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הנדון :תשובות לשאלות הבהרה ועדכונים עבור מכרז  -02/2018מענה 6
מספר סעיף במסמכי המכרז  - 3.18.3.1תרנים מטאורולוגים ,גובה בין  6-15מטר ,יש הבדל מחיר גדול
.1
מאוד בין תרנים לגובה של עד  10מטר (מה שנהוג לשימוש בארץ) לתרנים בגובה של  15מטר!
האם נדרש תורן ל -גובה של  15מטר או ניתן לספק לגובה של עד  10מטר.
תורן בגובה  10מ' מתאים ונכלל בדרישות ע"פ הWMO -
מספר סעיף במסמכי המכרז  - 3.18.6אין הגדרות/דרישות למבנה וגרור של תחנה ניידת
.2
גרור למשקל כולל עד  1500ק"ג ,בגובה של  2מטר .בעל רשיון נגרר ממשרד התחבורה .חומרי מבנה ומפרט
בהתאם להנחיות מנ"א ודרישות שירותי הכבאות למבנים יבילים.
 .3מספר סעיף במסמכי המכרז מענה  5שאלה/תשובה  -5ערבות הגשה ,בד"כ ערך ערבות הגשה הוא כ 5%
מההצעה ממכרזים בערך צפוי של מכרז זה .במידה וניתן אבקש להגדיר סכום קבוע ללא קשר להצעה.
בהנחיית היועץ המשפטי נקבעה ערבות הצעה בגובה של  10%מסכום ההצעה.
 .4שרות ותחזוקה בשנתיים אחריות -האם נדרש לבקר באתרי ההתקנות פעם בשבועיים ופעם ב 3 -חודשים
לביצוע מעקב לפי הוראות הממונה? ע"י מי יוחלפו הפילטרים של המכשירים החדשים בתחנות כשיידרש .מי
יספק את הפילטרים לתפעול בשנתיים אחריות?
להלן עדכון הסעיפים הרלוונטיים:
 .7אחזקה ותקופת אחריות
 .7.1הספק יהיה אחראי לתקינות המכשיר וכל אחד מרכיביו ,לתקופה הארוכה מבין שתי אלו:
תקופה של ( 24עשרים וארבעה) חודשים לפחות ממועד מסירת המכשיר או תקופה של ________
(במילים __________________) חודשים ממועד מסירת המכשיר אך לא פחות מ 24 -חודשים.
 .7.2האיגוד יבצע תחזוקה שוטפת למכשירים .בתקופת האחריות ,בהתאם לדרישת האיגוד ,באחריות הספק
לבצע את כל התיקונים ,השינויים וההתאמות שיידרשו לשם תפעולו המלא ,התקין והסדיר של המכשיר
(בליווי נציג האיגוד) .אם יהיה צורך בהחלפת חלקים או פריטים מסוימים במכשיר (להלן" :חלקי
חילוף") ,יישא הספק בעלות חלקי החילוף על חשבונו .חלקי החילוף יהיו מקוריים בלבד ,של יצרן
המכשיר.
אם יהיה צורך להוציא את המכשיר מתחנת הניטור של האיגוד לצורך תיקון או טיפול ,יישא הספק בכל
העלויות הכרוכות בכך ,בעצמו ועל חשבונו ,לרבות ומבלי לגרוע ,אריזת המכשיר ,שינוע של המכשיר
והחזרה של המכשיר בתום התיקון או הטיפול אל חצרי האיגוד ("דלת לדלת") ,והתקנה של המכשיר
חזרה במעבדה וכיולו .הספק לא יהיה זכאי להשתתפות מהאיגוד בהוצאות אלו או להחזר כלשהו.
שירותים ,כאמור ,יינתנו על ידי הספק בתוך  24שעות מקבלת קריאה ,לכל המאוחר ,אך לא כולל ימי
שבת וחג .התקנה של חלקי חילוף ,אם תידרש ,תתבצע על ידי הספק תוך ( 3שלושה) ימי עבודה ,לכל
היותר ,ממועד ביצוע הבדיקה באיגוד.
שירותים ,כאמור ,שלא ניתן יהיה לבצע בארץ ,יינתנו על ידי הספק בחו"ל ויסתיימו תוך ( 14ארבע עשר)
ימי עבודה ,לכל היותר ,מהמועד בו קבע הספק ,כי לא ניתן לבצע את התיקון או הטיפול ,לפי העניין,
בארץ ,אלא במקרים מיוחדים בהם נדרש טיפול ממושך יותר ,ובאישור מראש של האיגוד .אם הספק
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לא יוכל לעמוד בלוחות הזמנים דלעיל ,מכל סיבה שהיא ,יהא עליו להציע פתרון חלופי לאיגוד עד לתום
תיקון המכשיר (כגון שימוש במכשיר דומה/זהה אצל לקוח אחר שלו וכו').
 .5עדכון סעיף במסמכי המכרז - 3.18.7.3
"הקירות ותקרת הביתן יהיו חזקים וקשיחים ,עשויים מפנלים מבודדים תלת-שיכבתיים הבנויים מפח מגולוון
חיצוני ופנימי צבוע בתנור עם חומר מעכב בעירה .עובי הפנל  50 -מ"מ.
העדכון בהתאם להנחיות מנ"א עבור החומר המשמש לקירות החיצוניים של המבנה.
 .6עדכון נספח א' – 4בעקבות שאלות המציעים ולאחר התייעצות עם יועץ הביטוח והיועץ המשפטי .שינויים
מסומנים באדום.
נספח א' 4להסכם ההתקשרות
סעיפי ביטוח להסכם עם המזמין
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה או על פי כל דין ,מתחייב הספק  ,על חשבונו הוא ,לרכוש ולהחזיק
בביטוחים המפורטים בהמשך (שיקראו להלן "ביטוחי הספק") כנדרש באישור קיום הביטוחים המצורף להלן
(נספחים  ).....מיד עם אספקת הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצוע עבודות נשוא הסכם
זה ,ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים יישארו בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה נוספת
לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר.
 1.1ביטוחים נוספים
כמו כן ,היה והספק יביא לאתר הפרויקט ציוד לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,מתחייב
הספק ,להחזיק את הביטוחים דלהלן – ישירות או באמצעות קבלני משנה מטעמו את הביטוחים
הבאים לכל תקופת ביצוע הפרויקט :
 1.1.1ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לרבות לציוד עבודה ,כלי עבודה ,ציוד מכני הנדסי וכיו"ב.
 1.1.2ביטוח חבות כלפי צד שלישי לנזקי רכוש עקב שימוש בציוד מכני הנדסי המשמש
לעבודות הפרויקט בגבולות אחריות של  ₪ 500,000למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

 1.2הספק ידאג לכך כי הביטוחים המפורטים לעיל ,המבוצעים ישירות על ידו או באמצעות קבלן/ני
משנה מטעמו ,יכללו:
 1.2.1תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין או הספק
או לטובתם.
 1.2.2ביטוחי החבויות דלעיל יורחבו לכלול את המזמין בגין חבותו למעשי ו/או מחדלי הספק או
הקבלן מטעמו.
 1.2.3סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד המזמין ,וכל אדם או גוף
הקשורים לביצוע הפרויקט מטעם המזמין.
1.3

הספק יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי
הספק ,ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.
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1.4

הספק מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל ,במלואן
ובמועדן ,ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות הנוגעות להיקף ולאיכות
השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.

1.5

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הספק שנדרשו בחוזה זה,
מתחייב הספק לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף הכיסוי לא
יפחת מדרישות חוזה זה.

 1.6הספק מתחייב להמציא למזמין – כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה ,ובכל מקרה לפני כניסתו או
כניסת מי מטעמו לאתר הפרויקט  -אישור על קיום הביטוחים בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה
כחלק בלתי נפרד ממנו (נספח  )....כשהוא חתום ע"י מבטחו .כמו כן ,מתחייב הספק לתקן את
פוליסות הביטוח מיד עם דרישת המזמין כדי להתאימן להוראות נספח זה.
הספק מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות המוצר בנוסח המצורף
להסכם זה במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן ,כשהוא חתום על ידי
מבטחיו.
המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.
הספק יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא
תמה מעורבותו בפרויקט ,וזאת לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי אישורי קיום
הביטוח .המזמין יהיה רשאי למנוע מהספק וממי מטעמו להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי
הביטוח כאמור לא יומצאו במועד .מוסכם בזאת ,כי הספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד
המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את
אישורי הביטוח כאמור.
לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,הספק יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת
אחריותו על פי דין או עד תום  3שנים ממועד סיום עבודות הפרויקט ,המאוחר מבין  2מועדים אלו.
הספק מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך ,אף לאחר סיום
עבודות הפרויקט ומסירתו למזמין.
 1.7החליט המזמין להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הספק או מי מטעמו ,מתחייב הספק להצטרף לתביעה
ולתבוע איתם יחדיו.
 1.8למען הסר ספק ,מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בקיומם כדי להוות אישור
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם
את אחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק מודע כי דרישות הביטוח הנן מינימליות
והספק רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.
 1.9הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו ,לא יכלול הודעה כלשהיא
על פיה הוא מוותר (בשמו ,בשם המזמין או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח עבודות
קבלניות) על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יועצים או
שפוטר את הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.
 1.10האמור בסעיף  1.11לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה ,קבלני הרמה (הנפה) ,חברות שמירה,
חברות כח-אדם ,ספקי ציוד ,יצרנים וכדומה.

שם הספק

חותמת הספק

תאריך
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שם החותם

