
 
   

 י"ד שבט, תשפ"ב 
 2022ינואר,  16
 

 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול,   03/2021בהרה עבור מכרז הנדון: תשובות ה
 בעיר אריאל  תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 
 רב, שלום 

 בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו.  
 

פרק וסעיף   עמוד  מס"ד 
 רלוונטיים

 המזמין תשובת  נוסח השאלה /הבקשה 

 תנאי סף   10  .1

9.2 

-2018נדרש מחזור כספי בשנים  
 מיליון   60של  2020

 מיליון  40מבקשים להוריד ל 

 הבקשה נדחית 

 תנאי סף   10  .2

9.3 

המציע השלים במהלך   -נרשם 
  25שני פרויקטים של  2018-2020

עמדות טעינה עבור שתי רשויות  
מקומיות שונות ו/או גופים  

 ממשלתיים. 

אנו מבקשים להוסיף "וכן עמדות  
טעינה ציבוריות במרכזי מסחר 

 וחניונים ציבוריים" 

 הבקשה נדחית 

מועד    6  .3
הגשת   
 המכרז  

מבקשים שתאריך ההגשה יהיה  
ימי עבודה ממועד קבלת    14לפחות 

 התשובות     

 הבקשה נדחית 

ובתום   1.4 א  .4 במקרה  כי  הבהירו,  נא 
המזמינה   תחליט  הפיילוט  תקופת 
להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן,  
המזמינה תפצה את הקבלן בגין כלל  
העלויות בהן הוא נשא, בניכוי עלות  

עצמן   בבעלותו,  העמדות  שיישארו 
כלכלית   התכנות  שום  אין  שכן 
כך   כל  זמן  בפרק  השקעה  להחזר 

 קצר.

יתרה מזאת, גם תקופת הפעלה בת  
החזר    5 מאפשרת  אינה  שנים 

השקעה. לפיכך, נבקשכם לקבוע כי  
שנים    10תקופת ההפעלה תעמוד על  

פיצוי   מנגנון  לגבש  לחילופין  או 
במידה ותקופת ההפעלה לא תוארך  

 שנים.  5-מעבר ל

שנים   5הבקשה נדחית, תקופת ההפעלה תהא 
 גם בתקופת הפיילוט. 

 
לא ניתן להתחייב להארכת תקופת ההפעלה   

ולא יינתן פיצוי ככל שיוחלט לא להפעיל  
 אופציה. 

המיקום   1.5 א  .5 בחירת  כי  לקבוע  נבקש 
גם    - תעשה   למקובל  בדומה 

אחרים   מוניציפאליים  במכרזים 
הקבלן  -בתחום   עם  )ולא    בתיאום 

של   הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רק 
בקשה   להדגיש,  נבקש  העירייה(. 
מעין זו, אושרה גם במכרזים אחרים  

 בתחום 

המיקומים הרשומים במסמכי המכרז הינם  
המיקום הסופי יקבע בשיתוף  רעיוניים,  

הקבלן ובלבד שהעמדות יוקמו ברדיוס סביר  
 מהמיקום הרעיוני שנקבע. 

 א'  .6

 

  4.8סעיפים 
 12-ו

ספק .א הסר  נבקש   -למען 
את  להגיש  יש  כי  הבהרתכם 
והעתק  מקור  בעותק  הצעתנו 
הצעת   וכי  המקור(  )צילום 

 כרז.יש לפעול על פי הוראות המ



המחיר תמוקם בחוצץ נפרד יחד 
וכי   ההצעה,  מסמכי  שאר  עם 
למעטפה   יוכנסו  יחדיו  כולם 

 אחת.

כי   אין  כי  הבהרתכם  נא  כן,  כמו 
יהיה   קי  און  הצעת    ללא הדיסק 

 המחיר 

 להסתמך המציע בסעיף הנ"ל  רשאי 9.2 א  .7
על   זה סף  תנאי קיום  לצורך

 הכספי והמחזור הכספית האיתנות
המחזיקה  חברת של  בלפחות  אם, 

 .המציע ממניות 50%

אם   חברת  על  הסתמכות  חלף 
בלפחות   ממניות    50%המחזיקה 

המציע, נבקשכם לאשר, כי במקרה  
שימוש   יעשה  בשותפות,  שמדובר 
במושג בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף  

 .  1999 –לחוק החברות, תשנ"ט   268

נוסח   את  לעדכן  נבקש  בהתאמה 
וכן    –א'  4נספח   אם  חברת  תצהיר 

 ( 1)6את נספח 

קשה מעיין זו  בהקשר זה נציין, כי ב
 אושרה גם במכרזים אחרים בתחום.

 מקובל 

 להסתמך המציע בסעיף הנ"ל  רשאי 9.7 א  .8
עובד   זה סף תנאי קיום לצורך על 

חברת של  המחזיקה שכיר   אם, 
 .המציע  ממניות  50% בלפחות 

אם   חברת  על  הסתמכות  חלף 
בלפחות   ממניות    50%המחזיקה 

המציע, נבקשכם לאשר, כי במקרה  
שימוש   יעשה  בשותפות,  שמדובר 
במושג בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף  

.   1999  –לחוק החברות, תשנ"ט    268
נוסח   את  לעדכן  נבקש  בהתאמה 

 תצהיר חברת אם. –א' 4נספח  

בהקשר זה נציין, כי בקשה מעיין זו  
אושרה גם במכרזים אחרים בתחום.   

בסעיף   מזאת,  אושרה    10.2יתרה 
על גם  הנ"ל  ג-העסקת  ורם  ידי 

בלפחות   מהזכויות    25%המחזיק 
 במציע. 

 מקובל 

בסעיף נקבע, כי "במידה והמזמינה   14.2.4 א  .9
תבחר להאריך את תקופת ההפעלה,  
אזי במהלך תקופת ההפעלה השניה,  
)כפל(   בתוספת  העמלה  שיעור  יגדל 

הציע    1.15של   אותה  מהתמורה 
העובדה   לאור  המכרז.  במסגרת 

מה  שאין באפשרותנו לחזות מראש  
בעתיד.   השימושים  היקף  יהיה 
הקטנת   לשקול  נבקשכם  לפיכך, 

  1.1שיעור זה והעמדתו על הכפלה פי  
בלבד. )נודה בהתאמה על העדכון גם  

 להסכם ההתקשרות( 5.5בסעיף 

 הבקשה נדחית 



סופר,   18.4 א  .10 טעות  נפלה  בסעיף  כי  נראה 
להגיש   מתבקש  הזוכה  המציע  שכן 

של   מפורט  בשלב   20תכנון  עמדות 
הבהרת   על  לכם  נודה  הניסיון. 

 הכמות. 

 יוקמו עמדות בשלב הפיילוט  10טעות סופר, 

נספח    .11
2.1 

נבקש אישורכם לצרף אישור בנוסח   2.1נספח  
אשר   במכרז  הנדרש  לנוסח  הזהה 

עבור   אחרים  הוגשו  מכרזים 
 לאחרונה. 

 מקובל 

נספח    .12
10-  

היעדר  
 הרשאות 

הנספח    את  לצרף  אישורכם  נבקש 
 הנ"ל חתום על ידי המציע בלבד.

 מקובל 

פרק ג',   ב  .13
 2סעיף 

הניסיון   תקופת  את  התאימו  נא 
( בסעיף  לזו    12הקבועה  חודשים( 

סעיף   א'  במסמך    24)  7.4הקבועה 
 חודשים( 

 חודשים  24תקופת הניסיון תהא 

פרק ה',   ב  .14
 5סעיף 

רק   כי  זמני    50%נבקש  מתקבולי 
טעינה עודפים יועברו למזמינה, שכן  
גם   בסעיף  המתואר  זה  מעין  במצב 
המזמינה וגם הזוכה נפגעים. בקשה  
רשויות   מכרזי  גם  אושרה  זו,  מעין 

 אחרות. 

 מקובל 

נא הבהירו מה משמעות הקביעה כי   9.4 ג  .15
)שהינה   לעירייה  כאחוזים  העמלה 

לשנה   אחת  תעודכן  מהכנסות( 
המחירים   מדד  לעליית  בהתאם 

 לצרכן? 

 סעיף זה מבוטל 

בגין   9.6 ג  .16 העמלה  את  להקטין  נבקש 
העסקי/פרטי   בשוק  למקובל  הפניה 
בגין דמי הפניה ולהעמידה על סך של 

בשוק  2% המדובר  מזאת,  יתרה   .
צפופים   בו  והמרווחים  תחרותי 

 ביותר. 

 הבקשה נדחית 

  4נספח    .17
טופס   –

ערבות  
 ההצעה 

תוקף    בתאריכי  סופר  טעות  נפלה 
הערבות. נא התאימו לאמור בסעיף  

 27/3/2022(: 13)עמ'   11.2

27/3/2022 

מסמך   .18
 א'

 נבקש כי הסעיף יימחק  8.4סעיף 

 

 לא מוסכם 

עוד   1סעיף  5נספח    .19 "כל  המילים  יימחקו  כי  נבקש 
פי   על  לקבלן אחריות  להיות  עלולה 

המילים  דין"   יתווספו  ובמקומן 
תום    3"למשך   לאחר  נוספות  שנים 

 תקופת ההסכם" 

 

 לא מקובל 

"בכפוף   2.1סעיף  5נספח    .20 המילים  יתווספו  כי  נבקש 
 להרחבי שיפוי" 

 מקובל 

המילים   .א 2.3סעיף  5נספח    .21 יימחקו  כי  נבקש 
 "ו/או בקשר" 

המילים   .ב יימחקו  כי  נבקש 
 "ומי מטעמו" 

 א. לא מקובל 
 מקובל ב.לא



 

"ו/או   2.5סעיף  5נספח    .22 המילים  יימחקו  כי  נבקש 
 בקשר עם ביצוע השירותים ו/או" 

 

 לא מקובל 

"אין   2.7סעיף  5נספח    .23 המילים  יתווספו  כי  נבקש 
מזכויות   לגרוע  כדי  באמור 

 המבטחים על פי הדין." 

 מקובל 

יצוין   2.8סעיף  5נספח    .24 ובמקומו  יימחק.  כי    – נבקש 
ביטוחי החבויות יורחבו לכסות את  
שלישי   צד  כלפי  הקבלן  של  חבותו 

 בגין פעילויות  

 של קבלנים וקבלני משנה" 

 

 לא מקובל 

יום"    60נבקש כי יימחקו המילים "  2.11סעיף  5נספח    .25
 יום"  30ובמקומן יתווספו המילים " 

 מקובל 

כי   2.13סעיף  5נספח    .26 "ו/או  נבקש  המילים  יתווספו 
 נוסח מקביל להן" 

 מקובל 

 לא מקובל  נבקש כי יימחק  2.14סעיף  5נספח    .27

המילים   .א 3סעיף  5נספח    .28 יימחקו  כי  נבקש 
הביטוח"   "פוליסות 
המילים   יתווספו  ובמקומן 

 "אישורי הביטוח" 
המילים   .ב יימחקו  כי  נבקש 

כאמור"   "הפוליסות 
המילים   יתווספו  ובמקומן 

 הביטוח כאמור" "אישורי 
 

 לא מקובל ב. לא מקובל  –א. 

המילים   .א 5סעיף  5נספח    .29 יימחקו  כי  נבקש 
ובמקומן  1,000,000"  "

המילים   יתווספו 
"500,000  " 

המילים   .ב ימחקו  כי  נבקש 
"למען הסר ספק מוסכם כי  
כולל   רכב'  'כלי  המונח 
מלגזות,   מנופים, 
מחפרים,   טרקטורים, 
ממונעים   כלים  וכן  גוררים 

 סוג" מכל 
 

  750,000 -לא מקובל ואולם מוסכם לשנות ל 
₪ 

 ב.לא מקובל 

המילה   .א 6סעיף  5נספח    .30 תמחק  כי  נבקש 
ובמקומה  2,000,000"  "

המילה   תתווסף 
"1,000,000 " 

המילים   .ב יתווספו  כי  נבקש 
לערוך   "לקבלן הזכות שלא 
ביטוח מקיף וכן ביטוח ציוד  
או   במלואו  הנדסי  מכני 

 בחלקו ובלבד שיחול  
 להלן"    11 הפטור האמור בסעיף  

 

 מקובל  -א. לא מקובל ב. 

"בכל   8סעיף  5נספח    .31 המילים  יימחקו  כי  נבקש 
 מקרה" 

 לא מקובל 



כי   .א 9סעיף  5נספח    .32 המילים  נבקש  יימחקו 
 "ו/או לפצות" 

המילים   .ב יימחקו  כי  נבקש 
 "על פי הסכם זה ו/או" 

המילים   .ג יימחקו  כי  נבקש 
 "ו/או הפיצוי" 

 

 לא מקובל ג. לא מקובל א. לא מקובל ב. 

נספח    .33
5(1) 

 329, 318נבקש כי יימחקו קודים  צד ג'

 

  – 329 321מוסכם כי יוחלף בקוד  – 318קוד 
 לא מקובל 

מסמך   .34
  -א'

 הנחיות 

  -4נספח  
נוסח  

 ערבות 

תאריך  
תוקף  
ערבות  
 המכרז

הערבות   תוקף  בין  סתירה  חלה 
המכרז   בהנחיות  הנקוב 

הערבות  27.03.2022) תוקף  לבין   )
 (.27.03.2021הנקוב בנוסח הערבות )

 

נא אישורכם כי תוקף ערבות המכרז 
 . 27.03.2022הינו 

 27.3.2022המכרז הינה עד ערבות 

מפרט    .35
 טכני 

סעיף א,  
  3תתי סעיף 

 17-ו

מבוקש להסתפק בעמידה בתקן  
 IEC 61851-1, IECהבינלאומיים 

על פי הנחיות רשות   61851-23
 החשמל. 

 

 מקובל 

מפרט    .36
 טכני 

סעיף א',  
  8תת סעיף  

 ו' 

זיהוי רכבים אינו אפשרי על פי תקן  
עמדות הטעינה והרכבים הקיימים  
בשוק. ניתן לזהות מנויים מוגדרים  

על פי רשימה שתוגדר על ידי  
 המזמין.  

 מקובל 

מפרט    .37
 טכני 

סעיף ד'  
 8סעיף 

מבוקש להוסיף כי עיכוב שלא תלוי  
בזוכה לא יימנה בתקופות ההסכם 

 ו/או המפרט ולא ייחשב כהפרה.

מקובל חלקית, עיכוב התלוי במזמין יופחת  
 מלו"ז. 

מבוקש לאפשר חיוב על חיבור ללא   18.1   .38
 טעינה.

 הבקשה לא ברורה 

39.  

 אחריות 

בשורה הראשונה נבקש להחליף את   18.1
המילים "אחריות מלאה ומוחלטת"  
במילים "על פי דין". נבקש למחוק  
את המילים "איזה שהוא, בלי יוצא  

 מן הכלל". 

בשורה הרביעית נבקש למחוק את  
המילים "או בעקיפין". נבקש 

להחליף את המילה "יפצה" במילה  
   "ישפה".

בשורה החמישית לאחר המילים  
"לפי העניין" נבקש להוסיף את 

המילים "לפי פסק דין שלא עוכב  
ביצועו"ולאחר המילים "למי מהם"  

נבקש להוסיף את המילים "בגין  
   -נזק שבאחריותו".

את המילים "איזה שהוא, בלי יוצא מן  
 יימחקו   -הכלל".

 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 
 
 

 מקובל 

40.  
 אחריות 

החמישית נבקש להחליף את  בשורה  18.2
המילה  "מלאה"  במילים "על פי  

   דין".

 לא מקובל 



41.  

 אחריות 

בשורה הראשונה נבקש להחליף את   18.3
   המילה "פיצוי" במילה "שיפוי".

בשורה השנייה לאחר המילים 
"כלשהו שנגרמו לו" נבקש להוסיף  
את המילים "באחריות הקבלן על  

   פי דין".

המילה  בשורה השלישית לאחר 
"במישרין" נבקש למחוק את 

   המילים "או בעקיפין".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 
 

 לא מקובל 
42.  

 אחריות 

בשורה השישית לאחר המילה  18.4
"כתוצאה" נבקש להחליף את 

המילים "מהאמור לעיל" במילים  
  "מאחריות הקבלן על פי דין".

בשורה השמינית לאחר המילים  
להוסיף את  "פסק דין סופי" נבקש 

המילים "ובלבד שהמזמינה הודיעה  
לקבלן על כל דרישה או תביעה  
כאמור וניתנה לקבלן הזדמנות  

   נאותה להתגונן מפניה".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקובל 

43.  

 אחריות 

בשורה הראשונה נבקש להחליף את   18.5
המילים "לפצות ולשפות" במילה  

בשורה הרביעית לאחר   "לשפות".
"הוצאות משפטיות" נבקש  המילים 

  להוסיף את המילה "סבירות".

 לא מקובל 

44.  

 אחריות 

בשורה הראשונה נבקש להחליף את   18.6
המילים "אחריות מלאה ומוחלטת"  

במילים "על פי דין". בשורה  
השלישית נבקש להחליף את  

המילים "ללא דיחוי" במילים "תוך  
   זמן סביר".

 לא מקובל 

45.  

 אחריות 

להוסיף את הסעיף עם המלל  נבקש  1
 הבא:

"מוצהר ומוסכם בזאת, כי למרות  
האמור לעיל, המזמינה פוטרת 
בזאת, בשמה, את הקבלן מכל 

אחריות לנזק עקיף )תוצאתי, אובדן  
רווחים וכיו"ב(, מכל סוג שהוא,  
שייגרם לה. כמו כן, המזמינה 

מסכימה בזאת כי תקרת אחריותו  
  זה 18של הקבלן לנזק על פי סעיף  

על כל תתי סעיפיו, תעמוד על סכום  
התמורה מההסכם והמזמינה 

פוטרת את הקבלן מכל אחריות  
לנזק שייגרם בסכומים עודפים 

 מעבר לסכום זה." 

 לא מקובל 

46.  

  5נספח  
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.1 

בשורה השישית לאחר המילה 
"מוצר" נבקש להחליף את המילים  

לקבלן "כל עוד עלולה להיות 
אחריות על פי דין" במילים "שלוש  
   שנים נוספות לאחר תום העבודות".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 
 



בסיפא של הסעיף נבקש להוסיף  
את המילים "על אף האמור לעיל,  
הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח  
רכוש ו/או ביטוח אובדן תוצאתי  

, אולם הפטור 5כמצוין בנספח 
יחול כאילו נערך   11האמור בסעיף 

   הביטוח במלואו" 

 

 

לא מקובל וממילא לא נדרש ביטוח אבדן  
 תוצאתי 

  5נספח    .47
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.3 

בסיפא יתווספו המילים "בכפוף  
   להרחבי השיפוי כמפורט להלן".

 מתייחס לשיפוי  2.3לא ברורה הבקשה. סעיף 

  5נספח    .48
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.5 
נבקש להחליף את בשורה השנייה 

המילים "ומי מטעמו" במילים 
 "ואחריותו בגין מי מטעמו". 

 לא מקובל 

49.  
  5נספח  

תנאים   –
כללים  

לביטוחי  
 הקבלן 

בשורה השנייה נבקש להחליף את  2.9
המילים "השירותים ו/או המוצרים  
של" במילים "מעשה או מחדל של  
הקבלן בקשר למוצרים שסופקו על  

 ידי". 

 

 לא מקובל 

  5נספח    .50
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.11 

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 לא מקובל 

  5נספח    .51
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.13 
בשורה השנייה נבקש להחליף את 

". לאחר  30"  במספר " 60המספר " 
המילה "יום" נבקש למחוק את 

 המילה "לפחות". 

 מקובל 

  5נספח    .52
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

2.14 
לאחר המילה "ביט" נבקש להחליף  
את המילים "של קבוצת כלל ביטוח  
התקפות במועד התחלת הביטוח"  

 במילים "או נוסח מקביל אחר".

 מקובל 

  5נספח    .53
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

3 
נבקש להחליף את המילים "ביטוחי  
הקבלן יכסו" במילים "ביטוח צד ג'  

 של הקבלן יכסה". 

 מקובל לא 

  5נספח    .54
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

4 

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 לא מקובל 



55.  

  5נספח  
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

בשורה השלישית לאחר המילה   5
"תנאי" נבקש למחוק את המילה  

   "מתלה".

בשורה הרביעית נבקש להחליף את  
יום לפני   14-המילים "לא יאוחר מ

   במילה "עם".מועד" יוחלפו 

בשורה השישית לאחר המילים 
"מדי תקופת ביטוח" נבקש למחוק  
את המילים "ולמשך כל תקופה בה  

   התחייב לערוך ביטוח".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 
 
 

 לא מקובל 
56.  

  5נספח  
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

בשורה הראשונה לאחר המילים   6
"במישרין או" נבקש למחוק את 

   המילים "בעקיפין".

בשורה הרביעית לאחר המילה 
"לרכוש" נבקש להחליף את  

המילים "הכולל כיסוי לנזקי גוף  
אשר אינם מכוסים בביטוח חובה"  

 במילים "לצד שלישי". 

בשורה החמישית נבקש להחליף את  
" ₪ בסכום 1,000,000הסכום "

400,000 .₪   

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 
 
 

אולם נסכים להעמידו על  לא מקובל, 
750,000  ₪ 

  5נספח    .57
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

9 

נבקש למחוק את הסעיף מאחר 
 ומכוסה בביטוח צד ג'. 

 לא מקובל 

58.  
  5נספח  

תנאים   –
כללים  

לביטוחי  
 הקבלן 

בשורה השנייה לאחר המילים  11
"מחובתו לשפות" נבקש למחוק את  

   המילים "ו/או לפצות".

הרביעית לאחר המילים בשורה 
"מסכום השיפוי" נבקש למחוק את  

 המילים "ו/או הפיצוי". 

 לא מקובל 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 

59.  

  5נספח  
תנאים   –

כללים  
לביטוחי  

 הקבלן 

תיאור  
 העבודות 

בשורה הראשונה לאחר המילה  
"המזמינה" נבקש למחוק את 

המילים "ו/או מי מטעמה". לאחר  
המילים "נזק לרכוש" נבקש  

   להוסיף את המילה "בבעלותו".

בשורה השלישית לאחר המילה  
"המזמינה" נבקש למחוק את 

   המילים "ו/או מי מטעמה".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 

נספח    .60
5(1 )–  

אישור  
לקיום  
 ביטוחים 

 צד ג'

נבקש להחליף את המילה "הקמה"  
 במילה "התקנה". 

 לא מקובל 

61.  
נספח  

5(1 )–  
אישור  
לקיום  
 ביטוחים 

חבות  
 המוצר 

נבקש להוסיף את המילים "משולב  
עם חבות מוצר ואחריות  

   מקצועית".

לאחר המילה "ביט" נבקש להוסיף  
את המילים "או נוסח אחר  

   המקביל לו".

 נסכים לקבל בכפוף לזכיית המציע 
 
 
 
 

 מקובל 
 



  318וקוד  304נבקש למחוק את קוד 
  .321ולהוסיף במקום את קוד 

 

 
 
 

 מקובל 

62.  
נספח  

5(1 )–  
אישור  
לקיום  
 ביטוחים 

פירוט  
 השירותים 

נבקש להוסיף את המילים "משולב  
  עם אחריות מקצועית וצד ג'".

לאחר המילה "ביט" נבקש להוסיף  
את המילים "או נוסח אחר  

   המקביל לו".

 

 לא מקובל 
 
 
 

 מקובל 

נספח    .63
5(1 )–  

אישור  
לקיום  
 ביטוחים 

ביטול/שינוי  
 הפוליסה 

  088,  080נבקש להחליף את קוד  
   )עבודות חשמל(. 062בקוד 

. בכפוף לזכיית  062נסכים להוסיף את קוד 
המציע נוכל לאשר לפי העניין מחיקת קודים  

 מיותרים

נספח    .64
5(1 )–  

אישור  
לקיום  
 ביטוחים 

18.1 

"  60נבקש להחליף את המספר " 
   ".30במספר "

 מקובל 

65.  

 אחריות  

18.2 

הראשונה נבקש להחליף את  בשורה 
המילים "אחריות מלאה ומוחלטת"  
במילים "על פי דין". נבקש למחוק  
את המילים "איזה שהוא, בלי יוצא  

   מן הכלל".

בשורה הרביעית נבקש למחוק את  
המילים "או בעקיפין". נבקש 

להחליף את המילה "יפצה" במילה  
   "ישפה".

בשורה החמישית לאחר המילים  
נבקש להוסיף את "לפי העניין"  

המילים "לפי פסק דין שלא עוכב  
ביצועו" ולאחר המילים "למי  

מהם" נבקש להוסיף את המילים  
   "בגין נזק שבאחריותו".

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
סעיף    9עמ'   מסמך א'  .66

7.6 
 נבקש לתקן כדלקמן:

תהא אחראית על פי   לא"המזמינה 
דין על עבירה או נזק כלשהו שייגרם  
לכל חפץ או אדם בקשר עם הפעלת  

עמדות הטעינה מושא החוזה 
יהא אחראי   בלבד  והקבלן הזוכה 

  בגין כל עבירה שתעשה אועל פי דין 
לכל נזק ישיר שייגרם כאמור.  בעד 

במידה וצד ג' יתבע את המזמינה  
לפצותו על כל נזק  ישיר שייגרם 

לפצות המציע הזוכה חייב  כנ"ל, 
יפצה את המזמינה ו עבור כל    את

תשלום כנ"ל לרבות הוצאות ושכר 
 טרחת עו"ד סבירים. 

 לא מקובל 

סעיף    9עמ'     .67
8.2 

 נבקש למחוק את הסעיף. 
מבטחים לא נותנים התחייבות  

מראש לערוך ביטוחי מכרז.  

כך שתמחק הסיפא המתחילה   יצומצם
 ב"המציע מצהיר". 



הדרישה לא מקובלת ומבטחים לא  
 דרישות אלו. משתפים פעולה עם 

סעיף    9עמ'     .68
8.5 

נבקש למחוק את  הסיפא בסעיף  
; המציע לא יכול לאשר  8.5

ולהצהיר כי בדק עם המבטח ואין  
להם הסתייגויות...הדרישה לא  

 מקובלת ומבוקש להסירה. 

 

( עליו נדרש  1) 5הסעיף רק לנספח  יצומצם
 המבטח לחתום 

סעיף    10עמ'     .69
9.3 

מבקשים להקל בדרישת הוכחת  
 ניסיון מקצועי  כדלקמן:

השלמת שני פרויקטים של   .1
עמדות ציבוריות )בכל   20לפחות 

 הפרויקטים יחדיו(. 
ולא   -עבור שני מזמינים שונים   .2

רק עבור רשויות מקומיות  
וגופים ממשלתיים. נבקש  

להגדיר את המזמין ככל מזמין  
ולא רשות מקומית/חברה  

כלכלית/ או גוף ממשלתי בלבד 
ו/או לנמק מדוע לצורך מכרז זה  

נדרש ניסיון מקצועי מול  
רשויות מקומיות במיוחד לאור  

העובדה שהשירותים  עבור  
ם שאינם ממשלתיים ו/או  גופי

רשויות מקומיות בתחום עמדות  
הטעינה אינם שונים  

מהשירותים הדרושים במסגרת 
 מכרז זה.  

תנאי סף זה מהווה חסם בלתי  
בסיר ופוגע בעקרון התחרות  

ההוגנת ובהגדלת מעגל  
 המציעים. 

 הבקשה נדחית 

סעיף    12עמ'     .70
10.6 

נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף  
החל מהמלים: "על המציע  

 לוודא..."  
המציע לא יכול לקבל מראש את 
הסכמת מבטחו או אישור בנושא  

 דרישות הביטוח. 

   מקובל

סעיף    14עמ'     .71
11.10 

נבקש לתקן את מועד החזרת 
ערבויות  למציעים שלא זכו ל" לא  

ימים לאחר קבלת    30-יאוחר מ
 הזוכה במכרז".החלטה בדבר 

 לא מקובל 

סעיף    21עמ'     .72
18.4 

נודה להבהרה כמה עמדות מיועדות  
 להתקנה בשלב הניסיון? 

10 

סעיף    37עמ'     .73
5.6 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אך 
בתיאום עם הקבלן הזוכה" את 

המילים: "בכפוף להחלטת הקבלן  
 בדבר כדאיות כלכלית". 

 
 

 לא מקובל 

סעי'    38עמ'     .74
6.7 

נבקש לתקן כי הקבלן יהיה אחראי  
על פי דין בקשר לכל תביעה ן/או  
 דרישה הנובעת מביצוע העבודות.

 מקובל 

סעיף    39עמ'     .75
6.14 

 נבקש לתקן כדלקמן: 
"... ושאי עמידה בלוחות הזמנים  

כאמור תיחשב כהפרה יסודית של  
החוזה, למעט אי עמידה בלוחות  
הזמנים שנובעת מהסיבות שאינן  

 בשליטתו של הקבלן הזוכה".

 לא מקובל 



"...המזכה את המזמינה בביטול  
ללא צורך בהודעה מוקדמת החוזה 

  14בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 
ימי עסקים לקבלן ובתקופה זו לא  

 תיקן את הקבלן את ההפרה".
סעי'    40עמ'     .76

10.1 
 נבקש לתקן כדלקמן:

חודשים ממועד חתימת  6"עד 
תחילת עבודה  החוזה, וקבלת צו 

ובכפוף לקבלת מלוא ההיתרים 
והאישורים מהרשויות המוסמכות,  

 על הקבלן להשלים.... " 

 לא מקובל 

סעי'    41עמ'     .77
11.2.2 

מנהל   נבקש לתקן כדלקמן: "חוו"ד
אגף גנים" תהיה באחריות  

המזמינה  ותסופק על ידה ככל 
 שיידרש. 

 מקובל 

סעיף    42עמ'     .78
11.2.5 

 נבקש לתקן כדלקמן:
"... ובמקרה כזה הקבלן יידרש 

ויהיה זכאי  על חשבונו לעשות כן 
לתשלום בגין ביצוע העבודות כפי  

 שיסוכם בין הצדדים". 

 לא מקובל 

סעיף    42עמ'     .79
11.3.3 

נבקש לתקן כדלקמן: "כל תקלה  
  2משביתה ו/או מסכנת תתוקן תוך 

שעות" מרגע הקריאה. כל  24  ש'
תקלה אחרת במתקנים תתוקן תוך  

 שעות מרגי התראה   72  24

 לא מקובל 

סעיף    44עמ'     .80
11.5.7 

 נבקש להוסיף בסיפא:  
למעט הפעולות שנעשו בהוראת 
 המפקח ובניגוד לעמדת הקבלן. 

 

 לא מקובל 

סעיף    44עמ'     .81
12.1.1 

 נבקש לתקן: 
".. לפי עלות מוערכת לפי דו"ח  

מוסכם על הצדדים  מטעמהשמאי 
בתוספת עלויות הקמה וחיבור 

 לרשת החשמל בהן נשא הקבלן. 

 לא מקובל 

סעיף    45עמ'     .82
12.1.2 

 נבקש לתקן כדלקמן:
" .. בתמורה קבועה לפי מחירון  

 10% 30%דקל בהנחה של  

 לא מקובל 

סעיף    45עמ'     .83
12.2 

 נבקש לתקן כדלקמן:
".... ימסור הקבלן את המתקנים,  

בכפוף לתשלום תמורה ובכפוף  
לרכישת רישיון לתוכנת ניהול ע"י  

 המזמינה". 

 לא מקובל 

סעיף    45עמ'     .84
12.3 

 נבקש לתקן כדלקמן:
יועברו מוני החשמל לבעלות  "... 

המזמינה בכפוף לתשלום דמי  
הזמנת חיבור, ככל ששולמו ע"י  

 הקבלן , לידי הקבלן...." 

 לא מקובל 

סעי'    47עמ'     .85
14.9 

 נבקש לתקן כדלקמן: 
על פי   באופן בלעדי "הקבלן אחראי 

 דין...... " 

 לא מקובל 

סעיף    47עמ'     .86
15.4   

 נבקש לתקן כדלקמן:
לא תהיה  כל פגיעה או הפרעה  " ... 

בנוחיות הציבור ולא תהיה כל 
הפרעה שלא לצורך בזכות  

השימוש והמעבר של כל אדם 
הקבלן ישתדל למזער  במדרכה 

את הפגיעה או הפרעה לציבור 
ולפעילות הסדירה של הסביבה 

עד כמה שניתן בהתחשב במהות  
ומתחייב לעבוד גם העבודות... 

וחג    בשעות הלילה (ובימי מנוחה
בשעת הצורך) והכל ללא תשלום  

 תוספת כלשהי לתמורה.

 לא מקובל 



סעיף    48עמ'     .87
15.7 

  נבקש למחוק את הסעיף. 

  48עמוד     .88
 18.1סעיף 

 נבקש לתקן דלקמן:
אחריות מלאה  הקבלן יהיה אחראי 

ובגין כל  על פי דין, לכל  ומוחלטת
איזה  נזק ישיר,    תאונה, חבלה או

הכלל,  מבלי יוצא מן   ,שהוא
שייגרמו למזמינה ו/או לעובדיהן  
ו/שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן  

לאדם אחר כלשהו, גוף או   ו/או
לרכוש, בשל מעשה או מחדל של 

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו
ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר 

,  ובכל הנובע במישירין או בעקיפין
 בביצוע התחייבויות הקבלן 

ת על פי החוזה. הקבלן יפצה א 
המזמינה ו/או את הניזוקים לפי  

 שיגיעוישיר   העניין, בכל דמי הנזק
. והכל בכפוף לפסק דין  למי מהם

חלוט שביצועו לא עוכב ובלבד 
וניתנה לזוכה הזדמנות  נאותה  

להתגונן והמזמינה לא התפשרה 
בשום הליך ללא קבלת הסכמת 

 הזוכה בכתב ומראש. 
 לחלוטין ומראשהקבלן משחרר 
עובדיה, שלוחיה  את המזמינה, 

מטעמה, מכל אחריות   ואת מי שבא 
וחבות לכל ובגין כל תאונה למעט  
אחריותם על פי דין, חבלה או נזק  

מהרישא   כנ"ל אשר אירעו כתוצאה 
לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או  
לרכוש, בכל עילה שהיא, למעט  
כתוצאה ממחדל או מעשה של 

 המזמין ו/או מי מטעמו. 
 

 אר לא מקובל מקובל על פי דין. הש

סעיף    49עמ'     .89
18.4   

 נבקש לתקן כדלקמן:
"הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי  

 על פי דין...". 
להוסיף בסיפא: בכפוף לפסק דין  

חלוט שביצועו לא עוכב ובלבד 
וניתנה לזוכה הזדמנות  נאותה  

להתגונן והמזמינה לא התפשרה 
בשום הליך ללא קבלת הסכמת 

 הזוכה בכתב ומראש. 

 מקובל לא 

סעיף    49עמ'     .90
18.5 

 נבקש להוסיף בסיפא: 
בכפוף לפסק דין חלוט שביצועו לא  

עוכב ובלבד וניתנה לזוכה הזדמנות   
נאותה להתגונן והמזמינה לא 

התפשרה בשום הליך ללא קבלת  
 הסכמת הזוכה בכתב ומראש 

 לא מקובל 

סעיף    49עמ'     .91
18.6 

 נבקש לתקן כדלקמן:
אחריות מלאה  הקבלן יהא אחראי, 

לכל אובדן   -  על פי דין,ומוחלטת 
מכל מן וסוג  ו/או פגיעה, ו/או נזק, 

ישירים שייגרמו למערכות   שהוא
במהלך תקופת ההתקשרות ו/או  

לרבות ההפעלה על פי החוזה, 
כתוצאה מנזקי טבע, והוא מתחייב  

   לתקנם ללא דיחוי

על ת אחריות מלאה ומוחלטהקבלן יהא אחראי, 
 -  פי דין,

 
 היתר לא מקובל 

סעיף    51עמ'     .92
22.5 

 נבקש לתקן כדלקמן:
" הוטל עיקול זמני או קבוע.... לגבי  

נכס מהותי של הקבלן... והעיקול  
או הפעולה לא הופסקו או הוסרו  

 יום   90  30תוך 

 לא מקובל 



סעיף    52עמ'     .93
23 

נבקש להפחית את הפיצויים  
המוסכמים המפורטים בטבלה  

 לסכומים סבירים יותר.  

 לא מקובל 

סעיף    52עמ'     .94
24.1 

 נבקש לתקן כדלקמן:
הפר הקבלן הסכם זה הפרה  

יסודית, תהיה המזמינה רשאית  
בהודעה   לאלתרלבטל את ההסכם 

ימים עסקים מראש   30בכתב של 
ובתקופה זו לא תיקן הקבלן את 
ההפרה בלי לגרוע מכל זכות או  

סעד הנתונים למזמינה על פי הסכם  
זה ועל פי דין וללא תשלום פיצוי  

 כלשהו לקבלן. 

 לא מקובל 

  - 5נספח    .95

תנאים  

כלליים  

לביטוחי  

 הקבלן 

פסקה  
 ראשונה 

 נבקש לתקן כדלקמן:
עוד...על פי דין"  במקום "כל   .1

 שנים נוספות"  3יבוא "למשך 
:"על אף   תתווסף פיסקה .2

האמור באישור הביטוח הקבלן  
רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש 
ואובדן תוצאתי כאמור  ובכפוף  

להלן יראו את  11לאמור בסעיף 
הקבלן כאילו ערך הביטוח  

 במלואו". 

 לא מקובל  ביטוח

 

 לא מקובל 

  - 5נספח    .96

תנאים  

כלליים  

לביטוחי  

 הקבלן 

  2לגבי הדרישות המפורטות בסעיף  2סעיף 
 מבוקש כי: 

הקבלן   .1 עמידת  לצורך  כי  יובהר 
כלפי   אחריות  ביטוח  בדרישות 
צד שלישי וחבות מעבידים רשאי  
לעבודות   ביטוח  לערוך  הקבלן 

 מקובל   בתקופת ההקמה.
נפרדים  .2 ביטוחים  שייערכו  ככל 

לצורך   הקבלן  רשאי  כנדרש, 
פוליס אחריות  קיום  לביטוח  ה 

כלפי צד שלישי להמציא פוליסה  
מוצר  חבות  לביטוח  משולבת 

מקצועית .    מקובל   -  אחריות 
כולל   שישי  צד  ביטוח  כי  יובהר 
ביטול חריג רכוש אשר בפיקוחו  
שליטתו ו/או השגחתו של הקבלן   
ו/או רכוש עליו  עובדים במישרין  

של   אחריות    250,000$בגבול 
 כלל(   2019)חריג ביט 

 מקובל  .1
 מקובל  .2

  -5נספח    .97
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

נבקש למחוק את המילים "ו/או   2.1
לחלופין מבוקש להבהיר   המזמינה"

כי יכללו הרחבי שיפוי לטובת 
   המזמינה כנדרש.

 יכללו הרחבי שיפוי לטובת המזמינה כנדרש.

  -5נספח    .98
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

נבקש למחוק את הסעיף. בכפוף   2.2
לא      2.1לאמור לעיל לגבי סעיף 

ניתן לכלול את המזמינה וחברות  
בת ו/או עובדים בשם המבוטח. 

יכללו הרחבי שיפוי. בנוסף בסעיף  
ישנה התייחסות ל"ועובדיה"   2.3

   לכן הנוסח שגוי ולא ישים.

 לא מקובל 

  -5נספח    .99
תנאים  
כלליים  

להבהיר באיזה ביטוח. הנוסח  נא  2.8
   בצורה גורפת לא מקובל.

 כל ביטוחי החבות



לביטוחי  
 הקבלן 

  -5נספח    .100
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

נבקש להסיר הדרישה להשתתפות   2.9
עצמית מינימאלית בסכום קבוע  

 מראש.

  150,000 -לא מקובל, נסכים להגדיל הסכום ל  
   ש"ח

  -5נספח    .101
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

ימי הודעה   60נבקש לרשום במקום  2.11
   ימים. 30יקבע 

 מקובל 

  -5נספח    .102
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

נבקש למחוק  את המילים "קבוצת   2.13
   כלל...התחלת הביטוח"

 לא מקובל 

  - 5נספח    .103

תנאים  

כלליים  

לביטוחי  

 הקבלן 

 נבקש לתקן כדלקמן: 2.14
במקום "ביטוח הקבלן יכסו את  .1

אחריותו בין היתר גם" יבוא 
"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

וביטוח חבות מעבידים לא  
 יכללו חריג"  

לאחר "עבודות פירקה, טעינה"   .2
 יבוא "מכלי רכב" 

לאחר "הקמה ופירוק" יבוא   .3
 "על ידי הקבלן ומי מטעמו" 

 לא מקובל 

 

 

 לא מקובל 

 לא מקובל 

  -5נספח    .104
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

לקבל   .3 הדרישה  תוסר  כי,  נבקש 
מבוקש   לחלופין,  הפוליסות  העתקי 
במחיקת   הפוליסות  לקבל  ניתן  כי 
מידע עסקי ו/או לא רלוונטי ובכפוף  
   להתחייבות לסודיות לטובת הקבלן

 מקובלת החלופה 

  -5נספח    .105
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

מועד המצאת  . נבקש להבהיר מהו  1 .4
האישור חתום. לאחר מועד זכייה  

. נבקש  2 או עם חתימה על ההסכם?
  יום". 14-למחוק "לא יאוחר מ

 עפ"י הכתוב )חתימה על ההסכם(

 

 לא מקובל  

  -5נספח    .106
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

 נבקש לתקן כדלקמן: .5
  למחוק המילה "או בעקיפין"  .1
במקום "מפני כל חבות שחובה  .2

 לבטחה" יבוא "ביטוח חובה" 
 "  -ימחק "לרבות" ויבוא "ל .3
  1,000,000-למחוק "וכן מפני...מ .4

₪". מדובר בדרישה לא ישימה  
ולא חוקית. לחלופין, מבוקש 

להבהיר באיזה ביטוח ניתן  
לבטח נזק גוף בגין כלי רכב  

אשר אינם בביטוח חובה עלפי  
רכב" יבוא  לאחר "כלי  דין.

  "מנועי לפי פקודת תעבורה". 

3.  
 לא מקובל  .4
 לא מקובל  .5
 לא מקובל  .6
 750,000 - מוסכם כי יופחת ל .7

 ש"ח 
 לא מקובל  .8

  -5נספח    .107
תנאים  
כלליים  

 נבקש לתקן כדלקמן: 6
להסיר הדרישה הואיל ואין   .1

 שימוש בצמ"ה.  

 ₪  750,000 -מוסכם ל



לביטוחי  
 הקבלן 

לחלופין, להקטין גבול         
  700,000-אחריות צד שלישי 

 .₪ 
 
לחלופין יתווסף "מוסכם כי   .2

ככל שיערך ביטוח עבודות  
יכלול פרק ב' כיסוי לנזקי  

גוף בגין שימוש בכלי צמ"ה  
 אשר אין חובה לבטחו". 

  -5נספח    .108
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

המילים "ו/או  נבקש למחוק את    9
   לפצות"  וכן "ו/או הפיצוי".

 לא מקובל 

  -5נספח    .109
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

נבקש למחוק  את המילים "על   10
   הקבלן...בהתאם"

 לא מקובל 

  -5נספח    .110
תנאים  
כלליים  

לביטוחי  
 הקבלן 

 נבקש לתקן כדלקמן: 11
לאחר "מי מטעמה" יבוא "ולעניין  

   להדדיות"קבלנים מטעמה בכפוף  

 לא מקובל 

  5טופס    .111

(  –(  1א 

אישור  

קיום  

 ביטוחים 

 נבקש לתקן כדלקמן: 12
במבקש האישור: להוסיף את  .1

 כל הפרטים.
באופי העסקה: להסיר את כל  .2

הסימונים ולהיוותר עם  
הסימון של "אחר" עם מחיקת 

 "03/2021המילים :מכרז מס' 
במעמד מבקש האישור: יש   .3

 שירותים"להיוותר עם "מזמין 
   –צד ג'  .4

תתקבל הפוליסה   .א
המשולבת לביטוח אחריות  
כלפי צד שלישי חבות בעלי  

מוסכים, חבות מוצר  
   ואחריות מקצועית.

ובמקומו    304יימחק קוד  .ב
, ימחקו קודים   321יבוא 

  - ו 312)קודים  318, 312
יוותרו בביטוח עבודות   318

  329קבלניות ויוסר קוד 
בכפוף לכך שפרק ב'  

לביטוח עבודות כולל סייג  
נזק לרכוש המבוטח או  

שיכול היה להיות מבוטח  
בפרק א' לפוליסה הן  

במסגרת העבודות  
המבוטחות והן במסגרת  

הרחבות רכוש סמוך ו/או  
   רכוש עליו עובדים(.

   -בחבות מוצר  .5

 

 

 

 

 

 

 

 ייתקבל בכפוף לזכיית המציע

 

 

 

 

 

 329מקובל למעט מחיקת קוד 

 

 

 תתקבל בכפוף לזכיית המציע

 מקובל 



תתקבל פוליסת חובת   .א
מוצר משולבת עם ביטוח  

  חבות מוצר
  – ביטול/שינוי הפוליסה  .ב

   ימים. 30לעדכן 

112.  

4 1.4 

נבקש להבהיר כי ככל שהעירייה  
תחליט שלא להמשיך את  

ההתקשרות בתום תקופת הפיילוט,  
  DC -ו ACעמדות הטעינה מסוג  10

אשר יותקנו על ידנו במהלך תקופת  
הפיילוט יוותרו בבעלות הקבלן  

   הזוכה.

נבקש להבהיר כי הרחבת  
ההתקשרות תעשה באישור הקבלן  

הזוכה כי קיימת כדאיות כלכלית  
  ת עמדות טעינה נוספות.להתקנ

 

 מקובל 

 

 מקובל 

113.  

4 1.12 

נבקש כי אספקת עמדות טעינה  
חדישות יותר יהיו בכפוף לכך 

שעלותן לא תהא יקרה יותר  
מעמדות הטעינה שהוצעו על ידי  

הקבלן הזוכה במועד הגשת  
ההצעות. כמו כן, נבקש להבהיר כי  
האמור יחול ביחס לעמדות טעינה  

אשר טרם הותקנו על ידי הקבלן  
 הזוכה.  

 לא ביטוח  

114.  

5 1.13 

לזכות המזמינה להורות על  ביחס 
צמצום כמות עמדות הטעינה ע"פ  

שיקול דעתה, נבקש להבהיר כי  
צמצום כאמור יעשה לפני מתן צו  

תחילת עבודות. ככל שניתן צו  
תחילת עבודות אזי יתווספו  

המילים הבאות: "למעט במקרה בו  
בוצעה על ידי המציע השקעה 

כספית, ובמקרה כזה יהא זכאי  
גד הצגת  המציע לפיצוי כנ 

 אסמכתאות כדין." 

כמו כן, עלות העתקת עמדת טעינה  
שהותקנה לבקשת המזמינה תחול  

 על המזמינה. 

 לא ביטוח 

115.  

9,37 7.6-7.7 

נבקש למחוק את הסעיף הנ"ל, 
תיקבע   הקבלןולקבוע כי אחריות 

 על פי כל דין.  

כמו כן, נבקש להבהיר כי אחריות  
המציע וחובת השיפוי מצידו תהא  

כפופה לתנאים המצטברים דלהלן:  
( בשום מקרה המציע לא יישא  1)

בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים  
לרבות כלכליים, וכן בגין מעשה 

ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי  
( 2מטעמה ו/או גורם שלישי; )

  ניתנה למציע הזדמנות להתגונן
כנגד הטענות ולא התפשרו  

( אחריותו של המציע  3במקומו; )
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או  

השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי  

 מקובל 



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

מקרה על סכום התמורה בהסכם 
זה והמזמינה פוטרת את המציע  

ומוותרת בזאת על כל תשלום 
על סכום הפיצוי המרבי   העולה

 לא    המצוין לעיל."

116.  

11 9.5 

נבקש למחוק את היכולת להוכיח  
את תנאי הסף באמצעות הקמת 

 עמדות טעינה בחו"ל. 

כמו כן, נבקש לפצל תנאי זה  
עמדות   AC – 100לעמדות  

ציבוריות ברחבי הארץ, ועמדות  
DC – 50  .עמדות ברחבי הארץ 

 לא מקובל 

117.  

13,44 

11.7,11.8  ,
11.9 

13.5 , 

נבקש כי חילוטה של ערבות,  
בחלקה או במלואה, על ידי  

המזמינה יהא כפוף להתראה 
ימים שבה פורטה   14מוקדמת בת  

למציע ההפרה בגינה יבוצע  
החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא  

המציע את ההפרה הנטענת שבשלה  
מעוניינת המזמינה בחילוט הערבות  

בל על או לא סיפק הסבר מתק
 הדעת להפרה. 

נבקש למחוק את ההסכמה כי גובה  
הערבות מהווה פיצוי מוסכם 

 מינימאלי. 

 מקובל 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 

118.  

40 9.3 

נבקש כי מההכנסות ינוכו גם 
ההוצאות הבאות: )א( תקבולים  

שהתקבלו מהמשתמשים בגין  
עסקאות שבוטלו לאחר מכן על ידי  

חברות האשראי או בכל דרך 
   עמלות סליקה וחיוב;)ב(  אחרת;

)ג( מיסים ואגרות כתוצאה  
)ד(   מהשימוש של עמדות הטעינה;

הוצאות תיקון, התפעול והתחזוקה  
 של העמדות.

 מקובל  (א)
 לא מקובל  (ב)
 לא מקובל  (ג)
 לא מקובל  (ד)

119.  

22,39 20.1,7.1 

נבקש להבהיר כי העלויות  
המוטלות באופן מלא על המציע  
יהיו אלו הסבירות והמקובלות  

 בפרויקטים מסוג זה.  

 אין שינוי 

120.  

22,25,40 20.2,10,8.3 

האם כוונת סעיף    –נבקש להבהיר 
זה היא שבמקרה של טעינה בעמדה  

לבן -הממוקמת בחניות כחול 
השייכת לעירייה, המציע יצטרך 

בגין הטעינה והן  לגבות תשלום הן 
 בגין החניה? 

 אכן 

121.  

25,27 9,4 

מובהר כי עבור השימוש בעמדות  
הטעינה נדרש רישום ראשוני 

באפליקציית המציע והזנת פרטי  
אשראי על ידי המשתמש  

 באפליקציית המציע. 

 מקובל 

 מקובל  נבקש להוסיף "או בתקן אירופי".   16 25  .122



123.  
   7 -א' 31

למילוי  בכפוף  - נבקש להוסיף 
התחייבויות המזמינה על פי  

 ההסכם. 

 אין שינוי 

124.  
 3 -ב' 31

ובלבד שאין בכך  - נבקש להוסיף 
להוסיף עלויות כספיות על הקבלן  

 הזוכה. 

 אין שינוי 

125.  

 10, 8 -ב' 31

נבקש להוסיף את המילים "בכפוף  
לכך שהקבלן תמך בהקמת אותו  
מתקן במיקום הרלוונטי, ובלבד 

שקודם לביטול או העתקה של 
מתקן כאמור תיוועץ המזמינה עם  

הקבלן. הקבלן לא ישא בעלויות  
העתקת עמדת טעינה לדרישת 
המזמינה בלבד, השבת המצב 

 לקדמותו בכפוף לבלאי סביר".

 מקובל 

126.  

32,33,43 
 , ד' 2-ג'

11.3.3 

נבקש כי זמני הטיפול בתקלה יהיו  
 כמקובל: 

חיים   .א מסכנת    24 –תקלה 
 שעות;

משביתה .ב תקלה    – תקלה 
ניתן   לא  בגינה  אשר 
שימוש   כל  לבצע 

ימי    2  –במוצר  
 עסקים; 

  7  –תקלה שאינה משביתה    .ג
 ימי עסקים. 

 לא מקובל 

127.  
32,43 

 , 3-ג'

11.3.4 

- נבקש להפחית את סכום הפיצוי ל
100   .₪ 

 לא מקובל 

128.  
37 3.6 

נבקש כי שינויים כאמור יהיו  
סבירים ולא ישיתו על הקבלן  

 הזוכה עלויות כספיות בלתי צפויות. 

 אין שינוי 

129.  

49 20 

האוסר    20.1מסעיף   נבקש להחריג
על הסבת זכויות את ביצוע חלק  

מהתחייבויות הקבלן על ידי קבלני  
משנה בכפוף לכך שזכויות המזמינה  

 לא תפגענה. 

  20.2נבקש למחוק את סעיף  
ולאפשר העברת שליטה בקבלן  

הזוכה ובלבד שזכויות המזמינה לא  
 תפגענה. 

 אין שינוי 

130.  
46 

6.7-6.8 

15.3 ,15.5 

נבקש למחוק. נבקש כי יחולו תנאי  
אחריות ושיפוי סבירים ומקובלים  

 לעיל.   5כמפורט בהערה מס' 

 אין שינוי 

131.  
38 6.9 

נבקש להוסיף: "ככל הניתן". 
לחלופין, הקבלן מתחייב כי תגרם 

 פגיעה מינימאלית.  

 אין שינוי 

132.  

 7.4 

ביחס לדגמים החדישים ביותר, 
נבקש להבהיר כי בעלות מפרט טכני  

דומה לאלו שהוצעו על ידי הקבלן  
 הזוכה במסגרת ההצעה.  

 אין שינוי  



133.  
44 12.1.1 

נבקש כי הערכת השמאי תהא ביחס  
 7.4למחירים הנקובים בסעיף  

 שנים.  10ובהתאם לפחת של  

 אין שינוי 

134.  
45 12.3 

הקבלן הזוכה  המידע הנאסף על ידי 
הינו בבעלותו ולא יכול לעבור 

 למזמינה. 

 לא מקובל 

נבקש למחוק את המילים: "או על   14.1 46  .135
 פי הו 

 אין שינוי 

נבקש להוסיף: "בכפוף למותר לפי   11.3.9 43  .136
 הוראות כל דין". 

 אין שינוי 

137.  

45 15.6-15.7 

נבקש כי הפעלת זכות זו תעשה 
ימים  14לאחר מתן התראה בת 

במהלכם לא תיקן הקבלן את 
 ההפרה. 

 אין שינוי 

138.  
48 17.1 

- נבקש להפחית את סכום הפיצוי ל
- ₪ לכל עץ שנעקר ללא אישור ו  500

 ₪ לכל מ"ר גינה שנהרסה.  1,500

 אין שינוי 

139.  

48 18 

נבקש כי במקום הסעיף יחול 
 הסעיף הבא:

 

בחבות   יישא  צד  כל 

המוטלת עליו כל פי דין בגין  

אובדן או נזק לאדם  פגיעה,  

או   מעשה  עקב  לרכוש,  או 

מחדל של אותו צד או של מי  

הקשור   בכל  מטעמו 

לפעילותו והתחייבויותיו על  

 פי הסכם זה. 

)"הצד   האחראי  הצד 

ישפה   האחראי"( 

השני   הצד  את 

)"הצד הנפגע"( בגין  

הוצאה   או  נזק  כל 

וסוג,   מין  מכל 

שנגרמו לצד הנפגע,  

עקב תביעה   לרבות 

גד הצד  של צד ג' כנ

מעשה   עקב  הנפגע 

הצד   של  מחדל  או 

ואשר   האחראי 

הינה באחריותו של  

הצד האחראי על פי  

הדין ועל פי האמור  

בגין   לרבות  לעיל, 

 אין שינוי 



ושכ"ט   הוצאות 

בגין   סביר  עו"ד 

וזאת   תביעה, 

דין   לפסק  בהתאם 

ערכאה   של 

אשר   מוסמכת, 

ביצועו לא עוכב או  

פשרה   פי  על 

שאושרה מראש על  

שכנגד,   הצד  ידי 

לכל  וזא בכפוף  ת 

הבאים:   התנאים 

הנפגע   הצד  )א( 

לצד   הודיע 

עם   מיד  האחראי 

או   תביעה  קבלתו 

דרישה בגינה נדרש  

וישתף   השיפוי 

לסילוקה;   פעולה 

הנפגע   הצד  )ב( 

לצד   יאפשר 

את   לנהל  האחראי 

מפני   ההגנה 

התביעה/הדרישה  

באמצעות   לרבות 

לטובת   כח  יפוי 

עו"ד שימונה לטפל  

בתביעה/דרישה  

חראי;  ע"י הצד הא

לא   הנפגע  הצד  )ג( 

מגיש   עם  יתפשר 

תביעה/דרישה ללא  

קבלת הסכמת הצד  

מראש   האחראי 

שהצד   ככל  ובכתב. 

לקח   לא  האחראי 

ניהול   עצמו את  על 

ההגנה מפני תביעה  

ישפה   הוא  כאמור, 

גם   הנפגע  הצד  את 

ניהול   בגין הוצאות 

הסבירות,   ההגנה 



בו   במקרה  לרבות 

 נדחתה התביעה.  

לא  .1.1 לקבלן  כי    מובהר 

אחריות   כל  תהא 

לעניין איכות החשמל  

מחח"י   המסופק 

 בעמדות הטעינה.  

מכלליות   .1.2 לגרוע  מבלי 

של   אחריותו  האמור, 

עם   בקשר  הקבלן 

תוגבל   זה,  הסכם 

ישירים   לנזקים 

שלא   ובהיקף  בלבד, 

מצטבר   סך  על  יעלה 

אלף    250,000של   

כי   מוסכם  ש"ח. 

השיפוי   מגבלת 

תחול   לא  כאמור 

לאחריות   ביחס 

פי דין לנזק  הקבלן על  

גוף או נזק שנגרם על  

 ידי הקבלן בזדון.  

 

140.  
50 

22.1-22.3 

22.13   

 אין שינוי  נבקש למחוק את הסעיפים. 

141.  
52 23 

נבקש למחוק את הסעיף. לחלופין,  
מכל   50%נבקש הפחתה של  

 הסכומים המתוארים בטבלה.

 אין שינוי 

142.  
62 

,  4נספח  
   14נספח  

בהתאם נבקש כי המדדים יהיו 
 . למדד המחירים לצרכן

 אין שינוי  

 לא מקובל    נבקש להסיר את הסעיף  8.2 9  .143

נבקש להחליף את המילה   8.5 9  .144
"מבטחיו" במילים "אנשי ביטוח  

   מטעמו"

 לא מקובל 

נבקש להחליף את המילה   10.6 12  .145
"מבטחיו" במילים "אנשי ביטוח  

   מטעמו"

 לא מקובל 

המילים "כל עוד  נבקש להחליף את  1 64  .146
כלולה להיות לקבלן אחריות על פי  

שנים   3דין" במילים "למשך  
   נוספות".

 לא מקובל 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את   2.2 64  .147
   המילים "בכפוף להרחבי השיפוי"

 מקובל 



נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את  2.9 64  .148
המילים "למעט ביטוח חבות 

 ₪".   300,000המוצר לא יפחת מסך 

 לא מקובל 

"  60נבקש להחליף את הספרות "  2.11 64  .149
   "30בספרות " 

 מקובל 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את   2.13 65  .150
המילים "למעל ביטוח חבות המוצר  

   משולב צד ג'" 

 לא מקובל 

נבקש להוסיף סעיף לפיו הקבלן   2.15 65  .151
רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, 

במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור  
לעיל יחול כאילו   11הנזכר בסעיף 

 נערך ביטוח בגינו. 
 

 לא מקובל 

 לא מקובל    נבקש להסיר את הסעיף  3 65  .152

נבקש להחליף את המילה   7 65  .153
 "מתחייב" במילה "רשאי"  

 לא מקובל 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את  9 66  .154
המילים "בהתאם להוראות השיפוי  

   האחריות".

 לא מקובל 

נבקש להסיר את המילים "על  10 66  .155
הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות  

ולקבוע את גבולות האחריות 
   בהתאם"

 לא מקובל 

ביטוח   67  .156
 רכוש

 נבקש:

   להסיר את המילה "ביט" •
•  " קוד  את  מבקש   318להחליף 

בקוד   נוסף"  מבוטח  האישור 
מבוטח נוסף בגין מעשי    –   321"

המבוטח   מחדלי  מבקש   –או 
תקופת   לעניין  האישור" 

   התחזוקה

 

 לא מקובל  •
 מקובל  •

157.  
ביטוח   67

חבות  
 המוצר 

לא   נבקש להסיר את המילה "ביט"
 מקובל 

 

 לא מקובל 

ביטול /   67  .158
שינוי  

 הפוליסה 

"  60נבקש להחליף את הספרות " 
   "30בספרות " 

 מקובל 

נבקש שהמועד האחרון להגשת  2   .159
ימים לאחר   14הצעות יהיה לפחות  

פרסום המענה לשאלות ההברה, 
 זמן היערכות.  

 הבקשה נדחית 

האם המציע יכול לייצג חברה זרה   9.1   .160
בהגשת ההצעה, כאשר המציע 

בעצמו הינה חברה העוסקת בתחום  
עבודות החשמל מזה שנים וכן  

יבואנית עמדות טעינה, מספקת 
 ומתקינה? 

 

 הבקשה נדחית 

מבקשים לאפשר  לחברות עם  9.2   .161
מחזור כספי נמוך יותר לגשת 

למרכז, חברות בעלי מחזור כספי  
 מיליון שקל. 12-מצטבר הגדול מ

 

 הבקשה נדחית 



במידה והמציע הינה חברה   9.2   .162
משותפת כאשר לשני החברות יחד  

מיליון   60- קיים מחזור כספי גדול מ
חברת כזו עונה על שקל, האם 

 דרישות תנאי הסף? 

 

 שלילי 

במידה והמציע מייצג חברה זרה,  9.2   .163
  60- שמחזור הכספי שלה גדול מ

מיליון ₪ האם מצב מאפשר  
 השתתפות בתנאי סף ? 

 

 שלילי 

מבקשים לאפשר להוכחת תנאי   9.3   .164
הסף התקנה של עמדות טעינה גם  

עבור לקוחות פרטיים/עסקיים ולאו  
 רשויות מקומיות דווקא 

 הבקשה נדחית 

מבקשים לאפשר כתנאי סף גם  9.3   .165
מקרה בו הדגם המוצע הותקן  

מיקומים בחו"ל )גם   1000- ביותר מ
שלא על ידי החברה( כאשר בארץ  

 יח'   25-הותקן בכמות הקטנה מ

 לא מקובל 

מבקשים להבין מדוע עיריית  15.2   .166
אריאל אינה מקדמת או נותנת נק'  

למציעים אם ובמידה "בונוס" 
ואילו יציגו פתרונות ועמדות טעינה  
אשר מיוצרות ע"י חברה ישראלית  

תוך מטרה לקדם ייצור ישראלי  
וחברות ישראליות התעשייה 

 המקומית. 

מבקשים לצרף נק' בונוס בחישוב  
מצטבר עבור ייצור ישראלי שמגיע  

וזאת כדי   - 40%- 15%בקירוב 
למנוע מצב בו חברתנו תהה היחידה  

 שתתמודד 

 אין שינוי  

מבקשים לתת נק' "בונוס"   15.2   .167
למציעים המספקים פתרון טכנולוגי  

המאפשר לקיים את מדיניות 
האכיפה העירונית בתחום עמדות  

 הטעינה. 

מבקשים לצרף נק' בונוס בחישוב  
  -  35%- 15%מצטבר שמגיע בקירוב  

וזאת כדי למנוע מצב בו חברתנו  
 תהה היחידה שתתמודד.

 שינוי אין 

 

 

 
  



 

 מתוקן - טופס ערבות הצעה - 4נספח 

 תאריך _____________ 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאריאל 

 א.ג.נ.,

 03/2021מכרז מס'   -הנדון: כתב ערבות מס' _______________________  להצעה            

 

על פי בקשת __________________ ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום  
לביצוע עבודות    03/2021רז פומבי מס'    ש"ח )שלושים אלף ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפותכם במכ   30,000  -עד לסך השווה ל

תנאי   מילוי  ולהבטחת  אריאל  בעיר  חשמליים  לרכבים  טעינה  עמדות  של  וניהול  תחזוקה  תפעול,  הקמה,  אספקה,  תכנון, 
 דרישות ומסמכי המכרז. 

 

אלינו,  יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת  
המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב  

 כלשהו כלפיכם. 

מו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלו
 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 

 ועד בכלל.   27/3/22 -ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ל

 לא תענה.   27/3/22אחרי  דרישה שתגיע אלינו

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   27/3/22לאחר יום  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 _____________________ בנק    תאריך _____________________ 

 

 

 

 

 בנק _____________ 

 


