25/01/18

מענה לשאלות הבהרה  ,מכרז  29/2017לאספקה ,התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור
חשמל על גגות מבני העירייה
.1

סעיף  - 3.6.2האם אפשר לתקן את הסעיף ל 'המציע בנה מערכות בהספק מצטבר של 10 MWp
לפחות נכון למועד הגשת ההצעה ,ומפעיל שירות ותחזוקה לחלק מהם'?

תשובה :מובהר כי עבודת אחזקה על בסיס קריאה – הינה גם עבודת אחזקה .לכן במידה והינך מפעיל תחזוקה על
בסיס קריאה לחלק מלקוחותיך (שסך הספקם מעל  ,)MWP10זה מקובל.
.2

הלן התייחסותנו לפרק האחריות בהסכם ה  EPCהנלווה למכרז (סעיף  14להסכם ה)EPC

שורה ראשונה  -לאחר המילה "אחראי" ,יתווספו המילים" :על פי דין" .וכן ימחקו
סעיף - 14.2
המילים "ו/או לחבריו".
סעיף - 14.3

לאחר המילים "אחראי" ,יתווספו המילים" :על פי דין".

שורה שניה -

שורה שלישית  -תימחק המילה "במישרין".
סעיף - 14.4

שורה ראשונה  -לאחר המילה "אחראי" ,יתווספו המילים" :על פי דין".

ימחקו המילים "מביצוע העבודות על ידי הקבלן שבהתאם להסכם זה
שורה שניה -
והנובעות ממנו" ,ובמקומן יתווספו המילים" :כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן"
שורה רביעית -

ימחקו המילים "ו/או לפצות"

תשובה :לגבי כל סעיפי שאלה  ,2לא מתקבל שינוי כלשהו.
.3

להלן התייחסותנו לפרק הביטוח בהסכם ה ( EPCסעיף  20להסכם ה EPCהנלווה למכרז)

סעיף - 20.1

לסיפא של הסעיף יתווספו המילים" :אולם לעניין עבודות קבלניות ,מתחייב הקבלן לערוך
ביטוח זה לא יאוחר מ –  7ימים לפני מועד תחילת העבודות".
ימחקו המילים "ובכל מקרה לתקופה שלא תפחת מ –  7שנים ממועד
סיום העבודות כהגדרתו בהסכם (המאוחר מבין המועדים)".

סעיף - 20.2

שורה שניה -

סעיף - 20.4

שורה ראשונה  -תימחק המילה "מתחייב" ,ובמקומה תתווסף המילה" :רשאי".
שורה שלישית  -ימחקו המילים "לעניין ביטוחי חבויות ,הביטוח יורחב לכלול את
המזמין ו/או מי מטעמו בשם המבוטח לעניין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי
מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערכו הביטוחים עבור כל אחד מיחידי
המבוטח".

סעיף - 20.5

ימחק.

סעיף - 20.16

שורה שניה -

סעיף - 20.17

שורה שלישית  -תמחק המילה "הבלעדית" ,ובמקומה יתווספו המילים" :על פי דין".

סעיף - 20.20

שורה שניה -

ימחקו המילים "ביטוחים הזהים בתנאיהם לביטוחי הקבלן",
ובמקומן יתווספו המילים" :ביטוחים נאותים בקשר עם פעילותם".

ימחקו המילים "המשמש את הקבלן בכל הקשור לביצוע השירותים",
ובמקומן יתווספו המילים" :המובאים על ידי הקבלן לאתר העבודות".

תשובה :לגבי כל סעיפי שאלה  ,3אישורי הביטוח והתיקונים הנדרשים – מקובלים.
.4

להלן התייחסותנו לפרק האחריות בהסכם התחזוקה והתפעול (סעיף  13להסכם התחזוקה והתפעול הנלווה
למכרז)

סעיף - 13.1

לאחר המילים "יהיה אחראי" ,יתווספו המילים" :על פי דין".

סעיף - 13.2

שורה שניה – תימחק המילה "ונוהג".

תשובה :לגבי כל סעיפי שאלה  ,4לא מתקבל שינוי כלשהו.
.5
סעיף - 1.7
סעיף - 2.1

להלן התייחסותנו לנספח הוראות הביטוח בהסכם התחזוקה והתפעול (נספח ג' להסכם התחזוקה והתפעול
הנלווה למכרז)
שורה ראשונה  -ימחקו המילים "כל הביטוחים" ,ובמקומן יתווספו המילים" :ביטוחי
הרכוש".
שורה שניה -

לאחר המילים "ובסביבתו" ,יתווספו המילים" :לרבות במפורש
המתקנים נשוא הסכם התחזוקה והתפעול".

שורה רביעית -

ימחקו המילים "ולא יחול על נזקים עד לגובה של ."₪ 5,000,000

תשובה :לגבי כל סעיפי שאלה  ,5אישורי הביטוח והתיקונים הנדרשים – מקובלים.

