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22.08.2019 

 – 5/19' מס מסגרת מכרז

 בשומרון אריאל באוניברסיטת קטנות אחזקה עבודות לביצוע

 
 הודעות הבהרה  -ו הרשאלות הבהתשובות ל

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
בענין ברצוננו לקבל הבהרה      .1

האם  –סעיף אחוז הנחה 
ההנחה המקסימלית היא עד 

 15%או שלפחות  15%

 15%לפחות 
הנחה )בכל פרק 

 הכלול בהצעה(

 העבודות עיסוק תחום באיזה     .2
 ,פיתוח ,וןגינ) אחזקה

 ?שיפוצים(

בהתאם לסעיפי 
 מחירון דקל

האם העבודות מתומחרות לפי      .3
כל עבודה לשנה או  20,000

 ?20,000עד  שתבוצע בסכום

כל עבודה עד 
 ש"ח 20,000

4.  

19 1.5 
)בשורה השישית( מיד עם 

 דרישתו הראשונה

לשנות ל: בכפוף למתן פסק 
דין. בסוף הסעיף להוסיף: 

 סבירים

 לא מקובל

 לא מקובל לכתוב במקום: על פי דין )בשורה השביעית( המלאה 3.5 20  .5

 לא מקובל להוסיף: על פי דין )בשורה השמינית( אחראי 3.5 20  .6

 לא מקובל להחליף עם: על פי דין )בשורה השלישית( הבלעדית 3.16 21  .7

 לא מקובל להחליף עם: על פי דין )בשורה השניה( הבלעדית 3.17 21  .8

 לא מקובל להחליף עם: על פי דין הבלעדי והמוחלט 4.4 22  .9

 לא מקובל להוסיף: על פי דין )בשורה הרביעית( אחראי 5.2 22  .10

 לא מקובל להוסיף: בכפוף למתן פסקי דין המזמין 5.4 22  .11

 לא מקובל להוסיף: על פי דין )בשורה הראשונה( אחראי 6.1.1 22  .12

 לא מקובל להוסיף: שבאחריותו על פי דין בסוף הסעיף: 6.1.4 23  .13

14.  
23 6.1.7 

)בשורה הראשונה( מלאה 
 להחליף עם: על פי דין ובלעדית

 לא מקובל

 לא מקובל למחוק השניה( ובין עקיף)בשורה  6.1.7 23  .15

16.  

33 14.1 

)בשורה הראשונה( נושאי 
המשרה שבה, עובדיה, קבלני 

 למחוק המשנה וכל אדם אחר מטעמה

 לא מקובל

17.  
33 14.1 

)בשורה השלישית( ואף במהלך 
 למחוק תקופה של שנה לאחריה

 מקובל

18.  
33 14.1 

)בשורה הרביעית( עובדיה ומי 
 למחוק מטעמה

 לא מקובל

 לא מקובל למחוק לאלתר 14.5 34  .19

20.  
34 14.6 

)בשורה השניה( לענייניהם 
 האישיים...

למחוק עד ומבקרים בשורה 
 הרביעית

 לא מקובל

21.  
 )בשורה הרביעית( או לקרוב... 14.6 34

למחוק עד נותן השרותים 
 בשורה החמישית

 לא מקובל

22.  
 למחוק את הסעיף   14.8 34

יימחקו המלים 
 "לתום שנה"

 לא מקובל למחוק את הסעיף   14.9 34  .23

24.  
34 15.1 

)בשורה השלישית( 
 להוסיף: שנתיים האוניברסיטה ו

 לא מקובל

 לא מקובל למחוק )בשורה החמישית( בעל פה 15.2 34  .25

 לא מקובל להחליף עם: לא )בשורה השניה( אולם 15.3 35  .26
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27.  

35 15.3   

להוסיף בסוף: ככל שניתן, 
ומידע שהיה בידנו טרם 

 חתימת הסכם זה

 לא מקובל

28.  
35 13.14.3   

להוסיף בסוף: כפי שאנו 
 שומרים על מידע סודי שלנו

 לא מקובל

29.  

35 13.14.5 

)בשורה הראשונה( סיום 
ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו 

 להחליף עם: בקשת המזמין לעיל

 לא מקובל

30.  
 )בשורה השניה( לדאוג כי... 13.14.6 35

בשורה למחוק עד ע"י עובדינו 
 הרביעית

 לא מקובל

 מקובל 2להחילף עם:  7 13.14.7 35  .31

 לא מקובל להחליף עם: על פי דין )בשורה השביעית( המלאה  9.1.8 50  .32

 לא מקובל להוסיף: על פי דין )בשורה השמינית( אחראי  9.1.8 50  .33

34.  

51 9.1.9   

להוסיף בסוף הסעיף: בכפוף 
ימים  14למתן הודעה בכתב 

ואם הקבלן לא מראש לקבלן 
 תיקן את הנדרש בימים אלו

 לא מקובל

 לא מקובל יום 30להוסיף:  )בשורה השלישית( בכתב  10.4 51  .35

36.  
52 13.3 

)בשורה השלישית( מיד לפי 
 דרישתו הראשונה 

להחליף עם: בכפוף למתן פסק 
 דין

 לא מקובל

 לא מקובל להוסיף: הסבירות )בשורה החמישית( המשפטיות 13.3 52  .37

 לא מקובל להוסיף: על פי דין )בשורה הראשונה( אחריות  15.1 53  .38

 לא מקובל למחוק )בשורה השניה( או עקיף  15.1 53  .39

40.  

53 15.1   

להוסיף בסוף: בכפוף למתן 
פסק דין שלא עוכב ביצועו 
 הקובע את אחריות הקבלן

 לא מקובל

 לא מקובל למחוק )בשורה השניה( מיד  15.2 53  .41

42.  

 )בשורה השלישית( מהקבלן  15.2 53

להוסיף: בכפוף למתן הודעה 
ימים מראש לקבלן  14בכתב 

ואם הקבלן לא תיקן את 
 הנדרש בימים אלו

 לא מקובל

 לא מקובל למחוק )בשורה השישית( מיד  15.4 54  .43

 לא מקובל למחוק במקרה של תביעה 15.5.1 54  .44

45.  

 15.6הוספת סעיף   

במקרה שתקום חבות כספית 
מצד הקבלן, לא יעלה גובה 

הפיצוי המרבי בו יחויב הקבלן 
על סך התמורה המשולמת 

לקבלן במסגרת הסכם )מכרז( 
זה למקרה ולתקופה. פיצוי 
כאמור ישולם לאחר קבלת 

החלטה של ערכאה שיפוטית 
לאחריות הקבלן לנזק. מובהר 

כי סעיף זה הינו סעיף יסודי 
 בהסכם זה

 קובללא מ

46.  

 15.7הוספת סעיף   

למען הסר ספק מוסכם כי 
הקבלן לא יישא באחריות 

לאובדן, הפסד או נזקים, אשר 
עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה 

או כוח עליון או מטיפול לא 
נכון אשר בוצע על ידי המזמין 

או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו 
 המפורשות של הקבלן

למען הסר ספק 
מוסכם כי הקבלן 

לא יישא 
באחריות 

נזקים, אשר ל
 נגרמו כתוצאה

מטיפול לא נכון 
אשר בוצע על ידי 

המזמין או מי 
מטעמו בניגוד 

להנחיותיו 
המפורשות של 

 הקבלן
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47.  

 )בשורה השלישית( לענין... 16 54
למחוק עד סוף הסעיף ולכתוב: 

 G1צת ולמעט חברות בקב

 לא מקובל. 
 

מסירתה של 
עבודה כלשהי על 
ידי הספק לקבלן 

אך משנה תהא 
באישור ורק 

מראש ובכתב של 
המזמין, והמזמין 

רשאי לסרב 
להעברת העבודה 
ו/או לזהות קבלן 

המשנה לפי 
שיקול דעתו 

 הבלעדי
48.  

54 17.1 
)בשורה הראשונה( ו/או מכל 

 סכום... 
למחוק עד המזמין בשורה 

 השלישית
 לא מקובל

49.  

55 19.2   

להוסיף בסוף הפסקה 
הראשונה: בכפוף למתן הודעה 

ימים מראש לקבלן  14בכתב 
ואם הקבלן לא תיקן את 

 הנדרש בימים אלו

 לא מקובל

50.  
55 19.2 

)בפסקה השניה בשורה ראשונה(  
 למחוק כאמור לעייל

 לא מקובל

51.  

 )בשורה השניה( לקבלן  19.4 55

ימים מראש  14להוסיף: 
ובכתב, ואם הקבלן לא תיקן 

 את הנדרש בימים אלו

 לא מקובל

 לא מוסכם למחוק )בשורה השלישית(  1 59  .52

53.  

59 1 

)בשורה הרביעית( ולהמשיך 
לוודא כי תוקף חזקתו למטרת 
ביצוע עבודות הפרויקט על פי 

 למחוק הסכם זה

 
 מוסכם

54.  

59 2 
)בשורה ראשונה( לכל כלי רכב 

 להוסיף: שבבעלותו מנועי

מוסכם, אך בסוף 
הסעיף יוסף: 

ובמידה ואינם 
בבעלותו, ידאג 
הקבלן לדרוש 
ביטוחים אלה 

בהסכם עם בעלי 
 ציוד זה.

55.  
59 3  

להוסיף: למעט במקרים של 
 ניגוד עניינים

 מוסכם

56.  

59 4 
)בשורה ראשונה( שהתחייב 

 עליהם לעיל
להחליף עם: המפורטים 

 באישור ביטוחי הקבלן

 לא מוסכם. 
 במקום זאת :

לאחר המילים 
"שהתחייב 

עליהם לעיל" 
להוסיף : 

והמפורטים 
באישור ביטוחי 

 הקבלן"
 
 
 

 מוסכם למחוק )בשורה השניה( יתר 4 59  .57

58.  

59 4 

)בשורה השניה( לרבות ההוראות 
הנוגעות להיקף ולאיכות 

 למחוק השמירה

 לא מוסכם.
 במקום זאת:

לאחר המילים 
"ולאיכות 



 
 

4 

 

השמירה", יוסף 
 בסוגרים : 

קיימות "אם 
 הוראות כאלה"

 
59.  

 להחליף עם: בנספח ביטוח זה )בשורה ראשונה( בחוזה 5 59

 לא מוסכם.
אך בשורה 

 השניה,
במקום "פוליסה 
חלופית" ירשם: 

"אישור ביטוח 
 חלופי".

 מוסכם למחוק )בשורה השניה( סביר 5 59  .60

 מוסכם להחליף עם: נספח )בשורה השלישית( חוזה 5 59  .61

 מוסכם להחליף עם: תוך זמן סביר הרביעית( מיד)בשורה  6 59  .62

 מוסכם להחליף עם: נספח )בשורה הרביעית( חוזה 6 59  .63

64.  
59 6 

)בשורה השישית( הקבלן יחזור 
 להוסיף: לדרישת המזמין וימציא

 לא מוסכם

 לא מוסכם למחוק ימים לפני 3)בשורה השביעית(  6 59  .65

 לא מוסכם כאמורלהחליף עם:  )בשורה התשיעית( במועד 6 59  .66

 מוסכם להחליף עם: נספח ביטוח )בשורה השניה( הסכם 7 59  .67

68.  
 יא' 60

)בסוף פסקה ראשונה( להלן 
 להוסיף: בקשר עם הפרויקט

 לא מוסכם

69.  

 המבוטח( השניה)בשורה  1.1 60
להחליף עם: הקבלן עפ"י דיני 

 מדינת ישראל

מוסכם להחליף 
"הקבלן" במקום 

"המבוטח" אך 
דיני ללא "עפ"י 

 מדינת ישראל".
 מוסכם להחליף עם: תקופת הביטוח )בשורה השלישית( תקופה 1.1 60  .70

71.  

 המבטח חבות( השניה)בשורה  1.2 60

להוסיף: הקבלן עפ"י פקודת 
הנזיקין )נוסח חדש( וחוק 

האחריות למוצרים פגומים 
 1980-תש"ם

 לא מוסכם

 מוסכם להוסיף: עובדיו חבות כלפי( השניה)בשורה  1.2 60  .72

 לא מוסכם להחליף עם: לשפות לכלול)בשורה החמישית(  1.2 60  .73

 לא מוסכם להחליף עם: כמעבידם כמעסיקם)בשורה החמישית(  1.2 60  .74

75.  

60 2.1 

או  2013ביט ( השניה)בשורה 
מהדורה עדכנית יותר לפי ענפי 

 2010להחליף עם: ביט  הביטוח הנדרשים

 לא מוסכם.
אחרי "ביט 

" יוסף 2013
בסוגרים "או ביט 

2010." 
 מוסכם למחוק  חודש 12 2.2 60  .76

 מוסכם להחליף עם: עובדיו ומנהליו ו/או מי מטעמו 2.3 60  .77

 לא מוסכם להוסיף: בכפוף להדדיות לבאים מכוחם  2.3 60  .78

 לא מוסכם למחוק ו/או מטעמו 2.4 60  .79

 לא מוסכם למחוק )בשורה הראשונה( חבויות  2.6 60  .80

81.  60 

 להחליף עם: לשפות )בשורה השניה( לכסות  2.6

 מוסכם
בנוסף, המילים 

 -"חבותו של" 
 ימחקו

 מוסכם למחוק )בשורה השניה( ו/או מי מטעמו 2.6 60  .82

83.  60 

 בסוף הפיסקה 2.6

להוסיף: ובביטוח אחריות 
היה וייחשב כמעביד  -מעבידים

 של מי מעובדי הקבלן

 מוסכם

 לא מוסכם להוסיף: לרעה  לצמצם( השניה)בשורה  2.7 60  .84
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 מוסכם להחליף עם: למזמין  למרכז( השניה)בשורה  2.7 60  .85

 לא מוסכם למחוק -לא פחות מ( השלישית)בשורה  2.7 60  .86

 לא מוסכם להוסיף: לרעה השלישית( הצמצום)בשורה  2.7 60  .87

88.  60 
  בסוף 2.7

בכפוף למתן להוסיף בסוף: 
 כתובת למשלוח

 מוסכם

 לא מוסכם למחוק   2.9 61  .89

90.  61 
2.10 

משמעות  ל)או כל נוסח אחר בע
 למחוק דומה(

 לא מוסכם

91.  61 

  בסוף 2.10

אין באמור כדי לגרוע  :להוסיף
מחובת הזהירות של הקבלן 
ו/או מזכויות המבטח על פי 

 הפוליסה ו/או על פי כל דין

 מוסכם

92.  61 
 בסוף 

 להוסיף חותמות כדלהלן
 )נספח א(

 מוסכם

 
 נספח א'

 

 

 

 

 

 

  
 הודעות הבהרה :

 
 בשורה האחרונה תימחק המלה "לביטוח". – 13.4.7למסמכי המכרז, סעיף  35עמוד  .1

 
 ".15.1יירשם "ס"ק  14.1במקום ס"ק  -שורה שניה ,53להסכם ההתקשרות )נספח ח'( עמוד  15.2סעיף  .2

 

-2018השנים על אף האמור במסמכי המכרז, במקרה שבו מציע שינה את צורת התאגדותו במהלך  .3
בין התאגדותו הקודמת, נתונים לפי לייחס למציע אך לא חייבת,  ,, האוניברסיטה תהיה רשאית2019

שיומצאו במסגרת  כגון ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחרבאופן מלא ובין באופן חלקי, 
, ובלבד שהמציע צירף אישור רו"ח / עו"ד לפיו קיימת זהות מלאה בין בעלי השליטה ושיעורי ההצעה

, צוות כי מדובר בפעילות זהה, מערך לוגיסטי זההכן וההתאגדות הקודמת אחזקתם במציע לעומת 
והכל בתנאי שהאוניברסיטה השתכנעה שניתן לעשות כן לפי שיקול דעתה  ,ד'וכ עובדים שמרביתו זהה

, תעודות התאגדות, אסמכתא מהמרשם הרלוונטי ביחס לאמור /ותדוחלאישור זה יצורפו . לעדיהב
ת האוניברסיטה תהיה רשאיבמידת הצורך על פירוק התאגדות קודמת וכל מסמך רלוונטי אחר. 

  לדרוש מסמכים נוספים לשם הבהרה.
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.יש 

 
 

 חתימת המציע:___________________                                     תאריך:__________________________
 
 

 בברכה,                                                                                                               
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 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                             


