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האם אתם מבוקש להבהיר  1.10 4 הזמנה  .1
מתכננים להנפיק נוסחים חדשים 
לערבויות ולאישורים בהתאם 
 לתשובות של שאלות הבהרה

 .במסמך הראשון

אין שינוי במסמכי המכרז, החברה 
לא תפיק בשלב זה נוסחים חדשים 

  לערבויות ולמסמכים אחרים.

אין באמור בכדי לגרוע מהשינויים 
והתיקונים שהוכנסו בנוסחים 

ום מסמכי כאמור במסגרת פרס
 ההבהרות.

 1.7 3 הזמנה  .2
נבקש להבהיר כי הזוכה לא יהא 

זוכים במכרזי חייב להתקשר עם ה
הקבלנים שהחברה ערכה ו/או 
תערוך בכל הקשור בתחום 

 .והאנרגיה המערכות הסולאריות

 ובהר כמבוקש.מ

 1.17 4 הזמנה  .3
נבקש להבהיר כי קבלה חלקית של 
הצעה, תקנה לזוכה אפשרות למשוך 

הצעתו מבלי שהערבות שהעמיד את 
 לטובת המכרז תחולט.

  אין שינוי במסמכי המכרז.

 2.3 5 הזמנה  .4
נודה מאוד אם שתשקלו בחיוב  -

הארכת המועד האחרון להגשת 
מסמכי המכרז בשבוע נוסף נוכח 
המצב במסגרתו גורמים ויועצים 

 המלווים עובדים בקצב איטי יותר.
בשל הסגר ומגבלת העבודה להכנת  -

ההצעה ומרכבתה , נבקש דחיה 
יום למועד הגשת  30-45נוספת של 

 המכרז
לאור הסגר תאריך ההגשה יידחה  -
 12.10ל
האם בעקבות הסגר יש שינוי  -

 במועד הגשת מסמכי המכרז?

נדחה המועד האחרון להגשת הצעות 
 30/9/2020 רביעי ה יקבע ליוםו

 .15:00בשעה 

 

 אין שינוי בשאר המועדים במכרז.

 2.4 5 הזמנה  .5
תוקף ערבות ההצעה  בוקש כימ

יום לאחר מועד ההגשה  90יהיה 
 הסופי

אין שנוי במסמכי המכרז. אולם 
מובהר כי החברה תהיה רשאית 
לדרוש את הארכת תוקף ההצעה 

יום  180והערבות מעת לעת ועד 
ממועד פקיעת תוקף הערבות. 
המציעים ידרשו להאריך את תוקף 
הערבות כאמור מעת לעת לפי 
דרישות החברה. מציע שלא יאריך 
את תוקף הערבות תהיה החברה 
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ערבותו ולפסול רשאית לחלט את 
את הצעתו על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 4.2 5 הזמנה  .6
נבקש להבהיר כי התחייבויות 
החברה כלפי צדדים שלישיים ככל 
שיהיו לא יפגעו בזכויות הזוכה 
המפורטות במכרז זה ובהתאם להן 

 מוצעות ההצעות במכרז.

   אין שינוי במסמכי המכרז.

 4.5 6 הזמנה  .7
הרשות נבקש להבהיר מיהי 

המתוארת בסעיף )רשות החשמל, 
 עריית כפר סבא(

הרשות המתוארת בסעיף הינה 
בשטחה הרשות המקומית אשר 

מתבצעות העבודות ו/או אשר 
 השטחים הינם בבעלותה.

 4.6 6 הזמנה  .8
נבקש להבהיר מהו טיב האחריות 
שיידרש למשך שנה במקרה של 

 העתקת תשתיות

אחראיות מלאה בגין עבודות 
 העתקה בכל היבט שהוא. 

 8.1 8 הזמנה  .9
נבקש להבהיר כי תקופת 
ההתקשרות הראשונה תימנה החל 
ממועד החתימה על הסכם השכירות 
הראשון שתחתום החברה עם 

 הזוכה.

הבקשה נדחית. יובהר כי תקופת 
ההתקשרות הראשונה הינה תקופת 
"מסגרת" להשכרת אתרים ואינה 
קשורה למשך תקופת השכרת 

 האתרים, כל אחד באופן פרטני. 

 9.2+  9.1האם תנאי הסף בסעיפים  9.1-9.3 8 הזמנה  .10

יכולים להיזקף לחברה שהיא  9.3+ 

אחות לחברה שהיא "המציע" , 

החברות אותו בעל כאשר לשתי 

 שליטה  ) אדם פרטי(?

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
תנאי הסף הנ"ל לא ניתנים לקיום 

 באמצעות חברה קשורה.

האם מספיק להראות חוזה עם  9.5 9 הזמנה   .11

לקוח לקירוי מגרש והקמת מערכת 

סולארית עליו או שחובה להראות 

 גם ביצוע בפועל ? הסעיף לא ברור

יובהר כי אין שינוי בסמכי המכרז. 
אינם עונים  ביצוע עתידייםחוזי 

להגדרת "הניסיון שצבר" בלשון 
 עבר. 

 9.5 9 הזמנה  .12

 

האם מספיק להראות ניסיון רב 

בהקמת פרויקטים ובהקמת 

מערכות סולאריות במקום התנאי 

לקירוי מגרש ומערכת סולארית 

 עליו ?

אין שינוי במסמכי המכרז. ראה 
במסמך הבהרות  14הבהרה מספר 

 ראשון. 

נבקש להוכיח עמידה בחלק מתנאי  9.6 9 הזמנה   .13

הסף באמצעות חברות קשורות 

למציע. האם יש צורך להציג מסמך 

כלשהו בנוגע לאותן חברות, כפי 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
רשאי  -ככתוב במסמכי המכרז 

יח סעיף זה באמצעות מציע להוכ
)בכל צורה שהיא חברות קשורות 

אחות, בת, אם וכו'( חברה לרבות 
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שנדרש לגבי קבלני משנה, או שניתן 

 להסתפק בהצהרת המציע?

 9.6האם תנאי הסף בסעיפים  -

יכולים להיזקף לחברה שהיא אחות 

לחברה שהיא "המציע" , כאשר 

 ?יטה לשתי החברות אותו בעל של

וכי על המציע להראות במסמכים 
 מתאימים כי החברות אכן קשורות. 

אנו ניגשים בשותפת עם חברה  9.8 9 הזמנה   .14

נוספת ומבקשים או לאפשר לנציג 

מטעמנו להירשם כמשתתף בסיור 

 גם מטעם חברה השותפה להגשה .

מבקשים שינוי : המציע או מי 
 מטעמו השתתף בסיור קבלני. 

הסיור על הנציג יובהר כי במעמד 
לציין את שם החברה אותו הוא 
מייצג בסיור, על נציג החברה להציג 
למנהל המכרז אסמכתא לרכישת 
 המכרז לשם זיהוי כנציג החברה.

מובהר כי במקרה של הגשה 
במשותף מספיק כי נציג אחד 
החברים במציע השתתף בסיור וכי 
אחד החברים במציע רכש את 

   מסמכי המכרז.

 10.7 10 הזמנה  .15
האם בעקבות הסגר יש שינוי באופן 
הגשת מסמכי המכרז? האם יש 

 להגיע פיזית אל תיבת המכרזים?

ככל אין שינוי במסמכי המכרז, 
הידוע לחברה במועד זה, אין מניעה 
מהגעה ומסירה פיזית של מסמכי 
המכרז וע"פ הפרסומים הסגר אינו 

פעילות עסקית בתחום על חל 
 האנרגיה

 15.3 16 הזמנה  .16
נבקש למחוק את המילים "ומצהיר 
בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות 
לערוך עבורו את כל הביטוחים 

כידוע  –הנדרשים כמפורט להלן" 
חברת הביטוח אינה צד להסכם, 
ישנה דרישה להמצאת אישורי 

 ביטוח, נבקש להסתפק בכך

 אין שינוי במסמכי המכרז

 15.5 16 הזמנה  .17
היות נבקש לבטל את הסעיף 

 שיומצאו אישורי ביטוח
. ראה אין שינוי במסמכי המכרז

במסמך הבהרות  19הבהרה מספר 
 ראשון.

, 2נספח א' 21 הזמנה  .18
 4סעיף 

נבקש להבהיר כי ככל שתחליט 
החברה לבחור הצעה זוכה תבחר 
החברה בהצעה שתקבל את הניקוד 

 הגבוה ביותר

 אין שינוי במסמכי המכרז

 3נספח א'  22 הזמנה  .19
מדוע חישוב לפי מ"ר ולא לפי קילו 
מותקן על הגג ? מבקשים שתשקלו 
לשנות לפי קילו מותקן. הסיבה: אין 
לנו מידע על הגגות ולא ראינו אותם 
ולכן לא ניתן לחשב כמה יותקן על 

 הגג. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 5.7 34 חוזה  .20
נבקש להבהיר כי הגדרת "היזם" 
תחול אף על חברה ייעודית שיקים 
היזם בבעלות מלאה או בשותפות 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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ויותר, לצורך ביצוע  50%של לפחות 
 השירותים נשוא המכרז.

 17.4 43 חוזה  .21
מבקשים להוריד את הדרישה 
לנקות את המרזבים והמזחלות ע"י 

שוכר את הגגות  הייזם. הייזם
ואינו  PVלצורך הקמת מתקני 

אחראי על המרזבים והמזחלות 
 במושכר.

. יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז
מטרת הסעיף הינה למנוע עליה לגג 
של גורמים זרים וסיכון המערכות 

 של היזם.

 25 46 חוזה  .22
מבקשים להבהיר כי החיבור 

שיותקן באתר יתאפשר רק אחרי 
  חח"ימונה חשמל של 

 ר כמבוקשהמוב

נבקש להבהיר כי במקרה בו היזם  28.3.10 48 חוזה  .23
הינה חברה ציבורית, האמור בסעיף 

זה לא מתכוון לבעל מניות אלא 
לבעל שליטה כשהגדרתו בחוק 

 לניירות ערך. 

 כמבוקשמובהר 

 2נספח ב' 53 חוזה   .24
 כללי

לא ראינו כל התחייבות של החברה "
לעריכת ביטוחים למבנים ולאתרים 
בהם יוצבו המערכות. לאור האמור 

לא יחול  .......לעיל אבקש, כי 
 לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון."

ה אין שינוי במסמכי המכרז. שאל
חוזרת זהה למסמך הבהרות ראשון, 

 111הבהרה 

 2נספח ב' 53 חוזה   .25
 כללי

שיתווסף סעיף חדש לנספח נבקש 
 הביטוח:

ביטוחי החברה/בעלי האתר/  2.15
  -עיריית כפר סבא 

החברה מתחייבת בשמה ובשם         
בעלי האתר ו/או עיריית כפר סבא 
לערוך ולקיים את הביטוחים 
כמפורט להלן, למשך כל תקופת 
הסכם, בחברת ביטוח מורשית 

 כחוק:
. ביטוח למבנה 2.15.1 .1.1

רבות הגגות עליהם מוקמים הבניין ל
המתקנים, על צמודותיו ומערכותיו 
ו/או כל שיפור ו/או תוספת שתיעשה 
במבנה הבניין, אשר  בבעלות ו/או 
באחריות החברה ו/או עיריית כפר 
סבא ו/או בעלי האתר, לפי העניין, 
בערך כינון, וכן כל רכוש אחר 
בבעלות הגורמים הנ"ל המצוי 

בתו, במבנה הבניין ו/או בסבי
במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק 
עקב הסיכונים המקובלים בביטוח 
אש מורחב, לרבות אש, ברק, 
התפוצצות, רעידת אדמה, סערה 
וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים 

ידי -והתבקעות צינורות, פגיעה על
ידי כלי טיס, -כלי רכב, פגיעה על

פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי 
 פריצה.

, 111הבקשה נדחית, ראה הבהרה 
 מסמך הבהרות ראשון 
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. ביטוח אובדן 2.15.2 .1.2
תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי 
של החברה ו/או עיריית כפר סבא 
ו/או בעלי האתר בשל נזק שנגרם 
למבנה הבניין לרבות הגגות של 
הגורמים הנ"ל ו/או לרכוש המבוטח 

. לעיל, עקב 2.15.1כאמור בסעיף 
. 2.15.1הסיכונים המפורטים בסעיף 

לעיל לרבות מניעת גישה ונזק עקב 
פסקת שירותים ציבוריים, למשך ה

 12-תקופת שיפוי שלא תפחת מ
 חודשים.

על אף האמור לעיל, מוסכם כי 
החברה ו/או בעלי האתר ו/או 
עיריית כפר סבא רשאים שלא לערוך 
ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי, 
במלואו או בחלקו, כמפורט בסעיף 
זה לעיל, ובלבד שיחול הפטור 

ן כאילו . להל2.15.3כאמור בסעיף 
 נערך הביטוח כאמור במלואו.

הביטוחים כאמור בסעיפים           
. לעיל יכללו סעיף 2.15.2 -. ו2.15.1

בדבר ויתור מבטח החברה ו/או 
בעלי האתר ו/או עיריית כפר סבא 
על זכות תחלוף כלפי היזם ו/או 
עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, 
אולם הויתור על זכות התחלוף 

א יחול כלפי אדם שגרם כאמור ל
 לנזק בזדון.

. החברה ו/או בעלי האתר 2.15.3
ו/או עיריית כפר סבא )להלן ייקראו 
יחדיו: "בעלי הזכויות במבנה"( 
פוטרים כל גוף בנפרד את היזם ו/או 
עובדיו ו/או מנהליו  ואת מי 
מהבאים מטעמו, מאחריות לאבדן 
או נזק אשר בעלי הזכויות במבנה 

גינו על פי ביטוחי זכאים לשיפוי ב
הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי( 
שהתחייבו בעלי הזכויות במבנה 

 -. ו2.15.1לערוך כאמור בסעיפים 
. וכן ביטוח משלים או נוסף 2.15.2

להלן )או  2.15.4כמפורט בסעיף 
שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות 
בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או 

אי הפוליסות( אולם הפטור הפרת תנ
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון.
בעלי הזכויות במבנה רשאים  2.15.4

לערוך כל ביטוח רכוש נוסף ו/או 
משלים בקשר למבנה הבניין ו/או 
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תכולתו, בכל ביטוח כאמור יחול 
סעיף וויתור על תחלוף כלפי היזם 
ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא 

 אדם שגרם נזק בזדון יחול כלפי

 2נספח ב' 53 חוזה   .26
2.1.1 

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי 
מטעמם" במקומן יירשם "עובדיהם 

 ומנהליהם".

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2נספח ב' 53 חוזה   .27
2.1.4 

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי 
יירשם "עובדיהם מטעמם" במקומן 

 ומנהליהם".

 אין שינוי במסמכי המכרז

בשורה הרביעית לאחר המילים  2.6 54 חוזה   .28
." נבקש 1.1"בהתאם לסעיפים 

 שיירשם "לעניין פרק א' בלבד"
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2.8 54 חוזה   .29
במקום המילה "אותו הביטוח 
מחדש" נבקש שיירשם "ביטוח 

 דומה"

יובהר כי הביטוח הבקשה מתקבלת, 
המחודש יעמוד בכל דרישות 
 הביטוח המופיעות במסמכי המכרז.

 2.9 54 חוזה   .30
במקום המילים "הסכם זה" נבקש 

 שיירשם "נספח ביטוח זה"
 אין שינוי במסמכי המכרז

 2.10 55 חוזה   .31
בשורה הראשונה נבקש למחוק את 
המילים "ועל היזם לבצע כל שינוי 

"היזם  או תיקון" במקומן יירשם
מתחייב לעשות כמיטב יכולתו 

 לתיקון או שינוי"

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2.12 55 חוזה   .32
 נבקש לבטל את הסעיף

 אין שינוי במסמכי המכרז

 1נספח ג' 64 מפרטים  .33
מתחייב שבכל אחד  כ"להאם הח

מהאתרים )גגות/חניונים/מגרשי 
ספורט( קיים שעון ייעודי אותנו 
ניתן לרשום להסדרת רשות החשמל 

 הרלוונטית

למסמך  8ראה תשובה מס'  
 אשוןהבהרות ר

 1נספח ג' 64 מפרטים  .34
האם אפשר לקבל את רשימת 
הרשויות/מועצות שבשטחן מצויים 

 הגגות / המגרשים ?

למסמך  4ראה תשובה מספר 
 הבהרה ראשון

 1נספח ג' 64 מפרטים  .35
לכמה מתוך הגגות / מגרשים הללו 

 ? PVיש אישורי הקמת מערכת 
למיטב ידיעתה של החברה, נכון 
למועד זה, לא הוגשו עדיין בקשות 

 לרישום הקמת מערכות לאתרים.

 7.9 73 מפרטים  .36
מבקשים להוסיף בסיפא " למעט 
סטיית תקן הנובעת ממכשיר 

 "המדידה

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
היזם רשאי לקיים יותר מבדיקה 

 אחת כדי לנטרל את סטיות התקן.

 10.2 73 מפרטים  .37
מבקשים להבהיר כי הנ"ל ביחס 

 בלבד PVלמתקני 
 יובהר כמבוקש

 1.5 76 מפרטים  .38
לצורך הקמת מערכות סולאריות על 
גגות מבנים לא נדרש עפ"י חוק 
מנהל עבודה מוסמך תמ"ת. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי 
נספח זה עוסק בהקמת 

 קונסטרוקציה 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מבקשים להחליף את הדרישה 
 ל"ממונה בטיחות".

 2.8 76 מפרטים  .39
 מבקשים להוריד דרישה זו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2.9 76 מפרטים  .40
 מבקשים להוריד דרישה זו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2.10 76 מפרטים  .41
 מבקשים להוריד דרישה זו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה 

 לשאלות ההבהרה.

 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו  מסמך הבהרה זה מהווה חלק
 שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.

 
 

 
 

 חתימה _________________ שם המציע_________________


