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 א"תשפ תמוז ח"כ

2021יולי  08  

 מבלי לפגוע בזכויות

 
      

 מכחול/דריג'את אחזקה מט"ש  2021/10מכרז מס'  הנדון: 

 2שאלות הבהרה מספר  –
 

 השאלה הפרק והסעיף  מס"ד

 

 תשובה

   7.4סעיף  1

    11עמוד מספר 

יש שגיאה בתאריך ההגשה  

)התאריך הנקוב כבר עבר(,  

 נודה לעדכונכם.

 

המועד הנרשם במסמכי  
 המכרז הנו המועד הנכון. 

לא   29/07/2021קרי: 
 12:00יאוחר מהשעה 

האם במכרז נלקח בחשבון   כללי 2

עלויות השמירה והאבטחה  

עקב מיקומו? נודה להבהרתכם  

 בנושא. 

 

 תיקון: 

   1לנספח א' 2.3סע' 

מחיר המקסימום שונה  
₪ אשר כולל   18,000ל

בנוסף את עלויות  בתוכו  
 . השמירה על המתקן

 1לנספח א' 3.1סע' 

כלל עבודות   תמורה לביצוע
  כוללתהתפעול והאחזקה 

את אבטחת    בתוכה גם
המתקן וחיבור לרשת  

כמפורט במפרט   החשמל
הטכני יינתן שיעור הנחה  

מהמחיר המקסימלי  
 58,000החודשי העומד על 

, להלן  ₪ לא כולל מע"מ
אחוז ההנחה האחיד  

המוצע על ידי ביחס למחיר  
בטבלה לעיל עבור  הנקוב  

 : מט"ש דריג'את

יובהר, כי המחיר שצוין  
בתוכו את   לעיל כולל

  השמירה על המתקן לרבות
  במתקןשייגרם  כל נזק 

במהלך תקופת  
החל מהגדר  ההתקשרות 
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 השאלה הפרק והסעיף  מס"ד

 

 תשובה

ההיקפית )כולל השער,  
    פנימה.והמנעול וכד'( 

 

 

טבלת   4נספח א'  3
 5קנסות, סעיף 

הנוסח מקובל בתנאי שיותקן  
טיפול קדם מתאים לפני תחנת  

השאיבה ואיכות השפכים  
הנכנסים אשר תהיה סניטרית  

 בלבד. 

תנאי המכרז נשארים כפי  
 שהם.

 8.4סעיפים  4
+8.10 

מקובל בכפוף לאיכות השפכים  
 אשר תהיה סניטרית בלבד. 

תנאי המכרז נשארים כפי  
 שהם.

סעיפי הביטוח   5
 )נספח ב'( 

ישנה התייחסות לעבודות  

קבלניות ואחריות מקצועית  

אשר אינם תואמים את המכרז  

המדבר על עבודות אחזקה  

 בלבד.  

 

מאושר לערוך פוליסת  
ביטוח אחריות כלפי צד  

אחריות מעבידים,  שלישי, 
אחריות מקצועית ואחריות  

 המוצר.  

סעיפי הביטוח   6
 )נספח ב'( 

הנספח של קיום הביטוחים  

הינו בפורמט ישן. נא לשלוח  

נספח בפורמט החדש לחתימה  

לאישור קיום צד ג' וחבות  

 מעבידים בגין עבודות אחזקה. 

 

מצורף אישור קיום  
 ביטוחים נוסח חדש 

 

 

 

 אישור קיום ביטוחיםהבהרה לנספח ב' 

 

 מועצה אזורית אל קסום אישור קיום ביטוחים לשימוש 

מט”ש   תתפעול ואחזקל אישור קיום ביטוחים בהסכם עם  _______________בקשר  2021/10מכרז מספר  

 במועצה אזורית אל קסום  דריג’את

 מועצה אזורית אל קסום לשימוש 
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים  
 האישור______ 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים  

גבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח י
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש  מ אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור מ
 האישור 

קסום ו/או הישובים בתחום  -מועצה אזורית אל שם: 
השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או  

ו/או גוף   קשוריםיחידות סמך של המועצה ו/או גופים 
 המממן את העבודות 

 שם 
מט”ש   תתפעול ואחזק 

במועצה   דריג’את

 אזורית אל קסום 

 

 

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒
 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ  

 מען
 

 מען

 
 סוג הביטוח 

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר 
 הפוליסה

נוסח  
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום 
 בהתאם לנספח ד'

אחריות   – 302 ₪ 10,000,000   ביט  צד שלישי
 צולבת 

 קבלני משנה – 307
ויתור על   - 309

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

כיסוי בגין נזק  - 312
שנגרם משימוש  

 בצמ"ה
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף  -321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש   –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות – 328
רכוש מבקש  – 329

האישור יחשב כצד 
 ג'
 

ויתור על   - 309     ביט  אחריות מעבידים 
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  -321
בגין מעשי או מחדלי  

מבקש   –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות - 328

אחריות   – 302 ₪ 6,000,000   ביט  אחריות המוצר 
 צולבת 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  -321
בגין מעשי או מחדלי  

מבקש   –המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות – 328
תקופת גילוי  – 332

 חודש 12
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אובדן   – 301 ₪ 6,000,000     אחריות מקצועית 
 מסמכים 

אחריות   – 302
 צולבת

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  – 321
בגין מעשי או מחדלי  

מבקש   –המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי  – 325
 יושר עובדים

שיהוי  \עיכוב – 327
 עקב מקרה הביטוח 

 ראשוניות – 328
תקופת הגילוי  – 332

 חודשים  6
 

 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 

 המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:
 שירותי תחזוקה ותפעול - 088

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח   60מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור 
 המבטח:

 

 

 

 בכבוד רב,

 מלי פול

מנהלת מחלקת רכש חוזים  

 מכרזים והתקשרויות 

 

 


