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 עיריית דימונה
 

 הפעלת המרכז הרב נכותי בעיר דימונה      – 2020/37מכרז פומבי מס' הנדון: 
 תשובות לשאלות הבהרה -2פרוטוקול מס' 

  
 

על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן:  .1

"( למסור תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים העירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 

 מענה העירייה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 מסמך ההוראות למשתתפים ונספחיו

 3עמוד     כללי  .1
סעיף 
1.11 

נא   –על פי דין קיים פטור מתשלום ארנונה    
 התייחסותכם.

תשלום מיסי העיריה יהיו על  
 פי הקבוע בדין.

   

  3עמוד  כללי    .2
 3סעיף 

  
מבוקש להוסיף בסיפא " העירייה ו/או מטעמה יגדרו 

את אתרי ביצוע העבודות על חשבונן וינקטו בכל 
אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי דין. העירייה לא 

תבוא בכל טענה ו/או תביעה  כלפי הזוכה היה והזוכה 
לא יוכל לספק את השירותים ו/או חלקם בשל 

 העבודות כאמור." 

הלך ביצוע העבודות במבנה  מבוקשת הבהרה האם במ
המרכז העירייה תספק מבנה חלופי העומד בדרישות 

 המכרז ?

 הבקשה נדחית.
במידה ואכן יהיו שיפוצים או 
שינויים במבנה, נכון למועד 
כתיבת תשובה זו לא קיימת 
היתכנות לכך, הדברים יסוכמו 

 ויוסדרו על ידי הצדדים. 

ה .3
ג

ש
 ת 

 3עמוד  
 א3סעיף 

איזה מסמך יש להגיש לצורך מבוקשת הבהרה  
 עמידה בתנאי זה ?

 
 

ראה מסמך הבהרות שפורסם  
 באתר העירייה.  8.12.20ביום 

 4עמוד    .4
 ו3סעיף 

  
מבוקשת הבהרה איזה מסמך יש לצרף לצורך עמידה   

 בתנאי סף זה  ? )שכן רשיון ינתן  לאחר זכייה במכרז(
 

תנאי הסף מבוטל שכן מדובר 
א 3למעשה בכפילות לסעיף 

 לתנאי הסף. 
  

 4עמוד     .5
סעיף 

5.3. 

נא אישורכם שהכוונה בחתימה בראשית תיבות   
ובליווי חותמת חברה על גבי המסמכים וחתימת מורשי 

 החתימה במקומות הייעודים בלבד.

אכן, די בחתימה בראשי   
תיבות בכל דף פרט למקומות 

 הייעודים למורשי החתימה. 

 5עמוד     .6
סעיף 

6.1. 

 מבוקש למחוק " את הפוליסות"  2שורה   

נבקש כי הספק לא יידרש להמציא פוליסות -

ביטוח אלא רק אישור עריכת ביטוח חתום על ידי 

 מבטחו. 

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה.
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 ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי:

הפוליסות יועבר רק במידה ואין באישור  .1.א

 עריכת הביטוח את המידע הנדרש למשרד.

כי יועברו רק חלקי הפוליסה הרלוונטיים  .2.א

להתקשרות נשוא הסכם זה וללא סממנים 

 מסחריים.

 

בנוסח אחיד בהתאם לאחר המילה " ביטוחים"  2שורה 
 "להוראות הפיקוח על הביטוח חתום על ידי מבטח הזוכה

 
 

 5עמוד     .7
 6.3סעיף 

  
דרישות הביטוח מפורטות  –מבוקש למחוק הסעיף 

אישור קיום הביטוחים אשר מצורף  –בנספח ב' 
למסמכי המכרז/אישור ביטוח בנוסח האחיד בהתאם 

להוראות הפיקוח על הביטוח . ככל והעירייה תבקש 
דרישות נוספות עליה לפרטן כבר עכשיו בטרם הגשת 

 ההצעות .

ראה מסמך הבהרות   
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה.

 5עמוד     .8
 6.5סעיף 

מבוקש להוסיף בסיפא " גם לאחר שנתנה לזוכה    
התראה מראש ובכתב לתיקון ההפרה והזוכה לא פעל 

 לתקנה תוך פרק הזמן הנקוב כאמור."

ראה מסמך הבהרות   
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה.

עמוד    .9
18/31 

סעיפים 
5.1  /

 .ד.1

לאחר המילים "אירועים במבנים" מבוקש להוסיף   
 "על אחריותה ועל חשבונה"

 הבקשה מתקבלת.  

 19עמוד     .10
סעיף 
11.2 

נבקש להחליף את המילה: "לעשות" -2שורה  .א

 במילה: "לערוך".

נבקש לרשום  לאחר המילים "בהסכם -2שורה  .ב

זה" " את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות 

 מי מטעמו".

לאחר המילה  העצמיות" מבוקש להוסיף " בגין  2שורה 
 ביטוחי בר הרשות" 

מבוקש למחוק " בפוליסות הביטוח" ולכתוב "  3שורה 
 באישור קיום הביטוחים  המצורף כנספח ב'.

 הבקשה מתקבלת  

 19עמוד     .11
סעיף 
11.3 

 במקום המילה " יסדיר" מבוקש לכתוב " יערוך"  1שורה 

לאחר המילה " ביטוח" מבוקש לכתוב " אש  1שורה 
 מורחב" 

בסיפא מבוקש להוסיף " הפטור לא יחול  כלפי מי שגרם 
 לנזק בזדון" 

ראה מסמך הבהרות שפורסם 
  באתר העירייה. 8.12.20ביום 

 19עמוד    .12

סעיף 
11.4 

מבוקש למחוק בסיפא החל מ "על בר הרשות יהיה   
סכומי ודרישות הביטוח יהיו כמפורט  –לקבוע... שלישי" 

 באישור הביטוחים המצ"ב כנספח ב' ."

עוד יובהר כי המבנה הינו בבעלות העירייה ועל כן מבוטח 
על ידה ועל כן היא אשר תקבע  אילו ביטוחים  דרושים לה 

 ותגדר סיכוניה.

 הבקשה מתקבלת  
ראה מסמך הבהרות שפורסם 

 באתר העירייה. 8.12.20ביום 
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עמוד      .13
19 

סעיף 
11.4 

  
לאחר המילה " אחראי" מבוקש להוסיף " על פי  2שורה 
 דין" 

בסיפא מבוקש להוסיף " ובלבד שנזקים כאמור נגרמו בשל 
 מעשי ו/או מחדלי בר הרשות ו/או עובדיו ומנהליו."

ראה מסמך הבהרות   
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה.
 

14. 1
ן
ו

ט
 א 

 20עמוד   
סעיף 
11.6 

 מבוקש למחוק את המילה "לבדו" -1שורה   

ובלבד כי נזקים כאמור בביטוחיו מבוקש להוסיף בסיפא: "
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של בר הרשות ו/או 

 עובדיו ו/או מנהליו"

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה.

עמוד      .15
20 

סעיף 
11.7 

  
 ואת הפוליסות"מבוקש למחוק "  2שורה 

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

עמוד       .16
20 

סעיף 
11.8 

 ימי עבודה לפני"  ולכתוב " עם"  14מבוקש למחוק " 

 מבוקש למחוק " ו/או ב[פוליסות " 1שורה 

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

17.    11.9 

11.10 

11.11 

11.14 

  
 

 הבקשה מתקבלת.
  

 
 

 

 
18.    11.18 

 

ראה מסמך הבהרות     מבוקש למחוק הסעיף לא רלוונטי לשירותים.
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

לאחר המילה " העצמיות" מבוקש להוסיף "  1שורה  11.19   .19

 בביטוחי בר הרשות" 

  מבוקש למחוק " כיסוי ביטוחי בגין רשלנות"  4שורה 

ראה מסמך הבהרות     
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

מגבולות האחריות  20%מבוקש להוסיף בסיםא " עד לסך    11.20   .20
 בפוליסה"

ראה מסמך הבהרות   
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

לאחר המילה "בגין"  את המילים , חבות  1שורה  11.22    .21

 המבוטח" 

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

לאחר המילה " מלאי" מבוקש להוסיף " בערך  1שורה    11.23    .22

 כינון" 

 מבוקש לכתוב " שיפורי מבנה"  –שורה  

 מבוקש למחוק בסיפא " נזק בזדון" 

 

מבוקשת הבהרה כי מבנה המרכז מבוטח על ידי העירייה ועל 
 חשבונה.

ראה מסמך הבהרות   
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה

מבוקש למחוק לרכוש או לפארק" ולכתוב "  1שורה  11.24    .23

 לעירייה" 

 חודשים 6מבוקש לשנות ל  2שורה 

קרי הספק יהיה רשאי שלא  –מבוקש להוסיף סעיף פטור 
   לערוף ביטוח אובדן תוצאתי בכפוף למתן פטור לעירייה

ראה מסמך הבהרות    
באתר  8.12.20שפורסם ביום 

 העירייה
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מבוקש להפחית את גבול האחריות בפוליסת אח מקצועית  11.27   .24

 מלש"ח לכל היותר  .  4ל 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית מבוקש למחוק הסעיף   11.28   .25

חודשים  12מבוקש למחוק " כל עוד... דין" ולכתוב " למשך  11.29    .26
 מתום ההתקשרות"נוספים 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית  מבוקש למחוק בסוגריים " למעט העירייה" 4שורה    11.31   .27

ימים מיום קבלת  10מבוקש להוסיף " היה ולא תוקנה תוך    11.32    .28
 התראה מראש ובכתב על ידי העירייה "

 הבקשה נדחית 

 21עמוד     .29
 12סעיף 

בפסק דין  פי קביעה"זאת על מבוקש להוסיף בסיפא:   
 מידית לבר הרשותודיע העירייה תשביצועו לא עוכב. 

שתף פעולה תקבל מתובע כלשהו, אודות כל תביעה שת
נהל את ההגנה ל לבר הרשותאפשר תו בר הרשותעם 

בר א יתפשר ללא אישורו של תו/או המו"מ לפשרה ו
 ".זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב הרשות

 הבקשה נדחית   

 21עמוד     .30
13.3 

לאחר המילה "שינוי" מבוקש להוסיף  – 1שורה   
 "קבוע"

לאחר המילה "  תוספת" מבוקש להוסיף "  1שורה 
 שלא בהסכמת העירייה" 

לאחר המילה "תוספת" מבוקש להוסיף  – 2שורה 
 "קבועה אשר אינה ניתנת לפירוק בנקל"

 הבקשה נדחית  

31.  
 21עמוד    

13.4 

לאחר המילה "שינוי" מבוקש להוסיף  – 1שורה   
 "קבוע, אשר אינו ניתן לפירוק בנקל"

 הבקשה נדחית

 22עמוד      .32
15.1 

לאחר המילים "בהודעה מוקדמת של שבעה  – 1שורה   
ימים" מבוקש להוסיף "בכתב ובלבד כי בר הרשות לא 

 תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"

 הבקשה מתקבלת

עמוד       .33
23 

15.2 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על     
 נזק אשר נגרם בזדון"

 הבקשה נדחית 

 23עמוד    .34
16.1 

לאחר המילים "תודיע על כך לבר הרשות"  -2שורה   
 מבוקש להוסיף "בהודעה בכתב"

 הבקשה מתקבלת

 23עמוד     .35
16.2 

לאחר המילים "דרישתה הראשונה" מבוקש  – 3שורה   
 להוסיף "בכתב"

 הבקשה מתקבלת  

 עמוד      .36
23 

17.2 

לאחר המילים "לממש את הערבות" מבוקש  – 1שורה   
 ימים מראש ובכתב" 7להוסיף "לאחר מתן התראה של 

  

 הבקשה נדחית   

 עמוד    .37
24 

17.4 

מבוקש להוסיף בסיפא: "מימוש הערבות כפוף למתן 
ימים לבר הרשות ובלבד כי  7התראה מראש ובכתב של 

 הרשות לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"בר 

 הבקשה נדחית
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 עמוד    .38
24 

17.5 

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת לאחר מתן התראה 
ימים לבר הרשות ובלבד כי בר הרשות לא  7בכתב של 

 תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"

 הבקשה נדחית

 עמוד    .39
24 

18.2 

לאחר המילים "לבר הרשות" מבוקש להוסיף  – 2שורה 
 "בכתב"

 הבקשה נדחית

 עמוד    .40
24 

18.3 

לאחר המילים "שנדרש לכך על ידה" מבוקש  – 2שורה 
להוסיף "בכתב ובצירוף אסמכתאות להוכחת גובה 

 החיוב"

 הבקשה מתקבלת

 עמוד    .41
24 
19 

לאחר המילים "הסכם זה, כל סכום"  – 1שורה 
 מבוקש להוסיף "קצוב".

מבוקש למחוק את המילים "ובין מכוח  – 2שורה 
 הסכם אחר"

מבוקש להוסיף בסיפא: "קיזוז כאמור יבוצע לאחר 
מתן זכות טיעון ושימוע לבר הרשות בפני נציגי 

 העירייה"

 הבקשה נדחית -1שורה 
 הבקשה מתקבלת -2שורה 
 מתקבלתהבקשה  -3שורה 

 עמוד     .42
25 

21.4 

לאחר המילים "מפעילות המרכז" מבוקש  – 2שורה  
להוסיף, "זאת למעט פגם ו/או ליקוי אשר נגרם 

 כתוצאה מבלאי סביר"

 הבקשה מתקבלת

 עמוד    .43
25 

21.6 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על נזק 
 אשר נגרם בזדון"

 הבקשה נדחית

להוסיף לאחר המילה: "אישור" את המילים: נבקש  18.1.12 מכרז  .44
"עריכת ביטוח בנוסח אחיד בהתאם להוראות הפיקוח 

 על הביטוח".

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז.

נבקש להחליף את המילה: "לבצע" -1שורה  .ג 20 מכרז  .45

 במילה: "לערוך".

"ולקיים" : הנבקש לרשום לאחר המיל-1שורה  .ד

את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ולטובת -2שורה  .ה

" את המילים: "בכפוף דנה הנדסה בע"מ

, 15.1.4המפורטות בסעיף להרחבות השיפוי 

לחוזה ההתקשרות המצ"ב כנספח  15.3.4-ו 15.2.3

 ".א' למפרט מכרז זה

ים: "ולהציגם נבקש להחליף את המיל-2-3שורה 
לחברה... הנדרשים" במילים: "ולהמציא לחברה 

אישור עריכת ביטוח בנוסח אחיד בהתאם להוראות 
הפיקוח על הביטוח חתום על ידי מבטח הזוכה כאשר 

 הוא כולל את הכיסויים והתנאים הנדרשים".

לא ברור לאיזה חלק במכרז   
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז.

-חוזה  .46

נספח א' 

 למכרז

נבקש להחליף את המילה: "לבצע" -1שורה  .א 15

 במילה: "לערוך".

לא ברור לאיזה חלק במכרז   
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז.
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נבקש לרשום לאחר המילה: "ולקיים" -1שורה  .ב

את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ולטובת -2שורה  .ג

-ולטובת מדינת ישראל דנה הנדסה בע"מחברת 

המילים: "בכפוף להרחבות " את משרד התחבורה

 ".הלןל 15.3.4-ו 15.2.3, 15.1.4השיפוי בסעיף 

נבקש להחליף את המילים: "ולהציגם -2-3שורה  .ד

לחברה... הנדרשים" במילים: "ולהמציא לחברה 

אישור עריכת ביטוח בנוסח אחיד בהתאם 

חתום על ידי מבטח  להוראות הפיקוח על הביטוח

והתנאים  כאשר הוא כולל את הכיסויים הספק

 הנדרשים". 

בקש למחוק את המילים: "לא יפחתו נ-3שורה 

 מהמצוין".

-חוזה  .47
נספח א' 

 למכרז

15.1-
ביטוח 

אחריות 
מקצועי

 ת

נבקש כי ככל ומדובר בספק משנה/בעלי מקצוע  .א

הספק יתאפשר אשר אינם מכוסים תחת פוליסת 

לספק שלא להמציא אישור ביטוח בגינם אלא כי 

ישונה כך שלפיו הספק יידרש לכלול  15.1סעיף 

בהתקשרויותיו מול אותם ספקי משנה/בעלי 

מקצוע סעיף לפיו הם יערכו את הביטוח כאמור 

 על כל תתי סעיפיו. 15.1בסעיף 

ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי ככל ומדובר  .ב

לי מקצוע אשר אינם מכוסים בספק משנה/בע

תחת פוליסת הספק יתאפשר לספק להמציא 

אישור ביטוח חתום נפרד מאותו ספק משנה/בעל 

מקצוע בקשר לאחריותו המקצועית בהתאם 

על כל תתי סעיפיו ומאישור הביטוח  15.1לסעיף 

החתום שימציא הספק לגבי ביטוחיו יימחקו 

 סעיפים אלו. 

 "וכיו"ב".נבקש למחוק המילים: -2שורה  .ג

: המילים לאחר להוסיף נבקש-15.1.1ס"ק  .ד

 אחריותו:  "המילים את" תכסה הפוליסה"

על פי דיני מדינת ישראל  בעל המקצוע של החוקית

 ".בגין

נבקש להחליף את המילים: "כל נזק" -15.1.1ס"ק  .ה

 במילה: "נזק".

לא ברור לאיזה חלק במכרז   
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז.
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נבקש להחליף את המילים:  -15.1.2ס"ק  .ו

 "."ולשנה" במילים: "ולתקופת הביטוח

נבקש לרשום במקום המילים: "לא  -15.1.2ס"ק  .ז

 " את המילה: "בסך". -יפחתו מ

נבקש כי גבול האחריות יצומצם לסך של  .ח

או בהתאם לגבול האחריות הקיים ₪  1,000,000

לבעל המקצוע/ספק המשנה בפועל בפוליסה )גבול 

$  1,000,000אחריות של 

 למהנדס/אדריכל/רו"ח/עו"ד/יועץ הוא גבוה(. 

 נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח. -15.1.2 ס"ק .ט

נבקש לרשום לאחר המילים: -15.1.3.2ס"ק  .י

 20%"אובדן מסמכים" את המילים: "עד לסך 

 מגבולות האחריות בפוליסה".

נבקש לתקן טעות סופר ולהחליף -15.1.3.4ס"ק  .יא

את המילים: "הספק כלפי המבצע" במילים: 

 "בעל המקצוע כלפי החברה".

נבקש למחוק את המילה: -15.1.3.5ס"ק  .יב

 "הארכת" לפני המילים: "תקופת הגילוי".

נבקש למחוק את המילה: "לפחות" -15.1.3.5ס"ק  .יג

 חודשים". 6לפני המילים: "

 6נבקש להוסיף לאחר המילים: "-15.1.3.5ס"ק  .יד

חודשים" את המילים: "למעט במקרה של מרמה 

ו/או אי תשלום פרמיה ובתנאי שלא קיים לבעל 

 יטוח חלופי המכסה את אותה החבות".המקצוע ב

נבקש להחליף את המילים: "מחדלי -15.1.4ס"ק  .טו

 הספק" במילים: "מחדלי בעל המקצוע".  

נבקש להחליף את המילים: -15.1.4ס"ק 

"והפועלים מטעמו" במילים: "ובגין הפועלים 

 מטעמו".

-חוזה  .48
נספח א' 

 למכרז

סעיף 
15.2-

ביטוח 
חבות 

 מעבידים

נבקש להוסיף לאחר המילה: -15.2.1ס"ק  .א

"החוקית" את המילים: "על פי פקודת הנזיקין 

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 ".1980-תש"ם

 נבקש למחוק את המילה: ")שנה(".-15.2.2ס"ק  .ב

המילים: "לא נבקש להחליף את -15.2.2ס"ק  .ג

 " במילה: "בסך".-יפחת מ

לא ברור לאיזה חלק במכרז   
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז.
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נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח -15.2.2ס"ק  .ד

(20,000,000 .)₪ 

נבקש למחוק את המילה: "כלשהי" -15.2.3ס"ק  .ה

 לאחר המילים: "מחלת מקצוע".

-חוזה  .49
נספח א' 

 למכרז

סעיף 
15.3-

 ביטוח
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

נבקש להוסיף לאחר המילה: -15.3.1ס"ק  .א

"חוקית" את המילים: "על פי דיני מדינת 

 ישראל".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "כלפי -15.3.1ס"ק  .ב

 צד שלישי" את המילים: "בגין נזק".

נבקש להחליף את המילים:  -15.3.2ס"ק  .ג

 "ולשנה" במילים: "ולתקופת הביטוח".

נבקש לרשום במקום המילים: "לא -15.3.2ס"ק  .ד

 " את המילה: "בסך". -יפחת מ

נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח -15.3.2ס"ק  .ה

(2,000,000 .)₪ 

נבקש להחליף את המילים: "וכל -15.3.4ס"ק  .ו

 הפועלים" במילים: "ובגין כל הפועלים".

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

סמכי האמור לא מופיע במ
 המכרז.

-חוזה  .50
נספח א' 

 למכרז

15.4.1-
 כללי

נבקש לתקן טעות סופר ולהחליף -15.4.1.1ס"ק  .א

 את המילה: "המבצע" במילה: "החברה".

 -15.4.1.2ס"ק  .ב

" צמצום: "המילה את להחליף נבקש .1.ב

 ".לרעה שינוי: "במילים

 אחד ע"י: "המילים לאחר להוסיף נבקש .2.ב

 תקופת במשך: "המילים את" הצדדים

 ".הביטוח

: המילים את" יום 60" במקום לרשום נבקש .3.ב

 ."יום 30"

 ."לפחות" המילה את למחוק נבקש .4.ב

נבקש להחליף את המילים: "במכתב רשום"  .5.ב

 במילה: "בכתב".

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את הכתובת  .6.ב

למשלוח דואר לחשב משרד התחבורה 

 והבטיחות בדרכים.

מדובר נבקש למחוק סעיף זה שכן -15.4.1.3ס"ק  .ג

 . בביטוחי חבויות

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 

 המכרז
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 למחוק תתקבל נבקש לא לעיל והבקשה ככל .1.ג

 ".זכות: "המילה לפני" כל: "המילה את

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את -15.4.1.6ס"ק  .ד

 המילים: "בקשר לשירותים בהסכם זה".

 -15.4.1.7ס"ק  .ה

נבקש להחליף את המילה: "המבוטחות"  .1.ה

 במילה: "לעיל".

 אולם" :םהמילי את  לסיפא להוסיף נבקש .2.ה

 מזכויות לגרוע כדי החריג בביטול אין

חוק חוזה  פי על המבצע וחובות המבטחת

 ."1981 -ביטוח התשמ"א 

-חוזה  .51
נספח א' 

 למכרז

נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו  15.4.2

"ולעניין ביטוח שהינו "על בסיס קיימת" במילים: 

תביעה" גם למשך שנתיים נוספות לאחר תום 

 תקופת ההסכם".

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז

-חוזה  .52
נספח א' 

 למכרז

נבקש להוסיף לאחר המילים: "קיום -1שורה  .א 15.4.3
הביטוחים" את המילים: "בהתאם לנוסח אישור 
 ביטוח אחיד על פי הוראות הפיקוח על הביטוח".

 נבקש למחוק את המילה: "שבועיים". .ב

 נבקש למחוק את המילה: "התמציתית".-2פסקה  .ג

נבקש למחוק את המילים: "ללא -2פסקה 

 הסתייגויות".

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז

-חוזה  .53
נספח א' 

 למכרז

לא יידרש  הספקנבקש כי -נבקש למחוק סעיף זה .ב 15.4.4

אישור עריכת רק להמציא פוליסות ביטוח אלא 

 חתום על ידי מבטחו.  ביטוח

 ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי: .ג

ועבר רק במידה ואין באישור י ותהפוליס .1.ג

 עריכת הביטוח את המידע הנדרש למשרד.

כי יועברו רק חלקי הפוליסה הרלוונטיים  .2.ג

וללא סממנים  נשוא הסכם זה להתקשרות

 .מסחריים

 יימחקו המילים: "מכל סיבה אחרת". .3.ג

יוחלפו המילים: "כאמור מיד" במילים:  .4.ג

 "כאמור בהקדם".

יוחלפו המילים: "סעיף א'" במילים: "סעיף  .5.ג

15." 

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז



10 

 

 

 

 אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במכרז. .3

יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת  .4

 המציע. 

 נשמח להשתתפותכם. .5

 בברכה,          
 

 אדו מנקיטה       
 מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

-חוזה  .54
נספח א' 

 למכרז

ועליו לבחון את נבקש למחוק את המילים: " 15.4.5

 ".חשיפתו... בהתאם לכך

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז

-חוזה  .55
נספח א' 

 למכרז

הסעיף נותן -נבקש למחוק סעיף זה במלואו .א 15.4.6

למזמין אפשרות לא סבירה לדרוש בכל עת לאחר 

חתימת החוזה ביטוחים נוספים מהמבצע. האמור 

לא נותן למבצע להיערך מבחינת תנאי המכרז 

וההוצאות הנדרשות ממנו לעניין זה. מדובר 

בסעיף חריג שאינו מופיע במכרזים אחרים 

נות את תנאי החוזה ולמעשה מאפשר למזמין לש

בכל עת לנושא הביטוח ואף להוסיף תנאים אשר 

 המבצע אולי לא יוכל לעמוד בהם.  

ככל והבקשה לעיל לא תתקבל, נבקש כי כל שינוי  .ב

בדרישות הביטוח לאחר חתימת החוזה יהיה כפוף 

להסכמת המבצע מראש ובכתב וכי אי הסכמתו 

לא תהווה הפרה של החוזה ולא תהווה עילה 

 ם החוזה מולו.לסיו

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז

-חוזה  .56
נספח א' 

 למכרז

על אף נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים: " 15.4.8
במועד לא תהווה  האמור, אי המצאת אישור הביטוח

ימים ממועד בקשת  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
, להמצאת אישור ו/או החברהמשרד התחבורה 

 ובכפוף לשמירת רצף ביטוחי". כאמור

לא ברור לאיזה חלק במכרז 
 השאלה מתייחסת.

האמור לא מופיע במסמכי 
 המכרז


