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 "ז אייר, תשפ"בי

 2022מאי  18

            לכבוד
 06/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

 מערכות סולאריותתחזוקה של אספקה, התקנה ו שירותילמתן  06/22מכרז פומבי  הנדון:

מועצה ללייצור חשמל על מבני ציבור ולהקמת קירויים והתקנת מערכות על גביהם 

 תמר האזורית

 

 3מסמך הבהרות  

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון 

תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או 

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 תשובת המציע  שאלת המציע     

חוברת 
 המכרז

 10בסעיף כתוב כי האחריות לממירים לפחות  8.4סעיף  35עמוד 
  104שנים בניגוד לכתוב בעמוד 

 שנות אחריות לפחות 10 

חוברת 
 המכרז

סעיף  83עמוד 
1.12 

שנים כלולה  10בסעיף כתוב כי התחזוקה ל
 במחיר בניגוד למה שכתוב לפני כן במכרז

חודשי תחזוקה כלולים, לאחר  24 
שנים  8מכן המועצה יכולה להאריך ל

נוספות בתשלום ע״פ המחיר הקבוע 
 במכרז.

חוברת 
 המכרז

מדוע נדרשת לכל מערכת ניטור מז"א המערכות  מפרט טכני
 ד זו לזוקרובות מאו

כול מערכת נדרשת ניטור עצמאי  
עקב שינוי העמדת פנלים ולצורך של 

 כפילות
המפרט 

 הטכני
נא להבהיר את נושא העלויות הנוספות היכן יש  כתב כמויות 

לתמחר אותן  נושא העלויות הנוספות היכן יש 
 בכל כתבי הכמויות 08.09לתמחר אותן פרק 

 מצורפת טבלה עם תוספות קבועות. 

המפרט 
 הטכני

כתב כמויות  
 מט"ש

יש התייחסות לנק' מים האם  08.08.005בסעיף  
 רלוונטי למכרז זה?

ככל שהמועצה תחליט על התקנת  
נקודת מים על כל אחד מהגגות בכל 

 אתר או על חלקם.
המפרט 

 הטכני
, במקום בודק לפי  3מדוע נדרש בודק סוג  כתב כמויות

 המתקן?
 ניתן לפעול בהתאם לחוק 

חוברת 
 המכרז

הצעת המחיר 
 116עמוד 

מטר כלול במחיר  30עד   Acנהוג שהיקף כבל 
KW מעבר לכך ישנו תשלום חריג. אבקש ,

לאפשר תשלום חריג על פי תמחור דקל  עם 
 ההנחה הכתובה במכרז

 הבקשה נידחת
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חוברת 
 המכרז

הצעת המחיר 
 116עמוד 

מטר כלול במחיר   30נהוג שהיקף חפירות עד 
KW , מעבר לכך ישנו תשלום חריג. אבקש

לאפשר תשלום חריג על פי תמחור דקל  עם 
 ההנחה הכתובה במכרז

 .הבקשה נידחת 

נבקש למחוק את המילים "מתן  - 2שורה  1סעיף   
 האישור לביצוע" ולהחליפם "ביצוע".

 הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי  - 3שורה  1סעיף   
 מטעם המבוטח".

 הבקשה נדחית 
 

נבקש למחוק את המילים  -בסיפא  - 3פסקה  1סעיף   
 "או כמוטב לתגמולי הביטוח".

  הבקשה מתקבלת

 2נספח א' -לתשומת לב עורך המכרז  - 2סעיף  2סעיף   
 לא צורף

 צורף קובץ האישור ביטוחים

  הבקשה מתקבלת  ימים". 7נבקש למחוק את המילים " - 1שורה   5סעיף   

נבקש למחוק את המילה "מיד"  - 3שורה  6סעיף   
 ולהחליפה במילים "תוך זמן סביר".

  הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק את המילים "העלול  - 3שורה   6סעיף   
 להוות" המילים "שיהווה".

 הבקשה נדחית 

נבקש להוסיף את המילים  -בסיפא  - 3שורה   6סעיף   
 "למעט במקרים של ניגוד עניינים"

  הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק החל מהמילים "בכל ביטוח חבות  8סעיף   
 נוסף...אחריות צולבת".

  הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק את המילים "בשמו  - 1שורה  9סעיף   
 ובשם הבאים מטעמו".

  הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק את המילים "עלול  - 3שורה  9סעיף   
 להיגרם" ולהחליפם במילה "יגרם".

 הבקשה נדחית 

נבקש למחוק את המילים "ו/או על ידי  - 4שורה  9סעיף   
 מי מטעם"

 הבקשה נדחית 

נבקש למחוק את המילים "או מטעם  - 3שורה  9סעיף   
 המבוטח".

 הבקשה נדחית 

נבקש למחוק את המילים  - 2שורה  - 2פסקה   12סעיף   
 "ו/או לפצות".

  הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק את המילים "והבאים  - 1שורה  13סעיף   
 מטעם המבוטח"

 הבקשה נדחית 

נבקש למחוק את המילים "וכן כלפי  - 2שורה  16.6סעיף   
כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו 

בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או 
 לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו".

 הבקשה נדחית 

נבקש  להוסיף את המילים "בכפוף  - בסיפא 16.7סעיף   
 לתשלום פרמיה על חשבון מבקש האישור".

 הבקשה נדחית 
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נבקש להוסיף את המילים "על אף  -בסיפא  17סעיף   
האמור, אי המצאת אישור ביטוח כאמור לעיל 

לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא 
יום ממועד בקשת מבקש  14לאחר שחלפו 

 הומצא".האישור והנ"ל לא 

 ימים 10-מקובל בכפוף לשינוי ל  

. לאורך 1נבקש להוסיף את הפסקאות שלהלן:  ?   
כל תקופת התחזוקה, יערוך מבקש האישור, 

ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר, במלוא 
ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח 

אש מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למבקש 
כוש כאמור לעיל למשך האישור עקב נזק לר

חודשים. בביטוח  12תקופת שיפוי של לפחות 
האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת 

המבוטח ומי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.. בקש האישור 
פוטר את המבוטח ומי מטעמו מאחריות לנזק 

שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 
לערוך או  1התחייב לערוך כמפורט בסעיף ש

שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות 
העצמית הנקובה בפוליסה )אולם הפטור 

מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 
לנזק בזדון. מוסכם כי הפטור כאמור יחול מעל 

גבול האחריות בביטוח חבות כלפי צד שלישי 
התחייב  בפוליסת העבודות הקבלניות אותה

חבות  -המבוטח לערוך. למען הסר ספק, פרק ב'
כלפי צד שלישי בפוליסה הקבלנית של המבוטח, 

. 3יהא ראשוני וקודם לביטוחי מבקש האישור. 
מבקש האישור יהיה רשאי שלא לערוך את 

הביטוחים המפורטים בסעיף א לעיל, כולם או 
מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור 

ל כאילו נערכו ביטוחים אלו לעי 2בסעיף 
 במלואם

 הבקשה נדחית 

 -כל הסיכונים   
 רכוש סמוך

נבקש למחוק גבול אחריות של מינימום 
ולהחליפם בגבול אחריות של ₪  750,000

 ₪. 500,000מינימום 

 הבקשה מתקבלת 

 -כל הסיכונים   
רכוש עליו 

 עובדים

נבקש למחוק גבול אחריות של מינימום 
ולהחליפם בגבול אחריות של ₪  750,000

 ₪. 500,000מינימום 

 הבקשה מתקבלת 

 -כל הסיכונים   
הוצאות תכנון 

 ופיקוח

נבקש למחוק גבול אחריות של מינימום 
ולהחליפם בגבול אחריות של ₪  200,000

 ₪. 100,000מינימום 

 הבקשה מתקבלת 
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 -כל הסיכונים   
שכ"ט מתעננים 

אדריכלים 
 ומומחים אחרים

מחוק גבול אחריות של מינימום נבקש ל
ולהחליפם בגבול אחריות של ₪  200,000

 ₪. 100,000מינימום 

 הבקשה מתקבלת 

 -כל הסיכונים   
 רכוש בהעברה

נבקש למחוק גבול אחריות של מינימום 
ולהחליפם בגבול אחריות של ₪  600,000

 ₪. 500,000מינימום 

 הבקשה מתקבלת 

 -כל הסיכונים   
 נזק ישיר

" במילים 20%נבקש להחליף את המילים "עד 
 ".15%"עד 

 הבקשה מתקבלת 

מסכום  20%נבקש למחוק את המילים "עד  פינוי הריסות  
ולהחליפם ₪"  1,000,000הביטוח, מינימום 

 ₪". 500,000במילים "

 הבקשה מתקבלת 

₪ מיליון  10נבקש להחליף גבול אחריות של  צד ג'  
 ₪מיליון  8בגבול אחריות של 

 הבקשה מתקבלת 

רעד  -צד ג'   
 והחלשת משען

₪ מיליון  4נבקש להחליף גבול אחריות של 
 ₪.מיליון  2בגבול אחריות של 

 הבקשה מתקבלת 

נזק  -צד ג'   
 תוצאתי

₪ מיליון  2נבקש להחליף גבול אחריות של 
 ₪.מיליון  1בגבול אחריות של 

 הבקשה מתקבלת 

₪ מיליון  2להחליף גבול אחריות של נבקש  אחריות מוצר  
 ₪.מיליון  1בגבול אחריות של 

 הבקשה נדחית 

חודשים  12נבקש להחליף תקופת גילוי של  כיסויים נוספים  
 חודשים 6בתקופת גילוי של 

 הבקשה נדחית 

מקובל בכפוף להתחייבות האמורה    נבקש למחוק. לא רלוונטי ציוד מכני הנדסי  
 בנספח

הבקשה נדחית מאחר והשירותים   שאינו רלוונטי. 038נבקש למחוק קוד  שירותיםפירוט   
 כוללים תכנון

לדרוש  -מבקש בדרישה להיקפים כספיים 3.3  
בכל אחד  5,000,000היקפים כספיים מעל 

עכב חסיון מסחרי על  2019-2021מהשנים 
 היקפי הפעילות של החברה 

 הבקשה נידחת 

לדרוש  -בדרישה להיקפים כספייםמבקש  2נספח ב למסמך   
בכל אחד  5,000,000היקפים כספיים מעל 

עכב חסיון מסחרי על  2019-2021מהשנים 
 היקפי הפעילות של החברה

 הבקשה נידחת 

, 3.1סעיף 
 4עמ' 

מבקשים לאפשר כי סיווג זה יחול גם על קבלן  תנאי סף
משנה העובד בשיתוף עם המציע. )כפי המתחייב 

 (.3.2בסעיף מספר 

 הבקשה נידחת 

, 3.6סעיף 
 5עמ' 

מבקשים לשנות סעיף זה כך שהמחזור הכספי  תנאי סף
היה  במצטבר 2021-2019של המציע בשנים 

 ולא לפי כל שנה בנפרד.₪  15,000,000לפחות 

 הבקשה מתקבלת 

סעיף 
, עמ' 19.2

92 

אחריות לתפוקה 
 מינימלית

לא מוזכר "קרינה יחסית" באף   לעניין הקרינה. לא מחשבים קרינה יחסית. 19.2
 מקום. השאלה לא ברורה

מה שהחיישנים מודדים זו הקרינה לחישוב 
. ישנם מקומות שיש חיישן קרינה נוסף PRה

שמנוקה כל יום אבל זה נדיר ולא במערכות 
 קטנות.

 החיישנים מנוקים יחד עם הפנלים  

הגדרת תפוקה 
 שנתית מובטחת

 1000שהוא  STCקרינת היחוס הינה  
 וואט למ"ר. החישוב הינו לפי התקן. 
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סעיף 
, עמ' 20.1

93 

מחושב על  PRמדוע מחלקים בקרינת ייחוס? 
סמך מד קרינה שקיים באתר. הבקשה לחלק 

 במד קרינה ייחוס אינה ברורה.

  

סעיף 
, עמ' 28.4
105 

מערכות ששולחות ניתן לקבל גם  SMS-לא קיימת מערכת ששולחת התראות ב מערכת ניטור
 התראות לדוא"ל

, 30סעף 
 107עמ' 

אין התייחסות לקופסאות חיבור - DCחיבורי  חשמל
 )איחוד סטרינגים( וכבילת אלומיניום.

המכרז הינו להקמה. המכרז כולל 
 שרטוטים, כתב כמויות ומפרט טכני

סעיף 
, עמ' 35.5
111 

מזגנים מיזוג אויר אינו מתייחס למדחסים של  הארקות והגנות
 2קטנים, האם בכל זאת, ברצונם לשמור מרחק 

 מטרים מההתקנה ?

המכרז הינו להקמה. המכרז כולל  
 שרטוטים, כתב כמויות ומפרט טכני

  

, 1סעיף 
 79עמ' 

בדיקות 
 תרמוגראפיות

  
 IVבדיקת אופיין 
של מחרוזות 

 הפנלים
  

?  I-V CURVEמהי כמות הבדיקות עבור 
מדובר על רמת פאנל ויכולים להיות מאות 

 5% פאנלים באתר בודד. כמו כן, ירידה של 
מערך הספק הפאנל זהו ערך נמוך מאוד לייחס 

 3%כנכשל )ישנם פאנלים עם סטייה בהספק של 
 במפרט הפאנל(

  
אפשר להתחיל עם מחרוזת )סטרינג( 

 אם כשל, עובדים בשיטת החציה
  
  

סעיף 
, עמ' 28.3
105 

לא קיימת מערכת ניטור שמחשבת את הערך  PRנושא 
בהתאם לטמפרטורת  PR-המנורמל של ה

 הפאנל.

 PRבמידה והתוכנה לא מחשבת  
מנורמל לטמפרטורה, מספיק שניתן 

להוריד לאקסל את כל הנתונים 
 15הנדרשים ברזולוציית זמן של 

 דקות.
האם הנכם מעוניינים בחיישן קרינה נקי באופן 

 יום? אם כן כיצד? קבוע ובכל
 חיישני קרינה מנקים עם הפנלים 

ולאפשר גם  –מבקשים לשנות את תנאי הסף  ראשי 3.1
 1א'  160סווג 

 הבקשה מתקבלת

לשנות את תנאי הסף ולאפשר להציג הסכם עם  ראשי 3.4
 קבלן משנה שעוסק במה שנדרש 

 הבקשה נידחת 

לשנות כך שהוא צריך  –האישור של הרו"ח שגוי  2מסמך  נספח ב
יאשר את האמור למעלה באותו עמוד לגבי 

 –מחזור וכו' ולמחוק את האישור לגבי הנסיון 
 רו"ח לא מאשרים נסיון

 הבקשה מתקבלת
 מצ"ב נוסח עדכני

האם המחיר שיש להציע  –למען הבהירות  הסכם 4
 לקילוואט מותקן כולל שנתיים תחזוקה חינם?

 חודשי תחזוקה 24המחיר כולל  

נבקש לקבל את מועדי המכסות שהתקבלו לכל  הסכם 5
גג או לדעת אם טרם התקבלו, טרם התבקשו 

 וכו'

 .עדיין לא התקבלה תשובת מחלק 
באחריות המציע הזוכה להגיש בקשה 

 לשילוב המערכות



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

אם כבר עברו חלק מהימים מאז קבלת המכסה  הסכם 5.3
יום מקבלת מכסה.  120, אז לא ניתן להתחייב ל 

ימי עסקים מקבלת צו תחילת עבודה  120צ"ל 
 לכל גג

 .עדיין לא התקבלה תשובת מחלק  
באחריות המציע הזוכה להגיש בקשה 

 לשילוב המערכות

לא מספיק ברור מה נכלל במחיר שמוצע ומה  הסכם 6.5.2
לא. האם חפירות וחציבות יתומחרו לפי דקל? 
מה לגבי מדרכים, קירות ממירים? צריך יותר 

 בבקשהבהירות 

מפורט בכתב ההצעה ובמכרז. כמו 
 כן, ראו טבלת תוספות מצורפת.

האם בדוח לפני התקנה של הקונסטרוקטור של  הסכם 6.66
 המזמינה כלולה גם תכנית פריקה להתקנה?

על הקבלן הזוכה לאשר את הגגות  
עם קונסטרוקטור מטעמו ולהוציא 

דבר , תוכניות לגישה, פריקה והקבה
 .המחיראשר כלול בהצעת 

מה קורה אם יש הסתייגויות של היועץ ממצב  הסכם 6.8
האיטום? כדי שנוכל לתת אחריות על האיטום 

 ההחלטה אם לאטום צריכה להיות שלנו

נתון להחלטת המועצה, ראו טבלת  
 תוספות

 10%מבקשים לשנות את אבני הדרך: לשלם  הסכם  18.2.7
 3אחרונים שבועיים אחרי חיבור לחח"י. לחכות 
חודשים זה עול תזרימי בלתי סביר ולא באמת 

 נדרש כי יש שנתיים תחזוקה ממילא.

 הבקשה נידחת 

לא סביר בעליל  –יש לקבוע אבני דרך לקירוי  הסכם 18.3
 להמתין לגמר ההקמה לקבל תשלום! הצעה: 

 10% –קבלת היתר בניה  – 1א.ד 
 15% –השלמת יסודות  – 2א.ד 
 50% –כיסוי גג  – 3א.ד 
 20% –סיום מבנה  – 4א.ד 
 5% – 4טופס  – 5א.ד 

  
  
מקובל, אבני הדרך המוצגים יהיו  

תקפים לקירוי בלבד. התשלום עבור 
המערכות יהיה בהתאם לרשום 

 במכרז.
  
  
  

 ללא שינוי.   כמקובל 97%להקטיו יחס ביצועים ל  4מסמך  נספח ח
הצעת 
 מחיר

ממחיר  לא ברור האם לרשום אחוז הנחה הצעת מחיר
 מקסימום או פשוט את המחיר

 יש לרשום את המחיר המוצע 

מחירי 
 מקסימום

הכוונה לכל הגגות או פר  ACמ"א  200האם  הצעת המחיר
אתר )בי"ס( וכמה מערכות מטאורולוגיות צריך 

 בד"כ דורשים אחת לעיר –

 הכוונה הנה לאתר
 

יש  –מה כוונתכם הממירים שו"ע לסולאראדג'  הצעת המחיר ממירים
לזה משמעות אדירה בתימחור אז אנחנו 
מבקשים שתהיו מאד ברורים אם אפשר 

 ממירים שאינם סולאראדג' ואיזה?

המכרז להתקנה בלבד לפי שרטוטים 
וכתב כמויות שספקו עם המכרז. אין 

שווה ערך. התכנון כולל פנלים 
 וממירים.

מחירי 
מקסימום 

 לסככות

הבטון ושל  במחירי 18%יש התיקרות של  הצעת מחיר
עשרות אם לא מאות אחוזים במתכות של 

חייבים לעדכן מחיר  –הקונסטרוקציה 
לפחות לקירוי מגרשים ול ₪  900מקסימום ל

 לפחות לקירוי חניונים₪  600

 הבקשה נידחת 

מחירי 
מקסימום 

 לסככות

מ"ר  500יש להגביל סככות חניה למינימום  הצעת מחיר
ולא מאפשר  היות ומחיר היתר הבניה הוא קבוע

 להתכנס למחירי המקסימום על שטח קטן מזה.

 הבקשה נידחת 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

יש  –מה כוונתכם הממירים שו"ע לסולאראדג'  הצעת המחיר ממירים
לזה משמעות אדירה בתימחור אז אנחנו 
מבקשים שתהיו מאד ברורים אם אפשר 

 ממירים שאינם סולאראדג' ואיזה?

המכרז להתקנה בלבד לפי שרטוטים  
כמויות שספקו עם המכרז. אין וכתב 

שווה ערך. התכנון כולל פנלים 
 וממירים

מבקשים לאפשר להנפיק ערבות הגשה / ביצוע /  ?   
 טיב גם מחברת ביטוח ישראלית.

 הבקשה נידחת 

האם ישנה טעות , לא קיים סיווג ג', האם  ?   
 ?3סיווג  191הכוונה הייתה לקבלן 

 1א׳ 191ו/או  1א׳  160

 הבקשה נידחת  15%-מבקשים להפחית הנחת מחירון דקל ל ?   
מבקשים לסייג, במידה ויהיה צורך במדרכים  8מסמך   

 התשלום יהיה ע"ח המזמינה.
 הבקשה נידחת 

 10-מבקשים להפחית אחריות יצרן ממירים ל    
 שנים בלבד

 לעיל 1 ראו תשובה 

מבקשים להבהיר את נושא הזזת המזגנים?     
לסייג זאת ובמידת הצורך המזמינה מבקשים 

 תישא בעלויות מהמזגן הראשון.

 בהתאם לטופס הצעת המחיר 

מבקשים לסייג, במידה ויהיה צורך בקווי חיים     
קבועים, התשלום יהיה ע"ח המזמינה. עלויות 

 אלו לא מתכנסות למחיר המערכת

 בהתאם לטופס הצעת המחיר 

₪  120-למבקשים להעלות את מחיר האיטום     
 למ"ר

 הבקשה נידחת 

מבקשים להבהיר שעבודת האיטום וכל     
העבודות החיצוניות שיתומחרו עפ"י מחירון 

 דקל ישלומו בנפרד ע"ח המזמינה.

 ראו טבלת תוספות 

מבקשים לסייג עבודות בצד ארון חשמל לקוח     
לרבות הארקות, מפסקים, ארונות וכדומה. כל 

 יתומחרו לפי מחירון דקלאלה במידה ויידרש 

ככל ידרשו תיקונים בלוח החשמל  
שאינם קשורים להתקנת המערכת 

הסולארית המזמינה תשא בעלויות 
 אלו.

 30,000-מבקשים להפחית את ערבות ההגשה ל    
₪ 

 הבקשה נידחת

  ACמבקשים להפחית מ"א כלול  להולכת כבל     
 מטר לכל היותר 40-ל

 הבקשה נידחת 

 הבקשה נידחת  מבקשים לסייג מונה סאטק ממחיר המערכת.    
מבקשים לקבל את תנאי התשלום עבור הקמת     

 הקירויים.
 ראו תשובה לעיל 

,  1650לא ניתן לקבוע מראש ייצור שנתי של     
מבקשים לשנות ולרשום ע"פ תוצאות פי וי 

סיסט ובהחלטה משותפת של היועץ והקבלן 
 לכל אתר בנפרד

התפוקה השנתית המובטחת הינן על  
 של פיוויסיסט PRפי חישוב 

האם המועצה תספק לקבלן  –בקשת הבהרה     
אישורי יציבות למבנים הקיימים לנשיאת 

אישורי יציבות הכוללים  –המערכת הסולארית 
איפון הגג עבור חישובי העמסת המערכת 

והקבלן יספק אישורי קונסטורוקטור אך ורק 
 מערכת לפני המסירה? לאחר הקמת ה

על הקבלן להוציא אישורי  
 קונסטרוקטור מטעמו

לא נמצא מפרט טכני עבור קירויים וסככות ,     
 מבקשים לקבל.

מפרט הטכני נמצא בתוך השרטוטים  
 של הקירוי



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

מבקשים להעלות את מחיר המקסימום להקמת     
קירויים או להגדיר את משקל הסככה 

 המצויין.המקסימלי בהתאם למחיר 

  הבקשה נידחת 

בהמשך לנאמר בסיור הקבלנים, מבקשים     
הבהרה לגבי פירוק הקרויים הקיימים. מי 

 משלם ומי אחראי על הביצוע העבודה.

 פירוק ופינוי על הקבלן 

מבקשים הבהרה על מי חלה אחריות תפוקה     
במידה ואנו מסתמכים על התוכניות ואישורי 

 הפיויסיסט שהגשתם?

איות התפוקה על הקבלן. עליו אחר
 לבנות לפי תכנית 

 מצורף במפרט הטכני  מבקשים תוכניות קונסטרוקציה של כל הגגות.    
וואט מבקש לשקול אפשרות  650דרישה לפנל  24סעיף   

 וואט  600לפנל 
במידה ואין במלאי פנל המבוקש על  

פי התכנון ייבדק האפשרויות 
 והתכנון תתחדש בהתאם

בדרישה  להשלמת העבודה  -קנסות וסעדים  3סעיף   
יתכן כי הפנלים המתבקשים לא ימצאו במלאי 

מבקש להתנות את לוחות הזמנים לביצוע  
 בזמינות הפנל במלאי ע"י היבואן 

יש להציג ולקבל אישור על הפאנלים  
המוצעים בכתב מהמזמינה או בא 

 כוחה.

 מבוקש למחוק 3.4סעיף  
 

  

 הבקשה נידחת

 6סעיף  
 

מבוקש למחוק את המלל: "סכומים אלה יהיו 
נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 .שיגיע למבוטח על פי הסכם זה"
  

 הבקשה נידחת

מבוקש למחוק. מדובר בסעיף  10סעיף  
לחלופין להוסיף כי בכפוף לאחריות   אחריות.

המבוטח על פי דין ומבלי להוסיף על הקבוע 
 בסעיפי האחריות שבמכרז".

הבקשה נידחת. יובהר כי הסעיף 
כפוף להוראות אחריות והשיפוי 

 בהסכם

 - 12סעיף  
 

מבוקש למחוק את המלל: " מקיימים את 
 הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה".

 הבקשה נידחת

 13סעיף  
 

תשומת לב סולרפאוור לנושא נוהל עבודות 
 בחום.

 הבקשה נידחת

מבוקש למחוק את הסעיף. בכל מקרה נושא  14סעיף  
 השמירה באתר הינה סוגייה מסחרית.

 הבקשה נידחת

מבוקש להוסיף: "למעט ביטוח אחריות  16.1סעיף  
 מקצועית הנערך על ידי המבוטח".

 

 הבקשה נידחת



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 16.5סעיף  
 

 

 ".2013מבוקש למחוק את המלל: "
 

 הבקשה מתקבלת

  17סעיף  
מבוקש להוסיף את המלל: "למעט אי המצאת 

ימים  10אישור ביטוח אלא לאחר שחלפו 

ממועד בקשת המזמין מאת המבוטח בכתב 

 להמצאת אישור".

 הבקשה מתקבלת

 

 

 

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני  .1

בלבד ( כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 "אופן הגשת ההצעותת בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "הוראות מלאו .3

 

 

 

 

 

 

ה כ ר ב  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 2למסמך  ב'נספח 

 

 כספיבדבר מחזור  הצהרה

 :הרינו להצהיר כדלקמן

לשנה ע"פ הפירוט ₪   5,000,000-מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך מ למציעהיו  2021 -ו 2020, 2019הרינו להצהיר כי בשנים 

 : הבא

 .₪ ____________________ היה בסך של 2019בשנת  מציעהמחזור הכספי של ה

 .₪ ____________________ היה בסך של 2020בשנת  מציעהמחזור הכספי של ה

 .₪ ____________________ היה בסך של 2021בשנת מציע המחזור הכספי של ה

הערת "עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת  2021-ו 2020ים כמו כן, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנ

 של לשכת רואי החשבון בישראל. 570מס' 

 ____________________ :המציעחתימת  

 אישור רואה חשבון

 וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת (להלן: "המציע")לבקשת _______________________ 

 .המציעכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת  המחזור הכספיהמשתתף בדבר 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.  .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו

דע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בסכומים ובמי הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו  .הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהצהרה הנ"ל

ביחס ו הצהרת המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים הרלבנטיות הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את

 .להצהרת המשתתף להערת "עסק חי" 

 

 בכבוד רב,

________________________  _______________________     ________________________ 

 תאריך                                                 שם + משפחה                                חתימה + חותמת      

 


