
 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

6.6.19תאריך:   

 

 2019/4תשובות לשאלות הבהרה מכרז 

 תותשתיות תקשורת פסיביאספקה, התקנה ומתן אחריות ללמכרז פומבי 

 תשובה שאלה סעיף' מס מס' סידורי

 כתב כמויות 1

  2, סעיף 1 פרק

 17-18סעיפים 

אספקה : "בכתב הכמויות נרשם
והתקנת כבל פלדה שזור לתלייה 

 ..."עילית בקוטר 
הביא בחשבון ולתמחר האם ל

במחיר ביחידה אמצעים לעבודה 
 (?מנוף/במה)בגובה 

 שרות זה נדרש לעיתים רחוקות.

במרבית המקרים לא נדרשות במות 
אלא ניתן להגיע ולהתקין בעזרת  ,ומנוף

קומות( או מגג המבנה. 2סולם )עד   

 אספקה ללוהמחיר כיחד עם זאת, 
. כךללתת פתרון  ידרשוהמציע י ,התקנהו

 ,בכל דרך שיבחר תמחררשאי לציע המ
לפי  ,עלות במה או מנוףאו לא כולל כולל 

.שיקול דעתו  

 

 כתב כמויות  2

  2, סעיף 1פרק 

 17-21סעיפים 

 ,בכתב הכמויות 
 ?מהי יחידת המידה

 

 יחידת המידה היא מטר 

נספח ב' הסכם  3
 התקשרות

 אחריות לנזיקין 

 13.1סעיף 

 יש " אחראי: "לאחר המילהא. 
 ".על פי דין: "הוסיף את המללל

ולכל נזק : "יש למחוק את המללב. 
 ".אחר

הספק : "יש למחוק את המללג. 
 ". חוק השומרים... פוטר

 א. מקובל.

 

 ב. מקובל.

 

 ג. לא מקובל.

 

נספח ב' הסכם  4
 התקשרות

אחריות לנזיקין 
 13.2סעיף 

" מייד: "יש למחוק את המילהא. 
 1רה שו". )תוך זמן סביר: "ולכתוב
 (.4ושורה 

 
: יש למחוק את המילהב. 

". ממעשי: "ולכתוב" מפעולות"
 (. 4ושורה  1שורה )
 

" או/ו: "יש למחוק את המללג. 
 "(.ממחדליו: "לאחר המילה)
 

יש להוסיף את , בסוף הסעיףד. 
שיפוי כאמור בסעיף : "המלל הבא

זה כפוף לפסק דין חלוט ובלבד 
שהמזמין הודיע לספק על כל 

או דרישה מיד עם קבלתה /תביעה ו
ונתן לספק הזדמנות להתגונן 

 . מפניה

 לא מקובל.א. 

 

 ב. מקובל.

 

 מקובל.לא ג. 

 

ד. הנוסח יתוקן כדלקמן: שיפוי כאמור 
בסעיף זה כפוף לפסק דין שלא עוכב 

 ובלבד שהמזמין הודיע לספק על ביצועו, 
בתוך זמן סביר או דרישה /כל תביעה ו

הזדמנות נתן לספק  ,קבלתהממועד 
ולא התפשר בשמו  ,להתגונן מפניה



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

או ללא אישורו של הספק /ובמקומו ו
 .מראש ובכתב

נספח ב' הסכם  5
 התקשרות

 אחריות לנזיקין

 מגבלת האחריותיש להוסיף את א. 
 :כדלקמן

    הגבלת אחריות" 

חבות הספק ואחריותו בכל מקום 
או /בו נושא הספק באחריות ו

הסכם זה או בשיפוי על פי /בפיצוי ו
: כפופה לתנאים המצטברים דלהלן

הספק נושא באחריות על פי דין ( 1)
( 3)ד חלוט "התקבל פס( 2)לנזק 

המזמין הודיע לספק על כל תביעה 
או דרישה כאמור מיד עם היוודע 
לו על כך ואפשר לספק לנהל את 

ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו 
או ללא אישורו של הספק מראש /ו

ם מקרה הספק לא בשו( 4)ובכתב 
או /יישא בנזקים עקיפים ו

תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין 
 . או מחדל של המזמין/מעשה ו

ועל אף , על אף האמור בסעיף זהב. 
, כל הוראה אחרת בהסכם זה

מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות 
הספק והשיעור המרבי של 

או /או השיפוי ו/הפיצויים ו
 או דמי הנזק בהם/ההוצאות ו

יישא הספק על פי הסכם זה או על 
לא יעלו בכל מקרה על גובה , פי דין

התמורה תחת הסכם זה והמזמין 
ומוותר בזאת על  פוטר את הספק

כל תשלום העולה על סכום הפיצוי 
הוראות סעיף . המרבי המצוין לעיל

זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 
 ".או ביטולו/ו

 הספק לא יהיה אחראי לנזק עקיף אוא. 
מקובל, למעט  לגבי היתר לאתוצאתי. 

 לעיל. 4האמור בתשובה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב. לא מקובל.

 

נספח ב' הסכם  6
 התקשרות

         ביטוח

 14.1סעיף 

יש " לטובת המזמין: "לאחר המלל
בכפוף : "להוסיף את המלל

 ". להרחבי שיפוי

 
 מאושר



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

נספח ב' הסכם  7
 התקשרות

          ביטוח

 14.3סעיף 

או למי /ו" :יש למחוק את המלל. א
 (.2ושורה  1שורה ". )מטעמו

 
לרכוש כאמור : "לאחר המללב. 

יש להוסיף את  (,5שורה )לעיל 
ובלבד שהספק זכאי : "המלל

לשיפוי בגינם בהתאם לביטוחי 
הרכוש ואבדן תוצאתי הנערכים על 

או היה זכאי לשיפוי אלמלא /ידו ו
ההשתתפות העצמית הנקובה 

 ."בפוליסות
 

 מאושר .א

 לא מאושר .ב

נספח ב' הסכם  8
 התקשרות

     ביטוח 

 14.4   סעיף

באופן : "יש למחוק את המלל
" ימים 3 -מיידי ולא יאוחר מ

 ".תוך זמן סביר: "ולכתוב

ימי  7מאושר לרשום תוך 
 עסקים

נספח ב' הסכם  9
 התקשרות

    ביטוח 

 14.8   סעיף

לפי : "יש למחוק את המללא.
 ". או/הסכם זה ו

יש " דין: "בהמשך לאחר המילהב.
 ".ישראלי"  :להוסיף

 לא מאושר  .א
 
 
 מאושר להוסיף " ישראלי"  .ב

נספח ב' הסכם  10
 התקשרות

       ביטוח 

 14.9 סעיף 

לפי : "יש למחוק את המללא. 
 ". או/הסכם זה ו

יש " דין: "בהמשך לאחר המילהב. 
 ".ישראלי"  :להוסיף

 לא מאושר  .א
 

 
 י"מאושר להוסיף " ישראל .ב

נספח ב' הסכם  11
 התקשרות

  ביטוח 

 14.10  סעיף 

הספק : "יש למחוק את המללא. 
באופן ...מתחייב להביא לידיעת

 ". חלקי לקבלני משנה מטעם הספק

הספק יהא : "לאחר המללב. 
: יש להוסיף את המלל" אחראי

 ".על פי דין"

 א. לא מאושר
 
 
 
 
 

 ב. לא מאושר

נספח ב' הסכם  12
 התקשרות

     ביטוח

 14.11   סעיף

יש להוסיף את , בסוף הסעיף
אי , למרות האמור לעיל" :המלל

המצאת אישורי הביטוח בהתאם 
להוראות כאמור לא תהווה הפרה 
של ההסכם אלא אם המזמין שלח 

הודעה לקבלת אישורי הביטוח 
והספק לא פעל להעברת האישורים 

ימי עבודה ממועד  10תוך 
 ".הבקשה

 מאושר



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

אישור  –' נספח ה 13
 ביטוח

 ביטוח חבות מעבידים 

אשר לא : "יש למחוק את המלל. 1
 ".של מסך ויפחת

 
היה : "יש למחוק את המלל. 2

 ".היה ויקבע: "ולכתוב" ויטען
 

 ביטוח צד שלישי 

: יש להוסיף" דין: "אחרי המילה. 1
 ".ישראלי"
 
אשר לא : יש למחוק את המלל. 2

 ".יפחת מסך
 
או מי /ו: "יש למחוק את המלל. 3

או /עובדיו ו: "ולכתוב" מטעמו
 ".מנהליו

 

 ביטוח חבות מוצר 

יש להוסיף ", דין: "לאחר המילה. 1
 ".ישראלי: "את המלל

 
לרבות : "יש למחוק את המלל. 2

 ".נזק תוצאתי
 
או /ו: "יש למחוק את המלל. 3

 ".הבאים מטעמו
 
: יש למחוק את המילה. 4
 ".לרבות"
 
לא אשר : "יש למחוק את המלל. 5

 ".מסך של ויפחת
 
או /ו: "יש למחוק את המלל. 6

עובדיו : "ולכתוב" הבאים מטעמו
 ".או מנהליו/ו
 
יש " חודשים 12: "לאחר המלל. 7

ובלבד שלא : " להוסיף את המלל
קיימת פוליסה המכסה את אותה 

 ".חבות אצל מבטח אחר
 

 ביטוח אחריות מקצועית 

יש להוסיף " דין: ,לאחר המילה. 1
 ".ישראלי" :את המלל

 
או מי /ו: "יש למחוק את המלל. 2

עובדיו : "ולכתוב" מטעמו לרבות
 ".או מנהליו כתוצאה מ/ו
 
: יש למחוק את המילה. 3
 ".לרבות"
 
לא אשר : "יש למחוק את המלל. 4

 ".יפחתו מסך של

 ביטוח חבות מעבידים 

. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל 1
אישור הביטוח שיוגש חתום על ידי ב

 חברת הביטוח
 . מאושר2
 

 

 ביטוח צד שלישי 

 . מאושר1
 
. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל 2

באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי 
 חברת הביטוח

 
 . לא מאושר 3
 

 ביטוח חבות מוצר 

 . מאושר1
 
. לא מאושר, ניתן לרשום לאחר 2

המילים: נזק תוצאתי" את המילים:" 
 עקב כך"

 
 . לא מאושר3
 
 . מאושר4
 
. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל 5

באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי 
 חברת הביטוח

 
 . לא מאושר6
 
 . מאושר7
 

 

 

 

 ביטוח אחריות מקצועית 

 . מאושר1
 
 
 . לא מאושר2
 
 
 
 . מאושר3
 
 
. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל 4

באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי 
 הביטוח חברת



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 
 " מרמה: "יש למחוק את המילה. 5
 
הפרת :"יש למחוק את המלל . 6

 ".סודיות
 
אבדן : "מלליש למחוק את ה. 7

 ".או לרכוש/לגוף ו
 
או של /ו: "יש למחוק את המלל. 8

עובדיו : "ולכתוב" הבאים מטעמו
 ".או מנהליו/ו
 
יש " חודשים 6: "לאחר המלל. 9

ובלבד שלא : "להוסיף את המלל
קיימת פוליסה המכסה את אותה 

 ".חבות אצל מבטח אחר

 
 . לא מאושר5
 
 . מאושר6
 
 . לא מאושר7
 
 
 
 . לא מאושר8
 
 
 
 . מאושר9

אישור  –' נספח ה 14
 ביטוח

 הוראות כלליות 

יש להוסיף לאחר  – 1סעיף . 1
המילים: "מהדורה" את השנה 

2010 . 

: יש למחוק את המלל – 6סעיף . 2
 ".והבאים מטעמו"

" 60"יש למחוק  – 7סעיף . 3
 ".30: "ולכתוב

יש למחוק את  –בסוף האישור . 4
ובלבד שאין בשינוי : "המלל הבא

האמור כד לגרוע מתנאי הפוליסות 
 ".המקוריות

יש להוסיף לסוף האישור את . 5
 :המלל הבא

 

 

 

 
 

לא מאושר, אך התוספת תתקבל .  1
באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי 

 חברת הביטוח

 . לא מאושר2

 . מאושר3

 

 . לא מאושר4

 

 

 . מאושר5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 

15 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 17סעיף 

אספקה והתקנת כבל פלדה שזור 
  מ"מ 4לתליה עילית בקוטר 

נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה 
אורך ולפי לפי מחיר  יקבע לפי מטר

 . ליחידה כפי שרשום במכרז

 

 2 'מסתשובה ראו 

 

16 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 18סעיף 

אספקה והתקנת כבל פלדה שזור 
  מ"מ 6לתליה עילית בקוטר 

נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה 
יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר 

 . ליחידה כפי שרשום במכרז 

 

 2 'מסתשובה ראו 

 

17 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 19סעיף 

אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 
כולל שלות , חסין אש, מ"מ 23

 .ואביזרים נדרשים

נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה 
יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר 

 . ליחידה כפי שרשום במכרז 

 

 2 'מסתשובה או ר

 

18 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 20סעיף 

תקנת צינור מריכף ירוק אספקה וה
כולל שלות , חסין אש, מ"מ 29

 .ואביזרים נדרשים

נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה 
יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר 

 . ליחידה כפי שרשום במכרז 

 

 2 'מס תשובהאו ר

 

19 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 21סעיף 

אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 
שלות  כולל, חסין אש, מ"מ 35

 .ואביזרים נדרשים

נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה 
יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר 

 . ליחידה כפי שרשום במכרז 

 

 2 'מס תשובהראו 

 

20 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 30סעף 

 "4ל בקוטר עד "כנ

 נבקש לקבוע ביחידת המידה 
 במקום קידוח " קידוח בודד"

 

  .קידוח בודדבטבלה כתוב 

"ב טבלת אקסל מתוקנת, אשר מצ
מחליפה את הטבלה שצורפה למסמכי 

   המכרז.



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 

21 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 31סעיף 

 "6ל בקוטר עד "כנ

 נבקש לקבוע ביחידת המידה 
 במקום קידוח " קידוח בודד"

  

  .קידוח בודד בטבלה כתוב 

 

22 

, פרק כתב כמויות
 2סעיף  1

 32סעיף 

 "8ל בקוטר עד "כנ

 לקבוע ביחידת המידה  נבקש
 במקום קידוח " קידוח בודד"

  

  .קידוח בודד בטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 23
 2סעיף  1

 34סעיף 

 "4ל בקוטר עד "כנ

 נבקש לקבוע ביחידת המידה 
 במקום קידוח " קידוח בודד"

  

  .קידוח בודד בטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 24
 2סעיף  1

 35סעיף 

 "6 ל בקוטר עד"כנ

 נבקש לקבוע ביחידת המידה 
 במקום קידוח " קידוח בודד"

  

  .קידוח בודד בטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 25
 2סעיף  1

 36סעיף 

 "8ל בקוטר עד "כנ

 נבקש לקבוע ביחידת המידה 
 במקום קידוח " קידוח בודד"

  

 . קידוח בודדבטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 26
 2סעיף  2

 60סעיף 

ודה טכנאי לעבודות שאינן שעת עב
ה -כלולות בכתב הכמויות בימים א

 8-17בשעות 

מחיר "נבקש להגדיר שהמחיר הוא 
 "לשעה

  

  .מחיר לשעהבטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 27
 2סעיף  2

 61סעיף 

נבקש להגדיר כי בגלל חוקי 
המדינה לא יבוצעו עבודות 

ים יאלא עד שעת, בשבתות ובחגים 
 וחג לפני כניסת שבת 

לא נדרשות ולא מתבצעות עבודות  כלל,כ
כמו  יצונייםבמקרים ק לאא ,בשבת

 .של תקלות קריטיות מקרים

שיוכל  מתאיםכוננות ספק שאין לו צוות 
, יציין זאת להגיע בשבתות ובחגים

  . מפורשות בהצעה

 העבודה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
עד שעתיים לפני כניסת תתבצע 

 .ת השבת/חגהשבת/חג ושעתיים מצא



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

, פרק כתב כמויות 28
 2סעיף  2

 62סעיף 

שעת טכנאי לטיפול בתקלה 
עבור תשתיות קיימות )משביתה 

זמן הגעת טכנאי עד  -( בלבד
ובימי  8-17ה -שעתיים בימים  א

 07-14:00שישי 

מחיר "נבקש להגדיר שהמחיר הוא 
 "לשעה

 

 

 

  .מחיר לשעה בטבלה כתוב 

, פרק כתב כמויות 29
 2סעיף  2

 63סעיף 

שעת טכנאי לטיפול בתקלה 
עבור תשתיות קיימות )משביתה 

זמן הגעת טכנאי עד  -( בלבד
 לך יוא 17ש  -שעתיים א

נבקש לבטל סעיף זה שכן הוא 
 שלפניו 62דומה לסעיף 

 

שכן פה  ,הסעיף שונה מהסעיף הקודם
הגעת הטכנאי נדרשת בו מצב  קיים 

  .אחרי שעות העבודה המקובלות

 כללי 30

פריטים שלא 
כלולים בכתב 

 הכמויות 

ברור לנו מבחינה מקצועית כי כתב 
הכמויות לא יכול להכיל את כל 

הפרטים הנדרשים בכל 
, נבקש להגדיר במכרז . הפרויקטים

כי פריטים שלא כלולים בכתב 
יתומחרו , הכמויות וידרשו בהמשך 

על מנת לאפשר , לפי מחירון דקל
 . רציפות בעבודה

 

כלולים במפרט,  אינםשפריטים לגבי 
את גובה אחוז  בהצעתו מציע יפרטה

ההנחה הקבוע שיתן למכללה ממחירון 
אחוז ההנחה שהציע כל זוכה יהיה  דקל.

קבוע ואחיד למשך כל תקופת ההסכם. 
לשימת ליבם של המציעים, אחוז ההנחה 

לא יובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה 
הזוכה, אלא אך ורק המחירים כאמור 

מצ"ב נספח ג' מתוקן,  מצ"ב.בטבלה ה
 כולל טבלת אקסל.

 

 ,כתב כמויות 31

 3סעיף  2פרק 

 67 סעיף

 

באורך אספקת מגשר ללוח ניתוב  
 RJ-45מחברי  2כולל ,  מ"מ  25עד 

מסוככים ועטויים מגפונים 
, הכבל יהיה מסוכך. צבעוניים

 MHz 500מותאם לעבודה בקצב 
שם . Cat-6Aולכל דרישות תקן 

. יופיע על מעטה הכבלל "התקן הנ
כולל , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט

סימון מספור רציף בקצותיו 
. באמצעות שרוול מתכווץ צבעוני

 ריט או שווה ערך.

 לא ברור מה אורך המגשר?

 

צ"ל ס"מ )אורך עד , טעות כתיב מדובר ב
 ס"מ( 25

 ,כתב כמויות 32

 3סעיף  2פרק 

 68סעיף 

באורך אספקת מגשר ללוח ניתוב  
 RJ-45מחברי  2כולל  ,מ "מ 35עד 

מסוככים ועטויים מגפונים 
, הכבל יהיה מסוכך. צבעוניים

 MHz 500מותאם לעבודה בקצב 
שם . Cat-6Aולכל דרישות תקן 

. ל יופיע על מעטה הכבל"התקן הנ
כולל , המגשר יהיה בנוי לפי מפרט

סימון מספור רציף בקצותיו 
. באמצעות שרוול מתכווץ צבעוני

 

צ"ל ס"מ )אורך עד  ,טעות כתיבמדובר ב
 ס"מ( 35



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 ריט או שווה ערך

 לא ברור מה אורך המגשר?

 ,כתב כמויות 33

 3סעיף  2פרק 
 75,76,77סעיפים 

 .  התקנת ארונית תקשורת

 ?האם כוללים גם אספקה

 נדרשת התקנה בלבד.

רכש ארונות מתבצע בנפרד ע"י יחידת 
הספק יוזמן . הרכש ובהתאם לדרישה

ביחד עם ספקים  ,לאספקהת הצעה לת
 .אחרים שמספקים למכללה

 ,כתב כמויות 34

 2סעיף  2פרק 
 51סעיף 

 

 LC מסוג זכר אופטי מחבר ריתוך
Duplex   עבור  

 המחבר .מיקרון 9 בקוטר SM סיב
 בליטוש Pig-Tail בתצורת יהיה

UPC ריתוך כולל ,במפעל שבוצע 
  לכך הנדרש וכל ועיגונו לסיב

היא גם לאספקת  האם הדרישה
 ?המחבר

 

 

 

נדרשת אספקת המחבר ועיגונו ככל  –כן 
 הנדרש

 חלק כללי 35

 26.2סעיף 

מבקשים לבטל את 
הדרישה להמציא את 
 –תקנון ותזכיר החברה 

. זה אנכרוניסטי ומיותר
מדובר בהדפסת ניירת 

 . מיותרת

, די בתעודת ההתאגדות
תדפיס מעודכן מרשם 

התאגידים ואשורים 
ד "טעם עוהמתאימים מ

 .של החברה

 מקובל

 התקשרות  הסכם 36 
 נספח ב'

 13.2סעיף 

מבקשים להוסיף שחבות הספק 
לשפות את המזמין כפופה לכך 

שהמזמין יודיע לו על כל תביעה 
 .ויאפשר לו לנהל את ההגנה

 .לעיל  4ראו תשובה 

 התקשרות  הסכם 37
 נספח ב'

 13סעיף 

מבקשים להוסיף תת סעיף חדש 
 :בנוסח הבא

, למרות האמור בכל מקום אחר
תקלות להספק לא יהיה אחראי 

פול בציוד על ידי מי שלא יבגין ט
חדירת , אש, י הספק"הורשה לכך ע

, ברק מכת, ונדליזם, תאונה, נוזל
באספקת החשמל או מיזוג  הפרעה

במקרים אלה . אוויר או כח עליון

 

 

המכללה תאשר את כפוף לכך שבמקובל, 
  מסיבות אלו.   הטענה שהנזק אכן נגרם

אבל יהיה זכאי  ,הספק יטפל בתקלה
 .נספח התמורהב האמור לפי לתמורה



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הספק יטפל בתקלה אבל יהיה 
זכאי לתמורה נוספת על בסיס 

 .לות חומרים וזמןע

 התקשרות  הסכם 38
 נספח ב'

 

מבקשים להוסיף תת סעיף חדש 
למרות האמור בכל  :בנוסח הבא
לא אף צד , בכל מקרה, מקום אחר

ישא באחריות לנזק עקיף או 
תוצאתי ולמעט במקרה של נזק 

הפרת חובת הסודיות או נזק , גוף
, אחריות כל צד לא תעלה, בזדון

על גובה התמורה , במצטבר
 .השנתית בגין שירות

 . 5לא מקובל. לגבי נזק עקיף ראו תשובה 

מבקשים להוסיף  39
תת סעיף חדש 

 :בנוסח הבא

 14.10 סעיף 

 –ל את הסעיף מבקשים לבט
הלא גדולים )קפי העבודה יבה

לא ניתן לחייב קבלני  (המדוברים
משנה לקחת על עצמם סעיפים 

 .מסוג זה

 לא מאושר. 

שהספק יהיה נדרש לשימת ליבכם 
מעסיק ישיר של העובדים ולא יעביר 

 .51ר' תשובה מספר לקבלני משנה. 

רמת  – 1'נספח ב 40
 שירות 

 2סעיף 

החלת קנס לא ברורים התנאים ל
את  טיש להבהיר ולפר. 3% בשיעור

 .התנאים בהם ניקנס

 :יש להבהיר ש, בכל מקרה

לא ניקנס במקרה של  .א
כח , איחור בגין המכללה

עליון או גורם אחר שלא 
בשליטת הספק והוא לא 

 .יכול היה למנוע
 

גובה הקנס לא יעלה על  .ב
משווי התמורה בגין  0.5%

 .ההזמנה לכל שבוע איחור
 

, המצטבר סך הקנסות .ג
לא יעלה , בגין כל הזמנה

 .מהתמורה בגינה 10%על 

הקנסות כמפורט להלן יחולו במקרה של 
שיבושים בביצוע הפרוייקט בגין אי 

הגעה לביצוע באופן רציף או ביטול ימי 
 עבודה באמצע פרוייקט. 

מקובל.  יחד עם זאת, על הספק  .א
לדאוג לזמינותם של עובדים 

  מחליפים. 
 

לנספח  2.4 -ו 2.3סעיפים 
 יתוקנו כדלקמן: 

 
  1% גובה הקנס לא יעלה על  .ב

משווי התמורה בגין ההזמנה 
 ., בצירוף מע"מיום איחורלכל 

 
סך הקנסות המצטבר, בגין כל  .ג

 10%הזמנה, לא יעלה על 
, בצירוף מהתמורה בגינה

 .מע"מ
41 

 

מבקשים לדעת מה התקציב  כללי
השנתי לביצוע עבודות של 

ינר מתשתיות תקשורת בס
 .הקיבוצים

 -כעמד על בשנים האחרונות התקציב 
אך התקציב משתנה לשנה. ₪ אלף  200

משנה לשנה בהתאם לפרויקטים 
אין באמור כל  ולתוכנית העבודה.

התחייבות או מצג מטעם המכללה, 
 ומדובר באומדן בלבד.



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

לוודא שנקבל עדכון לגבי   נבקש כללי 42
תאריך לפתיחת מעטפות בו יוכלו 

כל מי שהגיש הצעה.  להשתתף
נבקש לקבל תאריך, שעת פתיחת 

 המעטפות ומיקום.

לא מקובל. פתיחת המעטפות אינה 
מתבצעת בנוכחות המציעים, כפי 

 במכרז.  49שהובהר בסעיף 

מבקשים לקבל הסבר כתוב על  כתב כמויות 43
בכתב  שקלצורת חישוב המ

הכמויות. בו יוגדר לנו חישוב של 
כביכול מספר סעיפים שכלולים 

עד  60)לדוגמא  סעיפים  1בסעיף 
בכתב הכמויות מופיעים תחת  63

המקדם  שקלבמ 2%סעיף אחד של 
בטבלה( לכן נבקש להבין כמה 

ניקוד בחישוב יקבל כל תת סעיף 
 בחישוב הכמויות.

הציון ייקבע בהתאם למשקל של כל 
כפי שמצויין בכתב הכמויות , פריט

  .והצעת המחיר

הזולה ביותר  הצעת המחיר הכוללת 
יתר ההצעות ינוקדו . תזכה בציון המירבי

 .  ביחס אליה

ייערך , כאשר מדובר בקבוצת פריטים
ממוצע של המחירים ויוכפל במשקל 

 .המצוין בטבלה

הסכם  –נספח ב'  44
 התקשרות 

  2.1סעיף 

וכי : "המשפט האחרון ישונה כדלקמן .נבקש הבהרתכם לסעיף
התמורה כוללת את כל ההוצאות 

ולא , מכל מין וסוג שהוא, שתידרשנה
 ". יהיה זכאי לתמורה נוספת

 

הסכם  –נספח ב'  45
 התקשרות 

  2.8סעיף 

 

"ככל להוסיף בסוף הסעיף: נבקש 
 .י דין""שישנם עפ

 

 

 מקובל



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  46
 התקשרות 

 2.10סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבקש להוסיף אחרי המילים 
 "לביצוע השירותים" את המילים:

 "ע"י הספק".

נבקש להוסיף בסוף אחרי "קבלת 
האישורים" את המילים: "כאמור 

 בלבד" ולמחוק את היתר. 

 מקובל

 

 

 

הסכם  –נספח ב'  47
 התקשרות 

 2.11סעיף 

 

נבקש להוסיף בסוף את המילים: 
למעט בגין מידע שהיה ידוע "

 למזמין ולא נמסר לספק".

 

 לא מקובל

הסכם  –נספח ב'  48
 התקשרות 

 2.12עיף ס

 

במקום "בזמן ביצוע השירותים" 
נבקש לתקן "בזמן ביצוע העבודות 

 ע"י הספק".

במקום: "השירותים" בשורה 
 השניה לתקן: "העבודות".

 

היתר לא ". י הספק"ע: "יוספו המילים
 .מקובל

 

 

הסכם  –נספח ב'  49
 התקשרות 

 2.15סעיף 

 

"בכפוף לזכות נבקש להוסיף בסוף: 
מ בקשר "או מו/הספק לנהל הגנה ו

 "עם הדרישה כאמור

לעיל.  4ראה תשובה   



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  50
 התקשרות 

 3.2סעיף 

 

"למעט ציוד נבקש להוסיף בסוף: 
י הספק לבקשת "אשר הוזמן ע

 .המזמין"

 

ולא ניתן לבטל : "בסוף יתווסף. מקובל
 ".את הזמנתו

 

הסכם  –נספח ב'  51
 התקשרות 

 4.6 סעיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וק את הסעיף.נבקש למח

 

אחד מתנאי הסף במכרז הוא שהמציע 
אשר , הוא המעביד הישיר של העובדים

יועסקו במתן השירותים נשוא מכרז זה 
ולא )במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 (.  באמצעות קבלני משנה

נת לעבוד עם יהמכללה מעוני, כללכ
ספקים שעובדים בהעסקה ישירה 

 .על הצוות המקצועיישיר ובפיקוח 

במקרה חריג בלבד הספק יבקש שדה במי
מראש אישור ספציפי לעבודה שתתבצע 

מתן המכללה תשקול  ,על ידי קבלן משנה
המכללה לא שבמידה כאמור. אישור 

, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול תאשר
לבצע את  ידרשהספק ידעתה הבלעדי, 

העבודה על ידי עובדיו כפי שמוגדר 
 במכרז.

י כלפי למען הסר ספק, הספק יהא אחרא
המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים, בין 

על ידי אם השירותים ניתנו על ידו ו/או 
 .ספק משנה מטעמו

 

הסכם  –נספח ב'  52
 התקשרות 

 5.3סעיף 

נבקש להוסיף בסוף: "וזאת בכפוף 
 .לאישור הספק מראש"

 

 .לא מקובל

 

הסכם  –נספח ב'  53
 התקשרות 

 6.2סעיף 

 

ה א. נבקש להוסיף את המיל
"סביר" לאחר המילים "וזאת 

 במועד".

ב. נבקש להוסיף בסוף: "למעט 
תשלום בגין מוצר שהוזמן לבקשת 

 המזמין ולא ניתן לבטל הזמנתו".

 

 מקובל.  לא א. 

 

 .מקובל. ב



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  54
 התקשרות 

 7.5סעיף 

 

"למעט נבקש להוסיף בסוף: 
או /במקרה הגדלת היקף העבודה ו

 .זמין"האביזרים לבקשת המ

 

, התשלום הוא פר פריט. לא מקובל
 . בהתאם לטבלת האקסל

 

הסכם  –נספח ב'  55
 התקשרות 

 7.6סעיף 

 

"למעט ציוד נבקש להוסיף בסוף: 
י הספק לבקשת "אשר הוזמן ע

 .המזמין"

 

לא . התוספת אינה רלוונטית לסעיף
 . מקובל

 

הסכם  –נספח ב'  56
 התקשרות 

 7.8סעיף 

 

לפי המאוחר" נבקש לתקן במקום "
 ל"לפי המוקדם". 

 

 לא מקובל

הסכם  –נספח ב'  57
 התקשרות 

 8.4סעיף 

 

"וזאת עד נבקש להוסיף בסוף: 
לאחר מכן , למועד סיום העבודות

 יוכל הספק לערער על ההחלטה".

 

 . לא מקובל

 

הסכם  –נספח ב'  58
 התקשרות 

 9.1סעיף 

 

נבקש להוסיף לאחר המילים 
"ככל  "המעודכנים" את המילים

 שישנם". 

 

 מקובל

הסכם  –נספח ב'  59
 התקשרות 

 12.1סעיף 

 

נבקש לתקן טעות סופר במילה  
 "ולאופן הרכבתם"

 מקובל



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  60
 התקשרות 

 12.2סעיף 

 

לאחר המילים:  נבקש להוסיף
ימי עסקים" את  3 -"ולא יאוחר מ

למעט במקרים בהם יש המילים: "
שאינו צורך בהזמנת חלק או מוצר 

 ".נמצא במלאי

 

הציוד שנדרש הוא ציוד לא מקובל. 
הספק נדרש להחזיק חלקי , וסטנדרטי

 .חילוף במלאי

יהיה לא ניתן , בו אכן במקרה חריג
הספק יתן פתרון  חלק,להשיג את ה

וישלים תיקון לאחר  ,ימים 3חליפי תוך 
 .קבלת המלאי

הסכם  –נספח ב'  61
 התקשרות 

 12.3סעיף 

 

אחרי המילים: "את  נבקש להוסיף
התיקונים הדרושים" את המילים: 

 "בכפוף להתראה בכתב לספק"

 

 מקובל

הסכם  –נספח ב'  62
 התקשרות 

 13.1סעיף 

 

א. נבקש להוסיף לאחר "יהא 
 אחראי" את המילים: "על פי דין"

ב. נבקש להוסיף בסוף את 
למעט בגין פעולה  המילים: "

מנוגדת להוראת הספק לענין 
או /ומרה ובציוד והשימוש בח

 " או מי מטעמו/מחדל של המזמין ו

 א. מקובל

 ב. לא מקובל

הסכם  –נספח ב'  63
 התקשרות 

 13.2סעיף 

 

א. נבקש למחוק בשורה הראשונה 
 את המילה "בלבד"

ב. נבקש להוסיף בסוף את 
"בכפוף לזכות המזמין המילים: 

או הגנה בגין כל /מ ו"לנהל מו
 דרישה או תביעה כאמור"

 

 מקובל א.

 לעיל. 4ב. ראה תשובה 

 

הסכם  –נספח ב'  64
 התקשרות

 14.1סעיף 

אחרי המילים:  נבקש להוסיף
"לטובתו ולטובת המזמין" את 

בהתאם להרחבי שיפוי "המילים: 
 "לכמקוב

 
יתווסף: "בהתאם להרחבי שיפוי  

כמפורט באישורי קיום ביטוח הספק 
 נספח ה".

הסכם  –נספח ב'  65
 התקשרות

 14.4סעיף 

 מחוק בסוף את המילים: נבקש ל
 3 -מ באופן מיידי ולא יאוחר"

 "ימים מדרישת המזמין

ימי עסקים  7 -יתוקן: "לא יאוחר מ
 מדרישת המזמין".



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  66
 התקשרות

 14.10סעיף 

לאחר המילים: "על  נבקש להוסיף
פי הוראות סעיפים אלו" את 

בשינויים בהתאם המילים: "
השירותים הניתנים להיקף ואופי 

 ."על ידם

 לא מקובל.

הסכם  –נספח ב'  67
 התקשרות

 16.1סעיף 

מתעורר תקן  במקום: "שנבקש ל
שלא " ל: "חשש באשר לאפשרות

 "מאפשר

 מקובל

הסכם  –נספח ב'  68
 התקשרות

 16.2.1סעיף 

והבקשה לא בסוף: " נבקש להוסיף
 "יום 60בוטלה בתוך 

 יום. 30מקובל 

כם הס –נספח ב'  69
 התקשרות

 16.2.2סעיף 

 מקובל נבקש להוסיף בסוף: "בכתב"

הסכם  –נספח ב'  70
 התקשרות

 16.2.3סעיף 

נבקש להוסיף בסוף את המילה: 
 "רציפים"

 

 הסעיף יתוקן: 

הפסיק את ביצוע השירותים  הספק"
, וזאת ימים 5  למשך תקופה העולה על

תקופה שך ללא תיאום עם המזמין, ובמ
 .חודשים" 3של  

 



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  71
 התקשרות

 16.2.7סעיף 

את המילים:  נבקש למחוק
נבקש " ובמקומם עלולים לסכל"

יש בהם כדי לסכל : "לשנות ל
 "בפועל

 המילה "בפועל" אינה מקובלת

הסכם  –נספח ב'  72
 התקשרות

 16.3סעיף 

בכפוף נבקש להוסיף בסוף: "
לתשלום לספק בגין העבודה 

נו עד והאביזרים שבוצעו והותק
 "אותו מועד

בסוף הסעיף יתווספו . לא מקובל
אין באמור כדי לגרוע : "המילים

מתשלום התמורה בגין השירותים 
וזאת , שבוצעו והותקנו עד לאותו מועד

מבלי לגרוע מכל סעד הקיים למזמין על 
 ".או על פי כל דין/פי ההסכם ו

 

הסכם  –נספח ב'  73
 התקשרות

 16.4סעיף 

המילים  נבקש להוסיף לאחר
"בתקופת ההפרה" את המילים: 

 "כנגד אסמכתאות".

 מקובל

הסכם  –נספח ב'  74
 התקשרות

 17.2סעיף 

בכפוף נבקש להוסיף בסוף: "
 ."לתשלום בגינם לספק

" לתשלום"אחרי המילה . מקובל
 ".התמורה"תתווסף המילה 

 

הסכם  –נספח ב'  75
 התקשרות

 17.3סעיף 

סופית, בלעדית "נבקש למחוק: 
" ובמקומם להוסיף: כרעתומ
 "כאורה"ל

 מקובל

 

 

 



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

הסכם  –נספח ב'  76
 התקשרות

 17.9סעיף 

נבקש להוסיף בסוף: "בכפוף 
 לקבלת התשלום בגינם"

 

 

 לא מקובל

כתב כמויות  77
 למכרז

  2סעיף  2פרק 
 סיבים 

 52-59סעיפים 

. סעיפי  אספקה ללא התקנה
בסעיפים בהם לא מוגדרת התקנה 

עבודת טכנאי  האם יתווספו שעות
 ?עבור ביצוע

האם יש להגיש מחיר עבור הפריט 
בלבד או לכלול בתחשיב גם עלות 

 התקנה?

 .המחיר רק עבור אספקה

 לא נדרשת התקנה 

כתב כמויות  78
 למכרז

 3סעיף  2פרק 
  מגשרים

 64-74סעיפים 

. האם סעיפיי  אספקה ללא התקנה
יש להגיש מחיר עבור הפריט בלבד 

גם עלות  או לכלול בתחשיב
 התקנה?

בסעיפים בהם לא מוגדרת התקנה 
האם יתווספו שעות עבודת טכנאי 

 ?עבור ביצוע

 

 .המחיר רק עבור אספקה

 לא נדרשת התקנה 

כתב כמויות  79
 למכרז

 2סעיף  1פרק 

 17-21סעיפים 

האם במונח יחידה יש להתייחס 

 ?מטר 1ליחידה של 

 

 

 . 2ר' תשובה מס' 

 
 
 

 . מך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעותעל המציעים להגיש מס
 

מצ"ב למסמך זה נספח ג' )הצעת מחיר( וטבלת אקסל מתוקנים, אשר יש להגישם יחד עם מסמכי 
 ההצעה.

 


