
 
 

  
  

 

למתן שירותי עבודות איתור, גישוש, חפירה, שיקום, מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים  הצעות להציעהזמנה 
  24-2021והמטרופולין, הליך מס' 

  מענה לשאלות הבהרה

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

  כללי  כללי   .1
אם ניתן לדחות את מועד ה

  הגשת ההצעות?

לת. ראו מקובקשה הב
שינוי  לה עודעה

המפורסמת מועדים 
  .באתר

2.   
כתב 

  כמויות
  כללי

תמחור נבקש להוסיף רכיב ל
  בגין עבודות לילה.

  מקובלת. לאהבקשה 

3.   

  

כתב 
  כמויות

  כללי

נבקש להוסיף לכתב הכמויות 
מחיר ליום עבודה מחפרון 

ורות, לפעילות שאינה ב
ביצוע עבודות חישוף כדוגמת 

ו/או ליווי מערכת שאיבת 
  .עפר

  

לכתב  21סעיף ו רא
  .הכמויות

  כללי הסכם   .4

בכל מקום בו נרשם "יישא 
באחריות בלעדית" נבקש 

לתקן במקום בלעדית יירשם 
  על פי דין""

  הבקשה לא מקובלת.

 הסכם   .5
7.10  

  נהלי עבודה

המלל: לסוף הסעיף יתווסף 
"על אף האמור, ככל ולעניין 

דרישות הביטוח בין אם 
ישתנו הדרישות של הצוות 

וספות בפרויקט ובין לאור ת
אם יידרשו ביטוחים נוספים 

בסוג ו/או בהיקף הכיסוי 
ת שאותן מצד חברות התשתי

חוצים (לרבות במפורש, אך 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ישא הצוות  –קצא"א ותש"ן) 
שאת בעלויות באחריות ל

להשגת הכיסויים הנוספים 
ואף יפעל מול חברות 

התשתית ביחד עם היועץ על 
לקדם את אישור נושא מנת 

הביטוח שיאפשר את היתרי 
  החציה".

  הבקשה לא מקובלת.

6.   

  

  הסכם
  הבקשה לא מקובלת.  .נבקש לבטל סעיף זה  10.5.2



 
 

  
  

 

7.   

  

  הסכם

12  
אחריות 
  וביטוח

 -2שורה  -12.1סעיף  .1
 יש למחוק את המלל: "וכן".

 12.2סעיף  .2
יש למחוק  -1שורה   .א

  לבד"את המילה: "ב
  יש למחוק – 3שורה   .ב

 את ה מילה:
"הבלעדית" ולכתוב: 

 "על פי דין".
 1שורה  – 12.3סעיף  .3
 יש למחוק את המלל: –

 "המלאה והמוחלטת".
 – 12.4סעיף  .4

יש למחוק  – 2שורה   .ג
"שאינם  ל:את המל

כלולים בביטוח 
אחריות מקצועית" 
ולכתוב: "אלא אם 

חבות כזו מוטלת עליו 
 על פי דין".

יש למחוק  – 3שורה   .ד
את המילה: "לפצות" 

 "לשפות". ולכתוב:
לאחר  – 3שורה   .ה

המילה: "כספית" יש 
להוסיף את המלל: 
 "משפטית סבירה".

יש למחוק  – 4שורה   .ו
את המלל: "או בגין 

 הפרת הסכם זה".
 12.5סעיף  .5

יש למחוק  -1שורה   .א
את המילה: 

 "בלבד".
לאחר המילה:  -1שורה   .ב

יש להוסיף  "אחראי"
 "."על פי דין את המלל:

 - 1שורה  - 12.6סעיף  .6
יש למחוק את המלל: 

"עצמו" ולכתוב:"חבותו על 
  פי דין".

 – 12.6סעיף  .7
המזמינה מתבקשת לפרט 
את היקף כיסויי הביטוח 
שנדרש לפרויקט על מנת 

יהיה לתמחר זאת  שניתן
  .במסגרת הגשת ההצעה

  מקובלת.לא הבקשה 
  

היקף הכיסוי 
הביטוחי יהיה 
ים כמקובל בפרויקט

  מסוג זה.

  הסכם   .8

12 

אחריות 
  וביטוח

  
 ענייןף לסעינבקש להוסיף 

 .הגבלת אחריות
  

  ת.לא מקובלהבקשה 



 
 

  
  

 

  הסכם   .9
12 
ות אחרי

  וביטוח

  
ן סעיף לעניינבקש להוסיף 
  .ביטוחי הצוות

  

  מקובלת. לאהבקשה 

סעיף נבקש להוסיף להסכם     הסכם   . 10
  ת.מקובל לאהבקשה   כוח עליון. ענייןל

  יכלל   . 11
 מפגש

  מציעים
 .נבקש לקיים מפגש מציעים

  

  

  ת.ללא מקובהבקשה 

ובר במכרז מסגרת מד
 ולפיכך בשלב זה אין

, מוגדר עבודותשטח 
כך שאין צורך במפגש 

  מציעים.

12 .   

 'נספח ב
 כתב

  הכמויות

 כללי
  'סעיף ה

 
לשנות את התמורה נבקש 
בתנאי ו כמחיר מלא למ"א

שהאיתור בוצע פיזית לרבות 
 כל קו בנפרד מון ומדידתסי

לרבות הצגת , לאהה מלתמור
 -באיתור  המדידה במכפלות

  ד.כל קו בנפר

  לא מקובלת.הבקשה 

13 .   

נספח ב' 
כתב 

  הכמויות

כללי סעיף 
  ז'

האם המזמין מחזיר את 
תשלום הקבלן  העלות לאחר

 במסגרת
 ? החשבונות החודשיים

האם קיים הקצב שניתן 
לקבלן מראש או שעלות 

 לא סבירההמימון ה
יום הינה על  90של כמעט 

 ? הקבלן
  . נבקש להבהיר

עבור התמורה תשולם 
ביצוע העבודה בפועל 

ובכפוף להעברת 
  חשבונות.

14 .   

 'נספח ב
 כתב

  הכמויות

 כללי
  ח'עיף ס

להוסיף לכתב הכמויות  נבקש
עלות הפעלת ייעודי לסעיף 

צוותי אבטחת תנועה עם 
 עגלות חץ בהתאם להסדרים

 . שיאושרו

ראו  .ובלתשה מקבקה
  נספח ב' מתוקן.

  

15 .   

 'נספח ב
 כתב

  הכמויות

 כללי
  13סעיף 

 "7המפורט בסעיף  "
 ? היכן

  מדובר בטעות סופר.

16 .   

 'נספח ב
 כתב

  הכמויות
  חסר

הליך הוצאת היתרים 
- ותאומים לביצוע עבודות

סעיף לכתב להוסיף נבקש 
 ויות לטובת תשלום עבורהכמ

 הליך זה.

  לא מקובלת.הבקשה 



 
 

  
  

 

17 .   

 'נספח ב
 כתב

  הכמויות
 בקש עדכון למחיר היחידהנ  12סעיף 

  ף זה.בסעי
  לא מקובלת.הבקשה 

  


