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 כרכור -המקומית פרדס חנה המועצה ברחבי 
 

 .מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .1

 זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת.המציע יצרף מסמך  .2

 תשובה הבהרה/שאלה  מס' סעיף נושא מס"ד

 -הסכם   1
 קבלני משנה

אנו מצהירים מלכתחילה כי  .א 8
אין כלל מתקינים  נולחברת

עובדי חברה וביצוע העבודות 
במידה שנזכה יבוצע ע"י קבלני 

 .משנה הקשורים בחוזה אתנו
אנו מבקשים לאשר 
מלכתחילה העסקת קבלני 
משנה לביצוע ההתקנות בכפוף 
לכך שהאחריות המלאה 

י תנאי "לביצוע העבודות עפ
הסכם זה תישאר בידי הקבלן 

 .הזוכה במכרז

 מקובל

דף  '.א19 ביטוח  2
20 

כל תקופת נבקש לשנות "
אחריותו על פי דין ן/ או שבע 

שנים  3" שנים ובמקום זה
 .מתום העבודות

 בקשה נדחיתה

3 

הצהרת 
המציע 

להנפקת 
אישור 

ביטוחים 
אישור 
מוקדם 
לתנאי 
 הביטוח

   27דף 
 'ומסמך 

 'נבקש לבטל את סעיף א
תמציא  החברהולרשום 

למועצה את אישור הביטוח 
 החתום 

הצהרת המציע להנפקת אישור 
 :ביטוחים

 "העתקי פוליסות"המילים  -א' סעיף 
 ."אישור ביטוח חתום"יוחלפו במילים 

 28 עמ' - אישור מוקדם לתנאי הביטוח
י "ש אישור זה חתום עצורך להגיאין 

 חברת הביטוח.
 
 

אישור קיום  4
 ביטוחים 

 318נבקש לשנות את סעיף  רכוש
. אחריות 321ולהחליפו בסעיף 

מקצועית נבקש למחוק  סעיף 
.כמו כן ביטוח אחריות  321

למקרה  4,000,000מקצועית 
 ובסה"כ לכל תקופת הביטוח.

 נדחיתהבקשה 

תקופת  5
האחריות 

 )בדק(

ב  17סעיף 
 19עמוד 

נבקש לשנות  פגמים ליקויים 
וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך 

ואשר היום  בשל ה תקופ
עבודה לקויה או חומרים 

 שאינם מתאימים 

 נדחיתהבקשה 

נזקין לגוף  6
 או לרכוש 

הקבלן יהיה ..."נבקש לשנות   א 19עמוד 
אחראי אחריות ע"פי דין  ובגין 

נבקש למחוק  "...כל תאונה
 מחלה ו/או נכות . 

 נדחיתהבקשה 
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ות גם למחוק חאת המילה לפ
נבקש לשנות בכפוף  (6)בשורה 

ד שביצועו לא עורב  "לפס
או ו/למחוק מחלה  9ובשורה 

 נכות 
נזקין לגוף או  7

 לרכוש

 20עמוד 

 סעיף ז

נבקש להוסיף בסוף המשפט 

"מהסכומים המגיעים ממנה 

לקבלן , בכפוף להודעה מראש 

 ימי עסקים"  7ובכתב בת 

 מקובל

ניכוי כספים  8

 מהקבלן

 21עמוד 

 20סעיף 

נבקש להוסיף  לאחר המשפט 

העשוי להגיע למועצה מאת 

הקבלן מכוח הסכם או מקור 

שהוא את המילים "בכפוף 

ימי  7להודעה מראש ובכתב בת 

עסקים אשר תאפשר לקבלן לתקן 

 את ההפרה" .

 מקובל

 22עמוד  הפרת הסכם  9

 25סעיף 

נבקש להוסיף מהפעולות הבאות , 

ימי  7"בכפוף להודעה מראש בת 

עסקים אשר תאפשר לו לתקן את 

 ההפרה" 

 מקובל

השתתפות  10

 במכרז

 3 עמוד

 5סעיף 

נבקש להוסיף כי על המזגנים 

להיות בעלי תו תקן ישראלי מלא 

ויש לצרפם בשעת ההגשה. 

המשמעות היא  שכל מערכת 

והייצור של האיכות, האמינות 

היצרן נמצאת תחת פיקוח מלא 

של מכון התקנים ע"מ להבטיח 

ייצור סטנדרטי לכל המזגנים תוך 

שמירה על אדירות מינימאלית 

בתהליכי הייצור, ושמירה על 

איכות ואמינות אחידה לכל 

 .המזגנים

כי יש יוער אי הסף. תננוסח שינוי באין 

אישור מכון התקנים על עמידה לצרף 

בתקן, כאמור בתנאי הסף וברשימת 

 .4, עמ' 7המסמכים בסעיף 

 9עמוד   .11

 1טבלה 

אצל רוב החברות משתנים  

לכן נבקש סטייה  B.T.Uהנתונים 

 אחוז למטה ולמעלה  7של  

 מקובל

 

 בברכה,        
 

 אייל קובי               

 
 נהל מחלקת מכרזיםמ                                                                                                                  
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