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 השנשאלנוספת הבהרה  תפורט תשובה לשאלת, להלן החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מבשם 

במסמכי  האת המציע כאילו נכתב ת, מחייבמנה, והשינויים הנובעים מתשובה זובמסגרת הליך ההבהרות. 

המכרז המקוריים והאמור בה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם 

 זוכה:המציע ה

 

 

 הבהרה פירוט השאלה 0 בקשת הבהרה

אנו מבקשים לבטל את הדרישה:  – 2. נספח א', סעיף  .0
"גופי התאורה המאושרים הינם גופי תאורה בעלי 

. אי ביטול הסעיף כמבוקש, "אישור נתיבי ישראל בתוקף
יגרום לכך שחלק מגופי התאורה שיותקנו בעיר לא יעמדו 

 בדרישת סף זו של המכרז מהטעמים הבאים:
הדרישה לעמידת גופי התאורה באישור נתיבי  .1.1

ישראל עומדת בסתירה לדרישות הטכניות 
 . 1והעמידה בתקנים כמפורט בטבלה בסעיף 

הדרישה לעמידת גופי התאורה באישור נתיבי  .1.2
ישראל עומדת גם בסתירה לדרישות מפרט גופי 

 התאורה בכתב הכמויות. 

של נתיבי  LEDנוהל ההסמכה לגופי תאורת  .1.1
קובע את "הדרישות המיוחדות של  ישראל 

"  )נוהל בדרכים בין עירוניותהחברה לתאורה 
(. דרישות אלה 12.11.2121הסמכה מעודכן ל 

אינן מתאימות בחלקן לתאורת רחובות 
עירונית בכלל, ולתאורת הרחובות בבית שמש 

 בפרט.

 להלן דוגמאות לסתירות כאמור לעיל: .1.1

גופי תאורה של נתיבי ישראל אינם  .1.1.1
 Classעומדים בדרישה לבידוד כפול, 

II תקן זה נדרש באתרים מסוימים .
בעירייה. ע"פ הוראות חברת חשמל, 

גופי התאורה המותקנים על עמודי 
החברה נדרשים להיות בעלי בידוד 

. לפיכך, גופי תאורה (Class II)כפול 
שמאושרים ע"י נתיבי ישראל 

בלבד,  Class Iדרישת והעומדים ב
מנועים מלהיות מותקנים על למעלה מ 

 עמודי חברת חשמל ברחבי העיר.  1,111

י הסף הטכניים חייבים ע"מ לעמוד בתנא .א

להציג אישור נתיבי ישראל לגופי תאורת 

בידוד כפול  21הרחוב ובנוסף אישור ת"י 

 לגופים.

מתחייב הזוכה  םלגופים דקורטיביי .ב

להעמיד את כל האישורים הנדרשים 

במפרט הטכני  טרם התקנת הגופים בפועל 

)בשלב זה אין צורך בהמצאת האישורים 

 (.םלגופים הדקורטיביי

 תוסר ההגבלה לארץ יצור הגופים. .ג

 



דרישת המפרט הטכני של המכרז הינה: 
 +  Class I"דרגת הגנה מהלם חשמלי 

Class II 21, יש לצרף בדיקת ת"י 
ממכון התקנים"... מכאן הסתירה בין 

 שת המכרז לדרישות נתיבי ישראל.  דרי

גופי  1,111הכמויות כולל כ  כתב .1.1.2
תאורה דקורטיביים. לגופי תאורה 

אלה אין דרישה ו/או אישור של חברת 
 נתיבי ישראל. 

דרישות נתיבי ישראל מתאימות  .1.1.1
לחתכי תאורה מסוימים הנדרשים 

בכבישים בין עירוניים. התקנים 
הבינעירוניים לעוצמת תאורה 

(Lumens הספקי גופי התאורה ,)
שונים  IESה  והנתונים בקבצי

מהנדרש בעיר, וברובם לא מתאימים 
 לתאורה עירונית רגילה. 

דרישה חשובה בתאורה עירונית,   .1.1.1
ושאיננה כלולה בדרישות ההסמכה של 
נתיבי ישראל,  הינה הדרישה החשובה 
להכללת מערכת ניהול מתחים המגנה 

מפני הפרעות רשת, ניתוק אפס ועומדת 
 .EN60947-1בתקן 

 בקשה לאשר ארץ ייצור ישראל.  .3

 2רשימת תקנים סעיף  1בנספח הטכני, טבלה , .2.1
קיימת דרישת לארץ ייצור גופי התאורה: 

"ייצור גופי התאורה באירופה, ארה"ב, 
וקנדה". רבות חוקק, הוחלט ונאמר על נושא 

העדפת תוצרת הארץ במכרזים ממשלתיים 
ומוניציפליים. לא עולה על הדעת שהייתה 
ואנו  כוונה להדרת תוצרת הארץ גם במכרז זה,
 מבקשים לתקן ולאשר ארץ ייצור ישראל. 

ג'וגאנו הינה יצרן ישראלי, שמפתחת  .2.2
בישראל. מטה החברה   LEDטכנולוגיות

ממוקם בישראל, והיא מעסיקה עשרות 
מהנדסים וצוותי פיתוח, תפעול, ייצור ובקרה 

הייצור נעשה במפעל ניסטק צפון  בישראל. 
  תרשיחא.-בע"מ במעלות

 ראה תגובה לעיל

לא ברור מה   2.1.1..נספח יא' כתב כמויות    -קובץ נפרד  .2

 נא הבהרתכם  -נדרש לבצע ו/או לספק בסעיף זה 

ניסור זרוע או ראש עמוד במידת הצורך, 

 ואספקת והתקנת זרוע תאורה.

ימים לפחות וזאת  11אנו מבקשים דחייה למכרז הנ"ל  .4

להתארגן היות ואנו נמצאים בתקופת סוף שנה ואנו רוצים 

 כראוי להגשת הצעה מיטבית.

זאת בהמשך לסיור הקבלנים שבו הודיעו כי המענה לתשובות 
 הבהרה יתקבלו שלושה ימים לפני הגשת המכרז,

 11.11ההגשה נדחתה ל



 

 דבר שאינו מאפשר התארגנות ראויה והוצאת ערבות .
 

בדבר  .)א( בעמוד  1.1מהות ותנאי המכרז  סעיף  –מסמך א'    .5

 ערבויות,

 להצעתו. בנקאיתהסעיף קובע שעל המציע לצרף ערבות 

נודה על הרחבת הסעיף כך שגם חברות ביטוח בישראל תוכלנה 

 לספק את הערבות במכרז.

גם חברת ביטוח רשאית לספק ערבות  –מאושר 

מכרז ובלבד שנוסח הערבות יהא זהה לנדרש 

 במכרז

בדבר  .)א( בעמוד  1.1מהות ותנאי המכרז  סעיף  –מסמך א'   .6

מועד סיום ערבות המכרז,  מצוין כי במידה ותהיה דחיה מועד 

. בסעיף זה אין 1.2הערבות יהיה בהתאם לתאריך הנקוב בסעיף 

 תאריך נודה להבהרה

 –על הערבות ההגשה לעמוד בתוקפה עד ליום 

0313014002. 

בדבר הדרישה   9בעמוד  1.3תנאי סף  סעיף  –הגשת ההצעה   .7

היבט טכני,   –לאישור נת"י בתוקף כאפשרות יחידה במכרז 

הסעיף קובע כי המציע חייב להגיש גופי תאורה מאושרי נתיבי 

 ישראל בתוקף.

עם זאת לפי הנתונים הפוטומטריים, אין דמיון כלל בין תווי 

ין עירוניים בהם מטפלת נת"י הכביש הנדרש עבור פרויקטים ב

 לתווי הכביש הנדרש במסגרת המכרז. 

  -כך לדוגמא 

במרבית הכבישים בנתיבי ישראל תוואי הכביש הינו בעל שניים 

או שלושה נתיבים לכל כיוון ועמודי התאורה המותקנים בהם 

 מטר. 12-12 -אליו הינם עמודים בגובה של כ

פרט במרבית לעומת זאת, ברשויות בכלל ובבית שמש ב

המקרים תוואי הכביש הינו בעל נתיב אחד או שניים בלבד לכל 

 -כיוון ועמודי התאורה משמעותית נמוכים יותר ועומדים על כ

מטרים בלבד. מדובר בפערים מהותיים בנתונים  11-.

הפוטומטריים והטכניים הנדרשים ולכן לא ברור כיצד הם 

 הבסיס לבחינה. 

ת שונות, עדשות שונות ורמות להבנתנו מדובר בפוטומטריו

 הארה שונה.

מנגד, דרישות משרד השיכון והבינוי הקובעות אמות מידה 

לישובים מוניציפליים )אשר במהותם דומים לנדרש במפרט 

המכרז( מציגות בצורה קרובה הרבה יותר את תווי הדרך, את 

 גובה העמודים המתייחס ואת רמות ההארה הנגזרות מכך. 

 ראה תגובה לעיל



ש לאפשר לספקי גופי תאורה שעומדים בדרישות על כן לדעתנו י

 משרד הבינוי והשיכון להגיש את הגופים הללו גם כן למכרז. 

בנקודה זו נציין, כי מבחינה טכנית לגופים אשר עומדים 

בדרישות נת"י אין עדיפות טכנולוגית על גופים שאושרו ע"י 

 משרד הבינוי והשיכון. 

בד הנובעים כאמור מדובר בנתונים פוטומטריים שונים בל

מתווי דרך שונה ומגובה עמודים שונה ולכן לא סביר שספקים 

המייצגים גופי תאורה שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון לא 

 יוכלו להתמודד אף הם במכרז.

בהתאם לכך נודה על הרחבת תנאי הסף כך שגוף התאורה 

בעל אישור  אוהמוצע יהיה בעל אישור נתיבי ישראל בתוקף 

 משרד השיכון בתוקף. 

בדבר הדרישה   9בעמוד  1.3תנאי סף  סעיף  –הגשת ההצעה   . 8

היבט מסחרי,  –לאישור נת"י בתוקף כאפשרות יחידה במכרז 

הסעיף קובע כי המציע חייב להגיש גופי תאורה מאושרי נתיבי 

 ישראל בתוקף.

את אפשרות עמידת מאחר ומדובר במידע ציבורי בדקנו 

המשתתפים בדרישת הסעיף באתר נתיבי ישראל. נכון ליום 

קיימים שבעה ספקים המורשים לספק גופי תאורה,  12.12.21

כאשר חמישה מתוכם הינם ספקים על תנאי בתוקף עד 

שהינם יומיים לאחר הגשת המכרז )בהנחה ולא  11.12.2121ל

רו רק שני תינתן דחיה( עם זאת במידה ותינתן דחיה יוות

 מתחרים רלוונטיים.

בנוסך לצורך שמירה על התחרות, אפשרות עמידה בהוראות 

חוק המכרזים וכן מתן שירות מיטבי לתושבי העיר בית שמש 

נודה על פתיחת המכרז לספקים שעומדים בהוראות משרד 

השיכון. הרחבה זו תביא ללא ספק לתוספת משתתפים, 

ההשקעה ושיפור להוזלת ההצעות, קיצור תקופת החזר 

 השירותים לתושבי בית שמש. 

נודה על הרחבת תנאי הסף כך שגוף התאורה המוצע יהיה בעל 

בעל אישור משרד השיכון  אואישור נתיבי ישראל בתוקף 

 בתוקף.

 ראה תגובה לעיל

בדבר הדרישה   9בעמוד  1.3תנאי סף  סעיף  –.  הגשת ההצעה 9

גופים  –רז לאישור נת"י בתוקף כאפשרות יחידה במכ

דקורטיביים,  הסעיף קובע כי המציע חייב להגיש גופי תאורה 

 מאושרי נתיבי ישראל בתוקף.

 ראה תגובה לעיל



החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ שומרת לעצמה את  .המכרז בתנאי שינוי אין, לעיל לאמור מעבר

 הזכות לפרסם הבהרות ושינויים נוספים.

בהתאם לכתב הכמויות: מרבית גופי התאורה מוגדרים כגופי 

תאורת רחוב או גופים דקורטיביים, להבנתנו אישור נת"י אינו 

 מתייחס לגופים דקורטיביים כלל. 

תנאי הסף כך עבור גופים בהתאם לכך, נודה על הרחבת 

דקורטיביים תוסר הדרישה לאישור נת"י ותיבחן עמידה 

 בהוראות המפרט הטכני של המכרז בלבד. 

בדבר  11בעמוד  1.1מהות ותנאי המכרז  סעיף  –מסמך א'   .01

אינטגרציה בין מערכות,  לפי הוראות הסעיף המציע מתחייב 

 לאינטגרציה בין המערכות. 

 לפי הסקר שערכה חברת גדיר וצורף למסמכי המכרז 

גופים בהספקים שונים שהותקנו  1,212נכון להיום קיימים 

 בשכונות חדשות במסגרת פרויקטים של שיפור תשתיות. 

נכון למועד ההגשה למציע לא קיימת אפשרות להתחייב כי 

המערכות המוצעות יותאמו לגופים חדשים אלו ושאינם 

  במסגרת המכרז.

נודה להבהרה כי אינטגרציית המערכות מתייחסת רק 

 לפריטים הנכללים במכרז.

אינטגרציית המערכות מתייחסת רק ה

 לפריטים הנכללים במכרז.

בדבר  13בעמוד  11.1מהות ותנאי המכרז  סעיף  –.  מסמך א' 00

,  הסעיף קובע כי הודעה על זכיה תשלח במכתב מועד הזכיה

 ימים לאחר מועד החתימה יחשב מועד קבלת ההודעה.  1ואילו 

לאור צמצום שירותי הדואר בישראל בתקופה זו המביא קבלת 

דברי דואר בטווח של כחודש. נודה על קבלת אישור זכיה 

באמצעים דיגיטליים תוך אימות קבלה לצורך קביעת מועד 

אריכי המצאת הביטוח / הערבויות וכו' כפועל יוצא הזכיה ות

 ממנו. 

למסמך א'  11.2 -ו 11.1על אף האמור בסעיפים 

: 

אמצעות דואר החברה תודיע לזוכה, ב .0.0

אלקטרוני לכתובת שמסר הזוכה בעת הגשת 
, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה הצעתו 

וועדת המכרזים תאשר את הצעתו כהצעה 
 הזוכה.   

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם  .0.3
יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה . 

 1למען הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 
ההודעה בדבר הזכייה בדואר ימים ממשלוח 

 .         אלקטרוני

 

  11נוסח אישור ממליצים  עמוד  2מסמך ב'   .03

הסעיף קובע כי על המציע לקבל את  , לענין נוסח האישור

אישור המזמינים הקודמים לביצוע העבודות שציין במסגרת 

 . 1מסמך ב

 בקשה מאושרת



בכדי להקל על המזמינים הקודמים, נודה לאישורכם לצירוף 

אישורים דומים העומדים כמובן בדרישות הכמותיות במקום 

 האישור הספציפי הממוען לחברה העירונית בית שמש.  

לענין  12מסמך ד' בדבר היעדר זיקה לעובד עיריה  עמוד   . 02

זהות החותם,  לפי הוראות הנספח על התצהיר נדרש לחתום 

 המציע וכן בעל השליטה. 

על כלל מסמכי המכרז חתומים מורשי החתימה של החברה, 

אשר החברה אישרה להם להתקשר בשמה בהסכמים שונים 

 והם מייצגים אותה.

לאור עלית התחלואה ואפשרות הטלת סגרים כאלו ואחרים 

נודה על הסרת הדרישה לחתימת בעלי השליטה על תצהירים 

 כך שרק המציע יחתום על תצהירים במסגרת המכרז. 

 לא יחול שינוי

לענין זהות  11' בדבר היעדר הרשעות  עמוד 1מסמך ה  .04

המציע  החותם,  לפי הוראות הנספח על התצהיר נדרש לחתום

 וכן בעל השליטה. 

על כלל מסמכי המכרז חתומים מורשי החתימה של החברה, 

אשר החברה אישרה להם להתקשר בשמה בהסכמים שונים 

 והם מייצגים אותה.

לאור עלית התחלואה ואפשרות הטלת סגרים כאלו ואחרים 

נודה על הסרת הדרישה לחתימת בעלי השליטה על תצהירים 

ל תצהירים במסגרת המכרז במיוחד כך שרק המציע יחתום ע

  בפני עו"ד.כאשר הם נדרשים לחתום 

 לא יחול שינוי

לענין אישור  21בדבר איתנות פיננסית  עמוד  2מסמך ה'  .05

רו"ח,  על פי רוב, משרדי רו"ח אינם נוהגים לתת אישורים על 

 גבי מסמכי המכרז.

נודה על אפשרות הוספת אישור רו"ח הנושא את הלוגו של 

משרד רואי החשבון לאחר הצהרת החברה תוך שמירה כמובן 

 על דרישות הסעיף והוראות לשכת רו"ח.

יהיה על נייר מכתבים  2מאושר כי  מסמך ה'

הנושא את לוגו משרד רואי החשבון לאחר 

 הצהרת החברה.

לתצהיר  1,  לפי סעיף 21מסמך ו' בדבר תצהיר קבלן  עמוד   .06

  1א 231+ 121דה בסיווג קבלני מצוין כי הקבלן נדרש לעמי

 1א  231ו 1א 121לפי הוראות המכרז הסיווג שונה והינו 

נודה לאישורכם לתיקון הסיווג לסיווג הנכון על גבי מסמכי 

 המכרז

 1א  231ו 1א 121יתוקן בכל מקום ל 

בדבר ימי תשלום,   22מסמך ז' בדבר ערבות מכרז  עמוד   .07

קובע כי מוציא הערבות מתחייב לשלם במיידי את  2סעיף 

 לא יחול שינוי



 3סכום הערבות. נודה על הגדלת ימי הביצוע כמקובל בענף ל

 ימים.

בדבר תוקף הערבות,   22מסמך ז' בדבר ערבות מכרז  עמוד    .08

 29.1.2121מועד האחרון לערבות הינו למסמך קובע כי ה 2סעיף 

מאחר ומועד זה חלף נודה על קבלת מסמך ערבות מתוקן 

 להעברה לבנק. 

 3902030תוקף הערבות הנדרשת היא 

לענין הצהרות קבלן בדבר  22הסכם התקשרות  עמוד   .09

)ד(,  בהתאם להוראות -)ג( ו2.2סעיפים  –תשלום לעובדים 

בלן לקבל אישור מביטוח לאומי או )ג( ו)ד( נדרש הק2.2סעיפים 

מרו"ח כי הוא משלם כדין לעובדיו בהתאם להוראות כל דין 

 ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

ביטוח לאומי אינו מנפיק אישורים כאמור ורו"ח אינם נותנים 

אישורים נרחבים ללא ביצוע ביקורת ספציפית בנושא בחברות 

הסכמים עם עובדים גדולות הדבר גורר בדיקות של מאות 

ועלויות נרחבות שאינן תואמות את הנהוג בשוק, מה גם שאנו 

בתקופה של סוף שנה פיסקלית והחברות כמו גם משרדי רו"ח 

 אינם ערוכים לביצוע ביקורות פרטניות. 

בהתאם לכך, נודה על המרת הדרישות בהצהרת המציע 

ת והסכמתו לביצוע בדיקה כזו לאחר זכיה לפי דרישה ספציפי

 מהמזמין במידה ויקום חשש לפגיעה בזכויות העובדים. 

 לא יחול שינוי

נבקשכם לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות בשבועיים.  .31

לא סביר שלמכרז בהיקף כזה עם דרישות שעלולות להביא 

מרכישת  ומכאן נובעת ההמנעות NO-BIDלהחלטה של 

מסמכי המכרז והכנת הערבויות עד לקבלת התשובות לשאלות 

ההבהרה, יאפשר הגשה רק ימים ספורים לאחר המענה 

לשאלות ההבהרה. הדבר מעלה חשש כבד כי המכרז "תפור 

למידותיו" של מתמודד כלשהו ולוח הזמנים הצפוף נועד 

 להרתיע מתמודדים אחרים מלהגיש הצעות ראויות למכרז .

 נדחה

. אנא תקנו את הניסוח "כי בכל אחת מן  1.1סעיף  3עמוד  . 30

ועד  2111ועד למועד פרסום המכרז.." ל "החל מ  2111השנים 

למועד פרסום המכרז..." שכן הניסוח כרגע מאפשר רק לחברות 

 להשתתף! 2111שקיימות לפחות מ

 בקשה נדחית

 נבקשכם לבטל סעיף זה מהסיבות הבאות: – 1.3סעיף   .33

לא ברור מדוע עיריה שחלק ניכר מהתאורה  .א
העירונית בה איננו דומה כלל להבטים הטכנים 

הנדרשים ע"י נתיבי ישראל לתאורה בין עירונית, 
דורשת לאשר אך ורק גופים בעלי אישור תקף של 

נתיבי ישראל?. הדבר מעלה חשש כבד להעדפת 

 בקשה נדחית



ספקים מסויימים שלהם יש כרגע אישור תקף 
נציין בנוסף כי חלק ניכר בנתיבי ישראל. 

מהפנסים בעלי אישור נתיבי ישראל אינם 
עומדים בדרישות המכרז ! נבקשכם לאשר כי כל 

גוף תאורה העומד בדרישות המפרט הטכני 
למסמכי  99-111המופיעות בטבלה בעמודים 

 המכרז יאושר לצורך הגשה במכרז.
מפרט נתיבי ישראל סותר את דרישות המכרז  .ב

פנסים הנדרשים למכרז אין שכן לכמחצית מה
במפרט נתיבי ישראל התייחסות או אישור 

כלשהו ובהם )בין היתר( לפנסים דקורטיבים, 
פנסי הצפה, פנסים עם בידוד כפול המיועדים 

להתקנה על עמודי חח"י ופנסים נוספים 
בהספקים שאינם מופיעים באישורים התקפים 

 של נתיבי ישראל.

בשוק כרגע לא מעט פנסים שאין להם את  ג.ישנם             

אישור נתיבי ישראל, אולם                                          הם עומדים 

בכל דרישות המפרט הטכני )למעט הדרישה הדרקונית לאישור 

תקף של נתיבי ישראל( והם עם יעילות אנרגטית גבוהה בהרבה 

ישפר בצורה מהפנסים המאושרים ע"י נתיבי ישראל, דבר ש

 דרמטית את החיסכון בחשמל הצפוי לאחר ההתקנה.

. אנא תקנו את טבלת הניקוד שכן  1-מסמך ב 12עמוד  . 32
 TOTALאין בכתב הכמויות כלל הצעה לביצוע תחזוקת 

RISK ! 

סעיף תחזוקה שוטפת וסעיף החיסכון בחשמל 

הוסרו מטבלת הניקוד. הניקוד יקבע לפי 

 אים:הפרמטרים הב

 נק'  2.: )הצעת מחיר( שיעור הנחה מאומדן

 נק' 12הערכת איכות ההצעה: 

)ג( . לא ברור מניסוח הסעיף מי צריך  11.1סעיף  1.עמוד  . 34
עלויות ניהול  2%לשלם לחברה הכלכלית של בית שמש 

ופיקוח, מתי מתבצע התשלום? ומדוע הדבר מהווה תנאי 
 שביצע?לתשלום של החברה לזוכה על עבודה 

 הסעיף מבוטל

 

( האמירה כי " ובלבד שהכסף התקבל 1סעיף ז ) 1.עמוד   .35
אצל החברה מאת הגורם המממן" נוגדת את דרישות  חוק 
 מוסר התשלומים המוזכר קודם לכן! נא להוריד דרישה זו

 לא יחול שינוי 

 

. הדרישה שהקבלן יוותר על זכותו  11.1סעיף  2.עמוד . 36
החלטה שרירותית של החברה לביטול ההסכם לטעון כנגד 

איננה סבירה. אנא מחקו סעיף זה, או לחילופין, רשמו כי 
 לחברה זכות לבטל את ההסכם ממניעים סבירים בלבד.

 לא יחול שינוי 

 נא להוסיף כי למציע קיימת הזכוטת 3.עמוד  11.2סעיף   .37
להסב את זכויותיו למוסד בנקאי וכי החברה לא תתנגד לכך 

 אלא ממניעים סבירים בלבד.

 לא יחול שינוי

אבקש  - 2סעיף מפרט טכני גופי תאורה   99-111עמוד   .38
לאשר כי ניתן להגיש גופים שעומדים בדרישות נתיבי ישראל, 

 גם ללא אישור בתוקף עבור:
 תאורת רחוב, תאורה דקורטיבית

 ה נדחיתבקש

 בקשה נדחית –גופי תאורה  2סעיף  112עמוד   .39



לא הגיוני לדרוש גוף תאורה דקורטיבי באותו מחיר של גוף 

תאורה קונוונציונלי )כביש/רחוב(. מבוקש לתת תוספת של 

 עבור ג"ת דקורטיבי, למחיר שהוצע לג"ת כביש/רחוב. 11%

סעיפים:  2-2נספח יא' כתב כמויות עמ'   .21

..1.111,..1.121,..1.1.1,..1.111 

לא הגיוני לדרוש גוף תאורה דקורטיבי באותו מחיר   - 1.111..

של גוף תאורה קונוונציונלי )כביש/רחוב(. מבוקש לתת תוספת 

 עבור ג"ת דקורטיבי, למחיר שהוצע לג"ת כביש/רחוב. 11%של 

 בקשה נדחית

נבקש כי האחריות של מי מהצדדים לפי  הערה כללית:   .20
 מכרז זה תהא אך ורק לנזקים ישירים ואחריות על פי דין.

 לא יחול שינוי

נבקש כי בכל מקום במכרז בו כתוב  הערה כללית:  .23

"בהתאם להוראות כל דין, הוראות, הנחיות, תקנות, תקן, 

חוק, צו, נוהל" תימחק המילה "כל", משום שהדין החל על 

 המכרז הינו הדין שחל במדינת ישראל.

 לא יחול שינוי

נבקש להאריך בכל מקום הנוקב בזמנים  הערה כללית:  .22
 ימים קלנדריים מיום קבלת ההודעה. 11ימים,  ל 11מתחת ל

 לא יחול שינוי

 -אנא אשרו כי עמידה בתנאי סף זה 1.3סעיף  9עמוד   .24
 ישראל נתיבי אישור בעל הינן ידו על המוצע התאורה "גוף

נוהל מחייבת הגשה של גוף תאורה אשר עבר את  -בתוקף"
וספקים של נתיבי ישראל  LEDהסמכה גופי תאורת 

 1.3.2121והאישור בתוקף לפחות עד  )מהדורה שנייה(

 בקשה נדחית

אנא אשרו כי באם אנו מגישים גו"ת  1.3סעיף   9עמוד    .25
מאושר בנתיבי ישראל , אין אנו נדרשים להציג רשימת תקנים 

יג את האישור וכי מספיק להצ 111-112כפי שמפורט בעמודים 
 הנ"ל.

 בקשה מאושרת

אנא העבירו עדכון לטבלת הניקוד   -טבלת ניקוד  12עמוד   .26
 בהתאם לשינויים במכרז. לדוג' ביטול תחזוקה שוטפת.

 ראה תגובה לעיל

אנא פרטו מי הם הגופים הממנים עבור   1ז.  1.עמוד   .27
 פרויקט זה

משרד הפנים, משרד הכלכלה, עירית בית  

 שמש 

נבקש לקבל הבהרה לגבי הגוף שמקבל  11סעיף   1.עמוד   .28

 את המימון לפרויקט. האם החברה הכלכלית? האם העירייה?

אזי איזו  –באם העירייה היא זו שמקבלת את המימון 

התחייבות יש לזוכה כי העירייה תעביר את התשלום לחברה 

 הכלכלית וזו לזוכה?! 

 נודה להבהרה בעניין.

 הינה של החברה הכלכליתהתחייבות 

אנא אשרו כי יינתן צו תחילת  )יא( 1.1סעיף  22עמוד    .29
עבודה רק עבור תקציב שהתקבל בפעל בחשבון החברה 

 הכלכלית ע"י הגורמים המממנים.

 נדחה



נודה על עדכון תנאי התשלום לשוטף   11סעיף   1.עמוד   .41
 , ע"פ חוק מוסר התשלומים רשויות מקומיות45+ 

 לא יחול שינוי 

 יבדוק ,המתקן מהשלמת חודש כתוב: "תוך .9עמוד  . 40

 י"ע מאוזנות ואינן במידה ,ויאזנן הפזות על העומס הקבלן

 היחידות במחירי כלולה זו עבודה .בלוחות חיבורים שינויי

" לא סביר כי איזון פאזות במרכזיות יבוצע .בנוסף לפרטה מבלי

כחלק מעלות גוף התאורה. מדובר בעבודה מורכבת אשר יש 

 לבצעה בטרם התקנת גו"ת. 

אנא אשרו כי במידה ויש לבצע עבודה זו, היא תתומחר 
 ובאישור המזמינה. 21%-ע"פ מחירון דקל 

בקשה מאושרת, נוסף לכך כל עבודה חריגה 

 21%-תהיה לפי מחירון דקל 

 ASאנא אשרו כי תכנית עדות ) .1.11..1סעיף  99עמוד   .43
MADE)   תוגש על בסיס מיפויGIS  וכי הזוכה   של העירייה

 יהיה נגיש למיפוי שבוצע.

 בקשה מאושרת

 מציע לאשר לעירייה שמורה כתוב: " הזכות 111עמוד   .42
 תחילת עד לפני המסמכים כל השלמת על יתחייב אשר

אנא אשרו כי אי הגשת גו"ת בעל אישור נתיבי -ההתקנה"
( 1.3, סעיף 9ישראל בתוקף )כפי שנדרש בתנאי הסף עמ' 

פוסלת את המציעה וכי לא תתאפשר הגשה של אישור זה 
 לאחר הזכייה או בטרם התקנה.

 בקשה מאושרת

כתוב: "עלות גופי התאורה  2סעיף  112עמוד   .44

לעלות גופי תאורת הרחובות לאותו הדקורטיביים תהיה זהה 

 הספק

ותפוקה אורית". ידוע כי עלות גוף תאורה דקורטיבי גבוה 
. לא סביר כי העירייה 22% -יותר מתאורת רחוב בכ

תדרוש מהזוכה התקנה של גוף תאורה דקורטיבי 
בתמורה לעלות של גוף תאורת רחוב. אנא חדדו מה 

בעיר ובאיזה הכמות הצפויה של גופי תאורה דקורטיביים 
 סעיף בכתב הכמויות מדובר.  

 בקשה נדחית

כתוב: "הזכות שמורה לעירייה ...לבקש  2סעיף  112עמוד   .45

יצרנים שונים ע"י זוכה אחד". לא סביר כי יידרש  1התקנת עד 

מהזוכה לבצע התקנה של יותר מיצרן אחד עבור גוף תאורת 

רחוב. מבקשים להגביל סעיף זה לגופים דקורטיביים בלבד ע"פ 

 במעמד הגשת המכרז.הגשת המציעה 

 דרישה מבוטלת

לאחר המלל "לדרישת מבקש האישור"  1סעיף 119עמוד   .46
 נבקש להוסיף "טרם קרות מקרה ביטוח".

 מקובל

נבקש למחוק את המלל "הביטוח  2.1סעיף  119עמוד   .47
 יורחב לשפות ... בכפוף לסעיף אחריות צולבת".

 מקובל

 לא מקובל נבקש למחוק את הסעיף במלואו. 2.1סעיף  119עמוד   .48

נבקש למחוק את המלל "כן מתחייב  1סעיף  111עמוד    .49
המבוטח ... לשם ביצוע העבודות" דרישה עמומה ולא ברורה. 

 ככל שנדרשים ביטוחים נוספים אנא הציגו אותם בעת הזו

 לא מקובל



המלל "וביטוח חובה לכלי הרכב ... 1סעיף   111עמוד  . 51
בהירו מהן . אנא ה2לרבות כיסוי צד ג'" יוצר סתירה לסעיף 

 הדרישות המבוקשות.

הן הנדרשות  2הדרישות המפורטות בסעיף 

 וסעיף זה מפרט אותם בהרחבה.

 מקובל נבקש למחוק את המלל "מיד".  2סעיף  111עמוד    .50

לאחר המלל "כאמור בסעיף ביטוח זה"   3סעיף  111עמוד   .53
נבקש להוסיף "ובתנאי שהתיקון ו/או השינוי כאמור תואמים 

 לנוסח אישור הביטוח שאושר ע"י המפקח על הביטוח".

ובתנאי שהתיקון  " מקובל ובתנאי כי ירשם:

המפקח  הוראותו/או השינוי כאמור תואמים ל

 ".על הביטוח 

לאחר המלל "על מנת להתאימם  3סעיף  111עמוד   .52
להוראות סעיף ביטוח זה" נבקש להוסיף: "והכל בכפוף לנוסח 

 שאושר ע"י המפקח על הביטוח".אישור הביטוח 

"והכל בכפוף  מקובל ובתנאי כי ירשם:

 להוראות המפקח על הביטוח" 

נבקש למחוק את המלל "יורחב שם  .סעיף  111עמוד    .54
המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט" 

ובמקומו לרשום "יורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי 
 המבוטח"ו/או מחדלי 

לא מקובל, ניתן לחילופין להוסיף את 

"בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  המילים:

 המבוטח"

נבקש להחליף את המילה "פוליסה"  12סעיף  112עמוד   .55
במלל "פוליסת העבודות הקבלניות". יובהר כי יתר הפוליסות 
לרבות מוצר ומקצועית לא יועברו על שם מבקש האישור בכל 

 מקרה.

 ובלמק

נבקש למחוק את המלל "ו/או  13.1סעיף  111עמוד   .56
 הבאים מטעמו"

 לא מקובל

נבקש למחוק את המלל "ו/או בשל  13.1סעיף  111עמוד   .57
כל סיבה אחרת ... מידע חיתומי שגוי ו/או מוטעה". הוראה 

 רחבה מאוד ולא מקובלת.  

 מקובל

"מהדורה נבקש למחוק את המלל 13.2סעיף  111עמוד   .58
2111." 

 מקובל

נבקש למחוק את המלל "וכן כלפי  13.2סעיף  111עמוד   .59
כל אדם או גוף ... לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו". 

 רחב ולא מקובל.

 לא מקובל

נבקש להוסיף בסיפא "בכפוף  13.3סעיף  111עמוד   .61
לאישור המבטח ולתשלום פרמיה נוספת ע"י מבקש האישור 

 מי מטעמו". ו/או

 לא מקובל, ניתן רק להוסיף את המילים

נבקש להוסיף בסיפא "על אף  ..13סעיף  111עמוד   .60
האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה 

( ממועד בקשת 11הפרה יסודית ובלבד שחלפו עשרה ימים )
 מבקש האישור בכתב".

 מקובל

ים נבקש שיהא בסך רכוש סמוך ושעליו עובד 111עמוד   .63
1,111,111 ₪ 

 מקובל

 מקובל ₪ 1,111,111הוצאות תכנון נבקש שיהא בסך  111עמוד   .62

נזק ישיר בפרק א' לפוליסה הקבלנית נבקש  112עמוד   .64
 .₪ 1,111,111שיהא בסך 

 מקובל

לאחר המלל "רכוש" נבקש למחוק את המלל  112עמוד   .65
 "כל הסיכונים".

 להוספת המלל "אש מורחב"מקובל בכפוף 



פוליסות רכוש, אחריות מקצועית וחבות  112עמוד   .66
נבקש שיהיו באישור נפרד מהפוליסה הקבלנית  -המוצר

 בהתאם להוראות המפקח על הביטוח.

 מקובל

יש להתאים את מספרי הקודים בפירוט  113עמוד   .67
 השירותים כפי שמופיעים בנספח של המפקח על הביטוח.

 מקובל

נא לאשר כי ספק יכול להגיש שני קבלני   1.2סעיף  3עמוד   .68
משנה, כאשר כ"א עומד בתנאי המכרז, כולל הסכם 

 התקשרות עם כ"א.

 בקשה מאושרת

ד'  ערבות בנקאית  בסעיף  זה  1.1סעיף  .עמוד   .69
הערבות יוגש ע"פ התאריך הנקוב בסעיף  לעיל   נרשם:"..מועד

 לעיל... לא מובן, נא הבהרתכם.??? 1.2

 3902030תוקף הערבות הנדרשת היא 

–א  נרשם:"את המעטפה יש לחתום " 2.1סעיף  11עמוד   .71
 נא הבהרתכם.

פירושה בעברית מעטפה  –שהמעטפה חתומה 

 סגורה.

פת  תחזוקה תחזוקה שוט –טבלת ניקוד   12עמוד  . 70
א. מה פירוש עלות התחזוקה  –נא הבהרתכם  –שוטפת" 

השנתית ? מה היא כוללת ? ב. איפה בחוברת המכרז על 
 המציע לנקוב במחיר עלות התחזוקה ?

 דרישה מבוטלת

נא להחליף המילים   2סעיף  2מסמך ה'   21עמוד   .73
ל: "בתחום התייעלות אנרגטית / תאורת   ""בתחום החשמל

 רחובות" בדומה לכותרת המכרז.

 בקשה מאושרת

מבוקש להבהיר, כי   2.1מסמך ט' הסכם סעיף   29עמוד   . 72
טרם ייקבע כאמור בסעיף תימסר לקבלן הודעה מוקדמת בת 

 ימים לפחות. 11

 לא יחול שינוי

מבוקש להבהיר, כי ז'   2.1מסמך ט' הסכם סעיף   31עמוד   .74

טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 

 ימים ותינתן לו זכות טיעון. 3

 לא יחול שינוי 

מבוקש להבהיר, כי   2.3מסמך ט' הסכם סעיף   31עמוד   .75
טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת 

 ימים ותינתן לו זכות טיעון. 11בת 

 יחול שינוילא 

ח'  מבוקש להבהיר, כי  3.2מסך ט' הסכם סעיף   32עמוד   .76
 טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן זכות טיעון.

 לא יחול שינוי

ג'  מבוקש -ב' ו 3.1ממסך ט' הסכם סעיפים   31עמוד   .77
להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן הודעה מוקדמת 

 טיעון.ימים ותינתן לו זכות  3בת 

 לא יחול שינוי

ד'  מבוקש להבהיר  3.1מסמך ט'  הסכם  סעיף   31עמוד   .78
כי התחייבותו של הקבלן לנשיאה בכל נזק, שייגרם, תחול רק 

כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא 
של צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן לקבלן זכות 

 נגדו לעניין זה.טיעון לכל טענה שתופנה 

 לא יחול שינוי

א'  טרם יחליט  3.2מסמך ט' הסכם סעיף   31-31עמוד   .79
 המנהל כאמור בסיפא סעיף זה, תינתן לקבלן זכות טיעון.

 לא יחול שינוי

ב'  מבוקש להבהיר,  3.2מסמך ט' הסכם סעיף   31עמוד   .81
כי ככל שבהחלטת סדרי העבודה כאמור בסעיף זה יהיה כדי 

 מקובל 



עכב את השלמת העבודות, לא יהיה בכך כדי לחייב את ל
 )ז( להסכם 2.1הקבלן בפיצוי לפי סעיף 

א'  מבוקש להבהיר, כי  3.9מסמך ט' הסכם סעיף   32עמוד   .80

ימים  3טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 

 ותינתן לו זכות טיעון.

 לא יחול שינוי

א'  מבוקש להבהיר, כי  2..ט' הסכם סעיף מסמך   .3עמוד   .83

ימים  3טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 

 ותינתן לו זכות טיעון.

 לא יחול שינוי

מבוקש להבהיר,   1ב' 9.1מסמך ט' הסכם סעיף   39עמוד   .82
כי טרם יקבע המנהל כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה 

 לו זכות טיעון.ימים ותינתן  3מוקדמת בת 

 לא יחול שינוי

נא הבהרתכם   2ו'  11.2מסמך ט' הסכם סעיף   1.עמוד   .84

יהיה על חשבון הזוכה וללא תמורה נוספת  GISהאם מיפוי 

 מהמזמין ?

 בכתב הכמויות 12.111..1ראה סעיף 

ב'  מבוקש -א' ..11מסמך ט' הסכם סעיף   1.עמוד   .85

בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור 

 ימים ותינתן לו זכות טיעון. 3מוקדמת בת 

 לא יחול שינוי

ב'  מבוקש להבהיר  12.1מסמך ט' הסכם סעיף   2.עמוד   .86

כי התחייבותו של הקבלן לנשיאה בכל נזק או פגם, שייגרם, 

תחול רק כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של 

ישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן הקבלן ולא של צדדים של

 לקבלן זכות טיעון לכל טענה שתופנה נגדו לעניין זה.

 לא יחול שינוי

ב'   מבוקש להבהיר  12.1מסמך ט' הסכם סעיף   2.עמוד   .87

כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים שהרשות תחויב 

 ר:בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, תחול רק כאש

א. הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של 

 צדדים שלישיים;

 ב. הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות;

ג. הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה 

 לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה;

ד. הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא לאחר 

 הסכמה כתובה מראש מהקבלן.

 לא יחול שינוי

מבוקש להבהיר  12.2מסמך ט' הסכם סעיף   2.-2.עמוד   .88

כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים שהרשות תחויב 

 בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, תחול רק כאשר:

 לא יחול שינוי



א. הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של 

 שלישיים; צדדים

 ב. הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות;

ג. הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה 

 לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה.

ד. הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא 
 לאחר הסכמה כתובה מראש מהקבלן

ד'  מבוקש  –א'  12.2מך ט' הסכם  סעיף מס  2.-3.עמוד   .89

להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים 

שהרשות תחויב בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, 

 תחול רק כאשר:

א. הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של 

 צדדים שלישיים;

 ;ב. הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות

ג. הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה 

 לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה;

ד. הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא לאחר 

 הסכמה כתובה מראש מהקבלן.

 לא יחול שינוי 

ו'  מבוקש -ה' 12.2מסמך ט' הסכם  סעיף   3.עמוד   .91

יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה להבהיר, כי טרם 

 ימים ותינתן לו זכות טיעון. 11מוקדמת בת 

 לא יחול שינוי

מבוקש   11.2 – 11.1מסמך ט' הסכם  סעיף   3.עמוד   .90

להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן לו זכות 

 טיעון.

 לא יחול שינוי

מבוקש להבהיר מה   11.1מסמך ט' סעיף   ..עמוד   .93

 הקריטריונים לאישור קבלן משנה.

 התנאים הקבועים בתנאי המכרז

מבוקש להבהיר, כי  11.2מסמך ט' הסכם סעיף   ..עמוד   .92

 טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן לו זכות

 לא יחול שינוי

מבוקש להבהיר, כי   12.1מסמך ט' הסכם סעיף   9.עמוד   .94

ימים  3הערבות, תינתן לקבלן הודעה מוקמת בת טרם תמומש 

 ותינתן לקבלן לו זכות טיעון.

 לא יחול שינוי 

מבוקש להבהיר, כי   19.2מסמך ט' הסכם סעיף   92עמוד   .95
טרם יבוצע כאמור בסעיף זה, תינתן לקבלן הודעה מוקמת בת 

 ימים ותינתן לקבלן לו זכות טיעון. 3

כוונת החברה  תינתן לקבלן הודעה מוקדמת על

 ימים מראש ובכתב 3לבצע קיזוז לפחות 



נספח א' מפרט טכני תאורת רחובות ותשתיות    111עמוד   .96

ג"ת מיוצר במדינות  – 2טבלה מס"ד  –רשימת תקנים  1סעיף 

 –אירופה/ארה"ב/קנדה 

נא לבטל סעיף זה  מאחר והדרישה היא לגוף תאורה אשר 
 מאושר בנתיבי ישראל.

 מאושרתבקשה 

עקב ספירות מלאי ופעולות סוף שנה הדרושות בחברות,   . 97

 מבקשים לדחות את מועד ההגשה בכשבועיים נוספים לפחות?

 11.1נדחה ל

נרשם מדד   1נספח י' הצעת המשתתף סעיף   113עמוד   .98

נא בדיקתכם   12/11/2121ותוקף הערבות  19/2119בסיס 

 ותיקונכם.

ההגשה אינה צמודה לכל מובהר כי הערבות 

 בסיס.

 29/1/2121על הערבות לעמוד בתוקפה עד ליום 

עלות התחזוקה  –נספח יב'  הצעת מחיר  סעיף ג'   113עמוד   .99

 היכן בחוברת המכרז ישנה התייחסות לעלות תחזוקה? –

 דרישה מבוטלת

 אנא הבהירו סעיף זה.  2.2מהות המכרז סעיף  – 2פרק   .011

לתמורה המלאה בגין  בנוסףישולמו לזוכה  %2-.האם ה1

 ביצוע העבודות? 

 אלה?  2%.למי הזוכה נדרש לשלם את 2

 בסעיף זה? .מי ה"חברה"1       

 הסעיף מבוטל

 

 )ג( אנא הבהירו סעיף זה. 11.1הסכם  –מסמך ט   .010

לתמורה המלאה  בנוסףישולמו לזוכה  %2-האם ה .1

 בגין ביצוע העבודות? 

 אלה?  2%למי הזוכה נדרש לשלם את  .2

 בסעיף זה? .מי ה"חברה"1       

 ראה תגובה לעיל

 + כתב הכמויות 2, 111עמוד   .013

 2קיים מידע סותר בנוגע לחיסכון הנדרש בפרויקט. בעמוד  

מופיע חיסכון  111. בעמוד 21%מופיע חיסכון מינימלי נדרש של 

הנדרשים כפי  . כמו כן, ההספקים22%מינימלי נדרש של 

שמופיעים בכתב הכמויות אינם מאפשרים להגיע לחיסכון 

 .22%אנרגטי של 

 אנא הבהירו מה החיסכון המינימלי הנדרש בפרויקט.

 לפחות. 21%חיסכון מינימלי נדרש של 

הנדרשים לגופי התאורה כפי  יש הבדל בין ההספקים  .012

שמופיעים בכתב הכמויות, לבין אלה המופיעים בחישוב 

 החיסכון בסקר התאורה. 

אנא אשרו כי נדרש להציע ולהתקין גופי תאורה בהתאם לכתב 

 הכמויות.

 בקשה מאושרת



אנא הבהירו מהו קנה המידה הדרוש   2סעיף  21עמוד   .014

 לרמת ההארה הנדרשת בשטח. 

, 10%+-נדרש לעמוד ברמת התאורה הקיימת )האם  .1

  כפי שמופיע בסעיף זה(?

האם נדרש לעמוד ברמת התאורה המוגדרת בתקן  .2

 11%-, גם אם הדבר אומר סטייה של יותר מ11211

 )למעלה או למטה( מהמצב הקיים?

לסוגי  11211. אנא פרטו את הסיווג הדרוש לפי תקן 1        

 הרחובות הקיימים בעיר.

 .11211מוד בדרישות תקן יש לע

הצעת המחיר  בטבלת  –ניקוד. נספח יב'  – 1מסמך ב'   .015

נק' לתחזוקה שוטפת, אך בנספח יב'  22הניקוד מופיע ניקוד של 

 אין כלל מקום למילוי ההצעה. אנא הבהירו. –הצעת המחיר  –

 ראה תגובה לעיל

 האם הצעת המחיר ל"תחזוקה שוטפת" צריכה לכלול את  .016

 ( בלבד?122נספח שירות )עמ'  –ההצעה לכתוב בנספח ח' 

 ראה תגובה לעיל

 אנא הבהירו סעיף זה.  12.1הסכם סעיף   –מסמך ט'   .017

 מהי "התמורה החודשית בגין תקופת האחריות והשרות"?

 ראה תגובה לעיל

 .2)ו(  11.2הסכם סעיף   –מסמך ט'   .018

וכה יקבל את שכבת ומקומות נוספים  מבקשים לאשר כי הז

לטובת תכנון ההחלפה, וכדי יוכל לבצע בה  GISהתאורה של ה

 עדכון של המידע לטובת הנדרש בסעיף זה.

 ראה תגובה לעיל

019. 

מבוקש כי הדרישה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות   .1

)לרבות ההרחבות שנוספו לביטוח זה, כגון רכוש שעליו 

 עובדים, רכוש סמוך וכדומה( תבוטל.

במקום דרישה זו, יהיה על הזוכה במכרז לערוך במשך  . 2

תקופת ביצוע ההחלפה של גופי התאורה ברחבי העיר, את 

 הביטוחים הבאים:

 2,111,111בגבולות אחריות של  –ות כלפי צד ג ביטוח חב  2.1

 לאירוע ובסה"כ. ₪

 21,111,111בגבולות אחריות של  –ביטוח חבות מעבידים   2.2

 לעובד, לאירוע ולתקופת הביטוח. ₪

 יתר הביטוחים המבוקשים יישארו ללא שינוי.

 הנימוקים לבקשה הינם:

מקובל בכפוף לאישור כי הביטוח כולל הרחבה 

 לעבודות חוץ



 ( בהתאם למבוא למכרז, העבודות אשר יבוצעו במסגרת1)

 מכרז זה כוללות את הפעילויות הבאות:

"עבודות התייעלות אנרגטית הכוללת אספקה 
לרבות  , LED והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג

 פירוק גופי תאורה קיימים". 
 

( אמנם המכרז מזכיר גם התקנת עמודי תאורה חדשים, אך 2)
לפי המידע שנמסר העבודות שיבוצעו כוללות החלפת גופי 

 בעמודים קיימים.תאורה 
 
( הפעולה עצמה להחלפת גוף תאורה מבוצעת תוך שימוש 1)

במנוף המותקן על רכב החונה ליד עמוד התאורה הקיים. עובד 
הקבלן מועלה באמצעות המנוף ומחליף את גוף התאורה, 
פעולה הנמשכת בממוצע מספר דקות. עם ביצוע ההחלפה 

 הרכב עובר לעמוד התאורה הבא.
 
הדבר היא כי אין מבוצעות עבודות בניה או ( משמעות 1)

( LEDהקמה כלשהן. יתר על כן, גופי התאורה החדשים )מסוג 
מוכנסים לשימוש בתום יום העבודה, כך שלפי תנאי פוליסת 

 העבודות הקבלניות פוסק הכיסוי בגינם.
 
( ואיל ועלות גוף תאורה נופלת בתחום ההשתתפות 2)

 בעריכת ביטוח זה. העצמית, אין למעשה תועלת כלשהי
 
( לאור תיאור הפעילות, ההרחבות הנדרשות אינן תורמות 2)

 למעשה לכיסוי ומייקרות את הביטוח שלא לצורך.
 
( בתנאים שפורטו, גבול האחריות הנדרש עבור פרק ב' של 3)

עבור פעילות  ₪מיליון  11ביטוח העבודות הקבלניות )
ות הנמשכת כאמור מספר דקות, ואין בה ליצור חב

משמעותית( הינו גבוה ומייקר את הביטוח שלא לצורך. 
 2מבוקש לכן כי גבול האחריות בביטוח צד ג' יועמד בגובה של 

 .₪מיליון 
 
( בנוסף, מבוקש כי בתיאור פעילות המבוטח באישור .)

הביטוח יידרש הקוד הבא )שאר הקודים אינם רלבנטיים 
 לפעילות ההחלפה(:
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 הקודים האחרים יבוטלו.
 להגשת הצעות למכרז המועד האחרון דחיה בהגשת המכרז . 001

 11/11/2121-נדחה עד ליום רביעי 
 12:11בשעה 

יכלול מערכת  ג"ת"במכרז הופיעה דרישה  .  תיקון000

ניהול מתחים המגנה מפני הפרעות רשת, 

או   EN60947-1ניתוק אפס ועומדת בתקן 

דרישה זו מבוטלת ואין לתמחר  –" פתרון ש"ע

 עלות זו.

במידה והעירייה תחליט לבקש מהזוכה שאכן 

להתקין רכיב זה העירייה תשלם תוספת לכל 

 לכל פנס. ₪ 111רכיב כולל התקנה 



 לאישור וזאת המציע ידי על חתום כשהוא, בעת חתימת החוזה שתוגש למסמכי המכרז זה מכתב לצרף יש

 .ההצעה הכנת בעת בחשבון ונלקח הובן, המציע אצל התקבל המכתב כי

 בכבוד רב,

 זאב לכוביצקי, עו"ד

 


