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 2021-01 שאלות ותשובות מכרז סולארי עמק יזרעאל

 

 תשובה שאלה סעיף

האם המועצה או יישובי המועצה מחזיקים באישור כניסה למכסה לאסדרה  כללי

 ?אג'( לאתרים הצפויים להיכלל במכרז 45של גגות קטנים ) התעריפית

אין התחייבות או מצג של המועצה לעניין זה. 

ההסדרה הרלוואנטית למכרז זה הינה כאמור 

  במסמכי המכרז.

בישובים שהם אגודות  . עם זאת,יידרש לא האם הזוכה יידרש להקים מערכות סולאריות גם על גגות מבנים קיימים? 

, בלבד )לפי שיקול דעת הישוב( תשיתופיו

, שיתאפשר ,מבלי שניתן כל מצג בעניין, ייתכן

להקים  ככל והצדדים יהיו מעוניינים בכך,

על גגות מבנים קיימים,  גם מערכות סולאריות

, האגודה אחרות של להתחייבויות, בכפוף לדין

  .בין הצדדים ולהסכם קבלת כל אישור נדרש

לא יהיה "סיור קבלנים" או סיור דומה. ראו  הגשת ההצעות? האם ניתן לקיים סיור טרם 

 הערה להלן.

 

 1.3סעיף 

 להזמנה

נבקש לקבל את רשימת האתרים הצפויים להיכלל במכרז )כולל שטח(, או 

לפחות אינדיקציה למספר ולגודל מגרשי הספורט ומגרשי החניה הצפויים 

 להיכלל במכרז.

 

למסמכי )סוף פסקה ראשונה(  1.3ראו סעיף 

 ההזמנה.

האם ניתן לקבל הערכה, לא מחייבת וראשונית, של סך הפרויקטים  

 הפוטנציאלים מבחינת שטח מ"ר המיועד לקירוי / מס' אתרים.

 ראו הערה לעיל.

 1.7 סעיף

 להזמנה

 בקשה נדחית. נבקש כי במקום המילים : " רשאים ע"פ שיקול דעתם" יירשם "יהיו חייבים"

 2סעיף 

 להזמנה

מבקשים לדחות את המועד האחרון להגיש שאלות הבהרה. לחילופין, לאפשר 

 סבב נוסף לשאלות הבהרה לאחר פרסום התשובות.

 הבקשה נדחית.

 3.6סעיף 

 להזמנה

תר מקבלן והאם ניתן לעמוד בתנאי הסף ביחס לדרישת קבלן רשום באמצעות י

 משנה אחד?

כאמור במסמכי המכרז  ,התשובה חיובית

  המעודכנים.

 3.6.2סעיף 

 להזמנה

א בקשר לעבודות הקירוי נובעת מעבודות 160למיטב הבנתנו, דרישתכם לקבלן 

יודעת לבצע עבודות מסוג זה, ומחזיקה ברישום קבלני בסיווג  חברתנוהתאורה. 

באמצעות רישום קבלן בסיווג  3.6.2א. האם ניתן להוכיח עמידה בתנאי סף 191

 א?191

סמכי המכרז , כאמור במהתשובה חיובית

  .המעודכנים

 

 

 3.7סעיף 

 להזמנה

 

 

על פניו נראה שהמכרז פונה לחברות יזמיות מתחום הסולארי, אך תנאי הסף 

מחייב שהמציע יעמוד בניסיון תכנון, הקמה ותפעול של מערכות  3.7בסעיף 

 סולאריות בעצמו. 

בתחום , חברה יזמית פעילות בין השאר, חברת השקעות החברות שלנו,בקבוצת 

י, וחברת אחזקות, חברה קבלנית בתחום הסולארי. בעלי המניות בשתי רהסולא

החברות זהים. נבקש לאפשר הוכחת עמידה בתנאי הסף של עבודות הסולארי 

 או באמצעות קבלן משנה. באמצעות חברות קשורות

לשם הבהרה בלבד, יצוין כי הדרישה האמורה 

ל הינה לניסיון עבר ש 3.7.1 -ו 3.7בסעיף 

המציע עצמו, במובן זה שהמציע ביצע את 

הפרויקט הרלוואנטי שנכלל באותו ניסיון עבר. 

הקמת  -במידה ורכיב מאותו פרויקט )לדוגמא

הפאנלים על הגג( בוצע באמצעות קבלן משנה 

מטעמו של המציע, זה עדיין עומד בדרישת 

הניסיון האמורה, ככל שהפרויקט בכללותו 

זאת הוא הגורם  בוצע על ידי המציע, ובכלל

וכל כיוצ"ב.  הרלוואנטי שעמד מול המזמין

מצב זהה, אם כי מתייחס  3.7.2לעניין סעיף 

 לפרויקטים שנמשכים בהווה.

לתשומת הלב, מדובר בהבהרה בלבד, לא 

 נאי המכרז.בשינוי ת

 

 

 

 

 

 

 

 3.7.1סעיף 

 להזמנה

או קבלן משנה האם ניתן לשנות ל"ניסיון המציע  -תנאי סף בדבר ניסיון המציע 

 מטעמו"?

 ראו תשובה לעיל.הבקשה נדחית, 



   

 

 3.7.1סעיף 

 להזמנה

  הבקשה נדחית. האם ניתן להסיר את המילה "ישראל" ולהתייחס לכלל הניסיון?

 3.7.1סעיף 

 להזמנה

 ., ראו תשובה להלןקבלתתבקשה מה בשנים הרלוונטיות להוכחת הניסיון המבוקש. 2020נבקש להכליל את שנת 

 3.7.1 סעיף

 להזמנה

מבקשים לאפשר עמידה בתנאי הסף לתכנון והקמה עד למועד הגשת הצעה 

 (.2021, 2020)כלומר מערכות שחוברו קודם למועד הגשה בשנת 

חלקית, כך שהניסיון לעניין  הבקשה מתקבלת

הקמה ותחזוקה של מתקנים סולאריים, יהיה 

 . 5.1.2021עד למועד פרסום המכרז, יום 

 3.7.1סעיף 

 להזמנה

 10מבקשים להבהיר את הדרישה בסעיף המתייחסת "אשר כללו לפחות 

מערכות סולאריות פוטו וולטאיות בשלושה אתרים )גגות( שונים בישראל, כל 

 3 -מערכות ב 3לפחות לאתר." האם הקמת  30KWאחת בעלת הספק של 

 ק"ו עונה על הדרישה? 300אתרים שונים בהספק מינימלי של 

 הבקשה נדחית.

 3.8.1סעיף 

 להזמנה

מבקשים לאפשר עמידה בתנאי הסף כי המציע הוא בעל מחזור הכנסות שנתי 

 (.2020-2018ממוצע בלפחות בשלוש שנים אחרונות למועד הגשה )

 נדחית.הבקשה 

 

 8.1סעיף 

תמחקנה המילים "ואישורי הביטוח המצורפים להסכם יימסרו  –שורה שלישית  להזמנה

ביצוע העבודות", ובמקומן תתווספנה המילים: "אישור למועצה כתנאי לתחילת 

 הביטוח להקמה יימסר למועצה כתנאי לתחילת העבודות".

 

מסמכי המכרז ב ראוחלק זה עודכן, 

 .המעודכנים

 

 

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: 

 

 ביטוחי המועצה בתקופת ההסכם 

לאורך כל תקופת הסכם ההקמה וכן תקופת התפעול והתחזוקה וכתנאי לתחילת 

ביצוע העבודות כלשהן, תערוך המועצה ביטוח רכוש המבטח את רכושה בכל 

אתרי ביצוע עבודות ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי 

-יטוח אשכינונם )להלן יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד הסיכונים המבוטחים בב

מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא 

חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף  24 -תפחת מ

לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינו  המועצה פוטרת את הקבלן ו/או מי מטעמו

המועצה זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או 

שהייתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או 

ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

ובהר כי בסיום ביצוע העבודות והמערכות נשוא הסכם זה, תבטח החברה את מ

הסככות במסגרת פוליסת הרכוש כאמור וכל תנאי סעיף זה יחולו גם בגין 

 הסככות.

 בקשה נדחית.ה

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: הסכם

 כוח עליון .1

 תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון .1.1

אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה של התחייבויותיו לפי הסכם זה 

בשל הפסקה ו/או עיכוב בביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, עקב התרחשות 

 של אירוע כוח עליון לאחר החתימה על הסכם זה. 

, הינו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של מי הסכם זהלצורך  כח עליון

ים נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות, לרבות מלחמה ו/או פעולות מהצדדים, המק

טרור ו/או צווים ו/או תקנות של רשות מוסמכת, לרבות במקרה של מגיפה ו/או 

מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור 

שקידה ראויה, צד ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת, אשר, למרות שננקטה 

 אינו יכול למנען ו/או להגבילן או להקטינן ויש בהן כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו.

על   כל צד יודיע למשנהו בכתב, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, .1.2

התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון. לא הודיע צד למשנהו על אירוע 

ע אותו צד מלטעון ימים ממועד התרחשותו, יהיה מנו 7כאמור בתוך 

 לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע. 

צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה פטור מקיום החיובים  .1.3

אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה 

 בה אותו כוח עליון מונע ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.

 הבקשה נדחית.



   

 

רר את הצד המושפע מהאירוע מביצוע אירוע כוח עליון לא ישח .1.4

התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע 

 התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.

צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מיד  .1.5

 כאשר הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.

להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין  על כל צד .1.6

 ולצמצם כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.

בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע את 

התחייבויותיה לפי הסכם זה, ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך 

בודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. מובהר כי אף צד לא ישתמש ביצוע הע

 באמצעים חלופיים כאמור ללא הסכמת הצד האחר. 

, 6.4סעיפים 

 להסכם: 16

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:

 

 -הגבלת אחריות 

חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות  מובהר ומוסכם כי

ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים 

( המזמין הודיע לספק על כל תביעה או 2( התקבל פס"ד חלוט כאמור )1דלהלן: )

לנהל את ההגנה ולא  דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן

( בשום 3התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב )

 מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. 

 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת 

של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי 

ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו 

בכל מקרה על גובה התמורה החוזית, והחברה הכלכלית בשמה ובשם העירייה 

פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי 

 ף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".המצוין לעיל. הוראות סעי

 הבקשה נדחית.

 

 

   

 10.9סעיף 

 להסכם

מנהל העבודה ימונה בהתאם לחוק ולדרישות  נבקש כי מנהל עבודה ימונה בהתאם לדרישות החוק

 הקבלןהמכרז. למען הסר ספק, מובהר כי על 

 חלה חובה למנות מנהל עבודה.

 4.6.3סעיף 

 להסכם

תפורט במדויק מה כוללת תחזוקת הקירוי ובכל מקרה נבקש כי לא נבקש כי 

תהיה באחריות הקבלן. עם השלמת בניית הסככות תעבור אחריות התחזוקה 

 השוטפת ותחזוקת השבר אל המועצה.

 הבקשה נדחית.

 15.2סעיף 

 להסכם

יצוין כי בכוונת חברתנו, ככל שתזכה במכרז, לחבור לחברה משקיעה אשר 

מו בסופו של דבר שמם בכפוף לאישור המועצה כאמור בסעיף. המתקנים ירש

יובהר כי חברתנו תקים ותתחזק את המתקנים הסולאריים לאורך כל תקופת 

 ההתקשרות

בקשה נדחית, מבלי לגרוע מזכות 

ה לפי שיקול לתת את הסכמת ישוב/המועצה

כאמור בסעיף, לביצוע המחאה ו/או  דעתה,

 לשינוי שליטה בקבלן.

 

 17סעיף 

 להסכם

תמחקנה המילים "כל עוד עלולה להיות לו  –שורה שישית  – 17.1סעיף  .1

אחריות על פי דין, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה. המצאת 

טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה 

 3של תנאי מהותי בהסכם", ובמקומן תתווספנה המילים: "למשך תקופה 

 שנים לאחר סיום ההסכם".

לאחר המילים  –שורה שניה  – 1תת סעיף  –פרק ב' צד ג'  –. 17.3סעיף  .2

 "המבוטח", תתווספנה המילים: "או שיכול היה להיות מהבוטח". 

לאחר המילים  –שורה שניה  – 1תת סעיף  –פרק ב' צד ג'  –. 17.3סעיף  .3

 יות מהבוטח". "המבוטח", תתווספנה המילים: "או שיכול היה לה

תמחקנה  –שורה שניה  – 1תת סעיף  –פרק ב' צד ג'  –. 17.3סעיף  .4

"הכיסוי מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש  המילים 

סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט בפרק א' לפוליסת העבודות הקבלניות, 

לה על גבול אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יע

 האחריות על פי פרק ב' לפוליסת העבודות הקבלניות".

תמחק.  –פסקה שלישית העוסקת בהשתתפויות עצמיות  –. 17.3סעיף  .5

]הקבלן מחזיק בפוליסה פתוחה עם השתתפויות עצמיות קבועות, אין זה 

מעניינה של המועצה להתערב בשיקול הדעת של הקבלן בנושא זה. מה גם 

המילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית  .1

 ות על פי דיןכל עוד עלולה להיות לו אחרי

וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי 

מצד המועצה " ימחקו ובמקומן ירשם " 

ולעניין אחריות מקצועית לתקופה נוספת 

חודשים לאחר תום תקופת  36של 

 ההתקשרות ו/או השירותים".

 הבקשה נדחית. .2

 הבקשה נדחית. .3

 הבקשה נדחית. .4

 הבקשה מתקבלת. .5

 הבקשה נדחית. .6

 הבקשה מתקבלת. .7

בסיפא "לעניין פוליסת העבודות ירשם  .8

 הקבלניות".

 הבקשה מתקבלת. .9

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. .10

 הבקשה מתקבלת. .11



   

 

מיות הנקובות נמוכות באופן בלתי סביר לגבי חלק שההשתתפויות העצ

 מהנזקים[.

המלל המתחיל במילים "ביטוח אחריות  –פסקה ראשונה  – 17.4סעיף  .6

מקצועית מורחב לשפות את המועצה" ימחק, ובמקומו יבוא המלל: "הביטוח 

מורחב לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או 

 הפועלים מטעמו".אחריותו בגין 

תמחק. ]הקבלן  –פסקה רביעית העוסקת בהשתתפויות עצמיות  – 17.4סעיף  .7

מחזיק בפוליסה שוטפת עם השתתפות עצמית קבועה, אין זה מעניינה של 

המועצה להתערב בשיקול הדעת של הקבלן בנושא זה. מה גם שההשתתפות 

 העצמית הנקובה נמוכה באופן בלתי סביר[.

יתווסף המלל: האמור יחול לעניין פוליסת  – 1סעיף תת  –.17.5סעיף  .8

 העבודות הקבלניות בלבד, ולגבי יתר הפוליסות בהרחבי שיפוי כאמור.

תמחק המילה "תמסר" ובמקומה  –שורה שניה  – 5תת סעיף  –.17.5סעיף  .9

 "תשלח". תתווסף המילה:

לאחר המילה "של קבוצת  –שורה ראשונה  – 7תת סעיף  –.17.5סעיף  .10

ביט -ביט של חברת הראל ו/או מגדל-, תתווספנה המילים: "ו/או הראלכלל"

 של חברת מגדל ו/או מנוביט של חברת מנורה ו/או פסגה של חברת הפניקס".

תמחקנה המילים "התקפות  –שורה ראשונה  – 7תת סעיף  –.17.5סעיף  .11

 במועד התחלת הביטוח".

תווסף המילה: לאחר המילה "מנופים", ת –שורה חמישית  – 17.6סעיף  .12

 "ניידים". כמו כן תמחקנה המילים "וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג".

לאחר המילים "אי קיום", תתווספנה המילה:  –שורה ראשונה  – 17.8סעיף  .13

 "בתום לב".

 ימחק. – 17.9סעיף  .14

 ימחק – 17.16סעיף . 15

 הבקשה נדחית. .12

 הבקשה מתקבלת. .13

 הבקשה נדחית. .14

 הבקשה נדחית. .15

 

 17סעיף 

להסכם, 

ביטוחים 

בתקופת 

 התחזוקה

ימחק המלל "ביטוח אחריות מקצועית כל  –שורה חמישית  – 17.17סעיף  .1

עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין" ]בשלב זה, לא מסופק למועצה עוד 

 שום שירות מקצועי שמצדיק עריכת פוליסה כזו[.

 ימחק. – 17.8.1סעיף  .2

המלל המתחיל במילים "ביטוח אחריות מקצועית מורחב  - 17.18.5סעיף  .3

לשפות את המועצה" ימחק, ובמקומו יבוא המלל: "הביטוח מורחב לשפות 

צה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או אחריותו בגין את המוע

 הפועלים מטעמו".

ימחק. ]הקבלן מחזיק  –העוסק בהשתתפויות עצמיות  – 17.18.9סעיף  .4

בפוליסה שוטפת עם השתתפות עצמית קבועה, אין זה מעניינה של המועצה 

ית להתערב בשיקול הדעת של הקבלן בנושא זה. מה גם שההשתתפות העצמ

 הנקובה נמוכה באופן בלתי סביר[.

תמחק המילה "תימסר" ובמקומה  –שורה ראשונה  – 17.18.11סעיף  .5

 תתווסף המילה: "תשלח".

תמחקנה המילים "במכתב רשום" ובמקומה  –שורה שניה  – 17.18.11סעיף  .6

 תתווסף המילה: "תשלח".

לאחר המילה "של קבוצת כלל", תתווספנה המילים: "ו/או  - 17.18.13סעיף  .7

ביט של חברת מגדל ו/או מנוביט של -ביט של חברת הראל ו/או מגדל-הראל

 חברת מנורה ו/או פסגה של חברת הפניקס".

תמחקנה המילים "התקפות במועד  –שורה ראשונה  - 17.18.13סעיף  .8

 התחלת הביטוח".

 חק.ימ – 17.19סעיף  .9

תמחקנה המילים "ללא כל דרישה מצד  –שורה ראשונה  – 17.20סעיף  .10

 המועצה". 

תמחקנה המילים "הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  –שורה שניה  – 17.20סעיף  .11

המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

סביר שימנעו  למתן השירותים על ידו". ]זה שלב ההפעלה של המערכות, לא

 מהזוכה להפעיל את המערכות בשום צורה[. 

 יום". 14-תמחקנה המילים "מ –שורה רביעית  – 17.20סעיף  .12

תמחקנה המילים "על הקבלן לבחון את חשיפתו  –שורה שניה  – 17.24סעיף  .13

 לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם".

הבקשה נדחית , כמו כן לאחר המילים  .1

" יתווספו המילים "אחריות מקצועית

 "וחבות המוצר".

הבקשה נדחית , יצוין בסיפא "בהתאם  .2

 להרחבות השיפוי כדלקמן".

 הבקשה נדחית .3

 הבקשה מתקבלת. .4

 הבקשה מתקבלת. .5

 הבקשה נדחית. .6

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. .7

 הבקשה מתקבלת. .8

 הבקשה מתקבלת. .9

 הבקשה מתקבלת. .10

 הבקשה נדחית. .11

 הבקשה נדחית. .12

 הבקשה נדחית. .13

בנוסח  17.18.6סעיף מספר  יתווסף .14

כדלקמן: "ביטוח חבות המוצר מורחב 

לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם 

 המוצרים ו/או המתקנים".

לאחר המילים "ביטוח  17.18.7בסעיף  .15

אחריות מקצועית" יתווספו במילים "ו/או 

 חבות המוצר"

 

 – 1נספח 

אישור קיום 

 –ביטוחים 

מבוקש להוסיף נוסחים המקבילים בחברות ביטוח  –וסח "ביט" הפניה לנ .1

 אחרות.

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. .1

 הבקשה נדחית. .2

 הבקשה נדחית. .3



   

 

אישור ביטוח 

 העבודות

מבקש האישור מוגדר  – 322ימחקו הקודים " –פרק אחריות כלפי צד ג'  .2

 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' ".  – 329"-ו כצד ג" 

 .302מבוקש כי מחק קוד  –פרק אחריות מקצועית  .3

 

 –א' -1נספח 

אישור קיום 

 –ביטוחים 

אישור ביטוח 

 העבודות

מבוקש להוסיף נוסחים המקבילים בחברות ביטוח  –הפניה לנוסח "ביט"  .1

 אחרות.

ביטוח אחריות מקצועית ימחק ]בשלב זה, לא מסופק למועצה שום שירות  .2

 מקצועי שמצדיק עריכת פוליסה כזו[.

 נוספת.הבקשה מתקבלת כחלופה  .1

 הבקשה נדחית. .2

 

 –א' -1נספח 

אישור קיום 

 –ביטוחים 

אישור ביטוח 

 העבודות

 יתווסף סעיף נוסף עבור ביטוח חבות המוצר  .1

 098יתווסף קוד  –פירוט השירותים  .2

במסגרת מסמכי המכרז  ראו אישור מתוקן

 .המעודכנים

הבהרות  

 נוספות

 אישור קיום חיבור לחברת חשמל בכל אתר

 

 אין התחייבות או מצג של המועצה בעניין. 

 ,3.10.4, 3.1 ,1.24 בסעיפים , בכלל זאתתוספות/עדכונים/הבהרות 

וכן בסעיף  למסמכי המכרז 1בטופס  ,להזמנה 16, 12 ,10.3.4

 להסכם. 17 -ו 4.7.1ההגדרות, סעיף 

 ראו במסמכי המכרז המעודכנים.

 26.1.2021נדחה ויהיה ביום  "להנהמועד  המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז. 

 כאמור במסמכי המכרז המעודכנים.

 גודל החיבור בכל אתר 

 

 .אין התחייבות או מצג של המועצה בעניין

 האם האתר צרכן חשמל 

 

  .אין התחייבות או מצג של המועצה בעניין

 מה גודל האסדרה  

 

, ראו אין התחייבות או מצג של המועצה בעניין

  .למסמכי המכרז 1.24האמור בסעיף 

למען הסר ספק בלבד, מובהר כי מסמך  היחס בין קובץ שאלות ותשובות זה לבין מסמכי המכרז המעודכנים. 

על מסמכי המכרז  רהבהרות זה אינו גוב

המעודכנים אלא מבהיר אותם בלבד, כאשר 

במקרה של סתירה, יגבר האמור במסמכי 

 המכרז המעודכנים.

 


