנוסח 14.5נבקש להוסיף סעיף   רז  סמכי המכנוי במאין שי
ת פוטרות את הקבלן  ברות עירוניואשון לציון ו/או החברה לביטחון ו/או ח"החברה, עיריית ר

עמן, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים  והבאים מטעמו, בשמן ובשם הבאים מט
, מוסכם כי אחריותו של  םבכל מקום בהסכ ן, ועל אף האמורשייגרמו בקשר להסכם זה. כמו כ

בהם יישא   ההוצאות ו/או דמי הנזק או השיפוי ו/אושל הפיצויים ו/ר המרבי הקבלן והשיעו
ל סכום _______ )מסחרי, להשלמה בלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה עהק

על כל תשלום   ומוותרות בזאת  לן והבאים מטעמועל ידי סונול אי וי איי(, והן פוטרות את הקב
 ל."רבי המצוין לעיפיצוי המהעולה על סכום השיפוי/ה

 

 מסמך ב 14.5

91 

ש כי המילה "לטובת" תמחק ובמקומה  ובו נבק 14.6הנוכחי יהפוך לסעיף  14.5סעיף  92 המכרז  במסמכי ינוי אין ש
 תתווסף "כלפי".

 
 מסמך ב 14.6

92 

להוסיף במקומן "עם  המילים "וזאת ללא צורך בקבלת" וק את למחו  יעית נבקשבשורה השב אין שינוי במסמכי המכרז  
 קבלת" 

 
 מסמך ב 15.1

93 

אחר המילים "להבטחת אחריות", נבקש להחליף את המילה "כאמור"  בשורה השלישית ל אין שינוי במסמכי המכרז  
 במילים "על פי דין". 

 בקשה נדחית 
 מסמך ב 15.2

94 

ן  סיף במקומן את המילים "תוך זמיום" ולהו 30ת המילים " נבקש למחוק א בשורה הראשונה שינוי במסמכי המכרז  אין 

 סביר".

 ה נדחית בקש

ים "מסירת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן בשורה הרביעית נבקש למחוק את המיל

 מסמך ב 15.3

95 
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רת  ו מזכה את החברה בתרופות בגין הפלחברה הינה תנאי עיקרי בהסכם אשר הפרת

 ההסכם."

 ית בקשה נדח
 

 בקבלת" ולהחליפן ב"עם קבלת" מחוק את המילים "ללא צורך עית נבקש לבשורה השבי
 קשה נדחית ב

 אין שינוי במסמכי המכרז  
 
 

  -(1הרחבה מס' ) -צ"ג -/ פרק ב'15.4באשר לסעיף  
וך רכוש עליו יובהר כי הכיסוי לא חל על רכוש סמ

א' של ביטוח עבודות  עובדים הכלול בפרק 
 הקבלניות. 

  -(2' )הרחבה מס -צ"ג -/ פרק ב'15.4סעיף  ר לבאש
ולא יהיה כיסוי  זה יחול ככל יובהר כי הכיסוי בפרק 

 ח עבודות הקבלניות. בפרק חבות מעבידים של ביטו
 
 

₪" ויירשם   50,000יימחק "במסמך ב  )ו(  15.4סעיף 
"100,000  "₪ 
 

 מחוק את הסעיף כולו. נבקש ל
 בקשה נדחית 

 
חרצות לחלקו הראשון  ההרחבות: המבטחת תתנגד נ –סעיף של ה ראשוןין חציו ההערה לעני

 חבות. של הסעיף הנוגע להר
 
 
 
 
 
 
 

לאור מצב שוק הביטוח לא נוכל   –השתתפות עצמית   –סעיף הערה לעניין חציו השני של ה
 ום הנקוב בסעיף.ההשתתפות העצמית לא יעלה מעל לסכלהתחייב כי לאורך זמן סכום 

 

 מך בסמ 15.4

96 

הכלולים   טוחי החבויותלם לעניין בייפא "און בסיצוי
ביטוח אחריות מקצועית וביטוח   )ב'( ולעניין9פס בטו

חבות המוצר האמור לעיל יהיה בהתאם להרחבי  
 .המפורטים כדלקמן ובאישור הביטוח"השיפוי מ

 
 אין שינוי במסמכי המכרז

 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

 כרזאין שינוי במסמכי המ
 
 
 

 העבודות קבלניות". לים "בפוליסתמיוליסות" בף את המילה "בפנבקש להחלי   –תת סעיף א' 
 
 
 
 

 נבקש למחוק את המילים "בקשר עם".   –תת סעיף ב' 
 

 
 ילים "ובגין מי".ורה השנייה נבקש להחליף את המילה "ומי" במבש

 
ר  וח  חבות מוצולכתוב במקומן: "ביטנבקש למחוק את שתי השורות הראשונות  –תת סעיף ד' 

 ות בגין מעשה או מחדל של הקבלן". ככל שתוטל עליה אחרי וסף ח נהחברה כמבוטיכלול את 
 
 

 מסמך ב 15.5

97 
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 חתימת המציע: ____________       לשאלות הבהרהמענה  –עמדות טעינה לרכב חשמלי  והפעלתהקמה  – 02/2021מכרז פומבי מס' 

 מכרזכי הוי במסמאין שינ
 
 

 ₪"  100,000ויירשם " ₪"  50,000" יימחק
 
 

 וי במסמכי המכרזאין שינ
 
 
 

 יצוין בסיפא "בכתב טרם קרות מקרה הביטוח" 
 
 

 המכרז אין שינוי במסמכי
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 
 
 
 

ב ישונה כל שבמקום  . סעיף י"הבקשה מתקבלת
ת במועד  ל קבוצת כלל ביטוח התקפוש ילים "המ

 "או נוסח אחר המקביל לו"" ייכתב טוחהבילת התח
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 
 

יף את המילה "ומי" במילים  בקש למחוק את המילים "ו/או בקשר" וכן להחלנ  –סעיף  ה' תת 
 "ובגין מי". 

 
 ת סעיף זה כולו.נבקש למחוק את ת –תת סעיף ז' 

 
 

 עמה". ים "ו/או מי מטשונה נבקש למחוק את המילבשורה הרא –תת סעיף ח' 
 
 

 
לטובת כל מי שהחברה התחייבה  בקש למחוק את המילים "האמור יחול גם נייה נבשורה הש

 כלפיו". 
 

 ". 30" ולהחליפו ב"60למחוק את המספר " בשורה השנייה נבקש  –תת סעיף ט' 
 
 

השתתפות בביטוחי כות ם "ללא זנבקש למחוק את המילי –בשורה הרביעית  –תת סעיף יא 
ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב   הקבלן זכות תביעהי למבטחרה מבלי שתהיה החב

חי הקבלן מוותרים  . למען הסר ספק מבט1981-וח תשמ"אלחוק חוזה הביט 59כאמור בסעיף 
 על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה".

 
 

לת  ת במועד התחל קבוצת כלל ביטוח התקפולים "ש החליף את המינבקש ל  –תת סעיף י"ב 
 אחר המקביל לו". טוח" במילים "או נוסחהבי

 
 
 
 

מילים "פרק ג' של פוליסת  חליף את המילים "ביטוחי החברה" בנבקש לה –תת סעיף י"ג  
 העבודות".

 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 
 

 נבקש להחליף את המילים "יוודא שנערך" במילים "ידרוש שיערך". –בשורה הראשונה 
 

 ן".לים "או בעקיפיתו" וכן למחוק את המיעלולאחר המילים "כלי רכב" נבקש להוסיף "בב
 

 מסמך ב 15.6

98 
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 במסמכי המכרזאין שינוי 
 
 

 הבקשה מתקבלת  
 
 

 בלת  הבקשה מתק
 
 
 

ינם  ו לנזקי גוף שאכחלופה נו' כיס  מקובלכי  יובהר
תאם ם לביטוח ע"י ביטוח רכב חובה בהניתני 

צד ג' באישורי   להגדרות הפלת"ד במסגרת ביטוח
 הביטוח. 

 
 ים "צד ג'". "נזק לרכוש" נבקש להוסיף את המילחר המילים בשורה השלישית, לא

 
 

 ". ₪  ₪400,000" ולהחליפו בסכום "  600,000בשורה הרביעית נבקש למחוק את הסכום " 
 שלישי". ים "נזקי רכוש" נבקש להוסיף את המילים "צדלאחר המיל

 
ח ע"י ביטוח  ניתנים לביטו  םגוף שאינ מישית נבקש למחוק את המילים "וכן לנזקיבשורה הח

 בה בהתאם להגדרות הפלת"ד  רכב חו
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 

פי  -להתחייבויות הקבלן על יצוין בסיפא "בהתאם
 ה ונספחיו" הסכם ז

 מילה "אישורי".בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "את פוליסות" ב 
 

 
שיידרשו על מנת  החברה" במילים " חליף את המילים "שתדרושלהנבקש –שנייה בשורה ה

 להתאים את האישור להתחייבויותיו על פי סעיף ביטוח זה". 
 

 מסמך ב 15.8

99 

 הבקשה מקובלת
 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 
 
 

 מכרזאין שינוי במסמכי ה
 
 

 ינוי במסמכי המכרזאין ש
 
 

 רזשינוי במסמכי המכ אין

טעות וכי הכוונה לקבלן וכי   י ההתייחסות ל"משתמש" בסעיף זה הינההנחנו כ –הערה 
 יחסות ל"עירייה" הינה טעות וכי הכוונה ל"חברה" וכי יש לתקן בהתאם. ההתי

 
 

סיף  קש להומילה "לבדו" ולאחר המילה "אחראי" נבש למחוק את הנבק  –בשורה הראשונה 
 פי דין". -"על

 
 

 דן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות". "ו/או לכל אובית נבקש למחוק את המילים בשורה השליש
 

 בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "ובשם הבאים מטעמו".
 
 
 

ים "כלשהו כאמור" ולכתוב במקומן "שבבעלות  מחוק את המילבשורה השישית נבקש ל

 מסמך ב 15.9

100 
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 כי המכרזאין שינוי במסמ
 

 הקבלן". 
 

ת" במילים "שייגרם  התקשרועית נבקש להחליף את המילים "בקשר עם הבסוף בשורה השבי
לרכוש כאמור. כמו כן, הקבלן יכלול בהתקשרותו מול קבלני משנה מטעמו   לקבלן עקב נזק

 סעיף פטור מקביל לטובת החברה."
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

ן  בלעדי" ולהחליפן במילים "על פי דישורה השנייה נבקש למחוק את המילים "באופן מלא וב
 או לפי תנאי הסכם זה". ו/

ן נבקש למחוק את המילים "מבלי שתהיה לו טענה כלפי הנ"ל על כל נזק כספי ו/או אחר ו ככמ
 שיגרם לו עקב זאת". 

 

 מסמך ב 15.11

101 

 דין ובכפוף לתנאי הסכם זה" בסוף השורה השנייה נבקש להוסיף "על פי   "במלואם"תימחק המילה במסמך ב   15.12בסעיף 
 

 ך במסמ 15.12
102 

וח מפרטים טכניים של מספר עמדות טעינה עבור אותה הקטגוריה? לצורך  האם ניתן לשל כן
 ..? ACר עמדות מסוג שונים של מספהעניין, מפרטים  

 ג'מסמך  1
103 

ו   4, ראה מענה לשאלות אין שינוי במסמכי המכרז
33 . 

ת ייזום ראשון  רה מהירות שחברהעמדות המהירות והאולט מבוקש לקבל הערכה של מספר
 השנים הראשונות(  5קין במהלך תקופת ההתקשרות? )ננת להתמתכ

 מסמך ג' 1
104 

עמדות בעלות   2בר יתאפשר, יהיה ניתן להתקין על עמוד מבוקש להבהיר שבכל מקום שהד   זאין שינוי במסמכי המכר 
 שקע כפול.  יהיו שקולות לעמדה בעלת קציונליתשקע גב אל גב אשר מבחינה פונ

 מסמך ג' 1
105 

. KW 150 – 50סמכי המכרז הינו בין על פי הרשום במ DCטווח ההספק של העמדות המהירות  מסמכי המכרזב אין שינוי
ח רחב מאוד שמשמעותו טווח מחירים גדול. מבוקש כי תמקדו ככל הניתן את דרישות  זהו טוו
 ת? מהירו  DCק עבור עמדות ההספ

 מסמך ג' 1.1.2
106 

 התנאים לחיוב וסכום החיובהבקשה מתקבלת. 
מראש  ויוגדרו ראש ובכתב. יאושר על ידי החברה מ

 ללקוח.

תשלום עבור רכב שטעינתו הסתיימה והוא ממשיך לחנות   מבוקש כי תינתן האפשרות לגבות
 טען למרות שקיבל על כך הודעה?  בעמדת הטעינה ולהיות מחובר למ

שירות  ע בעצם מרכבים אחרים את הסיים טעינה מונ למנוע מצב שבו רכב אשרו במטרה ז
 בעמדת הטעינה.  

 כללי  

107 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 התייחסות דן שווץ.ל

הגדרת נושאי משרה בחברה ודומה כי הדרישה רחבה מדי. מבוקש כי תבוטל  לא ברור היקף 
בוקש בהר במדויק לגורמים לגביהם מילופין יוחין כי תחול לגבי מנכ"ל ולחילופי הדרישה לחילופ

 אישור כאמור.
 13 טופס 4

108 

ביטוחי  10-ו 9, 5 במילים "אישור קיום"  מבוקש להחליף את המילה "פוליסות" בקשה נדחית 
 כרזהמ

109 
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יימחקו המילים קיום ביטוחים  במסמך אישור
   תחזוקה" "והפעלה""

"בעיר   ולאחר המילים "ו/או עבודות נלוות" יירשם 
 ראשון לציון"  

 
   79ת לשאלה ר' התייחסו (2)
 בקשה נדחית   (3)

 
הסרת קוד   –. מקובל כחלופה נו' 307יוסר קוד   (4)

304   
 
 בקשה נדחית  (5)

 
מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך   (6)

משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות 
 ת.רטרו' 

 
   79ר' התייחסות לשאלה  (7)

 
לופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך  מקובל כח  (8)

ת המבטחת הכולל הבהרה אודות משלים מא
 ת.רטרו' 

 
 בקשה התקבלה  (9)

 
 אם לאופי העבודות קודי השירותים יהיו בהת ( 10)

 
 " 60יירשם " ( 11)
 

 מבוקש:
עבודות"  להסיר את תיאור העבודות משדה "מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע ה .1

מקרה  לא ניתן להוסיף מלל לשדה זה. בכל  טוחיעל הב הואיל ועל פי חוזר המפקח
עלה כפי  דות ההקמה ולא באישור על עבודות תחזוקה והפמדובר באישור על עבו

 שצוין.
a.   :ביטוח כל הסיכונים 

 ₪".   500,000-מבוקש להסיר את המילים "אך לא יותר מ –פינוי הריסות   הרחבת .2
 . 324את קוד מבוקש להסיר  .3

 
 .  307,  304הסיר את קודים  ש לקמבו – ביטוח חבות מעבידים .4

 חריות מקצועית: ביטוח א
 304,  302ר את קודים מבוקש להסי .5
ר המפקח  השדה אינו בהתאם להוראות חוז –"ת. רטרו"  מבוקש להסיר את המילים .6

 על הביטוח.
 ביטוח חבות מוצר: 

 רת הפוליסה.מבוקש להסיר את המילה "ביט" תחת נוסח ומהדו .7
ר המפקח  השדה אינו בהתאם להוראות חוז –ו" רטר  ים "ת. מבוקש להסיר את המיל .8

 על הביטוח.
 327את קוד להסיר  .9

 029בקוד  089-ו 088,  062,  009ת קודים  פירוט השירותים: מבוקש להחליף א .10
 " 30" בספרות " 90ול/שינוי הפוליסה: מבוקש להחליף את הספרות " ביט .11

אישור 
קיום 

ביטוחים 
לעבודות  
 קבלניות

ביטוחי 
 המכרז

110 

   79ר' התייחסות לשאלה  (1)
 
לופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך  מקובל כח  (2)

מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות משלים 
 ת.רטרו' 

 

-מקצועית וחריות להסיר את המילה "ביט" תחת פרקים ביטוח צד ג', ביטוח אקש מבו .1
 ביטוח חבות מוצר. 

ת המילים "ת. רטרו"  מבוקש להסיר א –צר וביטוח אחריות מקצועית וח חבות המוביט .2
 השדה אינו בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח.  –

 304להסיר את קוד כן ו 321ד בקו 318מבוקש להחליף את קוד  –'  ביטוח צד ג .3
 304ד את קו מבוקש להסיר –ביטוח אחריות מעבידים  .4

אישור 
עריכת  
ביטוחי 
 הקבלן 

יטוחי ב
 זמכרה

111 
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 בקשה נדחית   (3)
 
 מקובל כחלופה נוספת   (4)

 
 בקשה התקבלה (5)

 
 בקשה נדחית   (6)

 
 בקשה נדחית  (7)

 327וד להסיר את ק מבוקש –ביטוח חבות המוצר  .5
 309-ו 304ר את קודים מבוקש להסי –ביטוח אחריות מקצועית  .6
 " 30" " בספרות 60ביטול/שינוי הפוליסה: מבוקש להחליף את הספרות "  .7

 בקשה התקבלה (1)
 
 בקשה התקבלה (2)

 
 

 מבוקש:
האישור על עריכת ביטוחי"  ופס חליף את המילה "החברה" לאחר המילים "טלה .12

 במילה "הקבלן" 
 "חפצים כלשהם"  סיף את המילים "לשטח העבודות" לאחר המיליםלהו

ביטוחי  15.1
 המכרז

112 

יטוחי ב 15.2 ר המילים "להבטחת אחריות" מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאח בקשה נדחית 
 זמכרה

113 

 : ן כך ש לנספח הביטוח יתק  15.3סעיף 
 ימים" 7יום" יירשם "  30במקום "  (1)

 
 בקשה נדחית   (2)

 
יצוין בסיפא "מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן  (3)

עפ"י הסכם זה והוראות הביטוח יובהר כי על אף  
האמור לעיל אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד 

ימים   10, אלא אם חלפו  לא תהווה הפרה יסודית
ור כאמור  ממועד התחייבות הקבלן להמצאת איש

 בהתאם לתנאי ההסכם" 
 
 תימחק המילה "מיד"    (4)

 
 בקשה נדחית  (5)

 
 
 

 מבוקש:
 יום"  30להסיר את המילים "  .1
 ו/או תקופת התחזוקה המורחבת בפוליסה".להסיר את המילים " .2
ור קיום  יום בהמצאת איש 14יף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד להוס .3

ם" לאחר המילים  החברה לא יחשב הפרת ההסכ הביטוחים לאחר קבלת דרישה מאת
 "םרת ההסכ "בתרופות בגין הפ 

   להסיר את המילה "מיד" לאחר המילים "ימציא אישור ביטוח" .4
 בודות".  יף את המילים "חלותו של הסכם זה" במילה "העלהחל .5

ביטוחי  15.3
 המכרז

114 
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 קש:מבו 96ר' התייחסות לשאלה 
 

כי הסעיף מתייחס לתביעות תחלוף של המל"ל הואיל  מבוקש כי יובהר  –  2הרחבת כיסוי 
 ית. בלנליסה הקוהחברה מבוטחת לעניין פרק ג' בפו

ביטוחי  15.4
 המכרז

115 

 מבוקש: 96ר' התייחסות לשאלה 
 ".  10%פרות בס 5%להחליף את הספרות  

 פרוייקט".חר המילים "ערך ה להוסיף את המילים "או הנזק" לא
ק ישיר ועקיף מתכנון לקוי וכו'" לאחר המילים "כמקובל לגבי  ים "ולמעט נזלהוסיף את המיל

 לו".  סיכונים א

15.4 1  )
 ב(

ביטוחי 
 המכרז

116 

 " 300,000" בספרות " 200,000להחליף את הספרות "  וקשמב 96ר' התייחסות לשאלה 
לאחר המילים "כבלים תת   "ה"את המילים "או נזק מעגורן / מנוף / צמ מבוקש להוסיף

 קרקעיים".

15.4 1  )
 ב(

ביטוחי 
 המכרז

117 

(  1 15.4 " 300,000" בספרות " 50,000מבוקש להחליף את הספרות "  96ר' התייחסות לשאלה 
 ד(

ביטוחי 
 המכרז

118 

ביטוחי  א(  15.5 ה'"-ב' 15.5מילים "בכפוף להרחבות השיפוי כמפורט בסעיפים ת ההוסיף אמבוקש ל 97ר' התייחסות לשאלה 
 המכרז

119 

ב(   15.5 עמו".המילים "אחריותו בגין" לפני המילים "מי מטמבוקש להוסיף את  97ות לשאלה התייחסר' 
 ה(  –

ביטוחי 
 המכרז

120 

ביטוחי  ז(  15.5 " 300,000" " בספרות 50,000מבוקש להחליף את הספרות "  97ר' התייחסות לשאלה 
 המכרז

121 

ביטוחי  ח  15.5 כלפיו". גם לטובת מי שהחברה התחייבה ש להסיר את המילים "האמור יחול בוקמ 97ר' התייחסות לשאלה 
 המכרז

122 

 מבוקש: 97ר' התייחסות לשאלה 
 להסיר את המילים "במכתב רשום"

 " 30" בספרות " 60ספרות "להחליף את ה

ביטוחי  ט(   15.5
 המכרז

123 

 מתקבלת.בקשה ה
:  פא המיליםיו בסיי לנספח הביטוח יוספ15.5סעיף ב

לגרוע מחובות  די החריג כול "יובהר, כי אין בביט
 הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"

לגרוע מחובות  די  החריג כ"יובהר, כי אין בביטול ת המילים מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף א
 הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"

ביטוחי  י(  15.5
 המכרז

124 
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או נוסח המקביל  תקפות במועד התחלת הביטוח" במילים "לים "המבוקש להחליף את המי 97ת לשאלה ר' התייחסו
 להן, למעט ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח צד ג' וביטוח חבות המוצר.

ביטוחי  יב( 15.5
 המכרז

125 

י ביטוח 15.6 " 400,000" בספרות " 600,000את הספרות "  ליףוקש להחמב 98ר' התייחסות לשאלה 
 המכרז

126 

ביטוחי  15.8 וקש להסיר את הסעיף מב 99ר' התייחסות לשאלה 
 רזהמכ

127 

 מבוקש: 100ר' התייחסות לשאלה 
 להסיר את המילה "לבדו"  .13

 וסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילה "אחראי" בתחילת הסעיףלה

ביטוחי  15.9
 המכרז

128 

 ין"בלעדי" במילים "על פי דא ואופן מלם "במבוקש להחליף את המילי 101ר' התייחסות לשאלה 
 

ביטוחי  15.11
 המכרז

129 

ביטוחי  15.12 "הקבלן יהיה אחראי" להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים מבוקש 102ר' התייחסות לשאלה 
 המכרז

130 

יע  הצעת המצטופס הערבות הבנקאית יחד עם  
ו  רא -בתוך מעטפת ההגשהיוכנסו למעטפה נפרדת 
 מסמך עדכון תנאי הסף 

בה  נפרדת אשר תוכנס למעטפה הראשית צורף במעטפה  רבות הבנקאית תי העאנא אשרו כ
 יוכנסו שאר מסמכי המכרז והאסמכתאות הנדרשות מהמציע

 13עמוד 

 7.9סעיף 

 131 א'

ע"י  גם   ומה ע"י המציע בלבד ולאחר זכיה תוגשנבקש כי בעת הגשת המכרז תוגש הצהרה חת הבקשה מאושרת
 ל המציע אי המשרה שושנ בעלי המניות, הדירקטורים ויתר 

 32עמוד 

טופס  
 12מס' 

 132 א'

בחברת  מהותי באופן  התלויילהקמת עמדות במרחב הציבורי לוחות הזמנים  לאור העובדה, ש 42לשאלה  תשובה  ורא
, קביעה  נבקש להוסיף ביחס לתקופת ההקמה , יזםהחשמל ואינם מצויים בשליטתו של אף 

ף לחיבור כל עמדה ועמדה לרשת החשמל ע"י בכפוהיו ף, ייה לוחות הזמנים הנקובים בסעילפ
 חברת החשמל. 

1.2 

3.7  ,9 

 א'

 ב'

133 

עם   בתיאום ובהסכמה יות מלכתחילה לה לטה על מיקומם המדוייק של העמדות, חייבתההח 33ו  4ראו תשובות לשאלות  
  רבות הכללת שיקוליםל –ויות אחרות  הזוכה, תוך הבאה בחשבון של ניסיונו בתחום ברש

  7.2.1ולראיה בסעיף ) -וכיוב' תשתיות חשמל, נגישות ריים, תחבורתיים/תנועתיים, מסח
סעיף  מוכח(. לפיכך, נבקשכם להתאים את נוסח ה הרשות מבקשת מציעים בעלי ניסיון

 בהתאם.

1.3 

3.8 

 א'

 ב'

134 

  תרשאי לפנוהזוכה אין שינוי במסמכי המכרז. 
 נהאישור החברה להסתייעות בקבלני מש  לקבלת

פיכך, נבקשכם להרחיב את  ע"י קבלני משנה )יועצים וכיוב'(, ל ממרכיבי השירות ניתן לק ח
 ה.דרה של "הזוכה וצוותו", לרבות קבלני משנההג

1.22  ,
1.23 

 135 א'
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שמליים.  טעינה לרכבים ח אין בהכרח קשר בין נושא מערך תחבורה שיתופי לתחום עמדות ה אין שינוי במסמכי המכרז
חבורה"(  תם על הסרת הרישא )"למציע ניסיון בהקמת מערך שיתופי בתחום ה לכה לפיכך, נוד

 של הסעיף מתוך התצהיר. 

טופס  
,  6' מס

 2סעיף 

 136 א'

" וכי לכל  כולל מע"מך סך הכנסות המציע "בסעיף נקבע, כי התמורה לחברה ליזום הינה מת  אין שינוי בתנאי המכרז 
זה, ישנו כפל חבות במס. לפיכך, נבקש  רים חוק. במצב דבתמורה יתווסף מע"מ כ  תשלום

.  ללא מע"מציע סך הכנסות המוהאחוז המוצע לתשלום מתוך  הגדרת התמורהלשנות את 
 למען הסר ספק, יודגש, כי לתמורה זו )המעודכנת( כמובן שיתווסף מע"מ

טופס  

,  8מס' 

 4סעיף 

 

5.1 

 'א

 

 

 ב'

137 

  לפיכך, נבקשכם(. 50%: 50%שווים ) גופים המחזיקים בו בחלקים 2ל  האחזקה במציע הינה ש כון תנאי הסף מסמך עדראו 
ולקבוע הסתמכות על האיתנות הפיננסית של חברת האם את תנאי הסף בנוגע ללשנות 

כפי   51%)ולא   50%)כמקובל גם במכרזים אחרים בתחום(, כי "חברת אם המחזיקה בלפחות  
  7.2.2לאמור בסעיף  14ס' פס מכן, נבקשכם להתאים את נוסח טו-כמושצויין בסעיף(. 
 ולבקשתנו דנן

7.2.2  ,
  14טופס 

 ( 37 )עמ'

 138 א'

  450לפרוס עד  הסעיף קובע, כי בתקופת ההתקשרות החברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן  אין שינוי במסמכי המכרז
ה נוספת תחול לגביה תקופת  קמת כל עמד הבהירו כי מרגע עמדות טעינה נוספות. נא ה

צרה  תקופה ק ה לת נות כלכלית בהקמת עמדה והפעלשנים, שכן אין התכ 10ת  הפעלה ב
אין זה סביר לדרוש הקמת עמדה בשנה השמינית להתקשרות כשיתרת התקופה  )לדוגמא:  

 ( להפעלת העמדה תעמוד על שנתיים בלבד 

 139 ב' 3.4

העמיד את  בקשכם לד. נהפס העמדות והשירותים במחיריעה מכירת ההנחה המבוקשת משמ אין שינוי במסמכי המכרז
 .10%ההנחה ממחיר המחירון על 

 140 ב 3.13

₪   1.3מקסימלי בעמדת הטענה איטית הינו  גרסאות כשבאחת נקבע, כי החיוב ה 2פורסמו  ₪   1.4
 ירו מהו התעריף הנכון.₪. נא הבה 1.4ואילו בשני נקבע, כי הוא יהיה 

 141 ב' 6.1.1

ות יהיה היריה בעמדות המיקסימלי לגבהתעריף המ
כמפורט במסמכי המכרז לגבי עמדות אולטרה  

 מהירות

(. נמליץ, לאור DCרו מה תעריף החיוב המקסימלי עבור קוט"ש בעמדת טעינה מהירה )בהינא ה
₪ לקוט"ש )כולל   2.5עמוד על סך של  סימלי ירמות המחירים הנהוגים בשוק התעריף המק

 מע"מ(

 142 'ב 6.1

ציבורי, הרי  במרחב ה ACמהקמת עמדת  8פי -הקמת עמדה אולטרה מהירה יקרה בכם והג ין שינוי במסמכי המכרזא
מעמדת הטענה איטית  4המקסימלי עבור קוט"ש יעמוד על פחות מפי  החיוב  שנבקש לקבוע כי

 ₪ )כולל מע"מ לקוט"ש( )ולא כפי שנקבע בסעיף(. 4.9-ויסתכם ב

 143 ב' 6.1.2

החברה בלבד ע"פ שיקול דעתה הבלעדי תהיה   . 

ככל ויבקש זאת   רשאית לאשר עדכון תעריפים 

  בהתבסס על נימוקים מסחריים וכלכליים המפעיל 

רק לאחר התקנה והפעלה של  אך ווזאת טניים פר

י  אחרים שפורסמו ע"מכרזים קביעה בבדומה ל על אף האמור בסעיף, נבקשכם לקבוע

אי הפועל אל מול עמדות  בשל היותו של שוק הטעינה הציבורי שוק קמעונכי , רשויות 

מרכזי מסחר וכיוב'( תינתן גמישות נים, יום בבעלות פרטית )קנחניונים ובאתרי המותקנות גם ב

 אימים.תעריפים וניתן יהיה לעדכן את התעריפים תוך הצגת נימוקים מסחריים וכלכליים מת

 144 ב' 6.3
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בכל  תחול  הוראה זו לא  עמדות טעינה 30פחות  ל

רכבי החברה במכרז לדר המוגעל התעריף מקרה 

 לביטחון.

 המכרזים הבאים: עיין ערך לדוגמא 

 : אחוזות החוף  –תל אביב יפו 

 

 

 : "ל חבל אילות חכ

 

 , אין שינוי בתנאי המכרז 
זוכה  ה בחריבמקרים בהם בשל תחרות ישירה 

, מסוימותבעמדות  תעריף הטעינהלהפחית את 
תוכל לאשר  בלעדי ע"פ שיקול דעתה ההחברה 

אלו  לעמדות  ,דמי השימוש אחוזלזוכה הפחתה של 
 מהצעתו למכרז.  50% עד לשיעור של   ,בלבד

בשאלה הקודמת( והעובדה ששינוי יין שוק קמעונאי )כפי שצושמדובר בבשל העובדה 
אה מתחרות ישירה בסמוך לעמדות( ואופן ההגשת ההצעה מאידך  בתעריפים מחד )כתוצ

ו( משפיע במישרין על הרווח הגולמי, נבקשכם  חוזים מתוך סך הכנסותינסס על א)בהתב
 ורג כדלקמן:יהיה מד לפיו האחוז המוצע ע"י הקבלן  8מנגנון בטופס להוסיף 

₪ לקוט"ש )כולל    Xעינה של יף ט בגין תער

 מע"מ( 

 ע  אחוז התמורה המוצ 

 )יושלם ע"י המציע( 

 145 א' 8פס טו
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  0.82עד 

  1.00עד 

  1.20עד 

  1.20מעל 
 

 אחיד.  החשמל היף תערמוגדר  .1
 אין שינוי במסמכי המכרז .2

ל  לציון יעמוד ע ון של עיריית ראשון כבי החברה לבטחביחס לקביעה לפיה תעריף הטעינה לצי ר 
 מע"מ מתעריף החשמל האחיד לקוט"ש +  1.5מחיר של עד פי  

 נא הבהירו כי המדובר בתעריף תעו"ז  .1
ת ואולטרה מהירות, אינו סביר. ת מהירומתעריף החשמל בעמדו 1.5י  של עד פמחיר  .2

מתעריף החשמל +   3ד המחיר על פי  שכם לקבוע כי ביחס לעמדות מהירות יעמולפיכך, נבק
 שמל + מע"מ. מתעריף הח  6ות האולטרה מהירות יעמוד המחיר על פי  "מ וביחס לעמדמע

 ( 42)עמ'  7.2הקבועות בסעיף  SLA-רישות הבקשתנו זו, מקבלת משנה חשיבות לאור ד .3

 146 ב' 6.5

ים בתחום, כי ככל והרישיונות לניהול מערך העמדות  זים אחרלהבהיר, כמקובל במכר נבקשכם  הבקשה מאושרת
ם וכן יאפשר הקבלן  ( הקייDATAיתנים להעברה, יועבר לרשות המזמינה כל המידע  )לא נ

  קים על ידי הקבלן או מי מטעמו( לצורךחירי שוק רישיונות )ככל ואלו מסופמלמזמינה לרכוש ב
 הפעלת המתקנים בעצמה. 

 147 'ב 11.11

  אנציבוריות מגיעות ללא כבל.   ACדות טעינה יובהר כי עמ –סעיף א'   –טבלת איפיון טכנית   אין שינוי במסמכי המכרז
על הכבל להיות כבל תקני בהתאם  יות בעל הרכב ושימת ליבכם כי כבל הטעינה הינו באחר

 ראות ולתקנות.להו

 148 ג 1.2

הגשת   כההקמת עמדות במרחב ציבורי אינה מצריכה היתר בניה וכן אינה מצרי -עפ"י החוק  "ככל ונדרש" יתווסף  2.3עיף  סשל  רישאל
 ך, נבקשכם למחוק סעיף זה. מיקום לאישור ועדת תו"ב. לפיכ 

 149 ג 2.3

 ץ עודכן בהתאם  . הקוב33  ו 4ראו תשובה לשאלה  
 

(, נא הבהירו  38המסומנות בצהוב )ולא  עמדות 47צורפת בקישור מופיעות בסה"כ  מבמפה ה
העמדות   38 העמדות הראשונות( מהן 12באמצעות טבלה מסודרת בדומה לטבלת  )בעדיפות 

 המיועדות להיכלל במכסת העמדות הראשונות. 

 150 1ג' 1

לחניונים הנמצאים   בסעיף זה היאהכוונה מובהר כי 

 העיריה בבעלות 

רטיים. נא מות בקניונים, חניונים ומרכזים מסחריים פה כוללת עמדות שאמורות להיות מוקהמפ

 הבהירו: 

טחון יש הסכם עם בעלי הנכסים  האם לעירייה ו/או לחברה לייזום ו/או לחברה לב .א

 חן עמדות טעינה? הללו המאפשר להקים בשט

כמים עם מפעילי  ש הסהם( ימ  נכסים פרטיים )לפחות לחלק  האם ידוע לכם שלאותם בעלי
כוללים    אינם הסכמים אלהשהאם ידוע לכם כן, -כמוים חשמליים בשטחם? שירותי טעינת רכב

 ה נוספות ע"י המציע מכוח מכרז זה? סעיף בלעדיות ומאפשרים הקמת עמדות טעינ

 151 1ג' 1
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 , אין שינוי במסמכי המכרז
 71ו  70ה תשובות לשאלות  רא

ם מוניציפאליים אחרים.  ובל במכרזיואינו מק ביר ברמת העלויותסעיפים אינו ס המוגדר ב SLA-ה
ימי עסקים ואילו כל תקלה   3ה תתוקן בתוך  נבקשכם לעדכן כי כל תקלה לא משביתה בעמד

 ימי עסקים. 2שביתה תתוקן תוך מ

 152 2ג'   6.4,  6.3

צאים  בסעיף זה היא לחניונים הנמהכוונה מובהר כי 
 בעלות העיריה ב

עם כל אחד מבעלי החניונים  שרויות של החברה לבטחון יתרת ההתק שך מה מנא פרטו 
רך  פיצוי למקרה של סיום התקשרות וצו ות טעינה וקבעו מנגנוןשבשטחן מיועדת הקמת עמד

 ים.שנ  10-עמדות במקרים בהם משך יתרת ההתקשרות קצרה מבפירוק 

 153 2ג' 15

 324יש למחוק קוד  –ח כל הסיכונים ביטו בקשה נדחית ה
 

טופס  
(  )א'9
ישור א

 קיום
 ביטוחים

 154 א'

  טופס 307למחוק קוד  נבקש,  329למחוק קוד  נבקש  -  צד ג' בקשה נדחית ה
)א'(  9

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 155 א'

 מקובל כחלופה נוספת   (1)
 
 בקשה התקבלה ה (2)

 ,  304קוד למחוק  בקשנ  –אחריות מעבידים  .1
 307חוק קוד למ נבקש .2

טופס  
)א'(  9

אישור 
יום ק

 ביטוחים

 156 א'

ופה נוספת כי בטוחים אחריות  ניתן לקבל כחל  (1)
המוצר ו/או צד ג' ישולבו,   מקצועית ו/או חבות

 בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה
 
 בקשה נדחית  (2)

 צר" "משולב חבות המו  נבקש לציין –אחריות מקצועית  .1
 302קוד  וקנבקש למח .2

טופס  
)א'(  9

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 157 א'

ת כי בטוחים אחריות  ניתן לקבל כחלופה נוספ   (1)
מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו,  

 בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה
 
 בקשה התקבלה (2)

 "משולב אחריות מקצועית"  ייןנבקש לצ  –חבות המוצר  .1
 327קוד  נבקש למחוק .2

 

פס  טו
)א'(  9

 אישור
קיום 

 ביטוחים

 158 א'

 089קוד   נבקש למחוק,   088קוד   חונבקש למ  –פירוט השירותים  העבודותקודי השירותים יהיו בהתאם לאופי 
 

טופס  
)א'(  9

אישור 
קיום 

 159 'א



 

- 29 - 
 

 חתימת המציע: ____________       לשאלות הבהרהמענה  –עמדות טעינה לרכב חשמלי  והפעלתהקמה  – 02/2021מכרז פומבי מס' 

 ביטוחים

 329קוד  נבקש למחוק,  318קוד  נבקש למחוק –'  צד ג בקשה נדחית 
 

טופס  
-)ב'(9

אישור 
קיום 
 יםחביטו

 160 א'

 319קוד  נבקש למחוק  –אחריות מעבידים  מקובל כחלופה נוספת 
 

ס  טופ
-)ב'(9

שור אי
קיום 

 ביטוחים

 161 א'

ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות    (1)
מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו,  

 בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה
 
 הבקשה התקבל (2)

 "משולב אחריות מקצועית"  יןנבקש לצי  –מוצר חבות ה .1
 327קוד  נבקש למחוק .2

 

טופס  
-)ב'(9

אישור 
 יוםק

 ביטוחים

 162 א'

ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות    (1)
מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו,  

 בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה
 
 חית בקשה נד (2)

 "משולב חבות המוצר"   נבקש לציין –ת אחריות מקצועי .1
 302יימחק קוד  .2

 

טופס  
-)ב'(9

אישור 
יום ק

 ביטוחים

 163 א'

 המילה "לכל"    אתבקש למחוק נ – 14.1סעיף  87לשאלה  תר' התייחסו
 המילים "מכל סיבה"נבקש למחוק את 

טופס  
-)ב'(9

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 164 א'

 המילים "על פי דין" נבקש להוסיף אתקבלן" ם אחראי ה"להמילים  לאחר ה – 14.3סעיף  88לשאלה  תר' התייחסו
 המילה "ולפצות"  ולמחוק את

 על פי דין" המילים " תנבקש להוסיף אהמילים "בגין נזקים אשר הקבלן אחראי להם" לאחר 

טופס  
-)ב'(9

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 165 א'

ופס  ט פי דין" על המילים " נבקש להוסיף את ן" לאחר המילים "אחראי הקבל – 14.4סעיף  89לשאלה  תר' התייחסו
-)ב'(9

 166 א'
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אישור 
קיום 

 ביטוחים

המילים "על אף האמור לעיל, אי   נבקש להוסיף אתלאחר המילים "בגן הפרת ההסכם" 167 114לשאלה  תר' התייחסו
ימים ממועד   10ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו ור עריכת ההמצאת איש

 אמור."ח כהחברה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטו בקשת

יף סע

15.3 

 

 167 ב'

 –פרק ב' צד ג'  96לשאלה  תר' התייחסו
"רכוש מקבל האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט  ( ובמקומו לציין 1למחוק את סעיף )  נבקש

 א'או היה יכול להיות מבוטח בפרק א'" בוטח בפרק במידה בה מ
 ( 2עיף ) ק סלמחונבקש 

סעיף 

15.4 

 

 168 ב'

סעיף  למחוק.  נבקש  –השתתפויות עצמיות  96לשאלה  תר' התייחסו
15.4 (1 ) 

 169 ב'

העבודות  המילים "בביטוח  להוסיף אתהמילה "בביטוחיו" ובמקומה  נבקש למחוק את 97לשאלה  תר' התייחסו
 הקבלניות"

סעיף 
15.5 

 170 ב'

סעיף  נבקש למחוק  97לשאלה  תהתייחסור' 
 )ז( 15.5

 171 ב'

 " 30המילה " אתלהוסיף ובמקומה  "60המילה "  נבקש למחוק את 97לשאלה  תר' התייחסו
 

סעיף 
 )ט( 15.5

 172 ב'

 המילים "או כל נוסח אחר מקביל להן"  יף אתנבקש להוסח" לאחר המילים "קבוצת כלל ביטו 97לשאלה  תר' התייחסו
 

סעיף 
 )יב(15.5

 173 ב'

 "400,000" לציין" ובמקומה 600,000המילה "  מחוק אתנבקש ל 98אלה לש תר' התייחסו
 

 סעיף
15.6 

 174 ב'

 נבקש למחוק  99לשאלה  תר' התייחסו
 

סעיף 
15.8 

 175 ב'

או ו/ ו אחראי כלפי העירייה לאובדן נזק או קלקול לרכוש ו/או עמדות הטעינה"המשתמש לבד 100לשאלה  תר' התייחסו
 תהמערכו

ו/או   או שבאחריותו/סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו וו/או ציוד מכל 
 המשמש לצורך מטרת השימוש 

 ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות"  ות הטעינה ו/או הפעיל
 

סעיף 
15.9 

 176 ב'
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 הוצאות החשמל".  ך ההכנסות בניכויסות" ל"מסהכנמבקשים לשנות את המילה "מסך ה אין שינוי במסמכי המכרז
 

 6סעיף 

תת סעיף  
6.3 

' מסמך א

הזמנה  

להציע  

 הצעות 

 

177 

לפחות שלושה פרויקטים"    2018-2020ים במהלך השנים ציע: "המשתתף השלניסיון המ ראו מסמך עדכון תנאי הסף       
 יום הגשת המכרז. השלימה עד ל ים שהחברהמבקש/ים לשנות את הדרישה ולהתיר פרויקט

 7עיף ס

יף  תת סע
7.2.1 

מסמך א' 

הזמנה  

להציע  

 הצעות 

 

178 

י לעניין תנאי הסף, במידה ולא, נבקש כי  יבורקש לדעת האם חניון חצי ציבורי נחשב לגוף צנב אין שינוי במסמכי המכרז.
 יחשב כגוף ציבורי לטובת מענה לתנאי הסף.

 7יף סע

עיף  תת ס
7.2.1 

מסמך א' 

הזמנה  

  להציע

 הצעות 

 

179 

מדות הטעינה, נציין כי ת המכרז אישור ממכון ההתקנים על עמבקשים לצרף בעת הגשהינכם  תנאי הסף  ראו מסמך עדכון 
מכון התקנים לכל הזמנה בנפרד, על כן נבקש לשנות את הסעיף כי על  מ אנו מקבלים אישור

כמו כן נוכל לצרף  נת העמדות לטובת המרכז" ם בעת הזמהזוכה לצרף אישור ממכון התקני
 ותבקשו ר מהזמנה קודמת בעת הגשת המכרז במידהוגמא לאישוד

 7סעיף 

תת סעיף  
7.2.8 

ך א' מסמ

הזמנה  

להציע  

 הצעות 

 

180 

   79ר' התייחסות לשאלה  (1)

 בקשה נדחית   (2)

"עד  במקום    ( 3) כול  20%המילים  ל  מגבול האחריות 

 בפוליסה" יירשם "נזק ישיר במלוא גבול האחריות"  

לפ .1 א'  נבקש  "  וליסהבפרק  ישיר"   נזק  עליו עובדים/רכוש סמוך/פינוי הריסות,  רכוש 

 ₪"  500,000-א פחות מלים "אך ללמחוק את המי

 . 324 מבקשים למחוק קוד .2

 רשם כדלקמן:בפרק ב' לפוליסה נבקש כי י

  9טופס  
)א'(  

ך למסמ
 א' 

אישור קיום 
ביטוחים 
לעבודות  
 קבלניות

181 
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 בקשה נדחית  (4)

 ת  בקשה נדחי (5)

 מקובל כחלופה נוספת   (6)

   79ר' התייחסות לשאלה  (7)

   בקשה נדחית  (8)

   79ר' התייחסות לשאלה  (9)

 קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות   ( 10)

 "  60יירשם " ( 11)

  

 

 

 מגבול האחריות".  ₪10%". יבוא " 400,000...20%במקום "עד  –יר  בנזק יש .3

 מגבול האחריות.  10% יעודכן  –ת משען  רעידות והחלש  .4

 . 312,  307  –קוד/כיסוי  מבקשים למחוק .5

 . 307,  304קוד/כיסוי  שים למחוקמבק –פרק ג' לפוליסה ב .6

 ת : קצועיבביטוח אחריות מ

 בות בעלי מוסכים".חבות מוצר, צד ג' וח"משולב  מבקשים להוסיף  .7

 , 302,  304  –מבקשים למחוק קוד/כיסוי   .8

 : בביטוח חבות מוצר

 "משולב אחריות מקצועית, צד ג' וחבות בעלי מוסכים" מבקשים להוסיף .9

 088ל אשר הוסף בסמוך לקוד המלוק את מבקשים למח –בפירוט שירותים  .10
 ם.ימי 30מבקשים לעדכן  –ליסה וי פובביטול/שינ .11

 מצ"ב נוסח האישור המלא   (1)

   79ר' התייחסות לשאלה  (2)

 בקשה נדחית   (3)

 בקשה נדחית   (4)

 בקשה נדחית   (5)

 מקבול כחלופה נוספת   (6)

 בקשה נדחית   (7)

 קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות   (8)

 ה נדחית  בקש (9)

  

  

  

להוסיף בחלק העליון   .1 ולעדכנבקש  פרטים מלאים של מבקש האישור,  של האישור  ן 

 ין מוצרים.ותים ומזמ לסמן שירותים ואספקת מוצרים וכן פרטי מזמין השיר

צר צד ג' אחריות מקצועית וחבות בעלי  חבות מולבת לנבקש לקבל את הפוליסה המשו .2

 כים.מוס

 קש לתקן כדלקמן: באחריות כלפי צד שלישי נב

 304-ב 321להחליף קוד/כיסוי  .3

 לא רלוונטי. לחלופין למחוק המלל 312למחוק קוד  .4

 כמקובל.  321ולקבל את קוד   318להסיר קוד  .5

 . 304ם נבקש למחוק את קוד/כיסוי ות מעבידיבאחרי .6

 . 304בקש למחוק את קוד/כיסוי צועית נות מקבאחרי .7

 . 088הוסף בסמוך לקוד רותים נבקש למחוק את המלל אשר בפירוט השי .8

 ימים.  30נבקש לעדכן  –בביטול/שינוי פוליסה  .9

טופס  
)ב'(  9

למסמך 
 א' 

אישור 
עריכת  
ביטוחי 
 הקבלן 

182 



 

- 33 - 
 

 חתימת המציע: ____________       לשאלות הבהרהמענה  –עמדות טעינה לרכב חשמלי  והפעלתהקמה  – 02/2021מכרז פומבי מס' 

  

יש  3.7סעיף   ב  שבמסמך  כך  המילה ונה  במקום 

החברה   עינה שלות הט"עמדילים יבואו המ "המערך"

 לבטחון" 

ימים ממועד   90מערך וזאת תוך  הקבלן יחל בהפעלת ה"  :3.7סעיף  נבקש להבהיר את האמור ב

 ". ידי ייזום ראשון ומסירת הודעה עלהכרזתו כזוכה 

 10הזמן של  פרק"  : " 4.1למה הכוונה ב"הפעלת המערך" ? וכיצד סעיף זה מתיישב עם סעיף 
הזוכה   תקופת ההקמה" בה יקיםה ההסכם הינה " ם ממועד חתימהחודשים הראשוני (שרע)

 "? העמדות הראשונות 50את 

מסמך ב'  3.7 יףסע
 הסכם

183 

ף סעי ? נכסעל בעל ה מי אחראי על  ההתקשרות נבקש להבהיר י החניונים החברה אחראית על ההתקשרות עם בעל
7.15 

 184 

 42ראו תשובה לשאלה  
 

מנסיבות  שיתרחש כתוצאה ו של הקבלן ויותיביצוע התחייבנבקש להוסיף בסיפא: "עיכוב ב
לא יחשב להפרת התחייבויותיו על פי הסכם   מגפת הקורונהשאינן בשליטתו, לרבות בקשר עם 

   ך".וי ולחברה לא יהיו כל טענות כלפי הקבלן בקשר לכ החברה בכל פיצ א יזכה את זה ול

סעיף 
7.18 

 185 

   87ר' התייחסות לשאלה 

 

 נבקש לתקן כדלקמן: 

  שיגרמו לנזקים ישירים בלבד ן כלפי החברה ו/או החברה לביטחון ראי על פי דילן יהיה אחהקב
ות תכנון,  בקשר או כתוצאה מעבוד ולסביבתם  ("שטח העבודות" להלן:) מתאימים ים הלאתר

ציוד ו/או שירותי  ו/או  מערכותעינה ו/או הקמה, אספקה, תחזוקה, הפעלה של עמדות הט
ו/או מהשימוש   (העבודות"" :להלן)הניהול ו/או שירותים נלווים  תפעול ותחזוקה ורישיון לתוכנת 

קבלן על פי הסכם זה תהיה מוגבלת  האחריותו של  .או מהעבודות/ות ו העבודשל הקבלן בשטח 
 ההפעלה.  בשנת העמדהמהפעלת  קבלן ההכנסות  ךלס

מך ב' מס 14.1
  -הסכם
סעיף 
ת אחריו

ושיפוי 
 בנזיקין

186 

   88ר' התייחסות לשאלה 

 

 נבקש לתקן כדלקמן: 

ו/או נזק   זקים ישירים בלבדנ ל  הקבלן יהיה אחראי על פי דין כלפי החברה ו/או החברה לביטחון
  ו ו/או לחברהכלשה  ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישיעמדות הטעינה ולמערוכותיהם לגוף ו/או ל

לשטח   בלן ו/או לעובדיו ו/או לבאים מטעמו הנובע ו/או בקשרו/או למי מטעמה ו/או לק
חריותו של הקבלן  א . .ם העבודותשר עאו בקהעבודות ו/או שימוש הקבלן בשטח העבודות ו/

 בשנת ההפעלה.  הכנסות הקבלן מהפעלת העמדה על פי הסכם זה תהיה מוגבלת לסך

14.2  187 

   89ר' התייחסות לשאלה 

 

 תקן כדלקמן: נבקש ל 

קבלן פוטר בזאת את החברה ו/או החברה לביטחון ו/או עובדיהם ומנהליה וכל הבאים  ה
ומתחייב לשפות ולפצות את   על פי דין,אחריות לנזקים להם אחראי הקבלן  מטעמם מכל

פטיות  ש מ בות הוצאות, על כל תביעה שתיתבע בה ו/או כל סכום שתחויב לשלם לרהחברה
אשר הקבלן אחראי להם. החברה תודיע לקבלן  ישרים , בגין נזקיםסבירים ושכר טרחת עורך דין

  .ן על החברה מפניהן על חשבונוי התביעות ולהגמפנ תגונןכאמור ותאפשר לו לה  על תביעות

14.3  188 
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ניתנה   ט, שלא עוכב ביצועו, בו נקבעה אחריות הקבלן ובלבד ולקבלןחלו והכל בכפוף לפס"ד
   ות להגן על עצמו.נההזדמ

 נבקש לתקן כדלקמן:  בקשה נדחית 

 מיום ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה לא יאוחר
למסמך א'  ( ב') 9פס החברה, טוחי את טופס האישור על עריכת ביטו –העבודות  לת תחי

, כשהוא חתום על ידי  (האישור על עריכת ביטוחי הקבלן" להלן: "טופס)המהווה חלק בלתי 
חלותו  , מידי תום תקופת ביטוח, במשך וימציא לן ישובהקב שראל.המבטח מטעמו הקבלן בי

לפי המאוחר, את טופס   –הרכוש והציוד או פינוי ו/ ו/או פינוי שטח העבודות של הסכם זה
לעניין ביטוח  החברה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי החברה האישור על קיום ביטוחי

 . לפי בקשת החברהחריות מקצועית ר ואת מוצחבו

-מסמך ב'  15.1
  15סעיף 

 הסכםב

189 

 נבקש לתקן כדלקמן:  חית בקשה נד

ן ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, ועל פי כל דיר לעיל להבטחת אחריותו של הקבלן כאמו
הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ביצוע עבודות תכנון, אספקה   מתחייב

חים  את הביטו עבודות,ם ו/או המערכות מכל סוג בקשר הו/או המתקני נההטעימדות והקמה ע
חלק   למסמך א' והמהווה (א')  9רטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, טופס  המפו בתנאים

 .)" דות קבלניות לעבווחים להלן: "טופס האישור על קיום ביט) בלתי נפרד מהסכם זה 

-מסמך ב'  15.2
  15סעיף 

 בהסכם

190 

   114לשאלה  ר' התייחסות

 

  י תחילתוכתנא–לניות נשוא אישור הביטוח לעבודות הקב לפני תחילת העבודותיא הקבלן ימצ
המאוחר  –העבודות ולכל משך תקופת העבודות ו/או תקופת התחזוקה המורחבת בפוליסה

בידי מבטחי הקבלן כדין   ת קבלניות חתוםבודוים לעאת טופס האישור על קיום ביטוח מבניהם,
ידי  -ל. מסירת האישור חתום עלועריכת הביטוחים הנזכרים לעי בישראל על קיום המורשים

ביצוע עבודות הקמה והפעלת עמדות טעינה  02/2021מכרז פומבי מס'  ברהטחי הקבלן לחמב
  נה תנאי עיקרי ם הימועדיב חתימת המציע: ____________ 64מתוך   49עמוד  לרכב חשמלי 

ימים   10איחור של עד  ן הפרת הסכם.זה אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגי בהסכם
לן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הקב .ה כאמורבמועד האישור לא ייחשב הפר 

 רה.וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחב הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה,

-מסמך ב'  15.3
  15סעיף 
 כםבהס

191 

   96ות לשאלה ר' התייחס

 

 הוסיף "או שניתן  היה לבטחו כאמור".קשים לבהרחבת הכיסוי לאחר "פרק א'" מב

מהלך ...כלפי החברה" מבקשים להוסיף "כתוצאה מביצוע "ב  –ט הרחבה  בגבול אחריות/פירו

 העבודות"

ם לקבוע שיבקפין מ(  מבקשים להסיר הדרישה להשתתפות עצמית מינימאלית. לחלו1בסעיף 
 ₪.  10,000ת עצמית של  השתתפו

-מסמך ב'  15.4
  15סעיף 

 סכםבה

192 
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   97ר' התייחסות לשאלה 

 

 מבקשים לתקן כדלקמן: 

בפוליסה לביטוח עבודות ולעניין ביטוחי   ברהקבלן/ ואו החה  -שם "המבוטח" בפוליסות הינו .א

  9נספח    ביטוחהקבלן בתקופת התחזוקה, בכפוף להרחבת שיפוי כמפורט להלן ובאישור ה

מ ו/או החברה ברה העירונית בע"הח  -סוי הביטוחי: ייזום ראשון  לעניין הכי  ה"החבר"  :  ()ב

 .תו/או עיריית ראשון לציון לרבות חברות ב לביטחון

ביטוח חבות מוצר מכסה את אחריות החברה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות      ד.

יובהר כי לעניין תקופת   ביצוע העבודות.מה בי מטערים של הקבלן ומהמוצ ו/או

לקבל כי יימחק חריג   יהיה ניתן (עבודות הקבלניות וההקמהלמעט תקופת ה) ות ההתקשר

הטענה ו/או   צד שלישי או לחילופין יובהר כי המערכות ו/או עמדות המוצר בביטוחחבות 

ריג רכוש  לל חוח כוהביט ו של הקבלןציוד נלווה לא ייחשבו כי יצאו מחזקתו ושליטת

  1,000,000עד גבול אחריות של  פועלים במישרין  חו שליטתו חזקתו וכן רכוש עליובפיקו

.₪ . 

 . ינימאליתתפות עצמית מז. מבקשים להסיר דרישה להשת

  

לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה  או לשנוי תנאיהם וחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/הביטט. 

יום לפחות לפני   30מו, במכתב רשום,  ת הביטוח מטעבכתב, ע"י הקבלן ו/או חבר הודעה

 .ו/או השינוי המבוקש מועד הביטול

של קבוצת  פוליסות "ביט" פי   וי עליפחת מהיקף הכיסהיקף הכיסוי בפוליסות החברה לא יב. 
 . למעט ביטוח אחריות מקצועית עד התחלת הביטוחביטוח התקפות במו כלל

-מסמך ב'  15.5
  15סעיף 

 בהסכם

193 

   98ר' התייחסות לשאלה 

 

רכבביטוח  194 במישרין   -כלי  המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח  שנערך,  יוודא  או  יערוך  הקבלן 

י דין לרבות  חה על פחבות שחובה לבטכל    מפני  העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות  ביצועל

גין בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן ביטוח חבות ב מפני נזקי גוף ביטוח אחריות

 ש בסכום נזק לרכו

ים על ידי כלי רכב מעל  , כיסוי לנזקי רכוש הנגרמלכלי רכב ₪  600,000 בסך שלגבול אחריות 
ונח "כלי  למען ספק מוסכם כי המ  .וכן י הרכב ם של פוליסת כלדרטיהסטנ האחריות לגבולות

-מסמך ב'  15.6
  15סעיף 

 בהסכם

194 
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 .טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ," כולל מנופים, מלגזותרכב

   99ר' התייחסות לשאלה 

 

או לא  פוליסות ולחילופין לקבלן במחיקת מידע עסקי חסויהדרישה להמצאת   את  להסירנבקש 
 רלוונטי ובכפוף לחתימת החברה על התחייבות לסודיות. 

-מסמך ב'  15.8
  15סעיף 

 בהסכם

195 

   100ר' התייחסות לשאלה 

 

 : נבקש לתקן כדלקמן

עינה  ש ו/או עמדות הטכלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכו על פי דין אחראי המשתמש 
על ידי מי מטעמו ו/או   ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/אוו/או   המערכות ו/או

ר עם  בקשלות הטעינה וש ו/או הפעילצורך מטרת השימ שבאחריותו ו/או המשמש
ש לעיל ו/או כנדר  רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו ו/או לציוד המפורט ההתקשרות. המשתמש

את העירייה  רבחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה המשתמש פוט  ו/אוהביטוח במלואו שור באי
בקשר עם  אמור ל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כה מאחריות לכ הבאים מטעם העיריי ואת

 נזק בזדון.  בפטור לא יחול במקרה של .ההתקשרות

- ך ב'מסמ 15.9
  15סעיף 
 םבהסכ

196 

-מסמך ב'  15.14 נבקש להוסיף את שמות החברות העירוניות.  בקשה נדחית 
  15סעיף 

 בהסכם

197 

 נבקש לתקן כדלקמן:  יימחק 16.3סעיף במסמך ב 

  שיגרם עקב ובגין פעולתו של  ישיר כלפי ייזום ראשון לכל נזק  פי דין על ן הינו אחראיהקבל
 .י הסכם זהעל פקבלן בקשר עם התחייבויות ה מי מטעמולן והקב

-מסמך ב'  16.3
  16סעיף 

 סכםבה

198 

על  להחריג מ"מידע" ו"סודות מקצועיים" מידע שהיה ברשות הקבלן, טרם החתימה קש נב 
מידע שעל  ת כלפי החברה וודיוובת סהחוזה, מידע שנתקבל על ידו מצד ג', מבלי להפר ח

 הקבלן יהיה להציג בערכה שיפוטית.

-מסמך ב'  17.1
  17סעיף 

 בהסכם

199 
 
 
 

200 
 
 

 סופר.   אכן טעות
זום ראשון ייזום ראשון בע"מ"  "יימקום המילים ב

 ע"מ"  יבואו המילים "ייזום ראשון החברה העירונית ב

זום ראשון בע"מ"..  ייזום ראשון ייברת "ח – נדרש להבהיר כי ישנה טעות סופר בשם החברה
 שזוהי טעות? האם זהו הנוסח של הערבות או 

  מסמך א 3טופס 

מוש אותם משלם הקבלן לחברת ייזום ראשון ו/או העירייה,  השיבהיר כי דמי נדרש לה אין שינוי בתנאי המכרז   -לי שלי
 חר ניכוי עלות החשמל, מסים, אגרות וכו'.  מחושבים לא

  מסמך ב 5.4

 . והוראותיו   יתר תנאי המכרזכל בשינוי   אין .1
 משמע הבקשה נדחית. , שהבקשה מתקבלת  ו לא נרשם במפורש אלבקשה ו ואו/  לשאלהבכל מקום שלא נתנה התייחסות ספציפית  .2
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,  על כל עמוד  עה מחייבת של המציוא חתום בחתימשהממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כמך זה הינו חלק מס

   . המוגשים במסגרת הצעתוהחתומים  עם שאר מסמכי המכרזיחד  ו ולצרפ

 
 
 
 
__ __________________ 

                    המציע  חתימת 
 בכבוד רב,    

 ונית  בע"מהעירחברה ה - ייזום ראשון                     


