
 

 

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 אספקת, התקנה ואחזקת מזגנים    24/2021מסגרת פומבי מס' מכרז 

 
 תשובה שאלה  סעיף הזמנה/מפרט/חוזה  מס"ד

נבקש להוסיף למסמכי המכרז  כללי  כללי  . 1
כנספח את מחירון דקל העדכני  

אשר רלוונטי למכרז זה ואליו יש  
 להתייחס.  

. 
ניתן לראות את מחירון 

במחלקת  דקל  
תשתיות בעירייה )רח' 

א'    8ז'בוטינסקי   קומה 
בקריית מלאכי( בימים  

ו/או     7.10.21
בין השעות   11.10.21

10:00 14:00   
 

מבקשים כי לא יתקיים מו"מ  אנו  1.13.10 הזמנה  . 2
לאחר בחירת הזוכה, שכן לשם כך 

נערך המכרז כהליך שוויוני  
ומסודר אשר כל התנאים מוצגים 

 בו מלכתחילה. 

 אין שינוי בסעיף 

מועד   מסמך א'   – הזמנה . 3
אחרון  
להגשת  
הצעות  
לתיבת  

 המכרזים 

המועד האחרון לפרסום מענה 
העירייה לשאלות ההבהרה הוא  

, בעוד  16:00בשעה  07.10.21-ה
שהמועד האחרון להגשת הצעות  

לתיבת המכרזים הוא ביום  
. אין די  09:00בשעה   14.10.21

מרווח זמן בין המועדים בכדי  
להתכונן כראוי להגשת ההצעה.  

אנו מבקשים דחייה ליום  
נתנו  לפחות, כך שיי  18.10.2021

ימי עסקים להיערכות   7לפחות 
 בהתאם למענה.  

 הבקשה נדחית 
 

מדד ערבות   מסמך א'   – הזמנה . 4
 ההצעה 

נבקש להבהיר מפורשות למה 
הכוונה במדד האחרון שפורסם, 
לאיזה חודש מתייחס בכדי שלא 

 תהיה טעות בכתב הערבות.  

האחרון  המדד 
למועד   שפורסם עובר 

להגשת   האחרון 
ל עם  הצעות  מכרז. 

לעיל   באמור  אין  זאת 
כדי לגרוע  מסיפא של 

לתנאי הסף   2.1סעיף  
כך   מובהר  :"  הקובע 

ערבות   כי:  ומוסכם 
מהנדרש   גבוה  בסכום 

שאינה  או   ערבות 
צמודה למדד או צמודה  

אחר  חודש  או    לכל 
לתקופה   ערבות 
מהתקופה   מאוחרת 

תחשב  שנדרשה,  
לכל   תקינה  כערבות 

 ".דבר ועניין



 

,  4נבקש למחוק בסעיף זה בשורה  2.1 הזמנה  . 5
את המילים: "או לא צמודה" וכן  

את המילים: "או   13בשורה 
ערבות שאינה צמודה למדד או",  
שכן בכתב הערבות צוין מפורשות  
כי מדובר בערבות צמודה ועל כן  

 הנוסח הזה מבלבל.   

ראו   בסעיף.  שינוי  אין 
 גם תשובה לעיל

 

"זה"   2פסקה  1.5נספח   – הזמנה . 6 המילה  את  למחוק  נבקש 
הפסקה   של  הראשונה  בשורה 
סופר   טעות  נפלה  שכן  השנייה, 

 והמילה "זה" מופיעה פעמיים. 
כמו כן, בהתאם לבקשתנו לעיל,  
נבקש לחדד לאיזה חודש בדיוק  

 מתייחס המדד.  

למחיקת   הבקשה 
"זה"   המילה 

  מתקבלת" .
 

באשר לבקשה הנוגעת  
תשובתי  ראו  למדד 

הבהרה    4לשאלת 
 לעיל.

 

והואיל   חוזה  7.
 הראשון 

נבקש לתקן את שם המכרז כפי  
שפורסם בהזמנה באופן הבא: 

"מכרז מסגרת פומבי מס'  
לאספקת, התקנה   24/2021

 ואחזקת מזגנים".

אין צורך בתיקון שכן  
נאמר בראש המכרז כי  

המכרז הינו מכרז  
 מסגרת  

  –פרק א'  חוזה  . 8
אספקה  
והתקנת  
המזגנים,  

   2סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: 
"במישרין ו/או בעקיפין", את 

המילים: "בשל מעשה ו/או מחדל  
 של נותן השירות".  

 אין שינוי בסעיף 

  



 

 

 

  –פרק ב'  חוזה  . 9
תחזוקת  
המזגנים,  

 1סעיף 

נבקש לשנות בשורה השנייה את 
שעות"   24המילים: "תוך  
 שעות".  48למילים: "תוך  

 אין שינוי בסעיף 

  –פרק ב'   חוזה  . 10
תחזוקת  
המזגנים,  

 5סעיף 

נבקש להוסיף בסיפה של הסעיף  
את המילים: "בשל מעשה ו/או  

 מחדל של נותן השירות". 

 אין שינוי בסעיף 

  –פרק ב'  חוזה  . 11
תחזוקת  
המזגנים,  

 6סעיף 

נבקש להוסיף בסיפה של הסעיף  
 את המילים: "ככל הניתן". 

 אין שינוי בסעיף 

נבקש לשנות את המילים "ברמה   ( 2ס"ק ) 4 חוזה  . 12
גבוהה" בשורה האחרונה בסעיף,  

למילים: "ברמה הנדרשת בהתאם  
 לתנאי הסכם זה".  

 אין שינוי בסעיף 

של    נבקש (5)ס"ק   11 חוזה  . 13 השיפוי  חובת  את  לתקן 
השירות בכפוף  נותן  שתהא  כך   ,

לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק  
לא   שביצועו  חלוט,  וכל  דין  עוכב 

הזדמנות    נותן השירות עוד ניתנה ל
 להתגונן.  

לכך, נבקש לעדכן את  בהתאם
הסעיף באופן הבא: "חובת השיפוי  

תקום ובלבד נותן השירות של 
תקיים את התנאים  עירייהשה

( תודיע  1המצטברים הבאים: )
בסמוך לאחר קבלת  נותן השירות ל

נותן  ( תיתן ל2כל דרישה/תביעה; )
לנהל את ההגנה  אפשרות   השירות

( לא 3מול כל דרישה/תביעה; )
תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת 

לכך מראש ובכתב;  נותן השירות
לקבוע   לנותן השירות( תאפשר 4)

את קו ההגנה וזהות עורך הדין  
( תמציא 5שינהל את ההליך; )

כל מסמך או מידע   נותן השירותל
שיידרש לניהול הגנתו בפני  

 דרישה/תביעה". 

 שינוי בסעיף אין 

נבקש להוסיף בשורה הראשונה   (  2)ס"ק   13 חוזה  . 14
לאחר המילים: "תוך תקופת 

האחריות הנ"ל", את המילים: 
"בהתאם לתנאי האחריות של 

 נותן השירות".  

 אין שינוי בסעיף 

נבקש להוסיף כי אם הפגם אינו   14 חוזה  . 15
ניתן לתיקון גם לאחר אישורו של  
נותן השירות ולא רק לדעת המנהל  
בלבד, אז נותן השירות יהיה חייב  
 בתשלום פיצויים כאמור בסעיף.  

 אין שינוי בסעיף 

  



 

 

 

-1)ס"ק   15 חוזה  . 16
2) 

, נותן השירותנבקש כי אחריות 
וכן,   לנזקים ישירים בלבד. תוגבל 

הוסיף הוראה מפורשת, נבקש ל
נותן  "מובהר כי אחריות לפיה: 

תהיה אך ורק ביחס  השירות
לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה 

נותן  ממעשה או מחדל של 
לא  נותן השירות, וכי  השירות

יישא באחריות לנזקים עקיפים, 
תוצאתיים, לרבות כלכליים  

ואגביים )לרבות אובדן הכנסה 
  עירייהומניעת רווח( שייגרמו ל
כמו כן,  ו/או לצד שלישי כלשהו. 

לא תחול    נותן השירותאחריות 
ככל שהנזק או האובדן נגרם על  

  עירייהידי מעשה או מחדל של ה
ו/או מי מטעמה וכן, לא תחול 

במקרה בו הנזק נגרם עקב "כוח  
עליון" ובכלל זה, פגעי טבע,  

 . "מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב

 אין שינוי בסעיף 

של    נבקש (3)ס"ק   15 ה חוז . 17 השיפוי  חובת  את  לתקן 
השירות בכפוף  נותן  שתהא  כך   ,

לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק  
וכל   עוכב  לא  שביצועו  חלוט,  דין 

הזדמנות    נותן השירות עוד ניתנה ל
 להתגונן.  

לכך, נבקש לעדכן את  בהתאם
הסעיף באופן הבא: "חובת השיפוי  

תקום ובלבד נותן השירות של 
תקיים את התנאים  עירייהשה

( תודיע  1המצטברים הבאים: )
בסמוך לאחר קבלת  נותן השירות ל

נותן  ( תיתן ל2כל דרישה/תביעה; )
אפשרות לנהל את ההגנה   השירות

( לא 3מול כל דרישה/תביעה; )
תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת 

לכך מראש ובכתב;  נותן השירות
לקבוע   לנותן השירות( תאפשר 4)

את קו ההגנה וזהות עורך הדין  
( תמציא 5שינהל את ההליך; )

כל מסמך או מידע   נותן השירותל
שיידרש לניהול הגנתו בפני  

 דרישה/תביעה". 

 ן שינוי בסעיף אי

נבקש להכפיף סעיף זה לכך שזכות   (4)ס"ק   15 חוזה  . 18
העירייה לקיזוז תהא בכפוף  

לסכומים מוכחים בלבד, כאמור  
 .  15בסעיף 

 אין שינוי בסעיף 

)ס"ק   18 חוזה  . 19
1.6) 

נבקש למחוק את המילים:  
 "להנחת דעתה". 

 אין שינוי בסעיף 

  



 

 

 

 

הראשונה   .1 (2)ס"ק   18 חוזה  . 20 בשורה  לתקן  נבקש 
, אשר ככל 18את הסעיף לסעיף  

 הנראה הכוונה אליו.  
השנייה,  .2 בשורה  להוסיף  נבקש 

"השירות   המילים:  לאחר 
המילים:  את  בפועל",  שניתן 
"וכן עבור הזמנות שהוזמנו ולא  

 ניתן לבטלן".  
 

במקום  .1
בוטל  המילים: " 

שלא   ההסכם 
הסיבות   מחמת 
בסעיף   המנויות 

" דלעיל  1.14
" י בוטל  . בוא: 

שלא   ההסכם 
הסיבות   מחמת 
בסעיף   המנויות 

 " דלעיל 18
הבקשה   .2

יובהר   נדחית. 
בו   במקרה  כי 
הזמנות  בוצעו 
ניתן  ולא 

לבטלן, 
תהא  העירייה 

רשאית 
להפעיל שיקול 

 דעת בעינין" 

של הסעיף   נבקש להוסיף בסיפה  (3)ס"ק   19 חוזה  . 21
את המילים: "בכפוף להוראות  

 הסכם זה".  

 אין שינוי בסעיף 

-3)ס"ק   19 חוזה  . 22
4) 

נבקש לחדד כי נותן השירות יישא  
בהוצאות העירייה רק במקרה בו  
העירייה נאלצה להתקשר עם נותן  
שירות אחר ו/או עובדים מטעמה  
עקב מעשה ו/או מחדל של נותן  

 השירות.  

 אין שינוי בסעיף 

לפיצוי (1)ס"ק   20 חוזה  . 23 ביחס  לקבוע    ים נבקש 
 ם, כדלקמן: מיהמוסכ

יהוו  ם  מיהמוסכ  ים הפיצוי .1
ביחס  ובלעדי  יחיד  כסעד 

 .  זה ףלהפרות המפורטות בסעי

הטלת   .2  םי יפיצו ה טרם 
למימוסכה תינתן  נותן  ם, 

  14התראה מראש של    השירות
מתן   עם  יחד  לפחות,  ימים 
ולהוכיח  ולנסות  לטעון  זכות 

 אחרת.

הזכות  .3 את  להחריג  נבקש 
נוגע  לגבות פיצויים מוסכמים ב

בסעיף האמורים  , למקרים 
בשליטת לא  שבנסיבות   היו 

 . נותן השירות

פיצויים מוסכמים ששולמו על   .4
לו, יושבו  השירות  נותן   ידי 

 אין שינוי בסעיף 



 

הצמדה, בו    בתוספת  במקרה 
את  השלים  השירות  נותן 

 אספקת המזגנים במועד.  

נבקש להפחית את סכום הפיצויים  
₪ במקום  500-המוסכמים ל

1,000   .₪ 
  



 

 

 

 

מכוח   נבקש כי כל קיזוז שיתבצע 21 חוזה  . 24
רק ביחס לסכום   ה זה, יהי הסכם 

ויבוצע    הסכםקצוב ומוכח על פי ה
לנותן  רק כנגד סכומים המגיעים 

זה בלבד,  סכםעל פי ה  השירות
ורק לאחר מתן התראה בכתב 

יום לפחות    14של   נותן השירותל
הזדמנות   וולאחר שניתנה ל 

ככל   ו.להתגונן טרם ביצוע 
תחליט למרות כל   שהעירייה

האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר  
  נותן השירותלא ייחשב כהסכמת 

)לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז( 
  נותן השירותוכן לא יגרע מזכויות  
 . לפי כל דין

 אין שינוי בסעיף 

 72נבקש לתקן את המילים: " (2)ס"ק   25 חוזה  . 25
ימי עסקים" כאשר  5-שעות" ל 

 מדובר במשלוח דואר רשום.  

 אין שינוי בסעיף 

 


