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 לכבוד 

 20/2משתתפי מכרז פומבי מס' 

 

 שלום רב,

 
 ( לכלי רכב ברחבי העיר ירושליםDC -ו  ACלאספקה, הקמה, תפעול ותחזוקה של עמדות טעינה חשמליות )מסוג  20/2מכרז פומבי מס'  הנדון:

 
 מענה לשאלות הבהרה 

 
 "(, ביחס למסמכי המכרז שבנדון. נההמזמיחברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ )" –להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי עדן 

על המציע תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תיחשב כחלק מתנאיו, ויחולו עליה כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. על נספחיה, הבהרה זו 

במסגרת ההצעה  המסמךהגשת נספחי מילוי והנחיות בנוגע ל מקום המיועד לכך.סופו ב, כשהוא חתום בבצירוף נספחיו לצרף מסמך הבהרה זה להצעתו

 מפורטות להלן.

 אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי

 את פרשנות תנאי המכרז.

ות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו ככל שיש במסמך זה שאל

 בלבד.

  



 
 :ם במסגרת ההצעההגשתבדבר אופן צירופם ו, בצירוף הנחיות להלן רשימת הנספחים למסמך זה

מספור לפי מסמכי  שם מסמך מס' נספח

 המכרז

 הנחיות להגשה

אישור יצרן מטעם   .1

נוסח  –המציע 

)עברית +  מעודכן

 אנגלית(

 מסמך ד'

עודכן המצורף מאת הנוסח ה  אוניתן להגיש במסגרת ההצעה את הנוסח המקורי שצורף למסמכי המכרז  

 למסמך זה. 1נספח כ

 

 – ההצעה הכספית  .2

 נוסח מעודכן
 מסמך ז'

 למסמך זה. 2נספח בנוסח המצורף כ מסמך ז'לצרף להצעה את  חובה

 מעודכןתצהיר   .3

להוכחת ניסיון 

 והגשת דגמי עמדות 

 מסמך ג'

להלן,   23כמפורט בסעיף    -  בטבלה  5א' שורה    66סעיף  מציע המבקש להוכיח עמידה בדרישה המתוקנת ל

 למסמך זה.  3נספח בנוסח המעודכן המצורף כ מסמך ג'רשאי להגיש את 

טופסי קיום   .4

 ביטוחים

  2ג'- 1נספחים ג'

 להסכם

 בוצעו שינויים בנוסח הנספחים. לא להסכם לנוחות המציעים.  2ג'- 1נספחים ג'מצורף נוסח ברור של 

  



 
 

לסעיף  הפנייה #

במסמכי 

 המכרז

 מענה שאלה

 הזמנה -מסמך א' 

 הבקשה נדחית. .מסמכי ההזמנה וההסכםמבוקש לקבל קובץ דיגיטלי של  כללי  .1

האם נדרש למלא את המסמכים הנדרשים למילוי, דוגמת מסמך ג',  כללי  .2
את המסמכים או שניתן לצרף  הכרוכהד', ה' וכדו', בחוברת 
 בנפרד מחוברת המכרז? המלאים והחתומים 

להגשת המסמכים בהתאם להוראות מסמך  בכפוף
ההזמנה, אין מניעה לצרף עותק נפרד של מסמכי 

 .המציעההצעה הטעונים מילוי וחתימה של 

מאחר ולמציעים נמסר עותק אחד של מסמכי המכרז המודפסים,  כללי  .3
 קיים קושי בהגשת מספר עותקים. נבקש הבהרתכם. 

יש להגיש את מסמכי ההצעה בהתאם להוראות 
המכרז. ניתן להגיש את מסמכי ההצעה בעותק מקור 

 העתק.   +
האם קיימת מניעה לספק רכיבים מסוימים במערך מתוצרת  כללי  .4

 ישראל, העומדים בכל דרישות מסמכי המכרז? 
 .הוראה במסמכי המכרז האוסרת על כך אין

מבוקש לכלול בתנאי הסף חלופה נוספת של תכנון עמדות ו/או  5.2  .5
  התקנה בלבד.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

באמצעות עבודות שבוצעו בתנאי סף מבוקש לאפשר הוכחת עמידה  5.2  .6
 מחוץ לישראל ו/או באמצעות ניסיון קבלן משנה מטעם המציע.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

7.  5.4 

א'  66וסעיף 
 2,6,7שורות  

ת ניקוד בטבל
 האיכות

להשמיט את הדרישה ביחס למיקום הצבת  מבוקש .1
קרקעי(, -תתהעמדות )מתחת כיפת השמים/חניון 

העמדות בתנאי סביבה ברמה  לעמידתולהסתפק בדרישה 
IP54. 

מקום ההתקנה הסופי מבוקש להשמיט את דרישת ציון  .2
 שסיפק היצרן.  העמדות שלהמדויק 

 

 .המכרז במסמכי שינוי אין .1
 
 
 
 

 .המכרז במסמכי שינוי אין .2
תשומת לב המציעים לנוסח אישור היצרן 

למסמך זה( וכן לאמור בסעיף  1נספח המעודכן )
 להלן.  35

 



 
8.  5.7 

+ 

 (10א' ) 66

מבוקש להתאים את נוסח הסעיפים למבנה אחזקות של שותפות 
)העומדת בכל יתר תנאי הסף במכרז(, באופן שבו ניתן יהיה להוכיח 

( להזמנה באמצעות שותף בשותפות 10א')66 -ו 5.7עמידה בסעיפים 
ו/או גוף המחזיק באותו שותף, וכן אפשרות הוכחת התנאים 

 באמצעות שותף כללי. 

מסמכי המכרז ומבלי לגרוע מהן, בכפוף להוראות 
( וכן בנספחי ההזמנה, בכל 10א')66 -ו 5.7בסעיפים 

בעל מניות המחזיק " -מקום בו מופיעה ההגדרה 
לפחות ממניות  50%-באופן ישיר )ללא שרשור( ב

ניתן יהיה להוכיח במקרה של שותפות ", המציע
)כללי או מוגבל( עמידה בדרישה באמצעות שותף 

 .השותפותלפחות מזכויות   50% -המחזיק במישרין ב
 

. מבוקשת התחייבות המזמינה להנפיק צו התחלת עבודה לפעימה 1 6.1  .9
ימים בטרם המועד  180 - המאוחר ולכל, האפשרי בהקדםהראשונה 

 פעימה א'.  שלהעבודות  תכולתלהשלמת  האחרון

 בבקשהלקבוע כי הספק יוכל לפנות למשרד האנרגיה  מבוקש. 2
 להארכת לוחות זמנים. 

 . אין שינוי במסמכי המכרז. 1
 
 
 
 . אין שינוי במסמכי המכרז. 2

מובהר כי הדבר לא נאסר במסגרת מסמכי המכרז, 
אולם יודגש כי לא יהא בפניית הספק למשרד האנרגיה 
ו/או במענה משרד האנרגיה )לרבות אי מענה לפניית 
הספק(, כדי להשית על המזמינה חיובים כלשהם, ולא 
יהא באמור כדי לגרוע מהוראות ההסכם בכל אופן 

 שהוא.  
תכולת העבודה מבוקש שלא להחיל את הוראות הקול הקורא על  6.2  .10

 .בפעימה השנייה
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

עשו המיקומים להתקנת עמדות הטעינה יימבוקש לקבוע כי קביעת  9  .11
 הספק.בתיאום מראש מול 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מיתוג ועיצוב האפליקציה יעשה במסגרת  . מבוקש להבהיר כי1 16  .12
האפליקציה הקיימת של הספק תוך שילוב המיתוג של המזמינה 

 באפליקציה הקיימת.
 
כי הספק יהא רשאי להטמיע על עמדות הטעינה . מבוקש לקבוע 2

  ובאפליקציה, בנוסף למיתוג המזמינה, גם מיתוג של הספק. 

 . אין שינוי במסמכי המכרז. 1+2
 

כל פרטי מיתוג ועיצוב רכיבי המערך )פיזיים + 
דיגיטליים(, לרבות הצגת לוגו/מיתוג של הספק, 

 כפופים לאישור המזמינה ולהנחיותיה. 



 
"הבלעדי" ואת המילים "ליצור העמדות, המילים  את  מבוקש למחוק   18  .13

   בפסקה הרביעית בסעיף. הובלה, יבוא, תקינה"
הספק הינו   ,ספק  הסר  למעןאין שינוי במסמכי המכרז.  

האחראי הבלעדי לקיום כל תנאי המכרז וכל 
 פגם/תקלה בעבודות וברכיבי המערך.

נבקש להבהיר כי זכות המזמינה להרחיב את היקף ההתקשרות  20  .14
 הסכמתו. כפוף לתעשה בתאום עם הספק וב

אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים 
 .להסכם 11.7 סעיףלהוראות 

כי הספק לא יהא אחראי לעמדות הטעינה או לתשתית לקבוע  מובהר   25+  23  .15
ככל שהמזמינה רכשה את שירותי התפעול   ,הטעינה שהוקמה על ידו

 והתחזוקה לאותן עמדות מספק אחר. 

אין שינוי במסמכי המכרז. אחריות הספק במשך 
תקופת האחריות לטיב עמדות הטעינה שסיפק 
ולעבודות שביצע, אינם תלויים בהזמנת שירותי תפעול 

לנספח  12-13ותחזוקה ממנו. כן ראו הוראות סעיפים 
 התפעול. 

 
נבקש להבהיר כי ככל שביטלה המזמינה את ההסכם, אחריות הספק  25  .16

תחול רק בקשר עם עבודתו של הספק להתקנת התשתית ועמדות 
הטעינה, והספק לא יהא אחראי על נזק או תקלה שנגרמה בשל 
מעשה או מחדל של כל צד שלישי, לרבות תאונות, נזקי טבע, ונדליזם 

 וכיו"ב. 

 לעיל. 15. ראו סעיף אין שינוי במסמכי המכרז
 

מבוקש לאפשר הגשת פרופיל יצרן העמדות בשפה האנגלית ללא  33  .17
 תרגום לעברית באישור נוטריון. 

ניתן להגיש את פרופיל היצרן בשפה האנגלית ללא 
 . תרגום

 .אין שינוי במסמכי המכרז הערבות.מבוקש להגביל את משך הזמן להארכת תוקף  39  .18

"הודעה   להוסיף לאחר המילים "שנתנה למציע" את המיליםמבוקש   40  .19
לאחר ; ימים במסגרתם תהא למציע"  7מראש בת לכל הפחות 

לאחר המילה ו ;"לתקן ההפרה או" " את המיליםהזדמנות"המילה 
 .להוסיף את המילים "וככל שלא תיקן המציע את הפרתו" "בכתב"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

ימים   14לכל הפחות    יםערבות המכרז תוחזר למציעמבוקש לקבוע כי   42  .20
 ממועד ההודעה על הזכייה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.



 
מבוקש להבהיר כי אין מניעה להגיש עותק מקור אחד של מסמכי  54.1  .21

 ההצעה ועותק נוסף שהינו העתק, לרבות ביחס לערבות המכרז.
 את מסמכי ההצעה )כולל ערבות ההצעה(להגיש  ניתן

 עותק של זהה העתקשהינו  ועותק מקור עותקב
 .המקור

א'  66סעיף   .22
 בטבלה 2שורה 

 למחוק את המילים "תחת כיפת השמים" . מבוקש.1
. מבוקש להוסיף לסעיף ניקוד לגבי תכנון עמדות ו/או קיימת 2

 הזמנת עבודה מלקוח. 

 . אין שינוי במסמכי המכרז.1
 . אין שינוי במסמכי המכרז.2
 

א'  66סעיף   .23
   5שורה 

 בטבלה

מבוקש להרחיב את רשימת הגורמים עימם קיים למציע הסכם, 
באופן שיכלול גם חניונים ציבוריים ומרכזים מסחריים לשימוש 

 הציבור הרחב. 
 

 יתווספו"חברות ממשלתיות"  המילים אחרי .1
 שמיקום לכך בכפוף, אחר גוף כל"ו/או  :המילים
 המיועדים בחניונים הינולהתקנה  העמדות

 ".הרחב הציבורלשימוש 
להוכחת ניסיון והגשת דגמי   מעודכןתצהיר    מצורף .2

 8 סעיף נוסח, כולל התאמת מסמך ג' –עמדות 
   לעיל.דלתיקון  מסמך ג'ב

 
א'  66סעיף   .24

 בטבלה 5שורה 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  מטבלת ניקוד האיכות.להסיר קריטריון זה  מבוקש

א'  66סעיף   .25
 10שורה 

 בטבלה

להגדיל את הניקוד הניתן לכל עובד שכיר, באופן שבו די מבוקש 
בהעסקת עובד שכיר אחד או שניים לקבלת מלוא הניקוד על פי 

 הסעיף.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 1 שורה –א'  66  .26
 בטבלה

 אין שינוי במסמכי המכרז עמדת טעינה. מבוקש להגדיל את הניקוד הניתן לכל

 שורה  -א'  66  .27
 בטבלה 5

 מבוקש להרחיב את מנעד הגורמים מזמיני העמדות.  .1
 מבוקש למחוק את הדרישה למספר עמדות מינימאלי.  .2

 לעיל.  23. ראו סעיף 1
 . אין שינוי במסמכי המכרז. 2
 

 ,C נבקש להבהיר כי זכות המזמינה להצבה פיזית של עמדות מסוג  75.3  .28
D  ו- E  תהא בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם ואין

 במועד זה. של תכולת העבודה להצבה מיידית בסעיף הכוונה 

 המילה במקוםלהזמנה  75.3 לסעיף 4 בשורה. 1
  "הצגה". המילה תבוא"הצבה" 



 
כי הסעיף אינו עוסק בהצבת העמדות כחלק  יובהר .2

 עמדות בהצגתאלא  העבודה המוזמנת,מתכולת 
 המזמינה.  ולהערות לבחינת לדוגמא

 לפי עת בכלתיעשה  C מסוגלדוגמא . הצגת עמדה 3
, במסגרת לוח הזמנים לאישור עמדה המזמינה  דרישת
 3נספח ו'ל 3 בסעיף 2' מס בטבלה כמפורט, Cמסוג 

 להסכם. 
 .המכרז במסמכי שינוי איןהאמור,  מלבד.4

כי המציע יהיה זכאי לכלל התשלום בגין העבודות  מבוקש לקבוע 83  .29
שבוצעו על ידו בפועל, אף אם לא התקבלו התקציבים ו/או המענק 

 מהקול קורא. 
הזוכה שתוגבל לכך כי הזכות לביטול ההסכם לקבוע מבוקש בנוסף, 

, ואם התחיל להוציא הוצאות לצורך טרם החל בביצוע העבודות
   יקבל פיצוי. -עבודות 

 שינוי במסמכי המכרז.אין 
מודגש כי אין בידי המזמינה תקציב למלוא תכולת 
פעימה א', וקבלת מלוא התקציבים ממשרד האנרגיה 
מהווה תנאי להעברתם לזוכה. אין באמור כדי לגרוע 
מהתחייבויות המזמינה לתשלום תכולת פעימה ב' 
והרכיבים הכלולים בפעימה א' שאינם מתוקצבים על 

 ה.  ידי משרד האנרגי
תשומת לב המציעים לעדכון מנגנון תשלום התמורה 

 להלן.   92המפורט בסעיף 
 

נבקש למחוק את  המילים בשורה השנייה "ו/או היצרן ו/או מבעלי   84  .30
המניות במציע" ובשורה השלישית את המילים "עסקיו, מבנה ההון 

 שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו". 

אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב להוראות 
 להזמנה. 89סעיף 

במסגרת הגשת ההצעה עשוי להיחשב לכם העשוי להימסר מידע  84  .31
לפיכך, נבקש  ,1968 –כ"מידע פנים" לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 שהוא יוגדר כסודי. 

. תשומת הלב להוראות אין שינוי במסמכי המכרז
 להזמנה.  89סעיף 

 מסמך ב'

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יעשה בכפוף להודעה למציע לכל  8  .32
ימים מראש ובכתב ומתן אפשרות למציע לתקן ההפרה  7הפחות 

 במועד זה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 מסמך ג'



 
מפאת סודיות מסחרית, נבקשכם לאשר צירוף החלקים בהסכם  8  .33

וחתימת הצדדים הכוללים את זהות המזמינה, היקף ההתקשרות 
 בלבד.

תשומת הלב להוראות אין שינוי במסמכי המכרז. 
 להזמנה. 89סעיף 

 

 מסמך ד'

די בהגשת המסמך החתום בגרסתו בשפה  קש להבהיר כיובמ כללי  .34
ואין צורך להגישו מתורגם  האנגלית )ומילויו בשפה האנגלית(

 לעברית באישור נוטריון. 

במידה ואישור היצרן החתום הוגש באנגלית על פי 
הוראות ההזמנה, אין צורך להגיש עותק נוסף של 
האישור בעברית, ואין צורך לצרף גרסה מתורגמת של 

 האישור החתום לעברית. 

 שלהמדויק מקום ההתקנה מבוקש להשמיט את דרישת ציון  כללי  .35
 שסיפק היצרן, מאחר ולא תמיד היצרן הוא הגורם המתקין.  העמדות

מידע אודות ' )"ד' במסמך בהכותרת של פרק  אחרי
"המידע המובא להלן, : המשפט יבוא"(, ניסיון היצרן

הינו למיטב ידיעת היצרן ו/או בהתאם למידע שנמסר 
 מזמיני עמדות הטעינה".ליצרן מאת 

 1נספח  –שינוי זה הוטמע באישור היצרן המעודכן 
 למסמך זה.

 אין שינוי במסמכי המכרז. – 3. סעיף 1 . 4 -ו 3נבקש למחוק מהצהרת המציע את סעיפים  4+ 3  .36
 .4 : "הבא הנוסח יבוא ובמקומו, יימחק  – 4. סעיף 2

והסכם,  הנני מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין 
   למתן השירותים על ידי היצרן".

 1נספח  –שינוי זה הוטמע באישור היצרן המעודכן 
 למסמך זה.

 
 7+  6.סעיפים  .37

+8 +9 +10 +
11 

לאישור  11+ 10+ 9+ 8+ 7+  6את תיקון הטבלאות בסעיפים נבקש 
 :היצרן כדלקמן 

לא היצרן   -מספר עמדות שהותקנו באותו מקום התקנה  .1
 ות. העמד ויודע היכן הותקנתמיד 

נבקש להבהיר כי  –תאריך השלמת התקנה ותחילת הפעלה  .2
 עמודה זו מספיק שתכלול שנה בלבד )ולא תאריך מדויק(. 

 .נבקש לפרט אך ורק מדינה ללא עיר –מקום התקנה  .3
תחת כיפת ה: "ה למילוי העמודדרישהנבקש למחוק את  .4

 . "השמיים

 לעיל.  35. אין שינוי במסמכי המכרז. ראו סעיף 1
. ניתן לרשום בטור תאריך ההתקנה ותחילת הפעלה 2

 את השנה בלבד. 
 אחרי 6-11 בסעיפיםבכותרת הטורים בטבלאות 

". שינוי זה שנת/: "המילה תבוא" תאריך" המילה
 למסמך זה.  1  נספח –הוטמע באישור היצרן המעודכן  

 .אין שינוי במסמכי המכרז.3 
 . אין שינוי במסמכי המכרז.4



 
 

 

 המספר  יבוא,  7  סעיף  בכותרת"  5.5.2"  המספר  במקום .להזמנה 5.4.2מתייחס לתנאי סף  7נא הבהרתכם כי סעיף  7  .38
 –". שינוי זה הוטמע באישור היצרן המעודכן 5.4.2"

 זה למסמך 1 נספח
 הצעה כספית – מסמך ז'

 מסמך ז'על המציעים לצרף להצעתם במכרז את  עדכון ביוזמת המזמינה. כללי  .39
 למסמך זה. 2נספח בנוסח המעודכן המצורף כ

על אף האמור, ומבלי לגרוע מיתר סמכויות וועדת 
המכרז, רשאית ועדת המכרזים על פי מסמכי 

המכרזים להכשיר הצעה כספית שהוגשה על גבי 
הטופס המקורי שצורף למסמכי המכרז, תוך שכל 
השינויים שבוצעו בנוסח ההצעה הכספית במסגרת 
מסמך זה, יחולו במלואם על ההצעה הכספית 

בנוסף, הוועדה תהא רשאית לתקן בעצמה . המקורית
את מחיר ההצעה הכספית הכוללת, תוך תיקון מכפלת 
הכמויות והמחיר הכולל של ההצעה הכספית בהתאם 

להלן, וכן לבצע  48 -ו 46לשינויים הנקובים בסעיפים 
 כל תיקון נוסף לפי שיקול דעתה. 

בהגשת הצעתם מסכימים המציעים לאמור ללא סייג, 
ולכל תיקון כאמור שתבצע הוועדה בהצעתם ו/או 

 בהצעות האחרות במכרז.

נים בהם מתוכננות עבודות, מבוקש לקבל מידע נוסף אודות החניו כללי  .40
 לרבות:

 שמות ומיקומי החניונים. .1
 בכל חניון. תכמות העמדות המשוער .2
האם העמדות צפויות להיות מאוגדות יחד או פרוסות ברחבי  .3

 החניון.

אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז הינו מכרז מסגרת 
 המיועד לסוגים שונים של חניונים.



 
 האם העמדות ימוקמו בקומה אחת או פני מספר קומות. .4
 המרחק המשוער בין ארון החשמל הייעודי לעמדות. .5
 החניונים.של תכניות  .6

 1סעיף  1פרק   .41
 בטבלה

עמדה התכולה בסעיף ולאפשר תמחור נפרד של לשנות את  מבוקש
 עם כבל, עמדה עם שקע, וכבל טעינה נייד.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 2סעיף  1פרק   .42
 בטבלה

קרקעיים -עבודות התשתית בחניונים תתנבקש לאפשר את תמחור 
מספר העמדות המירבי בכל למספר הקומות בחניון ובהתאם ל

 קומה. 

אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז הינו מכרז מסגרת 
 המיועד לסוגים שונים של חניונים. 

, תשריט מספר הקומות בחניון שטח החניון נבקש מידע בדבר .1 בטבלה 1פרק   .43
וכל נתון מהותי   , מספר עמדות הטעינה שיותקנו בכל חניוןהחניון
לצורך תכנון מדויק ופרטני של כמות העמדות  הנדרשאחר 

 שנדרשות והתשתית הנדרשת להקמתן. 
הינו זירה אחת או שכל חניון    נפרדת  האם כל קומה תחשב כזירה .2

 . ללא קשר למספר הקומות

שינוי במסמכי המכרז. המכרז הינו מכרז . אין 1
 מסגרת המיועד לסוגים שונים של חניונים.

 
קרקעי ייחשב כזירת טעינה אחת -כל שטח חניון תת.  2

 ללא קשר למספר הקומות. 
 
 

, 5, 4, 1סעיפים   .44
 לטבלה 7 -ו 6

 תוקנו כדלקמן: בטבלה 7 -ו 6, 5, 4, 1ם סעיפי .המזמינה ביוזמת עדכון
  ודלעמ ותצריכ העמדותף משפט לפיו נוס .1

 קורא בקול המקצועי המפרט בדרישות"
 והנחיותלקול הקורא(  1'א נספח) הרלבנטי

 ". להסכם( 4'ו נספח) החשמל רשות
 ."כולל ממסר פחת"המשפט  צורף .2
" (type A – EV)או  type Bהמילים " .3

יימחקו בכל מקום בו הם מופיעים בסעיפים 
 הנ"ל.

שינויים אלו הוטמעו בנוסח ההצעה הכספית 
 למסמך זה. 2נספח  –המתוקנת 

 8 סעיף 2פרק   .45
 בטבלה

 כי  מובהר: "הבא  המשפט  יתווסף  לטבלה  8  סעיף  בסוף נבקש להבהיר מה נחשבת זירה כאשר מדובר בשטח פתוח. 
, אחד טעינה אתר הינה פתוח בשטח טעינה זירת

,  לזו   זו  סמוכות  בו  הטעינה  ועמדות,  אחד  ממקור  המוזן
  "המזמינה קביעת לפי



 
 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 

 למסמך זה. 2נספח 
 5  סעיף 2פרק   .46

 בטבלה
 (עמדות טעינה מסוג זה 200בטבלה ) 5סעיף  קיימת אי התאמה בין

 .עמדות( 100בטבלה ) 1סעיף בין ו
"כמות מוערכת לצרכי מכרז",  בעמודת, 5בסעיף 
 ".100" המספר יבוא" 200" המספר במקום

 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2נספח 

הזנה  במקום המשפט: " בטבלה 9 סעיףבכותרת  ? Dמדוע אין תמחור ביחס להזנה לעמדות מסוג מבוקש להבהיר  בטבלה 6סעיף   .47
בשטח  Bוחיבור לכל עמדת טעינה חשמלית מסוג 

הזנה וחיבור לכל עמדת טעינה " יבוא המשפט: "פתוח
. בהתאמה, "בשטח פתוח B , D , Eחשמלית מסוג 

 -" ל20" -מ בטבלה 9תוקנה הכמות המוערכת בסעיף 
"22." 

 
 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 

 למסמך זה. 2נספח 
 

סעיף   3פרק   .48
 בטבלה 15

, Dוהסיפא לעמדה מסוג  Eהרישא לסעיף מתייחסת לעמדה מסוג 
 .נבקש הבהרה בעניין

לעמדה "רה האחרונה בסעיף, במקום המילים ובש
  ".Eלעמדה מסוג " , יבואו המילים"Dמסוג 

 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2נספח 

 8 סעיף -1פרק   .49
 בטבלה

 AC ,DCסעיפי משנה עבור עמדות  3-ל 8לפצל את סעיף מבוקש 
להגדיר בכל תת סעיף כמות משוערת ו אולטרה מהיר DC-מהיר ו

 של עמדות הצפויות בכל זירה.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
בסעיף מבוקש למלא עלות תשתיות לזירת טעינה מבלי 
שהוגבלה כמות עמדות הטעינה בזירה. מחיר היחידה 
שיוגדר צריך לתת מענה לתרחישים שונים אפשריים 

 ולתמהיל מגוון של עמדות טעינה.
 סעיף -3פרק   .50

 בטבלה 11
בטבלת כתב הכמויות בהצעה  3בפרק  11בסעיף  עדכון ביוזמת המזמינה.

המחיר המוצע לא יעלה על הכספית, במקום המילים"  
המחיר המוצע לא יעלה על " יבואו המילים: "12%
15%." 

כמות הזירות בשטח פתוח לטבלת כתב הכמויות מוערכת  8סעיף ב 2.3  .51
נבקש יחידות בלבד.  6 -להצעה הכספית ב 2.3בסעיף , ואילו 16 -ב

 . הבהרה

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 כוללתלכתב הכמויות מגדיר כמות מוערכת  8סעיף 

לצרכי מכרז בפעימה הראשונה והשנייה גם יחד, ואילו 



 
להצעה הכספית מגדיר הערכת כמות לפעימה   2.3סעיף  

 הראשונה בלבד.
הכספית יתווסף המשפט הבא: להצעה  4סעיף  בסוף עדכון ביוזמת המזמינה. 4  .52

 6.7  בהתאם למנגנון ההצמדה המפורט בסעיף  למעט"
 ."להלן

 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2נספח 

 להלן. 65ראו סעיף 
 אין שינוי במסמכי המכרז. בלבד.  5%בניכוי יהיה מחירון דקל הניכוי מ נבקש כי 6.2  .53

 6.3.5חדש, שמספרו  סעיף התווסף הכספית להצעה עדכון ביוזמת המזמינה. 6.3.5  .54
 ."העברה מלאהשעניינו "

הסעיף החדש הוטמע בנוסח ההצעה הכספית 
 למסמך זה. 2נספח  –המתוקנת 

 
לקיים מודל של שיתוף מסוים בהכנסות  גם עבור עמדות מבוקש  6.4סעיף   .55

 .Aמסוג 
אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב לעדכון המחיר 

בטבלת כתב הכמויות, כמפורט  11המרבי בסעיף 
 להלן.   50בסעיף 

את התקופה המדויקת בגינה הספק יהיה זכאי נבקש להבהיר  6.4  .56
 לתשלום המשתנה. 

התשלום המשתנה ישולם אך ורק ביחס לעמדות 
בהתאם להוראות מסמכי המכרז, אשר  פתוח בשטח

הוזמנו לגביהן שירותי תפעול ותחזוקה )בהתאם 
להצעה הכספית(, ובמשך כל התקופה בו   3לסעיפי פרק  

הוזמנו שירותים אלו מהספק וסופקו בפועל, בכפוף 
 להוראות ההסכם.

להצעה  6.3-6.4תשומת הלב להוראות סעיפים 
 הכספית. 

 
  ".בניכוי" המילה תבוא" בקיזוז" המילה במקום ביוזמת המזמינה.עדכון  6.4.1.1  .57

 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2נספח 

להצעה הכספית  6.4.1.2האחרון בסעיף  המשפט עדכון ביוזמת המזמינה. 6.4.1.2  .58
, יוחלף בנוסח "לא יקוזזו הוצאותבמילים " המתחיל

 אשר  בשיעור  המזמינה  הוצאות  ינוכו  יקוזזו  לא"הבא:  



 
 מההפרש 20% -ל מתחת הספק של חלקו את יפחית

 למחיר המזמינה ידי על החשמל רכישת עלות סך בין
 ."המשותפות העמדות בכל ללקוח החשמל מכירת

 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2נספח 

המשפט יתווסף להצעה הכספית,  6.4.1.3סעיף בסוף  עדכון ביוזמת המזמינה. 6.4.1.3  .59
 : הבא

בגין התקופה הקודמת  האחרון הרבעוני התשלום"
 סיום מועד לאחר יום 90 ישולם, ההתקשרות תוםל

"פ עותחזוקה  תפעולההתקשרות למתן שירותי 
 האמור כל והשלמת מלא לביצוע בכפוף, ההסכם

 מטלת  והשלמת  ביצוע  להסכם וכן'  ז  לנספח  13  בסעיף
 וזו ככל) לעיל 6.3.5 בסעיף האמורה" מלאה העברה"

 "(.המזמינה י"ע בכתב הוזמנה
 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 

 למסמך זה. 2נספח 
 עדכון ביוזמת המזמינה. 6.4.1.4  .60

 

 ".אחראו " יבוא" "זתעו" המילה אחרי
 –שינוי זה הוטמע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת 

 למסמך זה. 2נספח 

שהספק החל מבוקש לקבוע כי התשלום על פי הסעיף ישולם ברגע  6.5  .61
לחילופין, יוחזרו לספק , או בביצוע העבודות גם אם טרם השלימן

למועד ידו עד הסכומים אשר שולמו לו בעבור העבודות שבוצעו על 
 הבקשה להעתקה. 

אין שינוי במסמכי המכרז. כאמור בסעיף, תשתיות 
מו בנפרד בגובה חשמל ו/או הזנה וחיבור ישול

התעריפים בכתב הכמויות בהתאם לעבודות שבוצעו 
 בפועל.

 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  .80%ולהעמידו על התשלום הנקוב בסעיף נבקשכם לעדכן את אחוז  6.5  .62

.מבוקש כי זכות המזמינה לבקש העתקת עמדה ללא תשלום תהא 1 6.5  .63
 בטרם החל הספק בביצוע העבודות להצבעת העמדה. 

יתווסף לספק , כי ככל שהמזמינה תבקש להעתיק עמדה. מבוקש 2
יום לתקופת הביצוע עבור אותה עמדה על  30-זמן נוסף של כפרק 

 החדש.למיקום בהתאם מנת להוציא היתרים חדשים 

. אין שינוי במסמכי המכרז. כאמור בסעיף, תשתיות 1
חשמל ו/או הזנה וחיבור ישולמו בנפרד בגובה 
התעריפים בכתב הכמויות בהתאם לעבודות שבוצעו 

 .בפועל



 
. במקרה של העתקת עמדה יופעל מחדש לוח הזמנים 2

להסכם בהתאם לסוג  3'ו נספחהרלבנטי הקבוע ב
 העמדה.

להסכם, לרבות התוספת  1נספח ו'ל 17ראו סעיף  הפרמטרים של עמדות טעינה נגישות. אתנא הבהירו  6.6  .64
 להלן.  126המפורטת בסעיף 

חדש  6.7 נמחק ובמקומו התווסף סעיף 6.7סעיף .1 עדכון ביוזמת המזמינה  6.7  .65
כמופיע בנוסח ההצעה הכספית המתוקנת  –)הצמדה( 

 למסמך זה.  2נספח  –
 
 בנוסח הבא: 6.8.יתווסף סעיף 2
 מנויים שאינם תשלום/הוצאה כל כי מובהר 6.8"

 והם הכמויות כתב במחירי כלולים, לעיל 6 בסעיף
 ."הזוכה על במלואם יחולו

 
הסעיפים הנ"ל הוטמעו בנוסח ההצעה הכספית 

 למסמך זה. 2נספח  –המתוקנת 
נבקש להבהיר כי הספק מתחייב לכך שכל מערכות הטעינה יתפקדו  (3)נקודה  7.3  .66

נספח ורציף ובכפוף למועדי התיקון והתפעול בככל הניתן באופן מלא  
 להסכם.  'ז

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 מסמך ט'

סע' ב' בסוף   .67
 התצהיר
)רשימת 

המסמכים 
 לצירוף(

נבקש למחוק הסעיף. נבקש שבעלת המניות במציע לא תידרש לצרף 
 את דוחותיה הכספיים להצעה.

כספיים ב. דוחות בסוף מסמך ט', תימחק השורה: "
 ."של בעל המניות

 מסמך י'

נודה על מילוי כלל הפרטים הנדרשים על מנת שהמציעים יוכלו  6  .68
 להנפיק טיוטה מלאה וללא טעויות בנוסח הערבות.

 .אין שינוי במסמכי המכרז



 
 הסכם - מסמך י"א

הפסקה  – 1.2  .69
השנייה 
  -בהגדרה 

 "העבודות" 

נבקש למחוק את המילים "המחמירים ביותר" ובמקומן לכתוב את 
 המילים "המקובלים בשוק". 

  ."המחמירים ביותר" המילים תימחקנה
 

אין שינוי במסמכי המכרז. כל הוראות מסמכי המכרז  כי הוראות הקול הקורא יחולו על פעימה ב' ?מה משמעות ההוראה  2.1  .70
העבודות המוזמנות על פי והקול הקורא יחולו על כלל 

 ההסכם.
 בו מקרה בכלמבלי לגרוע מהאמור בכל אופן שהוא, 
הוראות הקול תסבור המזמינה כי יש להתאים את 

יחולו  –הקורא לתכולה המוזמנת במסגרת פעימה ב' 
, לרבות בכל מקרה של להסכם 1.4הוראות סעיף 

הוראות הקול הקורא לתכולה להתאמת  בקשת הספק  
 .המוזמנת במסגרת פעימה ב'

בקול הוראות הפרטניות ויתר  נבקש להבהיר כי לוחות הזמנים 2.1  .71
על פי הוראות ביחס לפעימה ב' לא ייגרעו מזכויות הספק הקורא 

 הסכם זה.ה

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 

בטרם לספק זכות סירוב ראשונה לביצוע העבודות להקנות קש ובמ 2.3  .72
 פנייה לכל גורם שהוא.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 ,תום תקופת ההתקשרותלקראת ככל שיינתן צו התחלת עבודה .1 2.5  .73
וארך תקופת ההתקשרות ה תכולת עבודה תהאם ביחס לאות

 בהתאם? 
 180 -ינתן לספק תקופה שלא תהא קצרה מתנבקש להבהיר כי  .2

 העבודות מכוח ההסכם. בטרם המועד הקבוע להשלמת ימים 

. סיום ההסכם יוארך עד להשלמת מטלות הביצוע על 1
פי צו התחלת העבודה ואך ורק לצורך השלמת תכולת 
 העבודה ומטלות הספק הכרוכות בכך על פי ההסכם. 

 המכרז.. אין שינוי ביתר מסמכי 2
 

בתיאום עם הספק ובהתאם ייקבעו  נבקש להוסיף כי אתרי ההתקנה   4.1.3  .74
 לקיומן של תשתיות קיימות, אישורים נדרשים וכיו"ב.

 אין שינוי במסמכי המכרז .



 
 אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש כי הגדלת כמות עמדות הטעינה תעשה באישור הספק. 4.1.12  .75

נבקש להבהיר כי זכות המזמין על פי סעיף זה תהא מוגבלת לתקופת  4.1.18  .76
  הוצאות לצורך קיום ההסכם.הספק הוציא הזמן בטרם 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 ,C נבקש להבהיר כי זכות המזמינה להצבה פיזית של עמדות מסוג  6.2.3  .77
D   ו-  E   תהא בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם ואין הכוונה

 תכולת העבודה במועד זה. שללהצבה מיידית 

 המילה במקוםלהסכם  6.2.3 לסעיף 5 בשורה. 1
  "הצגה". המילה תבוא"הצבה" 

כי הסעיף אינו עוסק בהצבת העמדות כחלק  יובהר .2
 עמדות בהצגתאלא  העבודה המוזמנת,מתכולת 

 המזמינה.  ולהערות לבחינת לדוגמא
 לפי עת בכלתיעשה  C מסוגלדוגמא . הצגת עמדה 3

, במסגרת לוח הזמנים לאישור עמדה המזמינה  דרישת
 3נספח ו'ל 3 בסעיף 2' מס בטבלה כמפורט, Cמסוג 

 להסכם. 
 .ביתר הוראות ההסכם שינוי איןהאמור,  מלבד.4

נבקש כי תינתן לספק, במקרה הצורך, הזכות לפנות למשרד . 1 8.2  .78
האנרגיה על מנת לבקש לדחות את המועד הקבוע בקול קורא 

 ולאפשר למזמינה לעמדות בהתחייבויותיה. 
 
המענק על פי הקול . מבוקש לקבוע כי גם במידה ולא יתקבלו כספי 2

  בידי המזמין, לא ייגרעו זכויות הזכיין על פי ההסכם.הקורא 

 לעיל. 9ראו מענה בסעיף  .1
 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז. .2
 
 

במקום בו מותקנת עמדה מכח פתיחת הזמנה חדשה וייעודית מול  9.4.4  .79
בשטח פתוח, לא נדרש אישור בודק חשמל פרטי/חיצוני, שכן  חח"י

האישור לעמדה ניתן ע"י בודק חח"י. לאור האמור, נבקשכם לשנות 
 את הקביעה בסעיף ביחס לעמדות בשטחים פתוחים.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 תהגשת אישור חתום על ידי בודק מטעם חח"י מספק

 מענה לדרישת הסעיף.

האפליקציות והתוכנות שהינן חלק מהמערך אינן להבהיר כי  מבוקש   9.6  .80
בהכרח בבעלות הספק וכי אין ביכולת הספק להתחייב בשם חברות 

  התוכנה בנוגע לתקופה שלאחר תום ההתקשרות.

על פי הסעיף המזמין  אין שינוי במסמכי המכרז.
ייחשב, בין היתר, לבעלים של עיצובים ואפליקציות 

 ו במסגרת ההסכם.שפותחו ועוצב



 
להצעה  6.3.5תשומת לב המציעים להוראות סעיף 

הכספית, בנוגע להעברת המערך לספק חדש, כמפורט 
 לעיל. 54בסעיף 

 
נבקש להבהיר כי ככל שביטלה המזמינה את ההסכם כאמור,  9.10  .81

אחריות הספק תחול רק בקשר עם עבודתו של הספק להתקנת 
התשתית ועמדות הטעינה, והספק לא יהא אחראי על נזק או תקלה 

מחדל של כל צד שלישי, לרבות תאונות, נזקי שנגרמה בשל מעשה או  
 טבע, ונדליזם וכיו"ב.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק את המילים "מלאה, בלעדית ומוחלטת".  10.8  .82

שלא שימוש . מבוקש להחריג מאחריות הספק כל דבר הנובע מ1 10.9  .83
 .עמדהלהוראות השימוש בבהתאם 

 .ם. מבוקש להחריג מאחריות הספק כל נזק הנובע מוונדליז2

 .אין שינוי במסמכי המכרז.1
 
 . אין שינוי במסמכי המכרז.2

נבקש להבהיר כי המציע יהא אחראי על מיתוג ועיצוב עמדות  10.11  .84
הטעינה עצמן. עם זאת מיתוג ועיצוב האפליקציה יעשה במסגרת 

שילוב המיתוג של המזמינה האפליקציה הקיימת של הספק תוך 
 באפליקציה הקיימת.

 
נבקש להוסיף כי הספק יהא רשאי להטמיע על עמדות הטעינה 

 ובאפליקציה, בנוסף למיתוג המזמינה, גם מיתוג של הספק. 

 לעיל. 12ראו מענה בסעיף 
 

נבקש להגדיר כי שינוי בלתי מהותי הוא כזה אשר גובהו הוא עד  11.3  .85
 מערך העבודות המבוצעות. 1.5%

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. . מולוהגדלת ההתקשרות תעשה באישור הספק ובתאום  שכלנבקש  11.7.1  .86

נבקש להבהיר כי לא תינתן במקביל אחריות של הספק ושל צד  11.7.6  .87
שלישי. הספק לא יכול להיות אחראי בגין נזק שנעשה על ידי בעל 

 מקצוע אחר ללא אישורו והשגחתו. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 



 
בהסכם גם לתשלום המשתנה מפורשת נבקש להוסיף התייחסות  12.1  .88

 . להצעה הכספית 6.4המוזכר בסעיף 
אין שינוי במסמכי המכרז. הסעיף כולל הפנייה לסעיף 

 בהצעה הכספית.  6

לב למשך תקופת ההתקשרות נבקש לקבוע בהסכם מנגנוני  בשים 12.4  .89
 הצמדה והפרשי שערים לתמורה. 

 לעיל. 65ראו סעיף 
 
 

נבקש להבהיר כי המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז סכומים  12.15  .90
מהתמורה אך ורק בעבור הפרות של הספק אשר הודיע עליהם 

 המזמין מראש ובכתב לספק ונתן לספק פרק זמן מספק לתקנן.  

 .אין שינוי במסמכי המכרז

91.  12.7.1  +
12.7.2 

שלא נבקש להבהיר כי ככל שלא יתקבל המענק מכוח הקול הקורא 
בשל מעשה או מחדל של הספק, הספק יהא רשאי לקבל את מלוא 

 יום ממועד ההשלמה. 60 -התמורה על פי ההסכם עד לא יאוחר מ

תשומת לב המציעים שינוי במסמכי המכרז.  אין
 .להלן 92 -לעיל ו 29פים להוראות סעי

 מבוקש לעדכן את מנגנון התשלומים כדלקמן: 12.7.2-ו 12.7.1  .92
 לאחר רכש העמדות וכנגד הצגת ראיות נדרשות. 25% .1
 בסיום ביצוע עבודות התשתית. 50% .2
 בעת קבלת תעודת השלמה.  25% .3

לחילופין, מנגנון תשלום אשר לפיו מלוא התשלומים יושלמו  או
 במועד קבלת תעודת ההשלמה.

 להסכם יוחלף בנוסח הבא: 12.7.1. סעיף 1
 עמדות לרכישת הדרך אבן השלמת לאחר .12.7.1"

 2018/116 קורא בקול הקבועה( DC) מהירה טעינה
 בפועל  התשלום  קבלת  לאחר  יום  60  ועד,  הספק  ידי  על

  לספק  ישולם, זו דרך אבן בגין האנרגיה ממשרד
 דרך אבן בגין האנרגיה ממשרד שהתקבל התשלום

 " .זו
 
 להסכם יוחלף בנוסח הבא: 12.7.2. סעיף 2
 העמדות להפעלת הדרך אבן השלמת לאחר .12.7.2"
( 2018/114 -ו 2018/116 הקוראים בקולות הקבועה)

 בפועל  התשלום  קבלת  לאחר  יום  60  ועד,  הספק  ידי  על
  לספק  ישולם, זו דרך אבן בגין האנרגיה ממשרד

 דרך אבן בגין האנרגיה ממשרד שהתקבל התשלום
 " .זו
 
 . 12.7.5 לסעיף ישתנה להסכם 12.7.3 סעיף. 3
 
 :  שנוסחו 12.7.3 שמספרו חדש סעיף יתווסף  .4
 ,השלמה תעודת קבלת לאחר יום 60 בתוך 12.7.3" 

 המגיעים מהתשלומים 70% המזמינה י"ע ישולמו



 
 ,השלמה בתעודת הכלולות העבודות השלמת בעד

 אמורים היו אשר קורא הקול מכרזי כספיבניכוי 
 ".זה שלב עד להתקבל

 
 :שנוסחו 12.7.4 שמספרו חדש סעיף יתווסף .5
 
 המגיעים מהתשלומים 30%) התמורה יתרת 12.7.4"

, השלמה בתעודת הכלולות העבודות השלמת בעד
 משולמים להיות אמורים  שהיו התמורה כספי בניכוי

 שנתיים תשלומים 2 -ב תשולם ,(קורא הקול מכספי
 תעודת מקבלת שנה בחלוף האחד שישולמו, שווים

 להפעלת בכפוף הכל - מכן לאחר שנה והשני השלמה
עמידת ו קורא הקול בדרישות ועמידתן העמדות
למועד התחייבויותיו על פי ההסכם עד  יתרהספק ב

 .זה
 ממועד שנתיים תום לפני תופסק וההתקשרות ככל

 90  התמורה  העברת  תושלם,  ההשלמה  תעודת  מסירת
 הוראות כל שהספק ישלים את קיום לאחר יום

 במפורש לרבות, ההתקשרות בנוגע לסיום ההסכם
 התחזוקה למפרט 13 על פי סעיף הנדרש כל השלמת

 ""(.חוזה סיום" סעיף) והתפעול
חודשים  3( בחלוף 30%נבקש להעביר את מלוא יתרת התמורה ) 12.7.2  .93

 מקבלת תעודת ההשלמה.
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

חודשים  3( בחלוף 40%נבקש להעביר את מלוא יתרת התמורה ) 12.8.2  .94
 מקבלת תעודת ההשלמה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 

נבקש להוסיף כי ככל שביטול ההסכם כאמור יבוצע לאחר ביצוע  12.12  .95
ספק בגין הנזקים את ההשקעות כספיות על ידי הספק, ישפה המזמין  

 שנגרמו לו בשל כך. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 



 
נבקש להבהיר כי המזמין יהא רשאי ליתן לספק הוראות ביחס לאופן  12.14  .96

הטיפול בתביעות ודרישות כנגד המזמין בלבד וככל שהטיפול 
 בתביעות כאמור יועברו לטיפולו בלבד. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להבהיר כי המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז סכומים  12.5  .97
מהתמורה אך ורק בעבור הפרות של הספק אשר הודיע עליהם 

 המזמין מראש ובכתב לספק ונתן לספק פרק זמן מספק לתקנן.  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להבהיר כי המזמין לא יהא רשאי לחייב את הספק . 1 13.5.1  .98
לום פיצוי ללא מתן הודעה מראש ובכתב לספק על בקנסות או בתש

קיומה של הפרה כאמור ומתן תקופת זמן מספקת לספק להשמיע 
 טיעוניו בנושא בפני הנציג או לתקן את ההפרה. 

ככל שיחויב הספק בפיצוי או קנס כאמור, אזי . מבוקש לקבוע כי 2
גובה הקנס יהיה כקבוע בהסכם בלבד ובכל מקרה לא גבוה מכל 

 נזק שנגרם בפועל למזמין. 

 המכרז.  במסמכישינוי  אין. 1
 
 
 
 
 . אין שינוי במסמכי המכרז.2

חילוט ערבות יערך לאחר ביצוע שימוע לספק לקבוע כי נבקש  14  .99
על מנת נוספים ימים  7עמוד לרשות הספק תקופה של תשאחריו 

 .לתקן את דרישות המזמינה

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יעשה אך ורק בכפוף למתן הודעה  14.1.8  .100
ימים מראש וככל שבתקופת  14מראש ובכתב לספק, לכל הפחות 

 זמן זו לא תיקן הספק את ההפרה הנטענת. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

אחריות הספק מקרה שבו משתמש עשה שימוש להחריג מנבקש  15  .101
 וכן מקרי וונדליזם. השימוש בהבעמדה בניגוד להוראות 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המילה "בלעדי" ובמקומה לכתוב את המילים "על  15.1  .102
עד " ויהיה "כן יםלמחוק את המשפט שתחילתו במיל, וכן פי דין"

 .סוף הסעיף

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 המכרז.אין שינוי במסמכי  נבקש למחוק הסעיף. 15.6  .103

 נבקש להוסיף סעיף בנוסח הבא: 15.10  .104
על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הספק ואחריותו "

בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 

 אין שינוי במסמכי המכרז.



 
( התקבל 1הסכם זה, תהא כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )

( המזמין הודיע לספק על כל 2פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן; )
ודע לו על כך ואפשר לספק תביעה או דרישה כאמור מיד עם היו

לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק 
( בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים 3מראש ובכתב; )

ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של 
על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל  (4המזמין ו/או מי מטעמו; )

ת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הוראה אחרו
הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות 

ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא 
יעלו בכל מקרה על סכום התמורה בהסכם זה והמזמין פוטר את 

הפיצוי המרבי  הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום
המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או 

 "ביטולו.
המילים "מייד עם קבלת הוראת נבקש למחוק את  פסקה שניה, 16  .105

המילים: "כל האמור להוסיף את המזמין בכתב". וכן בסוף הסעיף 
נקבעה בפסק דין שלא עוכב בסעיף זה, כפוף לכך שאחריות הספק 

 ביצועו, המורה כן".

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המלל "לטובת המזמין, לטובת מדינת ישראל  16  .106
 משרד האנרגיה ולטובת עיריית ירושלים, ביחד ולחוד".  

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המלל "הספק יפעיל את פוליסות .. הוראת המזמין  16  .107
 בכתב". 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

המילים "כל הוצאה /נזק למזמין נבקש למחוק את  -פסקה שנייה 16  .108
 ולכל צד שלישי" ולהחליפן במילים "אחריות הספק על פי דין".

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להבהיר כי המזמין יהא רשאי להסב הסכם זה לגורם אחר  18.2  .109
בעיריית ירושלים וכי לא יוכל להסב אך ורק את זכותו לבצע הזמנות 

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.



 
נבקש כי כפיצוי מוסכם יהא סכום הערבות אשר הונפקה בצו . 1 19.6  .110

 יו בוצעה ההפרה ככל שבוצעה. תחילת העבודות הרלוונטית ביחס אל
נבקש כי חילוט כל ערבות על פי הסכם זה תעשה בכפוף להודעה . 2

ימים ובכפוף לכך שההפרה לא תוקנה   7מראש ובכתב של לכל הפחות  
 בתקופה זו. 

 . אין שינוי במסמכי המכרז.1
 
 . אין שינוי במסמכי המכרז.2

 להסכם 1נספח ו'

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, המזמינה החליטה  .(type A – EV)-בנא הבהירו למה הכוונה  2  .111
על הורדת הפירוט בדבר ממסר הפחת, וההנחיות 
המחייבות לעניין זה תהיינה ההנחיות המופיעות 

להסכם( ויתר  4נספח ו'בהנחיות רשות החשמל )
 הוראות ההסכם הדין, בכפוף לאמור להלן:

בכל מקום בו נרשם להסכם  1'ו נספחל 2 בסעיף .1
 ירשם" ( type A-EV)או   type Bממסר פחת "
 בלבד. "פחתממסר "

בתיאור עמדת טעינה  להסכם 1ו' נספחל 2 בסעיף .2
" מלאה להפעלההנדרש המילים " אחר,  Dמסוג 

 ".פחת ממסרכולל " המילים יתווספו
בתיאור עמדת טעינה  להסכם 1נספח ו'ל 2 בסעיף .3

" הנדרש להפעלה מלאההמילים " אחר,  Eמסוג 
 ".פחת ממסרכולל " המילים יתווספו

 להסכם יוחלף בנוסח הבא: 1נספח ו'ל 12סעיף  .4
כל העמדות יכללו ממסרי פחת כנדרש  -הגנות "

 2019בהנחיות רשות החשמל מנובמבר 
עדכונים שיפורסמו להנחיות אלו מעת ל בהתאםו

 לעת.
הממסר יותקן בחלק החשמלי הנעול של 

 ."העמדה
לעיל תיקונים נוספים בהקשר זה,  44ראו בסעיף  .5

נספח  –וכן את נוסח ההצעה הכספית המתוקנת 
 למסמך זה. 2



 
מעל המדרכה עמדה נבקשכם לאפשר גובה  - Cעמדת טעינה מסוג  2  .112

 ס"מ. 110של 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

המזמינה מבהירה כי היא מעוניינת בעמדת טעינה 
זעירה במידות שצוינו במפרט, אשר המופע שלה על 

 המדרכה במרחב הציבורי מינימלי. 
ובכפוף  Cיחד עם זאת, לעת הליך איפיון עמדה 

לדרישות עיריית ירושלים, יוכל הספק להגיש בקשה 
מנומקת לחריגה מהממדים, וזו תוכרע על ידי 

שיקול דעתה המוחלט והבלתי ניתן  המזמינה לפי
 לערעור.

כך שראש  Cעמדה מסוג לדרישות המידות מבוקש להקל את  2  .113
מ"מ ודרישות רוחב  450העמדה יוכל להיות במידות אורך של עד 

 מ"מ.  220של עד 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 לעיל. 112ראו סעיף 

114.  2 
 
7.1 

במפרט ההתקנה של העמדות החניונים כתוב שהתקשורת לעמדות 
תתקבל ממקור תקשורת חיצוני. לאור זאת, נבקש מהמזמינה 

 Aלהבהיר אם חיבור התקשורת שהיא מבקשת למטענים מסוג 
 )סלולארית(.  GSM)קווית( או  LANמבוססת 

נבקש מהמזמינה לאשר כי קיימת קליטה  GSM מבוססת באם
 נים. סלולארית בחניו

  אין שינוי במסמכי המכרז.
 אין להסתמך על קליטה סלולרית בחניונים.  מובהר כי

מונה החשמל אשר מותקן בתוך גוף המטען יהיה  מבוקש לקבוע כי 2  .115
 .סוגי העמדותעבור כלל  MIDמאושר לפי תקן 

אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהוראות 
 10מפורטת בסעיף ההסכם, הדרישה למונה החשמל 

 להסכם.  1ו' נספחל
הדרישה לעמידה בדרישות מבוקש לצמצם את  4סעיף   .116

, ולהסתפק בעמידה בתקנים המעודכנת ביותר בגרסתם התקנים
IEC61851-1 (Mode 3)  ו- IEC61851-23 (Mode 4). 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

יכולת ניהול עומסים מקומית, בהעדר תקשורת, דורשת חלוקה של  6סעיף   .117
כלל העמדות במתחם לקבוצות, כאשר בכל קבוצה מספר  מוגבל של 

( מנהלת את ההספק של MASTERואחת העמדות )(6-14) עמדות 

אין שינוי במסמכי המכרז. מצב של אבדן תקשורת 
הינו מצב זמני, אשר גם בו נדרשת פעילות של ניהול 

 וחלוקת עומסים אופטימלית ככל הניתן. 



 
שאר העמדות בקבוצה. ניהול הספק זה אינו אופטימלי כמו ניהול 

 להורדת ההספק לעמדות מסוימות.הספק מרכזי ולכן עלול לגרום 

 אין שינוי במסמכי המכרז. .IK08עמידה בתנאי מבוקש להסתפק ב 9סעיף   .118

ביחס  IK10מבוקש להסיר את הדרישה לעמידה בהלם מכני ברמת  9  .119
 .Aלעמדות מסוג 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

התקנת שתי עמדות בעלות שקע אחד כ"א על גבי מבוקש לקבוע כי  11סעיף   .120
ביחס סעיף דרישות התהווה עמידה ב ,בתצורת גב אל גב ,עמוד אחד

 . לסוגי העמדות השונות

 

 

עמדות טעינה בעלות שקע אחד כ"א, הצמודות שתי  .  1
עמדה זו אל זו והמותקנות ע"ג עמוד אחד )להלן: "

"(, תיחשבנה לצורך סעיף זה כעמדת טעינה כפולה
 בעלת שקע כפול.

, Aביחס לעמדות מסוגים  אך ורקהאמור לעיל יחול 
B  ו- C. 

כעמדה אחת בעלת . מובהר כי עמדה כפולה תיחשב 2
 , בכלל זאת:ועניין שקע כפול לכל דבר

)א(. כל התשלומים עבור עמדה כפולה, יהיו בגובה 2
בעלת שקע כפול, לרבות  אחתהתשלום בגין עמדה 

במפורש לעניין התשלומים בגין הזמנת עמדה כפולה 
 ושירותי תפעול ותחזוקה. 

)ב(. במידה ומציע )לרבות יצרן מטעמו( מבקש 2
בתנאי   להסתמך על עמדה כפולה לצורך הוכחת עמידה

היצרן לפי  ואניקוד האיכות, על המציע )או /הסף ו
להקפיד ולציין עמדה כפולה כעמדה אחת,   העניין(

ובפרט בכל הנוגע לכמות העמדות הנקובה במסמכי 
עמדות בעלות  100ההצעה )למשל: יצרן אשר התקין 

בלבד )שכן עמדות    50שקע אחד בלבד, יציין כי הותקנו  
. המזמינה מדה אחת בלבד(כל עמדה כפולה נספרת כע

שומרת על זכותה הן במסגרת הליך המכרז והן 
במסגרת ההתקשרות מול הזוכה, לקבל כל הבהרה 

 והשלמה בעניין זה.  
. המזמינה שומרת על זכותה המלאה ליתן כל הוראה 3

 ,נוספת ביחס לעמדה כפולה וכל התאמה מקצועית



 
בקשר עם עמדה הנדרשת לטעמה  טכנולוגית וכיוצ"ב

מסוג זה, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, מבלי 
שיהיה בדבר להביא להגדלת התמורה לזוכה ומבלי 
שיהיה בדבר כדי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה על פי 

 ההסכם.  
סיפא לסעיף   .121

11 
נבקש להבהיר כי ככל שעלותם של השקעים החדשים שיתבקשו .1

יהיו גבוהים מעלותם של השקעים הנדרשים במכרז זה, תותאם 
 עלות של עמדות הטעינה.להפרש ההתמורה בהתאם 

 
נבקש להבהיר כי ככל שהמזמינה תבחר לשנות את סוגי שקעים של .2

ייבויותיו עמדות טעינה שכבר הוזמנו על ידי הספק לצורך מילוי התח
 בהסכם זה, תסוכם בין הצדדים במו"מ עלות ההחלפה.

 . אין שינוי במסמכי המכרז.1
 
 
 
 . אין שינוי במסמכי המכרז. 2
 

נבקש להבהיר שלצורך עמידה בדרישות הסעיף מספיק שממסר  12סעיף   .122
הפחת יותקן בחלק של העמדה שסגור באמצעות ברגים ושאין גישה 

 רות בעל ציוד מתאים.ירק לטכנאי שאליו לעוברי אורח אלא 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

ההגדרה של רשות החשמל קובעת כי במידה ובתוך העמדה יש הגנה  12  .123
אז  Aורק במידה ואין פחת מסוג  Aדי בפחת מסוג  DCמפני זליגת 

 נבקשכם להתאים את הקבוע במכרז לאמור לעיל.  .Bצריך פחת סוג 

 לעיל. 111ראו מענה בסעיף 

נבקש כי המזמינה תרחיב את הסעיף ותאשר למציעים להציג  12  .124
של הנחיות של רשות  6עמדות בעלות הגנות כפי שנדרש בסעיף 

 .חשמל לעמדות לטעינת רכב חשמלי

 לעיל. 111ראו מענה בסעיף 

נבקש להבהיר שלצורך עמידה בדרישות הסעיף מספיק שהחלק  13סעיף   .125
החשמלי יותקן בחלק של העמדה שסגור באמצעות ברגים ושאין 

 ציוד מתאים.גישה אליו לעוברי אורח אלא רק לטכנאי שרות בעל 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

המשפט  להסכם יתווסף 1נספח ו'ב 17בסוף סעיף  עדכון ביוזמת המזמינה. 17סעיף   .126
  הבא:



 
בפרמטרים הנ"ל תיבחן ע"י התאמה לתקן  עמידה"

לתקן  -ישראל ייעודי לנגישות עמדות, ובהעדרו 
"ד יועץ נגישות מומחה של הספק, חוואירופי, או ע"פ  

     ".המאושר ע"י המזמינה, בכפוף לכל דין
 להסכם 2נספח ו'

נודה על הבהרה ביחס לגודלי החיבור, הספקים זמינים ומצב  כללי  .127
 קרקעיים.-החשמל בזירות הטעינה בחניונים התתתשתיות 

אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז הינו מכרז מסגרת 
 המיועד לסוגים שונים של חניונים.

 5נספח ו'

נבקש כי חלף הצהרת היצרן הנדרשת בנספח זה, שהינה בעברית,    .128
היצרן עומד בתקינה הצהרה לפיה /יוכל הזוכה להציג אסמכתא

למסמכי המכרז נוסח באנגלית לצרף  , נבקשהרלוונטית. לחילופין
 להצהרת היצרן.

אין שינוי במסמכי המכרז. נוסח המסמך מוכתב על ידי 
  רשות החשמל.

 להסכם 6נספח ו'

להסכם עודכנו על ידי משרד  6נספח ו'האם המועדים הנקובים ב כללי  .129
 האנרגיה?

 המועדים להלןבהתאם להחלטת משרד האנרגיה, 
 להסכם:  6'ו נספחב המעודכנים
 114קול קורא 

. לקול 4.5.1)סעיף  1.9.2020  -אבן דרך ראשונה .1
 הקורא(.

לקול  4.5.5)סעיף  1.7.2021 –סיום הקמה והפעלה .2
 הקורא(. 
 116קול קורא 

לקול  4.4.2)סעיף  1.10.2020 –אבן דרך שנייה .1
 הקורא(. 

)סעיף  31.12.2020 –סיום הקמה והפעלת העמדות .2
  לקול הקורא(. 4.4.3

 להסכם נספח ז'



 
)נקודה  1  .130

 רביעית(
פרוטוקול תקשורת אחיד לא מאפשר קבלת מידע מסוג הודעה בשלב 

הודעה בסיום טעינה. נבקשכם לאשר כי העמדה תשלח  90%של 
 הטעינה.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
הספק יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת ונתמכת 
במסמכים מתאימים בעניין זה, וככל שייקבע על ידי 
היועצים המקצועיים של המזמינה כי קיימת מניעה 
טכנית, שלא ניתן לפתור אותה, ניתן יהיה לאפשר 

להוראות המזמינה ויתר הודעה בסיום טעינה בהתאם  
   מסמכי המכרז.

במקומה לכתוב את המילים ונבקש למחוק את המילה "מושלם"  14.8  .131
 "שוטף ככל הניתן".

 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

הקול  תונבקש להתאים את לוח הזמנים לתיקון תקלות לדריש 14.19  .132
 הקורא. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

; שעות  8  –תקלה רגילה  )  להאריך את זמני הטיפול בתקלותנבקשכם   14.19  .133
( ובנוסף לקבוע כי ניתוק המתח לעמדה שעות 4 –תקלה משביתה 

 ייעשה באמצעות ניתוק פיזי של העמדה ולא מרחוק.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

להצעה  6לציין בסעיף זה את התשלום המשתנה )סעיף נבקש  14.28  .134
 הכספית(. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 להסכם נספח ג'

 נספח ג'להלן מספר שינויים בנוסח בוצעו מובהר כי  הבהרה מטעם המזמינה.  כללי   .135
נדרשים לבצע את התיקונים  אינם. המציעים להסכם

המוגש במסגרת הצעתם; הטמעת  נספח ג'בגוף 
 תבוצע מול הזוכה במכרז נספח ג'השינויים בפועל ב

 .בלבד
המילים "היקף הכיסוי הניתן על פי מבוקש למחוק את  א  .136

 הביטוחים...במועד עריכת הביטוחים(."
 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



 
"חריג רשלנות רבתי לא יחול  המיליםלאחר מבוקש להוסיף  'א  .137

"אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטח את המילים  בפוליסות אלה"  
 ".1981-על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א

 נספח ג' אתכי הזוכה במכרז יוכל להגיש  מובהר
חריג " המיליםלאחר  אובנוסחו הנוכחי, להסכם 

 בסעיף זה, "רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה
אין באמור כדי לגרוע מזכויות "את המילים להוסיף 

 ".1981-המבטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א
 1.1סעיף   .138

אחריות 
 מקצועית

בפסקה השנייה, את העיכוב" או " יםלאחר המיל.מבוקש להוסיף 1
 "עקב מקרה ביטוח". המילים 

  חודשים.  6 -חודשים, ל 12לקצר את התקופה בת נבקש .2

להסכם  נספח ג'. הזוכה במכרז יוכל להגיש את 1
" העיכובאו " יםלאחר המיל אובנוסחו הנוכחי, 

עקב "את המילים להוסיף  בפסקה השנייה בסעיף, 
 ". מקרה ביטוח

 .אין שינוי במסמכי המכרז. 2
 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ₪" $2,000,000" נבקש לרשום " 2,000,000במקום " 1.1  .139

 6נבקש שתקופת הגילוי בפוליסת אחריות מקצועית תהא בת  1.1  .140
 חודשים.  12חודשים ולא 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 המילה "לתובע".נבקש למחוק את שורה רביעית, ב 1.1  .141
המילים "כל עוד קיימת אחריותו של להחליף את אחרונה, השורה ב

 מילים "למשך שלוש שנים נוספות". בהספק על פי דין", 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

שורה ראשונה, לאחר המילים "קבלנים וקבלני .מבוקש להוסיף ב1 1.2  .142
 המילים  "למעט חברות שמירה, יועצים, ומתכנניםאת משנה" 

 המבוטח, בגין אחריותם המקצועית".שאינם עובדי יחיד מיחידי 
שורה שלישית, לאחר המילים "לצורך ביצוע .מבוקש להוסיף ב2

המילים "ואשר הינו חלק בלתי נפרד מהעבודות",  אתהעבודות" 
מובהר במפורש כי הכיסוי אינו כולל כיסוי לציוד וכלים של קבלני 

 משנה.

להסכם  נספח ג'הזוכה במכרז יוכל להגיש את  .1
קבלנים " להוסיף לאחר המילים בנוסחו הנוכחי, או 

למעט חברות שמירה, המילים  "את " וקבלני משנה
שאינם עובדי יחיד מיחידי  יועצים, ומתכננים

 " המבוטח, בגין אחריותם המקצועית
 . אין שינוי במסמכי המכרז. 2 

"כנגד כל הסיכונים"  המיליםבמקום בשורה החמישית לסעיף,  פרק א' 1.2  .143
 . "לרשום "לפי פוליסה במתכונת "כל הסיכונים"מבוקש 

להסכם בנוסחו   נספח ג'הזוכה במכרז יוכל להגיש את  
" כנגד כל הסיכונים" להחליף את המיליםהנוכחי, או 

לפי פוליסה במתכונת "כל "בסעיף, במילים 
 ."הסיכונים"

144.  1.2 
 פרק ב'

שורה שניה, תמחקנה המילים "ו/או יחידיהן", וכן תמחקנה המילים 
 "ו/או כל מי שפועל בשמן  ו/או מטעמן".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



 
נבקש להוסיף את המילה "ישיר" במלל להלן" "נזק ישיר לתשתיות  פרק ב' 1.2  .145

 ומתקנים תת קרקעיים" 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

לאחר המלל "רעידות והסרת תמיכה" נבקש להוסיף "בסך  פרק ב' 1.2  .146
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".  2,000,000

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

בשורה האחרונה  "שימוש בכלי נשק" המיליםנבקש למחוק את  פרק ב' 1.2  .147
 . לסעיף

מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את נספח ג' 
 המיליםאת  בסעיף  למחוק  להסכם בנוסחו הנוכחי, או  

 ". שימוש בכלי נשק"
 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את  נבקש להוסיף "מקצועית".בשורה השלישית,  "מחלה"    המילהלאחר   פרק ג' 1.2  .148

בשורה השלישית  להוסיףלהסכם בנוסחו הנוכחי, או 
 ".מקצועית"המילה  את    "מחלהבסעיף אחרי המילה "

שורה שישית, לאחר המילה "מנופים" תתווספנה המילה "ניידים"  1.3  .149
 וכן תמחקנה המילים "וכן כלים נעים ממונעים אחרים מכל סוג". 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 מבוקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא:  1.4  .150
ככל שעבודת הספק מתבצעת על מבנה קיים ו/או בסמוך לו ו/או "

במבנה קיים, מוצהר ומוסכם כי המזמינה מתחייבת )בין באמצעותו 
ובין באמצעות אחרים( לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, 
ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות 

ו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקני
באחריות המזמינה, כולל במפורש המערכות עצמן, במלוא ערכו 
ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות 
אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי 

ת, שביתות מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעו
ונזק בזדון )להלן: "סיכוני אש מורחב"(, וכן ביטוח אבדן תוצאתי 

חודשים. הביטוח יכלול   12עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של  
ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק ומי מטעמו, ובלבד שהויתור על 

 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
אמור בסעיף זה רשאית המזמינה שלא לערוך ביטוח כמו כן ועל אף ה

אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול 
 במלואו.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



 
המזמינה מצהירה, בשמה ובשם כל הבאים מטעמה, כי לא תהיה 
להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק ומי מטעמו בגין 

ם לשיפוי בגינו על פי אובדן ו/או נזק שהספק ומי מטעמו זכאי
הביטוח לעיל )או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות 
העצמית(, והם פוטרים את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות לכל 

 "אובדן ו/או נזק כאמור.

נבקש לרשום "ישונו  ,"הצמצום"-"יצומצמו" ו המיליםבמקום  תת סעיף ח' 2  .151
 "השינוי לרעה" )בהתאמה(.-לרעה" ו

 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את 
 המיליםבמקום להסכם בנוסחו הנוכחי, או 

" ישונו לרעה"  לכתוב  בסעיף,  "הצמצום"-" ויצומצמו"
 " )בהתאמה(.השינוי לרעה"-ו

 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את  "שימוש בכלי נשק".  המיליםנבקש למחוק את  5.1  .152
 המיליםלמחוק את להסכם בנוסחו הנוכחי, או 

 . בסעיף "שימוש בכלי נשק"
במקום המלל "קבלנים וקבלני משנה" נבקש לרשום "חבות הספק  5.2  .153

 כלפי קבלנים וקבלני משנה היה וייחשב למעסיקם". 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את  "שימוש בכלי נשק".  המיליםנבקש למחוק את  5.2  .154
 המיליםלמחוק את להסכם בנוסחו הנוכחי, או 

 . בסעיף "שימוש בכלי נשק"
א. נבקש למחוק את המלל "הפוליסה תבטח את המערך, הכולל בין  5.3  .155

היתר את הציוד הנלווה המשרת את הספק" ובמקומו לרשום 
"הפוליסה תבטח את הציוד המובא לאתר  על ידי הספק 

 ובבעלותו". 
"על אף האמור לעיל, הספק  את המילים ב. נבקש להוסיף בסיפא

ר, בחלקו או במלואו, רשאי שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" כאמו
 ב' להלן". 7ובלבד שיחול סעיף הפטור 

  אין שינוי במסמכי המכרז.

 למחוק את הסעיפים.  מבוקש 5.3+5.4  .156
  

 שינוי במסמכי המכרז.  אין

 אין שינוי במסמכי המכרז.   הסעיף.נבקש למחוק את  5.4  .157



 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  ₪" $2,000,000" נבקש לרשום " 1,000,000במקום " 5.5  .158

המילים "כל עוד קיימת אחריותו מבוקש למחוק את שורה שישית,  5.5  .159
של הספק על פי דין", ובמקומן תתווספנה המילים "למשך שלוש 

 שנים נוספות".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 המילה "לתובע".מבוקש למחוק את  שורה רביעיתב 5.6  .160
תמחקנה המילים "כל עוד קיימת אחריותו של שורה אחרונה, וב

הספק על פי דין", ובמקומן תתווספנה המילים "למשך שלוש שנים 
 נוספות".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

במקום המלל "ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או  5.6  .161
 לרכוש" נבקש לרשום "ונזקים פיננסיים טהורים".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ₪" $2,000,000" נבקש לרשום " 2,000,000במקום " 5.6  .162

 6נבקש שתקופת הגילוי בפוליסת אחריות מקצועית תהא בת  5.6  .163
 חודשים.  12חודשים ולא 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 - 5.6סעיף   .164
אחריות 
 מקצועית

אחר המילה "העיכוב" נבקש להוסיף "עקב מקרה ביטוח". נבקש ל
 ". 6" בספרה "12להחליף את המספר "

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "ואולם לא תכוסה אחריותה המקצועית  ג' 6סעיף   .165
 של המזמינה כלפי הספק". 

 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את 
ג' את המילים 6בסוף סעיף    להוסיףבנוסחו הנוכחי, או  

 המזמינה  של  המקצועית  אחריותה  תכוסה  לא  ואולם"
 ".הספק כלפי

 תמחקנה המילים "כל חלק במערך".שורה רביעית,  .ב.7  .166
שורה חמישית, לאחר המילים "לצורך מתן השירותים", תתווספנה 
המילים "ואשר היא זכאית לשיפוי בגינו מכוח הביטוחים שהיא 

 עורכת". 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



 
העמדות הן בבעלות המזמינה, ועליה לערוך להן ביטוחי רכוש. ככל 

הוא יכוסה  שייגרם נזק לעמדות שהינו באחריות הספק על פי דין,
 בביטוח צד ג'.

שורה חמישית, תמחקנה המילה "הבלעדית", ובמקומה תתווספנה  .ג.7  .167
 המילים "על פי דין".

שורה אחרונה, תמחקנה המילים "וכל עוד קיימת להם אחריות ו/או 
 עד לתום תקופת ההתיישנות".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  תמחקנה המילים "הינם תנאי מתלה ומקדמי והתחלת העבודה". .ד.7  .168

 יום". 7-שורה ראשונה, תמחקנה המילים "מ.1 .ו.7  .169
מילים "לתקופה ב"לשנה"  מבוקש להחליף את המילה  שורה שניה,  .2

 ביטוח".

 . אין שינוי במסמכי המכרז.1
 נספח ג'. מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את 2

" לשנה"להחליף את המילה בנוסחו הנוכחי, או 
 ".לתקופה ביטוחמילים "בשורה השנייה, ב

מילים ב"לבצע כל שינוי" מבוקש להחליף את המילים שורה שניה,  .ז.7  .170
 ."לפעול מול המבטחת לשינוי"

 נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את 
לבצע כל "להחליף את המילים בנוסחו הנוכחי, או 

לפעול מול המבטחת מילים "בשורה השנייה, ב"  שינוי
 ."לשינוי

 אין שינוי במסמכי המכרז.  .הסעיף מבוקש למחוק את  .י.7  .171

 10איחור של עד ואולם, "את המשפט  בסוף הסעיף נבקש להוסיף יב' 7סעיף   .172
ימים בהמצאת אישור עריכת הביטוח מיום דרישת המזמינה בכתב 

 ".לא יהווה הפרה על פי הסכם זה

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 

 ימים". 7-נבקש למחוק את המלל "לא יאוחר מ. 1 ו'7  .173
נבקש למחוק את הסיפא ")לעניין ביטוח אחריות מקצועית .... . 2

 לעיל(". 5.6-ו 5.5בסעיפים 

 .אין שינוי במסמכי המכרז. 1
 .אין שינוי במסמכי המכרז. 2

 להסכם 1נספח ג'



 
 1נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את   בעמודת "כיסויים נוספים". 318קוד את בקש למחוק נ ביטוח צמ"ה  .174

 בעמודת" 318בנוסחו הנוכחי, או למחוק את המספר "
 ". נוספים כיסויים"

ביטוח אחריות   .175
מקצועית 
 משולבת

, נבקש למחוק מאישור העבודות את פוליסת האחריות המקצועית
 ולאפשר להעביר את הפוליסה בנפרד.

 פוליסת האחריות המקצועיתמובהר כי לעניין 
 1נספח ג'בלבד, הזוכה במכרז יוכל להגיש את 

בנוסחו הנוכחי או  להעביר בנפרד אישור ביטוח בגין 
 מקצועית. פוליסת אחריות

ביטוח אחריות   .176
מקצועית 
 משולבת

 אין שינוי במסמכי המכרז.  בעמודת "כיסויים נוספים". 318נבקש למחוק את קוד 

להסכם, מצורף  2ג'-1נספחים ג' העתק ברור של הנספח אינו ברור. נבקש לקבל עותק ברור יותר של נספח זה. כללי  .177
 .4כנספח  למסמך זה

 2נספח ג'

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק את המילים "עבודות איטום". העסקהאופי   .178

 2נספח ג'מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את  .בעמודת "כיסויים נוספים" 310קוד את נבקש למחוק  חבות המוצר  .179
 בעמודת" 310בנוסחו הנוכחי, או למחוק את המספר "

 ".נוספים כיסויים"
אחריות   .180

 מקצועית
 .307קוד את נבקש למחוק .1
 
 .318קוד את נבקש למחוק .2
 
 .חודשים"  6"את המילים  332ליד קוד . נבקש להוסיף 3

 

 2נספח ג'. מובהר כי הזוכה במכרז יוכל להגיש את 1
" 307בנוסחו הנוכחי, או למחוק את המספר "

 ".נוספים כיסויים" בעמודת
 שינוי במסמכי המכרז. . אין2
 אין שינוי במסמכי המכרז.. 3

להסכם, מצורף  2ג'-1נספחים ג' העתק ברור של הנספח אינו ברור. נבקש לקבל עותק ברור יותר של נספח זה. כללי  .181
 .4כנספח  למסמך זה

 

 
 



 
 בכבוד רב,

 
 חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ -עדן 

 
 

X____________ 
  חתימת המציע                                                                         

 
 

  



 
 

 מענה לשאלות הבהרה הרשימת נספחים למסמך  - 2/20מכרז מס' 
 

מספור לפי מסמכי  שם מסמך  מס' נספח

 המכרז

 הנחיות להגשה

אישור יצרן מטעם   .1

נוסח  –המציע 

)עברית +  מעודכן

 אנגלית(

 מסמך ד'

עודכן המצורף מאת הנוסח ה  אוניתן להגיש במסגרת ההצעה את הנוסח המקורי שצורף למסמכי המכרז  

 .1נספח כ

 

 –ההצעה הכספית   .2

 נוסח מעודכן
 מסמך ז'

 .2נספח בנוסח המצורף כ מסמך ז'לצרף להצעה את  חובה

 מעודכןתצהיר   .3

להוכחת ניסיון 

 והגשת דגמי עמדות 

 מסמך ג'

להלן,  23בטבלה, כמפורט בסעיף  5א' שורה  66סעיף מציע המבקש להוכיח עמידה בדרישה המתוקנת ל

 . 3נספח בנוסח המעודכן המצורף כ מסמך ג'רשאי להגיש את 

טופסי קיום   .4

 ביטוחים

  2ג'- 1נספחים ג'

 להסכם

בנוסח להסכם לנוחות המציעים. לא בוצעו שינויים   2ג'- 1נספחים ג'מצורף נוסח ברור יותר של 

 הנספחים.

 
  



 
 1נספח 

 נוסח מעודכן )עברית + אנגלית(  –אישור יצרן מטעם המציע 

 ]מצורף בקובץ נפרד[

  



 
 2נספח 

 נוסח מעודכן –ההצעה הכספית  

 ]מצורף בקובץ נפרד[

  



 
 3נספח 

 תצהיר מעודכן להוכחת ניסיון והגשת דגמי עמדות

 ]מצורף בקובץ נפרד[

  



 
 4נספח 

 להסכם  2ג'-1נספחים ג' –אישורי קיום ביטוחים  

 ]מצורף בקובץ נפרד[

 



 

 

 

 

 

 

 נוסח מעודכן –אישור יצרן מטעם המציע 
באמצעותו מוכחת עמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיף בחתימת היצרן  יוגשהאישור ] 

האישור יוגש עבור כל  –; ככל והמציע צירף להצעתו יותר מיצרן אחד להזמנה  5.5-5.3

 עם החלקים הרלוונטיים לאותו היצרן מלאים ובחתימת אותו יצרן; יצרן בנפרד

טבלת ניקוד האיכות המידע המפורט להלן ישמש גם לניקוד האיכות בהתאם להוראות  

  [)א( להזמנה66סעיף )

שהונפקה במדינת  ________הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ____ יאנ

____ מס' __________________ חברת , מורשה חתימה מטעם_______________

)להלן: זיהוי ____________________, הרשומה במדינת _________________ 

 כדלקמן: מצהיר בזאת ,"(היצרן"

 היצרן הצהרותא. 

, 2/20 מכרזה מטעם היצרן ומוסמך להתחייב בשמו בכל הנוגע למורשה חתימאני  .1

( לכלי רכב ברחבי DC -ו ACותחזוקה של עמדות טעינה חשמליות )מסוג  הקמה, תפעול

 ."(המכרז)להלן: " העיר ירושלים

המציע ________________ מס' זיהוי/ח.פ כי הנני מצהיר  .2

 משווק/מתקין מורשה מטעם היצרן.הינו  "(,המציע________________)להלן: "

היצרן יספק את כל הנדרש למציע , יוכרז כזוכה במכרזהמציע והנני מתחייב כי במידה  .3

 לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. 

 . י היצרןלמתן השירותים על יד ,הנני מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם .4

לא תהיה הינה עם המציע ועמו בלבד וכי היצרן הנני מצהיר כי ידוע לי כי התקשרות  .5

ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמינה ליצרן 

, העבודותבקשר עם  ומי מטעמלויצרן למקרה של תביעה ו/או דרישת פיצוי שתהיה 

ע אין באמור כדי לגרו תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו בלבד.

מהתחייבויות היצרן על פי תעודות האחריות שיצורפו למוצרים שסופקו על ידו 

 מכרז זה.  במסגרת

 

 2/20  מס' מכרז
 
 'דמסמך 
 

אישור יצרן מטעם 
 נוסח מעודכן –המציע 



 מידע אודות ניסיון היצרן . ב

ידיעת היצרן ו/או בהתאם למידע שנמסר ליצרן מאת למיטב המידע המובא להלן, הינו 

 .עמדות הטעינהמזמיני 

 (להזמנה 5.4.1 )סעיף CAמסוג עמדות טעינה  .6

  ACעמדות מסוג 100הותקנו , 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום הריני מצהיר כי 

 אשרלפחות מתוצרת היצרן, לשימוש הציבור, באחת או יותר מהמדינות המאושרות, 

 הופעלו עם השלמת התקנתן.

 מדינות האיחוד האירופי, בריטניה, נורבגיה ומדינת ישראל. –" המאושרותהמדינות "

בתשלום או ללא  עמדות המיועדות לשימוש הציבור הרחב, –" שימוש הציבורעמדות ל"

. לעניין זה אין נפקות לזהות מזמין העבודות או בעל מתחת כיפת השמים, תשלום

המקרקעין עליהם הוקמו העמדות )כלומר, אין מניעה להציג עמדות העומדות בתנאים 

 במרחב פרטי או ציבורי או בית עסק וכו'(. הנ"ל, שהוקמו 

 

 תיאור העמדה #
)כולל דגם, מס' 
סדרה, מס' 

 קטלוגי(

מספר 
עמדות 

 שהותקנו
באותו 
מקום 

 נההתק

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

 מקום התקנה
 )עיר, מדינה(

העמדה 
הותקנה 
לשימוש 
הציבור 

מתחת הרחב 
כיפת 

)יש השמים 
/  'Vלסמן 

'X)' 

 שם מזמין ההתקנה

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        



7.        

8.        

9.        

10.        

 עמדות לפחות במענה לדרישות תנאי הסף.  100תשומת הלב כי נדרש להציג * 
לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו** 

 .הוכחת עמידה בתנאי הסף
 

 (להזמנה 5.4.2)סעיף  DCמסוג עמדות טעינה מוצעות  .7

 עמדות מסוג 10, הותקנו 1.1.2016ביום במהלך התקופה שתחילתה הריני מצהיר כי 

DC   לפחות מתוצרת היצרן, לשימוש הציבור, באחת או יותר מהמדינות המאושרות

 )כהגדרת המונח להלן(, אשר הופעלו עם השלמת התקנתן.

 מדינות האיחוד האירופי, בריטניה, נורבגיה ומדינת ישראל. –" המאושרותהמדינות "

בתשלום או  דות המיועדות לשימוש הציבור הרחב,עמ –" שימוש הציבורעמדות ל"

. לעניין זה אין נפקות לזהות מזמין העבודות או בעל מתחת כיפת השמים, ללא תשלום

המקרקעין עליהם הוקמו העמדות )כלומר, אין מניעה להציג עמדות העומדות בתנאים 

 במרחב פרטי או ציבורי או בית עסק וכו'(. הנ"ל, שהוקמו 

 

 דהתיאור העמ #
)כולל דגם, מס' 
סדרה, מס' 

 קטלוגי(

מספר 
עמדות 

 שהותקנו
באותו 
מקום 

 התקנה

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

מקום 
 התקנה

)עיר, 
 מדינה(

העמדה 
הותקנה 
לשימוש 

 הרחב הציבור
מתחת כיפת 

)יש השמים 
 '(V' ' /Xלסמן 

שם מזמין 
 ההתקנה

1.        

2.        

3.        



4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  * ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו
 .הוכחת עמידה בתנאי הסף

 
 ב. מידע אודות דגמי העמדות המוצעות במסגרת הצעת המציע במכרז 

)א( 66 בסעיף ת ניקוד האיכותלטבל 6-9להלן ינוקד בהתאם לסעיפים המוצג המידע * 

 .להזמנה

 Aעמדת טעינה מסוג  .8
)כמפורט  Aלעמדת טעינה מסוג המוצע  הדגםמ עמדות מותקנותפירוט כמות להלן 

אשר  ,במדינות המאושרות קרקעיים-בחניונים תת( להזמנה 5.5.1במענה לסעיף 
 הופעלו עם השלמת הקמתן:

 
: )כולל דגם, מס' סדרה, מס' קטלוגי( שם/דגם העמדה המוצעת

_____________________ 
 

מספר  #
עמדות 

 שהותקנו
באותו 
מקום 

 התקנה

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

 מקום התקנה
 )עיר, מדינה(

שם מזמין 
 ההתקנה

1.      



2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו* 
 .שלב ניקוד האיכות

 
 

 Bעמדת טעינה מסוג  .9
)כמפורט במענה  Bלעמדת טעינה מסוג המוצע  הדגם שלעמדות להלן פירוט כמות 

הופעלו אשר    ,במדינות המאושרות  מתחת כיפת השמים  שהותקנו  (להזמנה  5.5.1לסעיף  
 עם השלמת הקמתן:

 
: )כולל דגם, מס' סדרה, מס' קטלוגי( שם/דגם העמדה המוצעת

_____________________ 
 

מספר  #
עמדות 

 שהותקנו
באותו 
מקום 

 התקנה

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

מקום 
 התקנה

)עיר, 
 מדינה(

העמדה 
הותקנה 

מתחת כיפת 
)יש השמים 

 '(V' ' /Xלסמן 

מזמין שם 
 ההתקנה

1.       



2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  * ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו
 .שלב ניקוד האיכות

 
 D עמדת טעינה מסוג .10

)כמפורט  Dלעמדת טעינה מהירה מסוג  המוצע הדגםעמדות של להלן פירוט כמות 
במדינות המאושרות  מתחת כיפת השמיםשהותקנו ( להזמנה 5.5.2במענה לסעיף 

 והופעלו עם השלמת הקמתן:
 

: )כולל דגם, מס' סדרה, מס' קטלוגי( שם/דגם העמדה המוצעת
_____________________ 

 
מספר  #

עמדות 
 שהותקנו

באותו 
מקום 

 התקנה

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

מקום 
 התקנה

)עיר, 
 מדינה(

העמדה 
הותקנה 

מתחת כיפת 
)יש השמים 

 '(V' ' /Xלסמן 

שם מזמין 
 ההתקנה

1.       



2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  * ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו
 .שלב ניקוד האיכות

 
 

 E עמדת טעינה מסוג .11
 E מהירה מסוג אולטרה לעמדת טעינה  המוצע הדגםעמדות של להלן פירוט כמות 
במדינות  מתחת כיפת השמים( שהותקנו להזמנה 5.5.2לסעיף )כמפורט במענה 

 המאושרות והופעלו עם השלמת הקמתן: 
 

: )כולל דגם, מס' סדרה, מס' קטלוגי( שם/דגם העמדה המוצעת
_____________________ 

 
 תיאור העמדה #

)כולל דגם, מס' 
סדרה, מס' 

 קטלוגי(

מספר 
עמדות 

 שהותקנו
באותו 
מקום 

 התקנה

/תאריך
 שנת

השלמת 
התקנה 
ותחילת 

 הפעלה

מקום 
 התקנה

)עיר, 
 מדינה(

העמדה 
הותקנה 
לשימוש 
הרחב הציבור 

מתחת כיפת 
)יש השמים 

 '(V' ' /Xלסמן 

שם מזמין 
 ההתקנה

1.        



2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

לטבלה דלעיל לצורך  בפורמט זההעל ידי היצרן  * ניתן לציין עמדות נוספות שהותקנו
 .הוכחת עמידה בניקוד האיכות

 
 
 

אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן  .12

 אמת. -תצהירי 

 

 

  

 היצרןחתימה וחותמת  שם מלא של החותם  תאריך

 

  



 

TENDER NO. 2/20 

 

  Document D 

 

Confirmation of manufacturer on behalf of Bidder – 19/7/2020 version 

 

 

 

Confirmation of manufacturer on behalf of Bidder - updated 

version 

 

[The form must be submitted under the signature of the offered Manufacturer by means of which 

compliance with the threshold conditions specified in paragraph 5.3-5.5 of the request for 

proposals (RFP) is proved; 

 if the Bidder has attached more than one manufacturer to its bid, the confirmation must be lodged 

in respect of each manufacturer separately with the parts that are relevant to each manufacturer 

being fully completed and under the signature of each manufacturer; 

  

The information set forth below will also serve for the quality point score in accordance with the 

provisions of the quality score table (paragraph 66(a)) of the request for proposals ("RFP")] 

 

 

  

 

I the undersigned ________________________, bearer of I.D. No. ___________________, 

which was issued in _______________ country, authorized signatory on behalf of 

_________________ company identification no. _____________ which is registered in the 

country __________________ (hereinafter: "the Manufacturer"), hereby declare as follows: 

 

A. Manufacturer's declaration 

 

1. I am an authorized signatory on behalf of the Manufacturer and am authorized to 

obligate on behalf of it with all matters regarding Tender 2/20, establishment, 

operation and maintenance of electrical charging stations (of AC and DC type) for 

vehicles in all parts of the city of Jerusalem (hereinafter: "the Tender"). 

 

2. I hereby declare that the bidder __________________ Identification No. / Co. No. 

____________ (hereinafter: "the Bidder") is an authorized marketer/installer on 

behalf of the Manufacturer. 

  

3. I undertake that if the Bidder is declared the winner of the Tender, the Manufacturer 

will supply everything required to the Bidder for purposes of fulfilling all its 

obligations in accordance with the agreement. 

  



4. I declare that there is no impediment according to any law and agreement to the 

providing of the required services by the Manufacturer. 

 

5. I declare that I am aware that the Manufacturer's contractual arrangement is with the 

Bidder exclusively, and that the Manufacturer will not have any direct allegation 

and/or claim against the issuer of the Tender. In accordance with the foregoing, I am 

aware that any claim and/or demand for compensation which the Manufacturer, or 

someone on its behalf, may have in connection with the works, the claim or the 

demand will be addressed directly and solely to the Bidder . Nothing in the above 

mentioned shall derogate from the Manufacturer's obligations under certificates of 

warranty that will be attached to the products that have been supplied by the 

Manufacturer in the scope of this Tender. 

 

B. Information concerning the Manufacturer's experience 

 

The information presented below is to the best of the Manufacturer's knowledge 

and/or in accordance with the information provided to the Manufacturer by the  

Commissioner of the stations. 

 

6. Charging stations of the AC type (paragraph 5.4.1 of the RFP) 

 

I declare that during the period commencing from 1st January 2016, at least 100 AC 

stations of the Manufacturer's manufacture have been installed for use by the public, 

in one or more of the approved countries, which were put into operation upon 

completion of their installation. 

 

"The approved countries" – countries of the European Union, Great Britain, Norway 

and the State of Israel. 

 

"Stations for use by the public" – stations designated for use by the general public, 

against payment or without payment, situated outdoors. In this regard the identity of 

the customer who ordered the work or the owner of the land on which the stations 

were installed, is of no relevance (in other words, there is no impediment to present 

stations that comply with the abovementioned conditions, which were installed on 

private or public areas or the area of a business, etc.).  

 

 

# Description of 
station (including 
model, serial no., 

catalogue no.) 

Number of 
stations 

installed at 
same 

installation site 

Date/year 
of 

completion 
of 

installation 
and start of 
operation 

Place of 
installation 
(town/city, 

country) 

The station was 
installed 

outdoors for use 
by the general 
public (to be 

marked '√' / 'X') 

Name of party 
ordered the 
installation 

1.       



2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

* Attention is drawn to present at least 100 stations in answering the threshold requirement. 

** It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer, in a format identical 

to the above table, for purposes of proving compliance with the threshold requirements. 

 

7. Proposed charging stations of the DC type (paragraph 5.4.2 of the RFP). 

I declare that during the period commencing from 1st January 2016, at least 10 DC 

stations of the Manufacturer's manufacture were installed for the use of the public, in 

one or more of the approved countries (as this term is defined below), which were put 

into operation upon completion of their installation. 

 

"The approved countries" – countries of the European Union, Great Britain, Norway 

and the State of Israel. 

 

"Stations for use by the public" – stations intended for use by the general public, 

against payment or without payment, situated outdoors. In this regard the identity of 

the customer who ordered the work or the owner of the land on which the stations 

were installed is of no relevance (in other words, there is no impediment to present 

stations that comply with the abovementioned conditions, which were installed on 

private or public areas or the area of a business, etc.).   

 

# Description of 
station (including 

Number of 
stations 

installed at 

Date/year 
of 

completion 

Place of 
installation 

The station was 
installed 

outdoors for use 

Name of party 
ordered the 
installation 



model, serial no., 
catalogue no.) 

same 
installation site 

of 
installation 
and start of 
operation 

(town/city, 
country) 

by the general 
public (to be 

marked '√' / 'X') 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

* It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer in a format 

identical to the above table for purposes of proving compliance with the threshold requirements. 

 

B. Information regarding proposed stations models in the scope of the 

Bidder's bid in the Tender 
 

* The information presented below will be scored in accordance with paragraphs 6-9 of 

the quality points score table in paragraph 66(A) of the RFP. 

 

8. A-Type charging station 
 

 The following are details of the quantity of stations of the proposed model for A-type 

charging stations that have been installed (as described in the answer to paragraph 

5.5.1 of the RFP) in underground parking garages in the approved countries, which 

were put into operation upon completion of their installation: 
 

 Name of proposed A-type station (including model, serial no., catalogue no.):  

_____________________________ 
 



# Number of 
stations installed 

at same 
installation site 

Date/year of 
completion of 

installation and 
start of operation 

Place of 
installation 
(town/city, 

country) 

Name of party 
ordered the 
installation 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

* It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer, in a format 

identical to the above table, for purposes of the quality score stage. 

9. Charging station of B-type 

 

 The following are details of the quantity of stations of the proposed model for a 

charging station of the B-type (as described in the answer to paragraph 5.5.1 of the 

RFP) that were installed outdoors in the approved countries, which were put into 

operation upon completion of their installation: 

 

Name/model of proposed B-type station (including model, serial no., catalogue no.):  

_____________________________ 

 

# Number of 
stations 

installed at 
same 

installation site 

Date/year of 
completion of 

installation and 
start of 

operation 

Place of 
installation 
(town/city, 

country) 

The station was 
installed 

outdoors (must 
be marked '√' / 

'X') 

Name of party 
ordered the 
installation 

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

* It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer, in a format identical 

to the above table, for purposes of the quality score stage. 

 

 

10. Charging station of D-type 

 

 The following are details of the quantity of stations of the proposed model for a 

charging station of the D-type (as described in the answer to paragraph 5.5.2 of the 

RFP) that were installed outdoors in the approved countries, which were put into 

operation upon completion of their installation: 

 

 Name/model of proposed D-type station (including model, serial no., catalogue no.):  

 

_____________________________ 

 

# Number of 
stations 

installed at 
same 

installation site 

Date/year of 
completion of 

installation and 
start of 

operation 

Place of 
installation 
(town/city, 

country) 

The station was 
installed 

outdoors (must 
be marked '√' / 

'X') 

Name of party 
ordered the 
installation 

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

* It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer, in a format identical 

to the above table, for purposes of the quality score stage. 

 

 

11. Charging station of E-type 

 

 The following are details of the quantity of stations of the proposed model for an ultra-

rapid charging station of the E-type (as described in the answer to paragraph 5.5.2 of 

the RFP) that were installed outdoors in the approved countries, which were put into 

operation upon completion of their installation: 

 

  

Name/model of proposed E-type station (including model, serial no., catalogue no.):  

 

_____________________________ 

 

# Description of 
station (including 
model, serial no., 

catalogue no.) 

Number of 
stations 

installed at 
same 

installation site 

Date/year 
of 

completion 
of 

installation 
and start of 
operation 

Place of 
installation 
(town/city, 

country) 

The station was 
installed 

outdoors for use 
by the general 

public (must be 
marked '√' / 'X') 

Name of party 
ordered the 
installation 

1.       



2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

* It is possible to mention additional stations that were installed by the Manufacturer, in a format identical 

to the above table, for purposes of the quality score stage. 

 

 

12. I declare that the above name is my name, the signature below is my signature, and 

that the contents of my abovemention statements are the truth. 

 

 

 
 
 

  

Date 
 

Full name of signatory 
 

 

Signature and rubber stamp of 
Manufacturer 

 



  

      

 

  

  

  

  

  מעודכןוסח  – הצעה כספית
  

  להזמה 54מפורט בסעיף תומה ופרדת, כתצורף במעטפה ח

  
(לרבות ההוראות  במלואו מסמך זהאי/או החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/ו בעיון את 

ההתקשרות על ההזמה להציע הצעות, הסכם , להלן) 6בדבר התאמת מחירים המפורטות בסעיף 

לביצוע  פחיו ויתר מסמכי המכרז על ספחיהם וצרופותיהם, מציעים בזה את הצעתו הכספיתס

  מלוא השירותים המפורטים במסמכי המכרז, בכפוף להוראות ההסכם ההתקשרות, כדלקמן:

  2/20 מס' מכרז
   

  'זמסמך 
  

   הצעה כספית

מספר 
 היחיד  תכולהתיאור  סעיף

 כמות
מוערכת 

לצרכי 
 *מכרז

מחיר יחידה 
  בש"ח מוצע

(לא כולל 
 מע"מ)

מכפלת מחיר 
מות במחיר הכ

 בש"ח המוצע 
 (ללא מע"מ)

  תשתיות ועמדות בחיון תת קרקעי:  1פרק 

1 .  

 A) מסוג ACעמדת טעית רכבים חשמלית (
  ממוקמת בחיון תת קרקעי ה
ותקיה  כל הדרש להפעלה מלאה ת אתכוללה

של העמדה בהתאם לדרישות מפרט ההקמה, 
 ראקול קוהמפרט המקצועי ב ,התפעולמפרט 

החיות רשות , לקול הקורא) 1פח א'ס(הרלבטי 
,  ויתר מסמכי המכרז להסכם) 4ספח ו'(החשמל 

מאפשרת טעית שי , עלת שי שקעים לפחותב
 , כוללתרכבים במקביל וחיוב הצרכן מרחוק

התקה על גבי קיר בטון או מתקן מרצפת החיון 
כולל  ,וחיבור להארקה ע"פ החיות המזמיה

כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת  ,ממסר פחת 
כל האישורים, ההיתרים והרישיוות להקמת 
העמדה ולהפעלתה, בין על פי מסמכי המכרז בין 
על פי דרישת כל דין, כולל תשלום כל אגרה, 
היטל וכל הוצאה אחרת הדרשת לביצוע 

   העבודות. 

עמדת 
 טעיה

30 

    

2 .  

 רתלזיורת מזיות תשתיות חשמל ותקש
  טעיה חשמלית בחיון תת קרקעי 

, כל הדרש להפעלה מלאהאת העבודות כוללות 
כל דרישה  כולל  ,להלן 7.1סעיף בהמפורט  וכל 

, יתר מסמכי המכרזבהדרשת במפרט ההקמה ו
כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל 
האישורים, ההיתרים והרישיוות לביצוע 

חשב לזירת ון תת קרקעי ייכל שטח חיהעבודות. 
טעיה אחת (התעריף ישולם פעם אחת לכל 

 Aללא הגבלה על כמות העמדות מסוג  החיון)
  .הלוחות הקומתיים אשר יותקו בחיוןו

זירת 
עמדות 
 טעיה

2 

   



  

      

 

3 .  

) AC(טעיה חשמלית  לעמדתהזה וחיבור 
  Aמסוג 

הזה וחיבור של תשתיות חשמל ותקשורת כולל 
ות חשמל ים והזות מלוחכבילה, חיבור

ללא ת הטעיה עד לעמד ייעודייםותקשורת 
, מוליכי הארקה פרדים, כולל הגבלת מרחק

כולל כל הדרש להפעלה מלאה, ותוך עמידה בכל 
יתר מסמכי בדרישה הדרשת במפרט ההקמה ו

כולל כל , כולל תכון מפורט מאושר, המכרז
העלויות הכרוכות בקבלת כל האישורים, 

ביצוע העבודות, בין על שיוות לים והרההיתרי
פי מסמכי המכרז בין על פי דרישת כל דין, כולל 
תשלום כל אגרה, היטל וכל הוצאה אחרת 

 הדרשת לביצוע העבודות. 

עמדת 
 טעיה

30     

בשטחים פתוחיםטעיה חשמלית תשתיות ועמדות :  2פרק   

4 .  

 B) מסוג ACעמדת טעית רכבים חשמלית (
 בשטחחשמלית  רת עמדות טעיהמותקת בזיה

  פתוח 
ותקיה של  כל הדרש להפעלה מלאה ת אתכוללו

מפרט העמדה בהתאם לדרישות מפרט ההקמה, 
הרלבטי  קול קוראבהמקצועי מפרט ה, התפעול

 ( החיות רשות החשמל, לקול הקורא) 1ספח א'(
עלת ,  ביתר מסמכי המכרזו  להסכם) 4ספח ו'

רכבים  פשרת טעית שימא, שי שקעים לפחות
כולל יסודות בטון , במקביל וחיוב הצרכן מרחוק

כולל חיבור להארקה, , ותיקוי אספלט/ריצוף
כולל כל העלויות הכרוכות  ,כולל ממסר פחת

בקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיוות 
להקמת העמדה ולהפעלתה, בין על פי מסמכי 

ן, כולל תשלום כל פי דרישת כל דיהמכרז בין על 
אגרה, היטל וכל הוצאה אחרת הדרשת לביצוע 

 העבודות. 

עמדת 
 טעיה

20 

    

5 .  

) מסוג ACעמדת טעית רכבים חשמלית זעירה (
C ה חשמלית הת בזירת עמדות טעימותק

  פתוח בשטחלאורך מדרכות 
ותקיה של  כל הדרש להפעלה מלאה ת אתכוללו

מפרט , שות מפרט ההקמההעמדה בהתאם לדרי
המפרט המקצועי בקול קורא הרלבטי  התפעול

לקול הקורא), החיות רשות החשמל  1ספח א'(
עלת ,  ביתר מסמכי המכרזו ,להסכם) 4ספח ו'(

מאפשרת טעית שי רכבים , שי שקעים לפחות
כולל יסודות בטון , במקביל וחיוב הצרכן מרחוק

ור להארקה, כולל חיב, ותיקוי אספלט/ריצוף
כולל כל העלויות הכרוכות  ,ל ממסר פחתכול

בקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיוות 
להקמת העמדה ולהפעלתה, בין על פי מסמכי 
המכרז בין על פי דרישת כל דין, כולל תשלום כל 
אגרה, היטל וכל הוצאה אחרת הדרשת לביצוע 

  העבודות. 

עמדת 
 טעיה

100 

    

6 .  

) DCדת טעית רכבים חשמלית מהירה (עמ
מותקת בזירת עמדות טעיה חשמלית  Dוג מס

 בשטח פתוח
כל הדרש  ת אתכוללכוללת כבלי טעיה קבועים ו

ותקיה של העמדה בהתאם  להפעלה מלאה
המפרט המקצועי בקול לדרישות מפרט ההקמה, 

לקול הקורא), החיות  1ספח א'קורא הרלבטי (

עמדת 
 טעיה

1 

    



  

      

 

התפעול מפרט  להסכם), 4ח ו'ספשות החשמל (ר
, עלת שי שקעים לפחות,  ביתר מסמכי המכרזו

מאפשרת טעית שי רכבים במקביל וחיוב הצרכן 
כולל יסודות בטון ותיקוי , מרחוק

כולל ממסר  כולל חיבור להארקה,, אספלט/ריצוף
כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל פחת, 

ת הרישיוות להקמהאישורים, ההיתרים ו
העמדה ולהפעלתה, בין על פי מסמכי המכרז בין 
על פי דרישת כל דין, כולל תשלום כל אגרה, 
היטל וכל הוצאה אחרת הדרשת לביצוע 

  העבודות. 

7 .  

עמדת טעית רכבים חשמלית אולטרה מהירה 
)DC מסוג (E   הת בזירת עמדות טעימותק

  בשטח פתוחחשמלית 
כל הדרש  ת אתכוללקבועים ולת כבלי טעיה כול

ותקיה של העמדה בהתאם  להפעלה מלאה
המפרט , התפעולמפרט לדרישות מפרט ההקמה, 

לקול  1ספח א'המקצועי בקול קורא הרלבטי (
 4ספח ו'הקורא), החיות רשות החשמל (

עלת שי שקעים ,  ביתר מסמכי המכרזו  להסכם)
 י רכבים במקבילמאפשרת טעית ש, לפחות

כולל יסודות בטון ותיקוי , וחיוב הצרכן מרחוק
כולל ממסר  כולל חיבור להארקה,, אספלט/ריצוף

כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל  פחת,
האישורים, ההיתרים והרישיוות להקמת 
העמדה ולהפעלתה, בין על פי מסמכי המכרז בין 
על פי דרישת כל דין, כולל תשלום כל אגרה, 

אחרת הדרשת לביצוע  היטל וכל הוצאה
 העבודות. 

עמדת 
 טעיה

1 

    

8 .  

תשתיות חשמל ותקשורת מזיות מקודת הזה 
של תשתיות קיימות עד ללוח החשמל 

 בשטחטעיה חשמלית  בזירתוהתקשורת 
   DCאו  ACמסוג  טעיה עמדותעבור פתוח 
, לרבות כל כל הדרש להפעלה מלאהאת כולל 

כל כולל  הלן,ל 7.2ות בסעיף העבודות המפורט
יתר מסמכי בדרישה הדרשת במפרט ההקמה ו

, כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל המכרז
האישורים, ההיתרים והרישיוות לביצוע 

בשטח המדידה בפרד לכל זירת טעיה העבודות. 
 בזירה.ללא הגבלה על כמות העמדות פתוח 

ר מובהר כי זירת טעיה בשטח פתוח היה את
מוזן ממקור אחד, ועמדות הטעיה טעיה אחד, ה

  .בו סמוכות זו לזו, לפי קביעת המזמיה

זירת 
עמדות 
 טעיה

16     

9 .  

טעיה חשמלית מסוג  עמדתהזה וחיבור לכל 
B  ,D  ,E פתוח בשטח   

הזה וחיבור של תשתיות חשמל ותקשורת כולל 
כבילה, חיבורים והזות מלוחות חשמל 

ללא יה ת הטעעד לעמד םייעודייותקשורת 
כולל כבלי חשמל תת קרקעיים , הגבלת מרחק

מוליכי הארקה כולל  ,בצרת פלסטיק וכיסויים
כולל חפירות , מילוי להארקת מתקים,  פרדים

והידוק והחזרת מצב לקדמותו לרבות תיקוי 
כולל כל הדרש להפעלה  ,אספלט או ריצוף

רט מלאה, ותוך עמידה בכל דרישה הדרשת במפ
, כולל תכון מפורט  מסמכי המכרזההקמה ויתר 

כולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל מאושר, 
שיוות לביצוע יהאישורים, ההיתרים והר

עמדת 
 טעיה

22 

    



  

      

 

העבודות, בין על פי מסמכי המכרז בין על פי 
דרישת כל דין, כולל תשלום כל אגרה, היטל וכל 

 הוצאה אחרת הדרשת לביצוע העבודות. 

10 .  

טעיה חשמלית מסוג  עמדתבור לכל הזה וחי
C לאורך מדרכות במרחב הציבורי הפתוח   

הזה וחיבור של תשתיות חשמל ותקשורת כולל 
כבילה, חיבורים והזות מלוחות חשמל 

ללא ת הטעיה עד לעמד ייעודייםותקשורת 
כולל כבלי חשמל תת קרקעיים , הגבלת מרחק

 מוליכי הארקהל כול ,בצרת פלסטיק וכיסויים
כולל חפירות , מילוי להארקת מתקים,  פרדים

והידוק והחזרת מצב לקדמותו לרבות תיקוי 
כולל כל הדרש להפעלה  ,אספלט או ריצוף

מלאה, ותוך עמידה בכל דרישה הדרשת במפרט 
,  כולל תכון  יתר מסמכי המכרזבההקמה ו

כולל כל העלויות הכרוכות מפורט מאושר, 
שיוות יתרים והרהאישורים, ההי בקבלת כל

לביצוע העבודות, בין על פי מסמכי המכרז בין 
על פי דרישת כל דין, כולל תשלום כל אגרה, 
היטל וכל הוצאה אחרת הדרשת לביצוע 

 העבודות.

עמדת 
 טעיה

100 

    

תפעול ותחזוקה:  3פרק   

11 .  

המטלות כל כולל , שתייםתפעול ותחזוקה 
, )(לרבות אחריות הקבועות במפרט התפעול

העבודות  , כוללAמסוג לעמדות טעיה חשמלית 
  להלן. 7.3המפורטות בסעיף 

המוצע מחיר המ %15המחיר המוצע לא יעלה על 
   לעיל)  1(סעיף  Aמסוג  עמדהעל ידי המציע ל

שירות 
שתי 
  לעמדה

300 

  

12 .  

המטלות כל כולל  , שתייםתפעול ותחזוקה 
מטלות ת (לרבו הקבועות במפרט התפעול

, Bמסוג טעיה חשמלית לעמדות , ת)אחריוה
   להלן. 7.3כולל העבודות המפורטות בסעיף 

מהמחיר המוצע  12%המחיר המוצע לא יעלה על 
   לעיל)  4(סעיף  Bעל ידי המציע לעמדה מסוג 

שירות 
שתי 
  לעמדה

200 

  

13 .  

המטלות כל כולל , שתייםתפעול ותחזוקה 
מטלות  (לרבות הקבועות במפרט התפעול

, C מסוגטעיה חשמלית לעמדות , )האחריות
   להלן. 7.3כולל העבודות המפורטות בסעיף 

מהמחיר המוצע  %15המחיר המוצע לא יעלה על 
   לעיל)  5(סעיף  Cעל ידי המציע לעמדה מסוג 

שירות 
שתי 
  לעמדה

1000 

  

14 .  

המטלות כל כולל , שתייםתפעול ותחזוקה 
מטלות  (לרבות הקבועות במפרט התפעול

, D מסוגטעיה חשמלית לעמדות , )האחריות
   להלן. 7.3כולל העבודות המפורטות בסעיף 

מהמחיר המוצע  %8המחיר המוצע לא יעלה על 
   לעיל) 6(סעיף  Dעל ידי המציע לעמדה מסוג 

שירות 
שתי 
  לעמדה

10 

  

15 .  

המטלות כל כולל , שתייםתפעול ותחזוקה 
ות מטל(לרבות  הקבועות במפרט התפעול

, E מסוגטעיה חשמלית עמדות ל, )האחריות
   להלן. 7.3כולל העבודות המפורטות בסעיף 

מהמחיר המוצע  %8המחיר המוצע לא יעלה על 
   לעיל)  7(סעיף  Eעל ידי המציע לעמדה מסוג 

  

שירות 
שתי 
  לעמדה

10 

  
 

       ")הסכום הכולל של ההצעה הכספית(" סה"כ



  

      

 

  

  
צו אמור משום התחייבות להיקף הזמות כלשהו. אך ורק כי מכרז. אין בלצורהקובה היה הכמות * 

  . בכפוף להוראות ההסכם בכתב ומראש יחייב את המזמיההתחלת עבודה 

  כל מקום התקה עליו תורה המזמיה שאיו חיון תת קרקעי.  – "פתוח "שטח** 

  

 בתוקף שיהא החוקי רובשיעו"מ, מע. "ממע יםכולל םאי הכספית בהצעה םמיהסכוכי  מובהר . 1

 מס חשבוית המצאת כגד וישולם הכספית הצעהב הקוב סכוםכל ל יתווסף, הרלווטי במועד

  .כדין

השירותים במסגרת הפעימה הראשוה כוללת את התכולה  המוערכת שלכמות הידוע לו כי  . 2

רד , התואמת את כמות העמדות בהם זכתה המזמיה במכרז הקול קורא של משהמפורטת להלן

 :כל בכפוף להוראות ההסכם, וההארגיה

 מלוא הכמות המוערכת הקובה בסעיפים אלו.  –לכתב הכמויות  1-4סעיפים  . 2.1

 מלוא הכמות המוערכת הקובה בסעיפים אלו.  –לכתב הכמויות  6-7סעיפים  . 2.2

 יחידות בלבד.  6 –לכתב הכמויות  8סעיף  . 2.3

 בסעיפים אלו. מלוא הכמות המוערכת הקובה  –לכתב הכמויות  9 ףסעי . 2.4

  

 . המזמיה איה מחויבת להיקף הזמות כלשהו מתוך כתב הכמויות ובכלל כי לו ידוע . 3

בהתאם להוראות יהא  )1-10(סעיפים  בגין עבודות ההקמה לספקכל תשלום בכל מקרה שהוא, 

צו מראש באמצעות הוזמו לא אשר לא תשולם תמורה בגין עבודות  .ההסכם ובכפוף להוראותיו

  ידי המזמיה.  על םחתו עבודה התחלת

 בגין במלואם יםהמבוקש השירותים למתןסופית  הצעה היה דלעיל הכספית תוהצע כי לו ידוע . 4

את כל מרכיבי  בכללותה, ובמחיר כל יחידה, כוללתוהיא  מכרז זה למשך כל תקופת ההתקשרות,

ה במפורש כל הוצאלרבות , וכל הוצאה, ישירה או עקיפה, לביצוע העבודות במלואןהעלות 

העשויה לבוע משיוי הדין ו/או התקים הישראלים והתאמת המערך והעבודות לדרישות 

, רווח הזוכה, השתתפות ולרשויות המוסמכות , תשלומים לצדדים שלישייםהמעודכות

ייבוא ציוד ותשלומי מיסים ואגרות בקשר עם  בישיבות, סיעות, כח אדם, העסקת יועצים, ציוד,

, עמידה בדרישות כל דיןעלויות  עמידה בדרישות התקיה והדין, הובלהייבוא, עלויות הליך ה

של כל הדרש לצורך ביצוע ולרבות כל הוצאה/עלות וכיוצ"ב,  לרבות כל היטל, אגרה, מס

מובהר כי התמורה  .במפורש לעיל ו/או במסמכי המכרזכמויות בכתב ה ןלא צויגם אם הפרויקט, 

 ,צמודה לעלויות החומרים, הציוד ויתר רכיבי המערךכלשהו ולא תהא לא תהא צמודה למדד 

 .להלן 6.7בסעיף מגון ההצמדה המפורט בהתאם ללמעט 

 מהמזמיה ו/או מי מטעמה או מצהירים כי ידוע לו שלא היה זכאים לקבל כל תמורה אחרת . 5

כל מטלה ועבודה דרשת  , לרבותווה להםכל הכרוך והל , עלבגין מתן השירותים שוא מכרז זה

במפורש במסמכי המכרז, לרבות עלויות כל האישורים  וגם אם לא צוי לביצוע הפרויקט

וכל עלות אחרת הובעת  על פי ההסכם והדין והרישיוות הדרשים להקמת והפעלת המערך

 . ט להלןת מחירים כמפורוהתאמו למעט מע"מ כדין כאמור לעילמדרישות ההסכם והדין, 



  

      

 

 התאמות מחירים . 6

, והכל מבלי לגרוע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן הוראות וספות בדבר התאמות התמורה

 :מהתחייבויות הזוכה בכל אופן שהוא

 ולגורמי תשתיות תשלומים לחברת חשמל . 6.1

המזמיה, אשר תירשם לחברת חשמל ישולמו ישירות ע"י עמדות הטעיה אגרות חיבור 

  והמוה בכל זירת טעיה חשמלית.  כמזמית החיבור

  אגרה לרשות העתיקות תשולם ישירות מהמזמיה לרשות העתיקות ע"פ דרישת הרשות.

תשולם על  השוטפת (משימוש משתמשים) למען הסר ספק מובהר כי עלות צריכת החשמל

  ידי המזמיה ישירות לחברת החשמל. 

תיות ולרשויות המוסמכות בקשר ספים לגורמי תשותשלום אחרים/ו , מס, היטלכל אגרה

  עם ההסכם והמערך, ישולמו ע"י הספק, והם כלולים במחירי היחידות.

 לכתב הכמויות): 8 - ו 2תשתיות חשמל (סעיפים  . 6.2

הזה עד לארוות חשמל (מקודת  טרמ 150 - הארכת תשתיות הזה מעבר לבמידה ודרשת 

(מעל  החומרים הוספתהעבודה ו וספת בגין עלותתלספק תשולם  – )ותקשורת בזירת טעיה

ללא  20%ביכוי ") מחירון דקל(להלן: " ותלבייה ותשתימחירון דקל לבהתאם  ,)מטר 150 –ל 

   .כל תוספת שהיא (מרחק גיאוגרפי, קבלן ראשי וכו')

וספות ו/או כל עבודות לביצוע עבודות הדסה אזרחית וספות דרישות במידה ותהייה 

תשולם  - (כגון קירות תומכים או הכשרת משטחי חייה) התשתיות ות לצורך הקמת הדרש

ללא  20%למחירון דקל ביכוי תוספת בגין עלות העבודה והחומרים הוספים בהתאם לספק 

  כל תוספת שהיא (מרחק גיאוגרפי, קבלן ראשי וכו'). 

קבע על ערך העבודות יי –במידה ותידרשה עבודות וספות אשר אין כלולות במחירון דקל 

ידי המהל לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי, בהתאם להצעות מחיר שיגיש הזוכה ויתוח 

  מחירים שיבצע המהל. 

למען הסר ספק, כל תשלום כאמור בסעיף זה לעיל, כפוף לאישור בכתב ומראש מאת 

סעיף זה,   תוספת תשלום לפי בכלל זאת מובהר כיהמהל, ובהתאם לתאים שייקבעו בו. 

לם בכפוף להגשת יתוח מחירים מפורט לעבודות על פי תכון מאושר, ואישורו מראש תשו

 ובכתב על ידי המהל מטעם המזמין. 

  )כתב הכמויותב 3פרק ( תפעול ותחזוקה שתיים . 6.3

לאחר השלמת התקת בשתיים הראשוות לזוכה דמי התפעול השתיים  תשלום . 6.3.1

לציוד ולהתקה ("תקופת דות, לעבוריות מלאה קיימת אח ןבה(עמדות הטעיה 

ל עמדה כלהמוצע על ידי הזוכה השתי השירות מתעריף  50%יעמוד על  ,")האחריות

 . בפרק זה

השתי השירות תעריף לשה השלישית ואילך, תזמין שירות שתי במידה והמזמיה 

. למען ויותלכתב הכמ 3פי פרק המוצע על ידי הזוכה בסעיהתעריף מלוא יעמוד על 

את כל מטלות האחריות  יםכוללהשירות השתי סעיפי כי יובהר ספק,  הסר

 .במפרט התפעולוכל יתר המטלות המפורטות המפורטות 

 אפליקציות לרבות ,והתשלום הטעיה ,התחזוקה ,היהול מערכת הקמת עלויות . 6.3.2

ר למציאת מקום פוי וכל ית גאוגרפי, חיבור לאתר שהוגדרו הממשקים ,המשתמש



  

      

 

ולא תשולם  במחיר היחידה של הקמת העמדה כלולים ,יםטו במפרטהדרישות שפור

 . בגין כל מטלות אלו תמורה פרדת

כתמורה מלאה בגין הקמת  תחשב הראשוותהטעיה  עמדות 30 בגיןהתמורה  העברת . 6.3.3

 30במידה ולא הוזמו  .ןעל כל רכיביה והתשלום הטעיה ,התחזוקה ,היהולת ומערכ

הל  קשרותה עד לסיום ההתעמדות טעיתקבע התמורה בגין המערכות על ידי המ

  העמדות ה"ל). 30(מתוך  באופן יחסי למספר העמדות שהוזמולפי שיקול דעתו, 

מעבר ( וספותתשלום  באפליקציות שימוש בגיןאשר יכול ויידרשו  וספים תשלומים . 6.3.4

ם יגין שימוש באתרתשלומים ב אוו/ ,הזוכה במכרז)שיספק ולמערכות לאפליקציה 

על פי מסמכי (מעבר לאתר/ים שהספק מחויב לספק  טעיהאיתור עמדות גאוגרפיים ל

ישירות ישולמו  ,לפי שיקול דעתה המוחלט של המזמיהוידרשו  ככל ,ההסכם)

"הוצאות המזמיה" חלק מיחשבו כיולבעלי האפליקציות/האתרים, המזמיה מ

רוכות בהטמעת יתר המטלות הכ כל להלן. 6.4.1.2סעיף כהגדרת המוח ב

אתרים/אפליקציות אלו, פיתוח ממשקים, עדכון מערכות המערך, עדכוים שוטפים 

 וכל הדרש לצורך שילובם במערך באופן מלא ותקין, יחולו במלואן על הספק.

ועל פי  להסכם ומהתחייבויות הספק על פיו ספח ז'ל 13סעיף מבלי לגרוע מהוראות  . 6.3.5

ליתן הוראה בכתב ומראש לזכיין לביצוע  המזמיה רשאית ,יתר הוראות ההסכם

  " כהגדרתה להלן. העברה מלאה"מטלת 

בגין עמידה מלאה בכל הקריטריוים הקובים להלן, וביצוע מושלם וללא תקלות של 

פעמית - תשולם לספק תמורה חד ,("העברה מלאה") לספק החדש ךהעברת המער

 מערךב הפעילותעמדות ל ותחזוקה של ההתשלום השתי של שירותי התפעובגובה 

ת למען הסר ספק, תמור. ")תמורת ההעברה(להלן: " ,כון ליום מתן ההודעה

  . וכל תשלום/זכות אחרים על פי ההסכם לא תכלול את התשלום המשתה ההעברה

 תשולםהעברה ה תמורתת מחצים: ת ההעברה תשולם בשי תשלומים שוויתמור

בכפוף ע"י המפעיל החדש ו יום 60במשך המערך ים של תקילאחר הרצה והפעלה 

תמורת  שלהמחצית השייה  .הוראות סעיף זההדרש ל"העברה מלאה" על פי קיום ל

וקיום כל הדרש ל"העברה להרצה והפעלה תקיים בתום שה תשולם עברה הה

(לרבות  ורהכל ההוראות החלות על תשלום התמ .וראות סעיף זההל פי " עמלאה

, לרבות יכוי וכל יתר הוראות ההסכם יחולו על תשלום זה  בדבר הגשת חשבון וכו')

  . כל סכום המגיע למזמיה מאת הספק

 " משמעה:העברה מלאה"

חלקה ומלאה של המערך לספק החדש (כל גורם עליו תורה  העברה . 6.3.5.1

ד מלא ורציף של עמדות הטעיה וכל יתר חלקי ך תפקותו המזמיה),

המערך, מתפעול ותחזוקה ע"י הספק, לתפעול ותחזוקה ע"י הספק החדש 

)back to back.(  

פקודים והיכולות של המערכת ושל עמדות הטעיה להפעלה העברת כל הת . 6.3.5.2

מלאים ע"י המפעיל החדש, כאשר מבחית המשתמש והמזמיה ואחזקה 

ורגשת, והמערכת בכללותה, כולל כל האפליקציות בלתי מיא ההעברה ה

והקישורים אשר פעלו ו/או דרשה הפעלתן ערב הודעת ההעברה, פועלים 



  

      

 

באופן רצוף ומלא אצל המפעיל החדש, ללא שיוי וללא פגיעה בשירות 

 רצף מלא ללא הפסקהזמיה. בין היתר ישמר ללקוח ובזרם ההכסות למ

  של: 

 תשלפעילות מערכות הה בעמדות.ום, היהול הטעייהול, הבקרה ו 

 .מערכות הגבייה והתשלום בכל הערוצים שפעלו ערב ההעברה 

 .ה הסדירה למשתמשיםאספקת הטעי 

 .שירות הלקוחות 

  וגעיםים התוהעברה מסודרת עד לקליטה והפעלה של בסיסי ה

 ערכת ולעמדות לספק החדש.למ

 ה באפזמישמירת הקישוריות והזיהוי של עמדות המ ליקציות תשלום

 חיצויות ובתוכות איתור מקומות טעיה.  

  ה באפליקציות תשלוםשמירת הקישוריות והזיהוי של עמדות המזמי

של הספק ובתוכות איתור מקומות טעיה של הספק למשך שה מיום 

 החדש.תחילת ההעברה לספק 

 ית מיצרן העמדות ישירות לספק החדש אספקת חלפים ותמיכה טכ

 ה מיום תחילת ההעברה לספק החדש.משך של

  תיפקוד ותפעול מלא של כל יתר מערכות השליטה, התפעול, התקשורת

 והבקרה במערך על ידי הספק החדש. 

  הכרוכות בהעברת  חדש וסיוע בפתרון בעיותהספק ה שלחפיפה מלאה

  פעולו. המערך לת

, לאהאין באמור כדי למצות את כל הדרש לצורך השלמת העברה מ

וספות ככל הדרש, בין דרישות מיה שומרת על זכותה להעלות והמז

היתר בשל התפתחויות טכולוגיות ושיויי רגולציה, מבלי שיהיה בדבר 

  כדי להגדיל את תמורת ההעברה.

יתופי הפעולה שיש ההעברה המלאה כוללת את העברת כל ההסכמים וש . 6.3.5.3

דש, ללא ספק החך לתוכות ואפליקציות במער בעלי/לספק עם מפעילי

, תוך שההתקשרויות ה"ל תהייה שיוי בתאים ובתעריפים של הספק

 .במישרין מול הספק החדש

ככל שתחול מיעה שאיה תלויה בספק להעברת ההתקשרויות ה"ל לספק 

קשרויות ה"ל במשך החדש, מתחייב הספק לקיים ולהמשיך את כל ההת

פעילות רציפה  ירה עלשמ , תוךשה מיום תחילת ההעברה לספק החדש

 ומלאה של המערך. במקרה כזה, תמורת ההעברה תקטן בשליש.

תשלום תמורת ההעברה מותה במבחן התוצאה ובהתקיימות כל התאים  . 6.3.5.4

, ללא יוצא מן הכלל. לא תשמע מפי הספק כל לעיל הקבועים בסעיף זה

יבות אי העמידה במבחן התוצאה ו/או באילו מהתאים, טעה בדבר ס

ת כלפי המזמיה, הספק החדש וצדדים שלישיים אחרים, ת טעורבול

תאימות, בעיות תוכה וחומרה, העדר הסכמה ושיתוף - טעות מסוג אי



  

      

 

, וכן טעות לקבלת חלק מתמורת ההעברה (למעט צד ג'מצד פעולה 

  ל), תשלום בגין שכר ראוי וכן הלאה. לעי 6.3.5.3בסיבות האמורות בסעיף 

 עמדות משותפות . 6.4

ככל ישולמו למזמיה בלבד.  ,לרבות תשלומי המשתמשים ,ות מעמדות הטעיהההכס כל

ביחס לעמדות לכתב הכמויות) 3(פרק והוזמו מהספק שירותי תחזוקה ותפעול שתיים 

יהיה זכאי לקבלת  הספק, )Aבשטח פתוח (כל סוגי העמדות חוץ מעמדה מסוג מסוימות 

(להלן: אלו ין שימוש בעמדות שים בגשתמחלק מהכסות שיתקבלו מתשלומים של מ

   ") בכפוף לתאים הבאים:עמדות משותפות"

(להלן: בעמדות המשותפות שוצר  מערך הרווח 25%יהיה זכאי לקבלת  הספק . 6.4.1

 להוראות להלן: בהתאם"), התשלום המשתה"

על ידי המזמיה רכישת החשמל ת סך עלובין  ההפרש - " ערך הרווח" . 6.4.1.1

הוצאות  ביכוי ,המשותפותעמדות כל הב קוחלללמחיר מכירת החשמל 

  .המזמיה

לכל הסכומים יתווסף מע"מ ע"פ דין. כל צד ישא בחיובי המע"מ החלים 

 .על חלקו בערך הרווח, בהתאם להלי המזמיה והדין

על ידי המזמיה  כל הוצאה ותשלום שישולמו –" הוצאות המזמיה" . 6.4.1.2

, כדוגמת והמוחלטבלעדי ה הלפי שיקול דעת לטובת המערך וקידומו

 וכו'.  וספיםפרסום, קישור המערך לאפליקציות ואתרים 

ה איתי מחיר התפעול והתחזוקה את  ותכולל ןהוצאות המזמיהש

   .לטבלה לעיל 3, כמפורט בפרק המשולם לזוכה

 הספקאשר יפחית את חלקו של יעור בשהוצאות המזמיה  יוכולא 

לות רכישת החשמל על ידי המזמיה סך ען בי מההפרש 20% - מתחת ל

   .עמדות המשותפותללקוח בלמחיר מכירת החשמל 

החישוב ייעשה בתום הרבעון ( לרבעוןאחת  התשלום המשתה ישולם . 6.4.1.3

הגשת החשבון ימים מיום  45בתוך התשלום יבוצע  .ודםהק ביחס לרבעון

בכפוף לעמידת הזוכה  ,המהל מטעם המזמין)הרבעוי המפורט לאישור 

התשלום  ההסכם. הוראותיתר לבכל הוראות ההסכם במועדן, ובכפוף 

 90ישולם ת, ההתקשרותום בגין התקופה הקודמת להאחרון הרבעוי 

פעול ותחזוקה ע"פ ההתקשרות למתן שירותי תסיום  אחריום ל

כן ו ספח ז'ל 13האמור בסעיף השלמת כל ביצוע מלא ובכפוף ל  ההסכם,

ככל לעיל ( 6.3.5 האמורה בסעיף "העברה מלאה"מטלת השלמת ביצוע ו

  .)"י המזמיהב עבכתהוזמה זו ו

) או אחר (תעו"זלמכירה ללקוח החשמל שת רכימובהר כי תעריפי  . 6.4.1.4

, ייקבעו באופן למשתמשים בעמדות הטעיה ותעריפי מכירת החשמל

, אשר תהא רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת ע"י המזמיהבלעדי 

  .לפי שיקול דעתה המוחלט



  

      

 

זה לעיל לגבי בהגשת הצעתו במכרז, מסכים המציע לאמור בסעיף  . 6.4.1.5

א תשמע כל טעה מפי הזוכה גות. לתייהתשלום המשתה ללא כל הס

 בדבר הוצאות המזמיה ותעריפי רכישת/מכירת החשמל למשתמשים. 

תסתיים זכאות הזוכה לקבלת , עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא . 6.4.1.6

תשלומים כלשהם מכח ההתקשרות דן ומכח מסמכי המכרז, לרבות 

 .ם המשתההתשלו

שתיים לעמדה חזוקה ות הזמת שירותי תפעולעם סיום מובהר כי  כן

התשלום תסתיים זכאות הזוכה לקבלת , בוצת עמדותק/מסוימת

 .ביחס לעמדות אלותשלומים כלשהם המשתה ו

להשלמת כל התחייבויות הזוכה כלפי המזמיה במועד  ףקבלת התשלום המשתה כפו . 6.4.2

ת המזמיה, תהא היא רשאית לגבות מתוך כל תשלום ובכלל. מבלי לגרוע מיתר זכויו

שתה כל תשלום או סכום המגיע למזמיה מאת הזוכה על פי הוראות לום המהתש

קיום כל התחייבויות ההסכם והדין או לעכב את העברת התשלום המשתה עד ל

 .הזוכה

משום התחייבות כלשהי להזמת עמדות משותפות או בדבר היקף לעיל אין באמור  . 6.4.3

על כל טעה בקשר  י חוזרבלת, והמציע מוותר מראש באורח הכסותיהן או פעילותן

 . עם כך

 

 קום עמדה מוצבתישיוי מ . 6.5

המזמיה רשאית להורות על העתקת עמדה שהתקתה הושלמה לכל מקום שתבחר, ובגין 

מעלות העמדה  30% לספקישולם  וחיבורה למערך) העמדה ההעברה (עד להשלמת העתקת

 –ו הזה וחיבור מל ו/אחש לעיל). ככל ויוזמו תשתיות 7 - ו 1,4,5,6(כקבוע בסעיפים  

 ישולמו לזוכה גם תשלומים בגובה התעריפים הקבועים לכך בכתב הכמויות לעיל. 

המזמיה רשאית להורות על העתקת  – השלמה) (בטרם יתה תעודת בטרם הותקה העמדה

  . לספקהעמדה לכל מקום שתבחר, ללא תוספת תשלום 

  

 ות גישותעמד . 6.6

שוות לבעלי מוגבלויות, מותאמות גישות, הה טעית מדוערשאית להזמין תהא המזמיה 

הכללית מכמות העמדות  5%בהיקף של עד  ")עמדות גישותהמאושרת ("ערך וטיב לעמדות 

עמדה. הספק יבצע כל במחיר/ים הקוב/ים בכתב הכמויות לכל  ,עד לאותו מועדשהוזמה 

הזמת עמדות  תעריף .וך שילוב העמדות הגישות במערך על חשבוהתאמה הדרשת לצור

כאמור, ייקבע במו"מ בין הצדדים על בסיס המחירים בכתב  5% - מעבר לגישות וספות 

  הכמויות.

  

 :מסוימים תמורהרכיבי  להלן הוראות בדבר הצמדת תעריפי . 6.7

   ה דלעילבטבל 10, 9, 8, 3,  2סעיפים  - " עבודות תשתית" . 6.7.1

, המתפרסם על )ירקות ופירותכולל  -  יהכלל(המדד מדד המחירים לצרכן פרש בין ההככל ו

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אם יופסק פרסום מדד זה יבוא במקומו מדד זהה או 



  

      

 

דומה במהותו שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי גוף דומה לה) 

המדד "(להלן:  לום בגין עבודות תשתיתהידוע במועד ביצוע תש") המדד(להלן: "

 15.7.2020ביום  ומעלה ביחס למדד האחרון שפורסם 10%בשיעור של יעלה  ,)דכן"מעוה

התמורה בגין עבודות התשתית תשולם בצירוף הפרשי הצמדה ), "מדד הבסיס(להלן: "

מובהר כי החישוב . 10% תבהפחת, למדד המעודכן)(שיעור עליית המדד, בין מדד הבסיס 

  ם הוכחי של עבודות התשתית. תשלוביחס ל כל פעם מחדשה"ל ייעשה 

  דוגמא: 

   100 –בסיס ה מדד

  115 –המדד המעודכן 

  ] )X %)  10 -]115-100התמורה  :תוספת הפרשי הצמדה

  

למען הסר ספק, התמורה בגין עבודות התשתית לא תישא הפרשי הצמדה ככל ושיעור עליית 

  .10% - מהמדד מוך 

 ה דלעילבטבל 7, 6, 5, 4, 1סעיפים  - עמדות טעיה" " . 6.7.2

הידוע ") שער היורו(להלן: " שער היורו מתפרסם על ידי בק ישראלככל וההפרש בין  

), יעלה בשיעור של המעודכן" השער(להלן: "עמדות הטעיה במועד ביצוע תשלום בגין 

), הבסיס" שער(להלן: " 15.7.2020שפורסם ביום ורו לשער היומעלה ביחס  10%

 -  הפרשי שער היורו (שיעור עליית השערתשולם בצירוף עמדות הטעיה ן התמורה בגי

  . 10%, בהפחתה של השער המעודכן)בין שער הבסיס ו

החישוב ה"ל ייעשה כל פעם מחדש ביחס לתשלום הוכחי של עמדות מובהר כי 

  הטעיה. 

יית הטעיה לא תישא הפרשי שער ככל ושיעור על תדועמ למען הסר ספק, התמורה בגין

  .10% - מ כההשער מו

  : דוגמא

   100 –הבסיס  שער

  115 –המעודכן  השער

  ] )X   )%10 -]115-100: התמורה שערתוספת הפרשי 

   ה דלעילבטבל 15, 14, 13, 12, 11סעיפים  -  "שירותי תפעול" . 6.7.3

לא  - חודשים  24ם ממועד חתימת המזמיה על הסכם ההתקשרות ועד תו . 6.7.3.1

 שירותי התפעול.  למחירי שהיאתוספת כל תשולם 

חודשים ממועד חתימת המזמיה על הסכם ההתקשרות ועד תום  24מתום  . 6.7.3.2

בין המדד המעודכן מדד התיבחן עליית אחת לשתיים  –תקופת ההתקשרות 

התמורה , תשולם ומעלה 4%שיעור עליית המדד היו . ככל ולמדד הבסיס

התשלום  .")התשלום המוצמד" (להלן: 4%ביכוי יית המדד עלר בצירוף שיעו

חודשים, ובתום התקופה  24שך במעל שירותי התפעול שיוזמו המוצמד יחול 

חודשים, וחוזר עד לתום  24ייערך חישוב וסף כאמור, אשר יחול במשך 

 ההתקשרות. 

  : דוגמא

   100 –מדד הבסיס 



  

      

 

  115 –המדד המעודכן 

  ] )%4 -]115-100(   X: התמורה )חודשים 24קופת בת תל( תוספת הפרשי הצמדה

תשלום אחר המגיע לספק  לכזה לעיל ו 6כל יתר התשלומים הקבועים בסעיף  . 6.7.4

 שאו הפרשי הצמדה וריבית מכל סוג שהוא.ילא י -  על פי ההסכם והדין מהמזמיה

 במחירי כתב הכמויות יםכלול ,לעיל 6ף בסעימובהר כי כל הוצאה/תשלום שאים מויים  . 6.8

 . על הזוכה םבמלואיחולו  םוה

  

  סעיפים בכתב הכמויות וסף בדבר עבודות הכלולות ב פירוט . 7

לאמור בתיאור  בוסף , וזאתלהלן פירוט והגדרת תכולת סעיפים שוים בכתב הכמויות

  .וההסכםל ולהוראות הקבועות במפרטי ההקמה והתפעו הסעיף בכתב הכמויות

לכתב  2(סעיף  טעיה חשמלית בחיון תת קרקעי חשמל ותקשורת מזיות לזירתתשתיות  . 7.1

 הכמויות)

  :, בין היתרתכולת הסעיף כוללת

 ות לביצוע העבודות, בין על יכל העלויות הכרוכות בקבלת כל האישורים, ההיתרים והרשיו
הוצאה אחרת  אגרה, היטל וכל כלפי מסמכי המכרז בין על פי דרישת כל דין, כולל תשלום 

 העבודות. הדרשת לביצוע

  

מזיות מקודת הזה של תשתיות קיימות עד ללוח החשמל תשתיות חשמל ותקשורת  . 7.2

  לכתב הכמויות) 8(סעיף  פתוח בשטחוהתקשורת בזירת טעיה חשמלית 

  :, בין היתרתכולת הסעיף כוללת

 רת וכבלים מכל הסוגים, ארון וליים, וחפילר מבטון, צארון ולוח תקשורת חשמל חיצו 

 ה חח"י לרבות פילר בטוןחיבור וות למודרש לחיבור לתשתיות חח"י, כולל כל ההככל ה 

  מ'  1מ'  ולעומק  150חפירות בדרך ובשטחים ציבוריים לחשמל ותקשורת למרחק 

  י ריצוף ואספלטמילוי והידוק והחזרת מצב לקדמותו לרבות תיקו 

  רת פלסקרכבלי חשמל תתטיק וכיסויים קעיים בצ 

  איםה מחדר שת תקשורת הזכיםסמו ייעודיים ותקשורת עד לוח חשמל קיימת ומהז 
 לזירת טעיה 

  מפרטה בהתאם לדרישות ייעודייםלוחות חשמל ולוחות תקשורת 

 רת וכבלים סולמות כבידרשים באורך עד לה, תעלות פח צ ייםה  150תיקמ' מעמדת טעי
 ועד ללוח חשמל קומתי 

  יוןיהול ותשלום ח ת תקשורת וחיבור לוח תקשורת מקומית לתקשורת חוץ ולמערכתהז 

 פרדת כבילת הארקה 

 תיות אחרת ובעלי התש כתתיאום ואישורים מול חח"י, בזק, כל רשות מוסמ ת חיבור,הזמ
 בחיון

  וןורט מאושר לביצועמלא ומפתכ 

  הלאישור ציוד ואישור ייצור הלוחות עםהמ 

 וכל רכיבי הציוד אשר יותק 

 יוןפרד לכל חהמדידה ב 

  הלים החלים בכלהלי הבטיחות ויתר הים פעילים ותהיה כפופה ליועבודה שתבוצע בח
 חיון

 הי שבוע ע"פ שיקול דעת המזמשעות הערב ולסופל עבודה שעשויה להיות מוגבלתי 

  דרשת במפרט ההקמה ויתר מסמכידרש להפעלה מלאה, ותוך עמידה בכל דרישה הכל ה
 .המכרז



  

      

 

 יםמוליכי הארקפרדים להארקת מתק ה 

 ה תיאום ואישורים מול חח"י, בזק ומח' המאור בעיריית ירושליםוכל רשות מוסמכת  הזמ
 אחרת

 הדרש לזירת הטעייים ככל הועה זמה וביצוע הסדרי תהכ 

 כל ויות המוסמכות ורשהמכל  ביצוע הליך תיאום תשתיות וקבלת היתרי חפירה והעמדה
 גורם אחר

  וןורט מאושר לביצועמלא ומפתכ 

  האישור ציוד ואישור ייצור הלוחותמול המזמי 

  דרשת במפרט ההקמה ויתר מסמכידרש להפעלה מלאה, ותוך עמידה בכל דרישה הכל ה
 המכרז

 ות לביצוע העבודויכולל כל העלויות הכרוכות בקבלת כל האישורים, ההיתרים והרת,שיו 
ל דין, כולל תשלום כל אגרה, היטל וכל הוצאה י המכרז בין על פי דרישת כבין על פי מסמכ

  אחרת הדרשת לביצוע העבודות. 

  לכתב הכמויות) 3(סעיפי פרק תפעול ותחזוקה שתיים לעמדות טעיה חשמלית  . 7.3

  :, בין היתרכוללת 3כל סעיף בפרק תכולת 

  ה באתר איתורל העלויות להכללוכדמי שימושה  ת עמדות הטעיגאוגרפי של עמדות טעי
 חשמלית ע"פ בחירת המזמיה.

 

 תייםמוטלת על הזוכה לאחר וכל מטלה אחרת ה, את כל שירותי התפעול והתחזוקה הש
 העמדות.הקמת 

 דרש להפעלה מלאהדרשת במפרט של העמדות והמערך כל הותוך עמידה בכל דרישה ה ,
  ויתר מסמכי המכרז להסכם) ספח ז', במפרט התפעול והשירות (ההקמה

  ה יתפקדו באופןה וכל מערכת הטעיף צימלא, ראחראיות בלעדית לכך שכל עמדות הטעי
תקלה ו/או פגיעה ו/או השבתה מכל סיבה  מעה לכלמתן פת ההתקשרות ובכל תקו ותקין

 שהיא לרבות בשל ואדליזם ו/או תאוות  ו/או זקי טבע .

 אחזקת צוות תחזוקה ערוך לתיקון ולטיפול בעמדות.  

  ה  מספק חלפיםוציוד עמדות, אחזקת מלאידרש מיטבי לפרויקט, למתן מעבהתאם ל
 .תיפעול והתחזוקהה בספח

 ה.מ תחזוקה, שירות, תיפעולה ולמערכת הטעילאים לעמדות הטעי 

   שירות לקוחות 

 (שירות וחלפים) שירותי אחזקה 

 יהול והמערכות כל  של , תחזוקת ושדרוגתפעולים,  , לרבותגבייההפיתוח, שדרוגים, עדכו
 הקשורות במערך.הפעלה ותחזוקה של תוכות ואפליקציות 

 ה לרבות תוכי שדרוגה, גבייהתוכות טעי, ית תפעול ויהול ואפליקציות לגרסה העדכ
  .ביותר הקיימת אצל הספק ו/או פוצה בשוק

  דרש כליהול,  לשליטה, הספק כל מערכותשל בגין שימוש והפעלה המערכת  ,הפעלה
 כולל אפליקצייתוכל הדרש להפעלה מושלמת של המערך  תשלומים וגבייה מלקוח, 

 משתמש.ה

 דרשה לעמחיבור והתממשקות מערך ל כל האיתור ל מערכות/אפליקציות/אתרידות הטעי
(כדוגמת תשלום בגין חייה גבייה וולאתרי  עמדות טעיה חשמלית עליהם תורה המזמיה

ולפי שיקול דעת  , הכל ללא הגבלהו/או טעיה על פי בחירת המזמיה )פגו וסלופארק
  .המזמיה

  קיום כל מטלות הזוכה בכל תקופת התפעול, לרבות כל הוצאות הזוכה לקיום הוראות
החלפת עמדה שתפקודה פגע בשל תקלות חוזרות כאמור במפרט , הביטוח הכלולות בהסכם

 .הקבועות במפרט התפעול ר מטלות האחריותית, וכל בעמדה חדשה

 זק שיגרם למערך ו/או למי מהעמדות מכל אח ריות מלאה (עבודה וחלקים) לכל תקלה או
 .וכד' , תקלות יצרן, פגם בעבודותלרבות ודליזם, קצר חשמלי, פגיעה מכית ,סיבה שהיא

  

חתימה וחותמת    שם מלא של החותם בשם המציע   תאריך

 המציע



  

  
  
  
  

  

  

  

  והגשת דגמי עמדותלהוכחת יסיון  מעודכן תצהיר
  

א אי הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם ל
  שים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו

מוסמך ו") המציע_______, ח.פ. _____________ (להלן: "______  - בימה אי מורשה חת . 1
 .2/20 מס' מכרזב המציע ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת

  פרטי המציע . 2

                   שם המציע: . 2.1

                   :ח.פ.מס'  . 2.2

               :יקוד)מען המציע (כולל מ . 2.3

                אצל המציע: שם איש הקשר . 2.4

                  תפקיד איש הקשר: . 2.5

                   :טלפוים . 2.6

                   פקסימיליה: . 2.7

                  דואר אלקטרוי: . 2.8

  

, השלים המציע (בעצמו ולא באמצעות קבלי משה) 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  . 3

במדית (מכל סוג שהוא) לכלי רכב  לפחותעמדות טעיה חשמליות  10התקה של אספקה ו

 ן:, כמפורט להלישראל, אשר הופעלו עם השלמת התקתן

לטבלה שבסעיף  1-2[* המידע המפורט להלן ישמש גם ליקוד האיכות בהתאם להוראות סעיפים 

   ")]טבלת האיכות(א) להזמה (להלן: "66

תיאור   #
  ההעמד

מספר 
עמדות 

 שהותקו
ו מקום באות

   התקה

תאריך 
השלמת 
התקה 
ותחילת 

  הפעלה

מקום 
  תקההה

העמדה הותקה 
 לשימוש הציבור

מתחת  הרחב
כיפת השמים 

/  'V(יש לסמן 
'X('  

  שם מזמין ההתקה

1 .             

  2/20  מס' מכרז
   

  'גמסמך 
  

תצהיר מעודכן להוכחת 
והגשת דגמי  יסיון

  עמדות



  

2 .             

3 .             

4 .             

5 .             

6 .             

7 .             

8 .             

9 .             

10 .            

לצורך הוכחת עמידה בתאי  בפורמט זהה ל ידי המציעע ין עמדות וספות שהותקו* יתן לצי
  .או יקוד האיכות/הסף ו

  

 ]:' את החלופה/ות להלןVיש לסמן ב '[המציע היו א. הריי מצהיר כי  . 4

 משווק מורשה �

 מתקין מורשה  �

דות יצרן עמשהיו  [* יש להשלים את שם היצרן]__________________________ מטעם 

  .להזמה 5.4.1סעיף , העומד בדרישות  ACמסוג  בחשמליות לכלי רכטעיה 
  

 ]:' את החלופה/ות להלןVיש לסמן ב '[המציע היו ב. הריי מצהיר כי 

 משווק מורשה �

 מתקין מורשה  �

יצרן עמדות שהיו  היצרן][* יש להשלים את שם __________________________ מטעם 

  .להזמה 5.4.2סעיף , העומד בדרישות C Dמסוג  עיה חשמליות לכלי רכבט
  
  

 



  

ירים כי . או מצהלהזמה 5.5הדגמים המוצעים על ידיו במעה לדרישות סעיף להלן פירוט  . 5

-IEC 61851בדרישות תקן  לרבות ,לן עומדים בכל דרישות מפרט ההקמההדגמים המוצעים לה

 : (כדרש ע"י מיהל החשמל) וכן בדרישות כל תקן ישראלי IEC 61851-23או בתקן  1

  
שם ותיאור העמדה   סוג עמדה

דגם, (כולל  המוצעת
מס' מס' סדרה, 

  )וכו' קטלוגי

קודות  2לעמדה   שם יצרן
יבור חשמל ח

   .לכל הפחות
 V  /Xלסמן  יש[

  ]בטור זה

הספק חשמלי 
  של השקעים קוב 

A          

B          

D          

E          

  
 (א) להזמה)66סעיף  - טבלת האיכות מידע וסף לצורך יקוד איכות ההצעה (

  

הכוללת את , יתכת יהול עמדות טעיה חשמלברשות ובשימוש המציע מערהריי מצהיר כי  . 6

  ]:שות בהן עומדת מערכת היהולהדרי' את Vיש לסמן ב '[ הפוקציות הבאות

 ;מהלת לפחות שי אתרי טעיה במדית ישראל �

 ;יהול ובקרת עומסי חשמלכוללת  �

 ביצוע חיוב כספי מרחוק; כוללת  �

 ;בקרת סטטוס עמדות הטעיה בזמן אמתכוללת  �

 וע תמיכה טכית מרחוק.ביצכוללת  �

ת ההצעה, למציע (בעצמו חדשים לפחות טרם הגש 4ן למועד הגשת ההצעה במכרז ובמשך כו . 7

 18או באמצעות גוף מטעמו) מערך שירות לקוחות למשתמשי עמדות טעיה חשמלית הפועל 

מדות טעיה שעות ביממה לפחות בימי חול, וכולל שירותי תמיכה מרחוק לחומרה ולתוכה בע

 :]המתאימההחלופה ' את Vיש לסמן ב '[רט להלן , כמפושמליות במדית ישראלח

  

  מד בדרישההמציע עו �

  המציע איו עומד בדרישה  �

 

ו/או גופים  תאגידים עירוייםעם רשויות מקומיות ו/או על שי הסכמים לפחות  המציע חתם . 8

העמדות להתקה מיקום , בכפוף לכך שכל גוף אחרו/או  ,ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות



  

ה של להקמ ,1.1.2016לאחר  במדית ישראל, ,הרחב ציבורהלשימוש  המיועדים יםחיובהיו 

עות כוללות ביצוע חיוב כספי מרחוק באמצה, הסכםעמדות טעיה חשמלית לפחות בכל  10

כוללות עמדות טעיה חשמליות  ה 10שקיבל הזמת עבודה בכתב להקמה של או , אפליקציה

, במסגרת הסכם מסגרת עם מי מהגורמים ה"ל ליקציהביצוע חיוב כספי מרחוק באמצעות אפ

 ]:ת עבודהוו/או הזמ ולצרף הסכםא את הפרטים הדרשים להלן *יש למל[ כמפורט להלן

 1פרטי התקשרות מס' 

                   :מזמין השירותים שם . 8.1

                  :המזמיןשם איש הקשר אצל  . 8.2

            :(טל' ודוא"ל)איש הקשר  לשפרטי התקשרות  . 8.3

                 :מת ההסכםתאריך חתי . 8.4

 ]: חלופה המתאימה' בV'*יש לסמןסיווג המזמין [ . 8.5

  ממשלתיגוף  �

  חברה ממשלתית  �

  רשות מקומית  �

     תאגיד עירוי �

גוף אחר, בכפוף לכך שמיקום העמדות להתקה היו בחיוים המיועדים לשימוש  �

  הציבור הרחב

           :המוזמות על פי ההסכם כמות עמדות הטעיה . 8.6

שהוצא עבורן הזמת עבודה להקמה עבור מזמין כמות עמדות הטעיה : בהסכם מסגרת
     :השירותים

' V'לסמן*יש [ ביצוע חיוב כספי מרחוק באמצעות אפליקציהכוללות המוזמות העמדות  . 8.7
 :]חלופה המתאימהב

  כן �

  לא �

 2פרטי התקשרות מס' 

                   :מזמין השירותיםשם  . 8.8

                  :המזמיןשם איש הקשר אצל  . 8.9

            :(טל' ודוא"ל)איש הקשר  לשהתקשרות פרטי  . 8.10

                 :תאריך חתימת ההסכם . 8.11

 ]: חלופה המתאימה' בV'*יש לסמןסיווג המזמין [ . 8.12

  גוף ממשלתי �

 חברה ממשלתית  �

  רשות מקומית  �



  

     תאגיד עירוי �

גוף אחר, בכפוף לכך שמיקום העמדות להתקה היו בחיוים המיועדים לשימוש  �

  הציבור הרחב

           :דות הטעיה המוזמות על פי ההסכםכמות עמ . 8.13

הטעיה שהוצא עבורן הזמת עבודה להקמה עבור מזמין  בהסכם מסגרת: כמות עמדות
     :השירותים

' V'*יש לסמן[ קציהביצוע חיוב כספי מרחוק באמצעות אפליהעמדות המוזמות כוללות  . 8.14
 :]חלופה המתאימהב

  כן �

  לא �

 

) מעביד- ביחסי עובד (של שכירים מקצועיצוות יע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למצ . 9

, הכולל במדית ישראל במתן שירות ותמיכה לעמדות טעיה חשמלית ,בין היתר ,עוסקה

אצל בעל מיות  אוו/ע אצל המצימעביד) - (יחסי עובדהמועסקים ישירות חשמלאים ומהדסים, 

 , כמפורט להלן:מציעלפחות ממיות ה 50%- במציע המחזיק באופן ישיר (ללא שרשור) ב

  

שם העובד   #
  ות.ז. השכיר

חשמלאי השכלה (
ך, הדסאי או מוסמ

מהדס, במקצועות  
החשמל/אלקטרויקה

  )מחשבים/

במידה והעובד 
מועסק אצל בעל 
מיות בהתאם 

 –לדרישות הסעיף 
את זהות  יש לציין

  בעל המיות

מועד תחילת העסקה 
(כעובד שכיר 

  במציע/בבעל מיות)

1 .         

2 .         

3 .         

4 .         

5 .         

  

  



  

  איתור גאוגרפי של עמדות טעיה �

  

בדפים לווים כל מידע רלבטי וסף, לצורך הוכחת עמידה בתאי הסף ויקוד לציין  יתן: יכלל . 11

 . חלק בלתי פרד מהצהרות המציע במסמך זה . מסמכים אלו יהווהאיכות בפורמט ה"ל

 

 אמור בתצהיר זה אמת.אי מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, וה . 12

  

  

 

   

 חתימת המצהיר שם המצהיר תאריך 

  ראישו

______, עו"ד (מ.ר.___________), מאשר/ת כי ביום __אי הח"מ, _______

_______________ שבכתובת י במשרדייהופיע בפ 

ידי - מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על _____________________________________

תו, כי עליו ' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אות.ז. מס

להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העושים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את כוות 

  .יבפי הצהרתו וחתם עליה

  
  

 

  

  

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך 

  

לעמדות טעיה  פעילה ת משתמשיאפליקציבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע  . 10

הרכיבים הקיימים ' את Vיש לסמן ב '[במדית ישראל, הכוללת את הרכיבים הבאים 

   :]באפליקציה

מצבים:  3קבלת תוים על מצב טעיה של עמדות (לכל הפחות חיווי של  �

 ול)תפוס/פוי/תק

 אפשרות תשלום באפליקציה  �



 

 1ג'  נספח

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח /  המבוטח *מבקש האישור
 *כתובת ביצוע העבודות

 *מעמד מבקש האישור

עדן, החברה לפיתוח כלכלי  
 ו/או  בירושלים בע"מ
ו/או מדינת  עיריית ירושלים

 משרד האנרגיה –ישראל 

   שם

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודה אחר:☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
513036137 

 .ז./ח.פ. ת

   מען
 )בית ארלדן( 31הנביאים  רח'

 ירושלים 
 ככר ספרא , ירושלים

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה 

תאריך 
 תחילה 

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום
 העבודה  שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים  וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות
 (: הפוליסה לפרקי בהתאם

ביט" " 
מהדורה 

)או 2016
נוסח 

פוליסות 
המקביל לו 

במועד עריכת 
 הביטוחים( 

    308/309/312/313/314 
                          

316/318/328 / 
 

       ופריצה  גניבה
 $ 250,000     עובדים  עליו רכוש 
 $ 250,000     סמוך  רכוש 
  $ 250,000     בהעברה  רכוש 
  $ 250,000     הריסות פינוי

נזק לתשתיות ומתקנים תת  
קרקעיים ,רעידות והסרת  

 תמיכות 

    1,000,000 $  

 צד ג'
 
 

    2,000,000 $  302/304/307/309/312
/ 

315/318 
328/329 

 304/308/309/319/328  $ 5,000,000     אחריות מעבידים
 
 

ביט" "  ציוד מכני הנדסי
מהדורה 

)או 2016
נוסח 

פוליסות 
המקביל לו 

במועד עריכת 
 הביטוחים( 

    302/304/312/318/328
/ 
 

  2,000,000     מקצועיתאחריות 
לאירוע 

ובמצטבר על 
 פי הפוליסה. 

$ 301/302/303/304/307
/ 
/309/318 

325/326/327/328/332
/ 

 
 

 : * (ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( -060
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  או הביטול.
 



 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 



 

   אישור קיום ביטוחים  -' 2 גנספח 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 *האישור מבקש מעמד * העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

עדן, החברה לפיתוח כלכלי  
 בירושלים בע"מ 

ו/או  ו/או עיריית ירושלים
משרד  –מדינת ישראל 

 האנרגיה 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 עבודות איטום☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☒

 מזמין העבודהאחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
513036137 

ח.פ.  /ת.ז.   
 

   מען
 )בית ארלדן( 31הנביאים  רח'

 ירושלים 
 ככר ספרא ירושלים

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה 

 נוסח ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד

 מטבע  סכום 

ביט" מהדורה "  צד ג'
או נוסח  2016

פוליסות 
המקביל לו 

במועד עריכת 
 הביטוחים( 

  1,000,000  
לאירוע 

ובמצטבר על 
 פי הפוליסה. 

$   302/304/307/309/315 / 
/322/328/329/321 
 

 אחריות מעבידים
 
 
 

ביט" מהדורה " 
או נוסח  2016

פוליסות 
המקביל לו 

במועד עריכת 
 הביטוחים( 

  5,000,000 
לתובע, 
לאירוע 

ובמצטבר על 
 פי הפוליסה. 

$   304/309/319/328 
 
 
 
 

ביט" מהדורה "  חבות המוצר
או נוסח  2016

פוליסות 
המקביל לו 

במועד עריכת 
 הביטוחים( 

  1,000,000  
לאירוע 

ובמצטבר על 
 פי הפוליסה. 

$  
304/309/310/328 / 

332 

  1,000,000     אחריות מקצועית
לאירוע 

ובמצטבר על 
 פי הפוליסה. 

$ 301/302/303/304/307 / 
/309/318 

325/326/327/328/332 / 

 

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 חנייה  – 072
 שירותי תחזוקה ותפעול  – 088

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 


