
 

 

 

 

 9.2.2022תאריך: 
 לכבוד

 3/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 3/2022פומבי מכרז  - 3מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים 

 כללי:

 המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 12:00שעה  20.2.2022הינו המועד האחרון להגשת הצעות  –לתשומת לב המשתתפים  .4
 )בצהרים(.

 .16:00שעה  10.2.2022ניתן להגיש שאלות עד ליום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוארך בהתאמה. 

 :מענה להבהרות מטעם משתתפים במכרזלהלן 

 הזמנה/ #
 חוזה

 נספח /

 מענה  פירוט שאלה סעיף עמוד

 2 הזמנה  .1
ועמוד  

ס'  13
8.2  

מפיק את הערבות לא מאפשר ההבנק  כללי 
להצמיד את הערבות למדד ללא אזכור 

 .המדד בנוסח הערבות
אנא הבהרתכם האם נדרש להצמיד את 

 הערבות למדד.

את יובהר כי לא נדרש להצמיד 
 .למדדסכום הערבות 

מבוקש לקבל הערכה של כמות עמדות  1.2 3 הזמנה   .2
שבכוונת המזמינה  DC –ו  ACמסוג 

 לפרוס במהלך השנתיים הראשונות.

לעניין הערכת כמות  1ראה נספח ג.
העמדות. לעניין התפלגות העמדות 
יובהר כי המזמינה הגדירה 
מיקומים ולא קבעה את סוג 
העמדות. עוד יובהר כי מצופה 
מהזוכה במכרז להמליץ בהתאם 

לביקושים, כמות וצרכי  
למנגנונים המשתמשים ובהתאם 

 הקבועים במכרז.
מבוקש לאפשר גביה עבור חיבור למטען  1.20.3 6   .3

 –. )כלומר, דמי חיבור ללא טעינה
במידה והרכב סיים טעינה ועודנו 
 מחובר למטען, לגבות תשלום עבור כך(.

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 בהוראות המכרז בעניין.

מעניין לוחות הזמנים  נבקש להחריג 1.25 8 הזמנה  .4
לתקופת הביצוע, ההקמה והפיצויים כל 
עיכוב שיחול שאינו בשליטת המציע 

 ו/או שמקורו בחברת החשמל לישראל.

. עוד יובהר כי 8עמ'  1.25.2ראה סע' 
בסמכות המנהל מטעם המזמינה 
לאשר ארכות ללוחות הזמנים ככל 
וימצא כי עיכובים אינם בשליטת 

 המציע.  
לאור דרישות המכרז והמענה המפורט  2.2 9 הזמנה  .5

שיש להגיש , נבקשכם לדחות את מועד 
ההבהרות ומועד ההגשה בשלושה 
שבועות בהתאמה על מנת לאפשר הכנת 

תשומת לבכם לאמור במסמך 
הבהרות הקודם. המועד האחרון 
להגשת הצעות נדחה ליום 

 )בצהרים(. 12:00שעה  20.2.2022



 

 

 

 

מענה איכותי וראוי. נציין כי גורמים 
בכירים בחברתנו אשר עוסקים במכרז 
חולים ומצויים בבידוד, נבקש 

 התחשבותכם 

שהסכמנו לקבל המועד האחרון 
הוארך עד ליום שאלות הבהרה 

 .16:00שעה  10.2.2022

 -האם המציע יכול להשתתף במכרז כ 3.1.1 9 הזמנה  .6
Join Venture 

 . הבקשה נדחית

 9 הזמנה  .7
 

תנאי 
סף 

3.1.2 
 -ו

3.1.3 
 

אנא אישורכם כי ככל והמציע נסמך על 
חברה קשורה בהוכחת תנאי סף מס' 

אישור רואה החשבון  3.1.3 -ו 3.1.2
יופק עבור החברה הקשורה ונוסח 

 האישור ישונה בהתאם.

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
עבור המציע  6נדרש לצרף טופס א'

וככל והוא מסתמך על חברה קשורה 
של  6צרף גם טופס א'אזי נדרש ל

 החברה הקשורה.  

האם המציע יכול להסתמך על ניסיון  3.1.4 9 הזמנה  .8
 קבלן משנה ?

לא ניתן להסתמך על קבלן יובהר כי 
 .משנה

 -מבקשים להוריד את היקף הניסיון ל 3.1.4 9 הזמנה  .9
 .שקעים 35

לא יחול שינוי  .הבקשה נדחית
 בהוראות המכרז בעניין.

נבקש לעדכן  תקופת הניסיון בהפעלת  3.1.4 9 הזמנה  .10
 .העמדות לחודש אחד

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 בהוראות המכרז בעניין.

נבקש הקלה בתנאי "אתרים  3.1.4 9 הזמנה  .11
ציבוריים": נבקש לקבל ניסיון 
ממרכזים מסחריים וחניונים ציבוריים 
למחצה לא רק בחניונים בבעלות 

 הרשות המקומית.
 

נדחית. לא יחול שינוי הבקשה 
 בהוראות המכרז בעניין.

נבקש להקל בתנאי סף של  עבור שלושה  3.1.5 10 הזמנה  .12
מזמינים ציבוריים, מבקשים לקבל 

נבקש  -מזמינים  שונים   3ניסיון מול 
להגדיר את המזמין ככל  מזמין ולא 

 ציבורי בלבד.
תנאי סף זה מהווה חסם ופוגע בעקרון  

התחרות ההוגנת ובהגדלת מעגל 
 המציעים.

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 בהוראות המכרז בעניין.

. 10Pמבוקש להבהיר בנוגע לתמחור  9.6 15 הזמנה  .13
ביחס למה יגבו האחוזים האמורים? 

 האם ביחס למחיר עמדות הטעינה?

ם יובהר כי שירות דמי הניהול ישול
בהתאם למחזור הפעילות של עמדת 
ההטענה/שקע ההטענה )סה"כ 

 מחזור מכירת החשמל(
יש לציין שבמידה שעמדות אלו יספקו  9.6 15 הזמנה  .14

שירותי טעינה חשמלית בתשלום, 
הקבלן יידרש להפריש אחוזים 
מהתשלום כדמי גביה, לפיכך מבוקש 

כדמי גביה  7.5%לאשר הפרשה של 
 לטובת הקבלן.

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
על הקבלן לחשב את כלל ההוצאות 

 P10הנדרשות בהצעתו ברכיב  

נבקש להסיר את הדרישה לחתום  10.7 16 הזמנה  .15
ר שב"נאמן למקור" בצורת מניפה ולאפ

חותמת נאמן למקור על העמוד הראשון 
 )שער ההצעה(.

 נודה להתחשבותכם.

יובהר כי ניתן לחתום את מסמכי 
המכרז בכל חתימה דיגיטלית ולא 

ובלבד שהוגש עותק  נדרשת מניפה
אחד של מסמכי המכרז עם חתימה 

 מקורית
11.1.2 18 הזמנה  .16

.1 
הניקוד הכולל בגין סעיף זה עומד על עד 

הרכיבים של -אולם בפירוט תתי 4%
. אנא 5%הסעיף הוא מסתכם לכדי 

 הבהירו את השיעור הסופי.

הסעיפים יובהר כי בפירוט תתי 
נפלה טעות וכי סה"כ ניקוד בגין 

המורכב מארבעה  4%סעיף זה הינו 
 כל אחד.  1%עיפים בני ס-תתי

11.1.2 19 הזמנה  .17
.2 

הרכיבים של -הניקוד בפירוט תתי
.  אולם 12%הסעיף הוא מסתכם לכדי 

בסיפא נאמר, כי סך הניקוד הכולל בגין 
סה"כ. אנא  10%סעיף לא יעלה על 

 השיעור הסופי.הבהירו את 

. 12%יובהר כי סך הניקוד הינו 
המשפט "סך הניקוד תחת סעיף זה 

אחוזים סה"כ"  10לא יעלה על 
 ימחק. 



 

 

 

 

נספח   .18
 3א'

האם הכוונה כי השיעור  -נא הבהירו  10 29
 1%המקסימלי שניתן לגבות הינו 

או  P8מעלות העמדה הנקובה בסעיף 
. להבהרה מלאה של הסעיף, P9בסעיף 

 לת דוגמא מספרית מפורטת.נודה לקב

יובהר כי דמי ניהול עמדה באחוזים 
הינם מתוך מחזור המכירות של 

 עמדת ההטענה/שקע   

נספח   .19
 3א'

הערה  29
דמי הניהול  מקסימוםיובהר כי  *הבהרה יזומה מטעם המזמינה* 8

   P10ברכיב הצעה  20%יעמוד על 
נספח   .20

 4א'
למדד ככל ונדרש להצמיד את הערבות  כללי 32

 נבקש לקבל נוסח ערבות מעודכן.
את יובהר כי לא נדרש להצמיד 

 .למדדסכום הערבות 
נספח   .21

  6א'
 
 

35 

תנאי 
סף 

3.1.2 
 -ו

3.1.3 
 

אנא אישורכם כי ככל והמציע נסמך על 
חברה קשורה בהוכחת תנאי סף מס' 

אישור רואה החשבון  3.1.3 -ו 3.1.2
יופק עבור החברה הקשורה ונוסח 

 ישונה בהתאם.האישור 

 לעיל  8ראה הבהרה 

נבקשכם לאשר העסקת מהנדס חשמל  10.16 51 חוזה  .22
במציע או במקרה של שותפות אצל אחד 

 מהשותפים בשותפות

יובהר כמבוקש. יובהר עוד כי ניתן 
להציג התקשרות עם מהנדס 
בהסכם עם חברה קשורה/שותפות 

 או קבלן משנה 
נבקש להחליף את הדרישה לגבות דמי  11.4 52 חוזה  .23

חניה בגין מערכת הניהול נשוא הסכם 
זה )שלא יועדה לכך מלכתחילה ונעדרת 
מרכיב זה( בפיתוח ממשק בין מערכת 
הניהול ליישומוני סליקת חניה 
הפועלים זה מכבר בתחום גביית דמי 

 חנייה ובתחומי הרשות. 

יובהר כי ככל והמזמינה תבחר 
תאפשר לקבלן באפשרות זאת היא 

 12הזוכה זמן היערכות של עד 
חודשים, ככל ואין מערכת הניהול 
ערוכה לביצוע השירות במועד 

 הדרישה.

נבקש להסיר את הדרישה להצגת  17.1 58 חוזה  .24
גבי השילוט -תעריפי הטעינה על

 בעמדות.

יובהר כי ככל והקבלן הזוכה יציג 
בפני המנהל מטעם המזמינה כי אין 
פגיעה בציבור , בשירות והשירות 

רשאי  -עומד בכל דרישות החוק
המנהל לפטור את הקבלן הזוכה 

 מדרישה זאת. 
נבקש להבהיר כי תדירות הביקורות ע"י  22.7 62 חוזה  .25

חשמלאי מוסמך אחת תהא בהתאם 
 לקבוע בחוק.

נדחית. לא יחול שינוי הבקשה 
 בהוראות המכרז בעניין.

נבקש להוסיף את הסעיף עם המלל  32 67 חוזה  .26
 :הבא

מוצהר ומוסכם בזאת, כי למרות " 
האמור לעיל, המזמינה פוטרת בזאת, 
את הקבלן והבאים מטעמו מכל 
אחריות לנזק עקיף )תוצאתי, אובדן 
רווחים וכיו"ב(, מכל סוג שהוא, שייגרם 

ן, המזמינה מסכימה בזאת כי לה. כמו כ
תקרת אחריותו של הקבלן והבאים 

זה על כל  32מטעמוו לנזק על פי סעיף 
תתי סעיפיו, תעמוד על סכום התמורה 
מההסכם והמזמינה פוטרת את הקבלן 
מכל אחריות לנזק שייגרם בסכומים 

 ".עודפים מעבר לסכום זה

 הבקשה נדחית. 

להחליף את בשורה הראשונה נבקש  32.4 67 חוזה  .27
 המילה "מלאה" במילים "על פי דין"

 . הבקשה נדחית

בשורה הראשונה לאחר המילים "יהא - 32.5 67 חוזה  .28
אחראי" נבקש להוסיף את המילים "על 

 פי דין".
בשורה השישית נבקש להחליף את 

 המילה "יפצה" במילה "וישפה".
בשורה השביעית נבקש למחוק את 
המשפט "הקבלן משחרר לחלוטין 

 . בקשה נדחיתה



 

 

 

 

ומראש את המזמינה ו/או עובדיה, 
שלוחיה ואת מי שבא מטעם מכל 
אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק 

 כאמור".
 נבקש לתקן כדלקמן:

ו/או  ישיר הקבלן יהא אחראי לכל נזק"
פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן איזה 
 שהוא, לגוף/לרכוש, שייגרמו למזמינה

ו/או הרשויות ו/או לעובדיה ן ו/או 
ויפצה .. ו/או למי שבא מטעמה שלוחיהן

כולם או חלקם, לפי העניין, בגין  אותם
משחרר לחלוטין  . הקבלןהישיר הנזק

ומראש את המזמינה ו/או עובדיה, 
וחבות לכל ובגין כל נזק, שלוחיה... 

 ".כאמור
כמו כן, בסוף הסעיף יש להוסיף "למעט 
אם נובע בשל מעשה או מחדל של 

 המזמינה ו/או מי מטעמה".
 נבקש לתקן כדלקמן: 32.6 67 חוזה  .29

או  ישיר הקבלן יהיה אחראי לכל נזק"
הפסד שייגרם למזמינה ו/או לרשויות 
 כתוצאה מאי עמידת הקבלן בכלל

 שתינתנה על ידי הרשויות.. הרישיונות
המוסמכות בכל הקשור לעבודות, ויתקן 

 14או ההפסד תוך  הישיר את הנזק
 ..".יום

הראשונה לאחר המילים "יהיה בשורה -
אחראי" נבקש להוסיף את המילים "על 

 פי דין".
בשורה השלישית נבקש למחוק את 
המילים "ויתקן את הנזק או ההפסד 

יום ממועד קבלת התראה על כך  14תוך 
מאת המזמינה, או עד המועד שנקבע על 
ידי הרשויות המוסמכות, לפיו המוקדם 

 מבין השניים".

 . הבקשה נדחית

הקבלן מתחייב לסלק כל תביעה " 32.9 67 חוזה  .30
עובדיהן ו/או  שתוגש נגד המזמינה ו/או

כל  שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן ו/או
או אובדן או  ישיר צד ג', בגין נזק

מוטלים עפ"י הסכם זה על .. הפסד
 ולפצותם בגין כל הפסד ונזק הקבלן

שנגרם להן עקב כך, לרבות בגין  ישיר
 ..".הוצאות משפטיות

בשורה השנייה נבקש להחליף את -
המילים "כאמור לעיל" במילים 

 "שהקבלן אחראי להם על פי דין".
בשורה החמישית נבקש להחליף את 
המילה "ולפצותם" במילה "ולשפותם". 
לאחר המילים "הוצאות משפטיות" 

 נבקש להוסיף את המילה "סבירות".

 . הבקשה נדחית

 . הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 32.10 68 חוזה  .31
נבקש להסתפק באתר האינטרנט של  33.3 68 חוזה  .32

 המציע.
 .הבקשה נדחית

 נבקש להוסיף כדלקמן: 42.2 70 חוזה  .33
יש להוסיף כי ככל והתרחשה הפרה, 
המזמינה תשלח הודעה בכתב באופן 

אל הקבלן. בנוסף למתן הודעה על  מיידי

 הבקשה מתקבלת 



 

 

 

 

ההפרה, תינתן הודעה בדבר הכוונה 
 לעכב כספים/לבצע קיזוז.

 נבקש לתקן כדלקמן: 43.3 72 חוזה  .34
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "

זכאי הקבלן להיעזר בקבלני משנה, 
 ובכתב. בכפוף לאישור המזמינה מראש

בגין הקבלן יפצה וישפה את המזמינה 
ישיר  כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק

שייגרם לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 
של מי מקבלני המשנה, לרבות כאלה 

קבלני  שייגרמו לה בגין טענות של
 ..".המשנה כלפי הקבלן

יש להוסיף כי הקבלן לא יהיה אחראי 
לנזקים שנגרמו בגין אירועים שאינם 

 בשליטתו.

 הבקשה נדחית.

 נבקש לתקן כדלקמן: 45.1 72 חוזה  .35
הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, "

באופן מלא ומידי עם קבלת דרישה 
 בכתב, את המזמינה המקומית, ו/או
 עובדי הם ו/או שלוחיהם, בגין כל נזק

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  ישיר
 עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר

למזמין  שייגרמו.. תוגש, על ידי כל אדם
או בכל סכום אשר ייפסק /במלואן ו

חלוט שביצועו לא עוכב   בפסק דין 
, אשר הישירים לחובתו בקשר לנזקים
 .." פי חוזה זה הקבלן אחראי להם על

 הבקשה נדחית. 

נבקש להוסיף כי זכות הקיזוז כפופה  47.2 73 חוזה  .36
 ימים מראש. 10-למתן הודעה בכתב כ

 הבקשה מתקבלת

נספח   .37
 1ב'

 יובהר כי; 1 75
לצורך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א

רשאי המבוטח להציג פוליסה משולבת 
לביטוח אחריות כלפי צד שלישי , 
אחריות מקצועית חבות מוצר וחבות 
בעלי מוסכים בגבולות אחריות 

 משולבים
לצורך הוכחת קיום ביטוח חבות מוצר   .ב

ואחריות מקצועית רשאי המבוטח 
להציג פוליסה לביטוח חבות מוצר 

כולל  2,000,000$ול אחריות  של בגב
הרחבה לביטוח אחריות מקצועית 

 .250,000$בגבול אחריות של 
 

הבקשה לגבולות אחריות משותפים 
מקובלת בהתאמה לגבולות 
האחריות הנדרשים, אך מובהר כי 
יועבר אישור ביטוח בהתאם לתנאי 

 נספח הביטוח ולא פוליסה

נספח   .38
 א2ב'

פסק 76
ה 

ראשו
 נה

את הגדרת "מבקש נבקש לצמצם 
האישור" ולמחוק "ו/או 

 תאגידים...עובדיהם".
 לחלופין,

ו/או מנהליהם ו/או נבקש למחוק "
 ".עובדיהם

"מי מטעם"  -בנספח התייחסות ל
 וההגדרה רחבה מאוד

נבקש כי יימחקו המילים "ו/או גופי  .-
סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"

 הבקשה נדחית. 

נספח   .39
 א2ב'

יימחקו המילים "באופן סופי נבקש כי  1 76
ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם 

 המבוטח מאתר העבודות"

א. הבקשה למחיקת המילים 
 מקובלת.

 ב. הבקשה להוספת מילים, נדחית. 



 

 

 

 

נספח   .40
 א2ב'

יימחקו המילים "על חשבון נבקש כי  2 76
המילים ובמקומן יתווספו  המבוטח"

"באמצעות המבוטח או באמצעות מי 
 מטעמו"

 

נספח   .41
 א2ב'

₪"  750,000תמחק המילה "א. נבקש כי  2.1 76
 .₪" 400,000ובמקומה יצוין "

יימחקו המילים "בסך של ב. נבקש כי 
ובמקומן יצוין "בסך ₪ "  750,000

 "₪400,000 של 
בשורה השנייה ובשורה השלישית -

" 750,000"נבקש להחליף את הסכום 
 ".350,000בסכום "

 במקום "נזק אחד" יבוא "כלי רכב" -

 הבקשות מקובלות.

נספח   .42
 א2ב'

 נבקש לתקן כדלקמן: 2.3 76
 ימחק "הנובע מסיבה כלשהי" 

לאחר "ערך כינון" להוסיף "למעט 
 מלאי".

לאחר "נזק בדון" "פריצה" ו/או "שוד" 
 יבוא "על בסיס נזק ראשון"

 גופנית או" .למחוק "בגין פגיעה 
בשורה השלישית נבקש למחוק את  -

המילים "פגיעה גופנית או" וכן להחליף 
" בסכום 750,000את הסכום "

"350,000". 
בשורה הרביעית נבקש למחוק את 
המשפט המתחיל במילים "הביטוח 
יורחב לשפות את מבקש האישור" עד 
למילים "בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת".
 

 הבקשות מקובלות.

נספח   .43
 א2ב'

 הבקשה נדחית. נבקש כי יימחק 2.4 76

נספח   .44
 א2ב'

 נבקש כי יימחק 2.5 76
בשורה האחרונה לאחר המילים  -

"ניידים אחרים" נבקש להוסיף את 
המילים "המוגדרים ככלי רכב על פי 

 הדין"

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .45
 א2ב'

 הבקשה מקובלת ימים" 7יימחקו המילים "נבקש כי  3 76

נספח   .46
 א2ב'

בשורה החמישית נבקש למחוק את א.  4 76
 ."יום 30המילים "

 
בשורה השביעית נבקש למחוק את ב. 

המשפט המתחיל במילים "מוסכם 
במפורש כי למבקש האישור תהיה 

  הרשות" עד לסופו.
 

 :נבקש לתקן כדלקמןג. 
לאחר בסעיף  לעיל" יבוא  "על אף 
האמור לעיל מוסכם כי לעניין ביטוח 

מוצר כולל אחריות מקצועית  חבות 
תום העבודות ומתן השירותים, יומצא 

 האישור לפי בקשת מבקש האישור"
 

 יום". 30למחוק "ד. 

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה נדחית.
 

 ג. הבקשה נדחית.
 

 ד. הבקשה מתקבלת.
 

נספח   .47
 א2ב'

בשורה השלישית נבקש להחליף את א.  5 77
המילה "מיד" במילים "תוך זמן 

 .."סביר

 מתקבלת.א. הבקשה 
 

 ב. הבקשה מתקבלת.



 

 

 

 

בשורה הרביעית לאחר המילים ב. 
"להגישה למבטחים" נבקש להוסיף את 
המילים "ככל ואין בכך פגיעה באינטרס 

 ."המבוטח
 

בשורה האחרונה נבקש למחוק את ג. 
המילים "סכומים אלה יהיו נתונים 
לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה".
 

 .המילה "מיד" תמחקנבקש כי ד. 
  

"סכומים אלה יהיו נתונים נבקש כי ה. 
לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 .שיגיע למבוטח על פי הסכם זה"  יימחק
 

 :נבקש לתקן כדלקמןו. 
 ."לאחר "מיד" יבוא "לאחר היוודע לו

 
לאחר ל"מבטחים" יבוא "תוך ז. 

שמירה על אינטרסים לגיטימיים של 
 המבוטח".

 ג. הבקשה נדחית.
 

 ד. הבקשה מתקבלת.
 

 ה. הבקשה נדחית.
 

 ו. הבקשה מתקבלת.
 

 ז. הבקשה מתקבלת.

נספח   .48
 א2ב'

בשורה השביעית, לאחר המילים א.  7 77
"שייערך על ידי המבוטח" נבקש 
להוסיף את המילים "בקשר עם 

 ."התקשרות זו
 

את בשורה השמינית נבקש למחוק ב. 
המילים "ו/או כלפי מי מטעם מבקש 

 ."האישור
 

בשורה התשיעית נבקש למחוק את ג. 
המשפט המתחיל במילים "בכל ביטוח 
חבות נוסף ו/או משלים שייערך" עד 

 לסופו.
 

יימחקו המילים "יורחב שם נבקש כי ד. 
המבוטח לכלול את מבקש האישור" 
ובמקומן יצוין "יורחב לשפות את 

אחריותו למעשי  מבקש האישור בגין
  ו/או מחדלי המבוטח"

 
 :נבקש לתקן כדלקמןה. 

למחוק "ו/או כלפי מי מטעם מבקש 
האישור" בכפוף להגדרה הרחבה בראש 
הנספח, הוויתור על תחלוף רחב ביותר 

 .ולא מקובל
 

יתווסף: "למעט קבלנים,  ,לחלופיןו. 
יועצים והגורמים הקשורים לביצוע 

 ."העבודות
 

 ביטוח חבות...צולבת".למחוק "בכל ז. 

 הבקשה מתקבלת. .א
 

 הבקשה נדחית. .ב
 
 הבקשה נדחית. .ג
 
הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  .ד

"בגין  ניתן להוסיף את המילים:
אחריותו למעשי ו/או מחדלי 

 המבוטח" לאחר המילים:
"לכלול את מבקש האישור 

 כמבוטח נוסף"
 

 הבקשה נדחית.ה.    
 

 הבקשה מתקבלת.   ו. 
 

 נדחית.ז.    הבקשה 

נספח   .49
 א2ב'

יימחקו המילים "בשמו נבקש כי א.  8 77
 .ובשם הבאים מטעם המבוטח"

 
יימחקו המילים "וכן את נבקש כי ב. 

הקבלנים, היועצים והגורמים 

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה נדחית.
 

 ג. הבקשה נדחית.



 

 

 

 

הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד 
 שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים

והגורמים הקשורים לביצוע העבודות 
לטובת כאמור נכלל פטור מקביל 

 .המבוטח("
 

יימחקו המילים "ו/או עבור נבקש כי ג. 
 המבוטח"

 
יימחקו המילים "ו/או נבקש כי ד. 

ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי 
 הפוליסות"

 
 נבקש לתקן כדלקמן:ה. 

למחוק  "בשמו ובשם הבאים מטעם 
 .מבקש המבוטח"

 
למחוק  "ואת הבאים מטעם המבקש ו. 

 האישור".
 

נבקש למחוק את בשורה הראשונה ז. 
המילים "בשמו ובשם הבאים מטעם 

המציע אינו יכול  –המבוטח" ]הערה 
לפטור את המזמין בשם גורמים 

 .אחרים[
 

כמו כן, נבקש למחוק את המילים ח. 
"ואת הבאים מטעם מבקש האישור וכן 
את הקבלנים, היועצים והגורמים 
הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד 

היועצים שבהסכמיהם של הקבלנים, 
והגורמים הקשורים לביצוע העבודות 
כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 

 ."המבוטח(
 

בשורה הרביעית לאחר המילים ט. 
"רכוש כלשהו" נבקש להוסיף את 

 המילים "שבבעלות המבוטח"

 ד. הבקשה נדחית.
 

 ה. הבקשה מתקבלת.
 

 דחית.ו. הבקשה נ
 

 ז. הבקשה מתקבלת.
 

 ח. הבקשה נדחית.
 

 ט. הבקשה נדחית.

נספח   .50
 א2ב'

נבקש לתקן כדלקמן: מבוקש למחוק א.  9 78
ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן "

 מטעמו". כלפי מי
 

מי  ובשורה שניה לאחר "על ידיב. 
 מטעם המבוטח" יבוא "בתום לב".

 
 נבקש למחוק את הסעיף.ג. 

 נדחית.א. הבקשה 
 

 ב. הבקשה מתקבלת.
 

 ג. הבקשה נדחית.

נספח   .51
 א2ב'

 :נבקש לתקן כדלקמןא.  10 78
, מבוקש למחוק "ו/או כלפי 10בסעיף 

מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי 
  ."מטעמו

 
ובשורה שניה לאחר "על ידי מי ב. 

 ."מטעם המבוטח" יבוא "בתום לב
 

נבקש למחוק את הסעיף. מדובר ג. 
אחריות שאינו קשור לנספח בסעיף 
 הביטוח.

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.
 

 ג. הבקשה נדחית.



 

 

 

 

נספח   .52
 א2ב'

מבוקש למחוק "ו/או כלפי מי מטעם א.  11 78
 ."מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו

 
ובשורה שניה לאחר "על ידי מי ב. 

 ."מטעם המבוטח" יבוא "בתום לב

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 מתקבלת.ב. הבקשה 

נספח   .53
 א2ב'

יימחקו המילים "הוראות נבקש כי א.  12 78
סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת 
מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם 

 המבוטח"
 

יימחקו המילים "ו/או נבקש כי ב. 
 לפצות"

 
 :נבקש לתקן כדלקמןג. 

במקום "לוודא...ביטוח זה" יבוא 
"לכלול בהסכמים עימם דרישה כי 

 ביטוחים הולמים וניאותים"יערכו 
 

בשורה החמישית לאחר המילים ד. 
"נושא באחריות" נבקש להוסיף את 

 ."המילים "על פי דין
 

בשורה השביעית נבקש למחוק את ה. 
 ."המילים "ו/או לפצות

 
בשורה התשיעית נבקש למחוק את ו. 

המשפט המתחיל במילים "מוסכם 
בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או 

 לסופו.דרישה" עד 

 א. הבקשה נדחית.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.
 

 ג. הבקשה מתקבלת.
 

 ד. הבקשה מתקבלת.
 

 ה. הבקשה מתקבלת.
 

 ו. הבקשה נדחית.

נספח   .54
 א2ב'

 הבקשה נדחית. מבוקש למחוק הפיסקה המודגשת 13 78

נספח   .55
 א2ב'

 .יימחקנבקש כי א.  14 78
 

 .מבוקש למחוק הפיסקה המודגשתב. 
 

הסעיף. המזמין לא נבקש למחוק את ג. 
יכול לערוך ביטוחי חבויות במקום 

  הקבלן.

 א. הבקשה נדחית.
 

 נדחית.ב. הבקשה 
 

 ג. הבקשה נדחית.

נספח   .56
 א2ב'

 נבקש לתקן כדלקמן:א.  15 79
לאחר "המבוטח" יבוא  -בכותרת 

 "למעט ביטוחי כלי רכב".
 

 ימחק "ו/או מי מטעמו" - 15.1בסעיף ב. 
 

ימחק "ו/או מי מטעם  – 15.3בסעיף ג. 
 המבוטח".

 
"ימחק "ו/או בשל  – 15.4בסעיף ד. 

 סיבה...ו/או מטעה".
 

  – 15.6בסעיף ה. 
לאחר ")לביטוח חובה" יבוא "ביטוח 

 מקיף ו/או צד ג'("
 

למחוק "וכלפי הבאים מטעם ו. 
 המבקש"

 
 למחוק "וכן כלפי...לטובתו"ז. 

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה נדחית.
 

 הבקשה מתקבלת.ג. 
 

 ד. הבקשה מתקבלת.
 

 ה. הבקשה מתקבלת.
 

 ו. הבקשה נדחית.
 

 ז. הבקשה נדחית.



 

 

 

 

נספח   .57
 א2ב'

בשורה הראשונה נבקש למחוק את  15.1 79
 המילים "ו/או הבאים מטעמו".

 הבקשה נדחית.

נספח   .58
 א2ב'

 יימחקו המילים "פיצוי או"נבקש כי  15.3 79
 או".נבקש למחוק את המילים "פיצוי -

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .59
 א2ב'

יימחקו המילים "ו/או בשל נבקש כי א.  15.4 79
כל סיבה אחרת לרבות תנאים 
מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי 

 ו/או מטעה"
 

נבקש למחוק את המילים "ו/או ב. 
 הבאים מטעם מבקש האישור".

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 הבקשה נדחית.ב. 
 

נספח   .60
 א2ב'

יימחקו המילים "מהדורה נבקש כי א.  15.5 79
2013. 

 
נבקש למחוק את המילים "מהדורה ב. 

" ולכתוב במקומן "או נוסח אחר 2013
 המקביל לו או בנוסח מפרט היועץ".

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.

נספח   .61
 א2ב'

נבקש למחוק את המילים "וכלפי  15.6 79
הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי 
כל אדם או גוף שמבקש האישור 
התחייב כלפי בכתב טרם קרות מקרה 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על 

 זכות התחלוף לטובתו".

 הבקשה נדחית.

נספח   .62
 א2ב'

 14נבקש להוסיף: "ואולם איחור של עד  16 79
 ימים לא ייחשב הפרה יסודית"

 הבקשה מתקבלת.

פח נס  .63
 א2ב'

יתווספו המילים "על אף נבקש כי א.  16 79
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת 
הביטוח במועד לא תהווה הפרה 

ימים ממועד  10יסודית, אלא אם חלפו 
בקשת מבקש האישור מאת המבוטח 
בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח 

 כאמור."
 

בסיפא נבקש להוסיף את המילים ב. 
בהמצאת אישור הביטוח "אולם איחור 

לא ייחשב כהפרה יסודית אלא אם עברו 
ימים מדרישת מבקש האישור  10

 בכתב".

 א. הבקשה מתקבלת.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.

נספח   .64
 ב2ב'

שם  80
מבק

ש 
האי
 שור

יימחקו המילים "ו/או גופי  נבקש כיא. 
סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם 

 .ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם"
 

נבקש למחוק את  –מבקש האישור ב. 
 .המילים "ו/או המזמינה"

 
או לחילופין לציין את השם המלא. ג. 

כמו כן, נבקש למחוק את הגדרת 
העבודות מאחר והיא מצוינת תחת אופי 

 .העסקה
 

יש להוסיף מספר ח.פ וכתובת של ד. 
מבקש האישור. ללא מידע זה לא ניתן 

 .יהיה להמציא אישור חתום
 

נבקש להוסיף את המילים  –צד ג' ה. 
"משולב עם חבות המוצר ואחריות 

 מקצועית".

 א. הבקשה נדחית.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.
 

 ג. הבקשה מתקבלת.
 

ד. הבקשה מתקבלת. הנ"ל יועבר 
 לזוכה במכרז.

 
ה. הבקשה מתקבלת בכפוף 

 להתאמת גבולות אחריות.



 

 

 

 

נספח   .65
 ב2ב'

ביטו 80
ח צד 

 ג'

 נדחית.הבקשה  329יימחק קוד  נבקש כי

נספח   .66
 ב2ב'

 נבקש לתקן כדלקמן:א.   80
במבקש האישור: למחוק "ו/או 

  .תאגידים...ו/או עובדיהם"
 

או להוסיף את כל הפרטים כולל ב. 
ת.ז/ח.פ וכתובות. כמו כן יש למחוק את 

 הגדרת העבודות"
 

במעמד מבקש האישור לסמן "מזמין ג. 
 שירותים"

 
יתווסף "משולב אחריות  -בצד ג' ד. 

 מקצועית, צד ג' וחבות בעלי מוסכים"
 

בביטוח  329יובהר כי לעניין קוד ה. 
מבקש האישור חריג רכוש צד שלישי 

( המבוטל עד לסך 2019)ביט  3.5.1-3.5.2
 בלבד. 250,000$של  

 
 –במקצועית משולב עם חבות מוצר ו. 

תתקבל הפוליסה לביטוח חבות מוצר 
$  2,000,000בגבול אחריות של 

מקצועית בגבול אחריות כלול  )והרחבת
 (.250,000$של 

 
 בנוסף:ז. 

חודשים  6מקצועית  –תקופת גילוי 
 .חודשים 12 –מוצר 

 
, 325, 303, 301, 327יובהר כי קודים ח. 

חלים לעניין ביטוח אחריות   327, 326
 בלבדמקצועית 

 א. הבקשה נדחית.
 

 ב. הבקשה מתקבלת.
 

 ג. הבקשה מתקבלת.
 

בכפוף  ד. הבקשה מתקבלת
 להתאמת גבולות האחריות.

 
 ה. הבקשה מתקבלת.

 
 ו. הבקשה מתקבלת.

 
 ז. הבקשה מתקבלת.

 
 ח. הבקשה מתקבלת.

נספח   .67
 3ג'

מבקשים לאפשר גם תצורת עבודה  1.1 87
Mode 3  

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
 מתאפשרתככתוב במסמכי המכרז 

 תצורת העבודה המבוקשת. 
נספח   .68

 3ג'
עמדות  2מבוקש לאשר התקנה של  2.1 87

בעלות שקע יחיד בתצורת גב אל גב, 
במידה שהדבר מתאפשר, אשר מבחינה 
פונקציונלית שקולות לעמדה עם שקע 

 כפול.

יובהר כי תצורת ההתקנה בכל אתר 
תהיה תואמת לתנאי השטח, 
בהמלצת הקבלן הזוכה ובאישור 

 המנהל מטעם המזמינה.

נספח   .69
 3ג'

מבוקש שאם תושק אפליקציה  3.5 88
מוניציפלית ע"י המזמין, הממשק בינה 
לבין מערכת הניהול של הקבלן יהיה 

 .OCPIבפרוטוקול סטנדרטי 

יובהר כי פרוטוקול ההתקשרות 
יהיה תואם לפרוטוקול ההתקשרות 

מפרטי  6אשר מוגדר בנספח ג'
 העמדות.

נספח   .70
  5ג'

נבקש לעדכן כי המענה הטלפוני יינתן  1 92
 שפות עברית ואנגלית בלבד.ב

 אין שינוי במסמכי המכרז

נספח   .71
 6ג'

94 1.9 ,
2.5 

מכיוון שתפעול העמדות מבוצע 
באמצעות אפליקציה בשפה העברית, 
מבוקש להסתפק בצג חיווי בשפה 

 האנגלית בלבד.

הבקשה נדחית. יובהר כי גם 
האפליקציה נדרשת בשלוש שפות. 

 92עמ'  1ראה ס'

נספח   .72
 6ג'

94 1.11 ,
מבוקש להבהיר למה הכוונה  2.7

 .15118ISOבאפליקציה תואמת 

יובהר כי הכוונה לתאימות לתקן 
 & plugובדגש על הכנה לשיטת 

charge 
נספח   .73

 6ג'
94 
 

1.15 
 

הבקשה מתקבלת. דרגת האטימות  IP54נבקש התאמת דרגת האטימות ל-
 IP54המינימלית הינה 



 

 

 

 

המוגדר  IP54נבקש לעמוד במפרט  -
לאטימות מספיקה לתנאי חוץ ולא 

IP65 .כמוגדר בסעיף 
הדרישה לעמידה בדרגת אטימות  -

65IP  היא מיותרת ומצמצמת את מספר
העמדות הרלבנטיות שלא לצורך. 

 54IPמבוקש להסתפק בדרגת אטימות 
 44IPשהיא מעל ומעבר לדרישה של 

 בהנחיות רשות החשמל.
נספח ג'   .74

6 
הבקשה מתקבלת. דרגת האטימות  IP54האטימות לנבקש התאמת דרגת  3.11 96

 IP54המינימלית הינה 
בנוסח כתב  2נבקש לשנות את סעיף      .75

 :הערבות הבנקאית באופן הבא

ימי עבודה עם דרישתכם  5במקום "תוך 
ימי  5ייכתב "תוך " הראשונה מאתנו

עבודה מקבלת דרישתכם הראשונה 
 ."בכתב מאתנו

 

 הבקשה מתקבלת.

לקבל דחייה במועד ההגשה נבקש      .76
שבועות נוספים,  3-בכ 20.2.22-שנקבע ל

עקב החגים הסיניים והחופשות החלים 
במהלך חודש פברואר. על מנת שנוכל 
להכין ולקבל הצעות מספקים 
הנמצאים בארץ ובחו"ל, נודה להארכה 

 במועד ההגשה.

 

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 במועד הגשת ההצעות למכרז.

 

 רב,בכבוד 

 המועצה המקומית גני תקווה


