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 06/2022למכרז מספר    1הבהרוןת מס'  נספחהנדון: 

 לאספקה, התקנה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבת 

 לשירותים חברתיים במועצה האזורית אלקסוםבמחלקה   

המסמך או   עמוד  מס"ד 

הנספח אליו  

מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף  

 רלוונטיים

 תשובה  השאלה 

  –מסמך א'  6 1

הזמנה להציע  

 הצעות 

3.1 

  2יכן סעיף 

 15בעמוד 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף  "

מאת משרד העבודה, העתק אישור/תעודה 

והשירותים החברתיים ביחס לתנאי   הרווחה

ככל הידוע לנו בזמן כתיבת שורות אלו  " כאמור.

אין אישור / תעודה של המשרד. נא הנחייתכם  

   כיצד תוכח העמידה בתנאי הסף?

  תאאנא צרפו 

 המבוקש מסמך ה

  –מסמך א'  6 2

הזמנה להציע  

 הצעות 

ים הכוונה חוברת אחת  עותק   2נא הבהרתכם כי  4.2וכן  4.1

ובנוסף עותק סרוק בקובץ על גבי החסן   רבמקו

   נייד.

כמו כן נא אשרו כי את הצעת המחיר ]מסמך  

([ מצרפים כאשר היא כרוכה יחד עם כל  7ג)

  המסמכי ההצעה, במיקום בו היא מופיע

במסמכים שפורסמו על ידי המועצה, ולא  

 .   במעטפה נפרדת

  2צריך להגיש  2

הצעות  +חוברות

יר, אחת בתוך  חמ

ת  החוברת ואח

 במעטפה נפרדת

  –( 2מסמך א) 17 3

אישור הרשות  

 המקומית 

ח לשווא את לקוחותינו, נא  כדי לא להטרי  (2א)

אישורכם לצרף מסמך בנוסח אחר שנחתם על  

בד שהוא מוכיח את  לבידי רפרנט ברשות ו

 מאושר
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 . 3.2דרישת תנאי הסף  

 

מסמך ג,   28 4

הסכם 

 ההתקשרות 

 ורטת לעיל הינה סופית וקבועההתמורה המפ" 6.5

"  יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם. לא ... 

שנים(, יכולות   6)עד בתקופת התקשרות ארוכה 

תנודות במדד המחירים לצרכן לשחוק את  

וסיף כמקובל  הל רווחיות העסקה. נבקשכם 

מנגנון הצמדה בראשית כל שנה קלנדארית,  

קופות  "תולכל הפחות בראשית כל אחת מ

   לחוזה. 9.2האופציה" כהגדרתן בסעיף  

הצמדה   מאושר

שנתית למדד  

  המחירים במשק.

ה  ילאחר הזכי

כם וסף להסיתו

ההתקשרות בין  

 .הצדדים

  -(  2נספח ג)  54 5

דרישות  

טכניות  

 נוספות 

חומרה  

 ושרתים 

חלופות התקשורת הפנימית  בשתי ה"

והחיצונית עלות התקנה ותחזוקת קווי 

התקשורת, ציודי הקצה התקשרות, תשלום 

לספקי התשתיות והתקשורת יחלו על הספק  

 הזוכה."

ות.  הוכנסו למכרז בטע קשורתי התנראה שרכיב 

עלות התקשורת מעמידה את כל העסקה בחוסר  

ה  י הכדאיות. נא הבהירו כי הגישה למערכת ת

גבי תשתית תקשורת שהמועצה תעמיד, או  על 

לחלופין אבקש לתמחר סעיף התקשורת בנפרד  

   בהתאם למחירי השוק.

  הגישה לתקשורת

תשתיות  היא ע"ג 

התקשורת של  

 המועצה

  - ( 2ג) ספח נ 56 6

דרישות  

  טכניות

 נוספות 

שיטת  

  –המענה 

 סעיף ה 

מכיוון שבטבלה אין מקום להשלים את  

אשרו כי ככל שלא פירט   אההתייחסות הזו, נ

יות,  תייחסוהמציע ב"טבלת תכונה חסרה" ה

יחשב הדבר כאילו ענה ליד כל אחד מהסעיפים  

 שרמאו
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"מלא", וליד המקומות בהם נדרש אישורו  

   "מסכים ומאשר".

א'  מסמך  ( 2מסמך א' )  7

(2) 

אושר ראו שורה     המלצות לא בנוסח המכרז להגישנבקש 

 3מס' 

תשומת ליבכם כי קיימת בעיה בטבלת אישור   ( 3ג)  חפנס ( 3נספח ג)   8
ולא ניתן לראות אילו ביטוחים  הביטוח 

 נדרשים. 

 . נודה לקבלת נוסח מתוקן

 

 נוסח מעודכן רצ''ב 

 ביטוח   ןלעניי 16יף סע

יימחקו המילים "ו/או גופים   – 16.1סעיף     9
 הקשורים למועצה ו/או גופים המממנים" 

 

 ללא שינוי 

 יתווספו המילים "ככל הניתן"  – 16.2סעיף     10

 

 ללא שינוי 

לאחר המילים "הספק יסדיר   – 16.3סעיף     11
 יתווספו המילים "אש מורחב" ביטוח" 

 

 ללא שינוי 

 יימחקו המילים "בשמו ובשם מי מטעמו"     12

 

 ללא שינוי 

לאחר המילים "שניתן היה לבטח אותם      13
ט כלפי מי שגרם  כאמור" יתווספו המילים "למע

 לנזק בזדון" 

 

 מאושר

יימחקו המילים "וכך גם לגבי תביעות שיבוב      14
 מעל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח" 

 ללא שינוי 
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יתווספו המילים "מובהר כי לספק הזכות שלא  
לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, במלואו או  15

 בחלקו, 

 

כאילו נערך  אולם הפטור המפורט לעיל יחול     15
 הביטוח במלואו" 

 

 נוי ללא שי 

יימחקו   תמחק המילה "בפוליסות"  -16.4סעיף     16
המילים "על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד  

 שלישי" 

 

 

 ללא שינוי 

 ימי עבודה"  14יימחקו המילים " -16.7סעיף     17

 יימחקו המילים "ואת הפוליסות" 

 

 ללא שינוי 

 ימי עבודה"  14המילים " יימחקו -16.7סעיף     18

 יימחקו המילים "ואת הפוליסות" 

 

 ללא שינוי 

 ימי עבודה"   14יימחקו המילים " – 16.8סעיף     19

 יימחקו המילים "ו/או בפוליסות" 

 

 ללא שינוי 

 יימחקו המילים "ו/או הפוליסות"  – 16.9סעיף     20

 

 ללא שינוי 

יימחקו המילים "ו/או    – 16.10סעיף     21
 יסות" הפול 

 

 ללא שינוי 
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יימחקו המילים "הפוליסות    – 16.11סעיף     22
 ו/או" 

 

 ללא שינוי 

 ימחק י  - 16.12סעיף     23

 

 ללא שינוי 

לאחר המילים "בגין נזק" תתווסף    -16.15סעיף     24
 המילה "רכוש" 

לאחר המילים "ו/או ביטוח" תתווסף המילה  
 "רכוש" 

  לאחר המילה "שהסדיר" יתווספו המילים
 "בקשר עם הסכם זה" 

 

 מאושר

יימחקו המילים "ביטוח חבות    -16.16סעיף     25
 סייבר צד א' וצד ג'" 

 

 ללא שינוי 

"כיסוי זיהום  יימחקו המילים   – 16.17סעיף     26
 פתאומי תאונתי ובלתי צפוי" 

 

 ללא שינוי 

 יימחק   – 16.18סעיף     27

 

 ללא שינוי 

 יימחק   – 16.19סעיף     28

 

 נוי ללא שי 

יימחקו המילים "כיסוי זיהום    – 16.20סעיף     29
 פתאומי תאונתי ובלתי צפוי" 

 יימחקו המילים "אחריות בגין קבלני משנה" 

 

 ללא שינוי 
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לאחר המילים "כולל רכוש    – 16.22סעיף     30
עלות המועצה" יתווספו המילים "למעט חלק  בב

 פעלו במישרין" הרכוש עליו  

 במכשירי הרמה" יימחקו המילים "שימוש 

 

 מאושר

 יימחקו המילים "וחבות סייבר"   – 16.23סעיף     31

 

 ללא שינוי 

 יימחקו המילים "ו/או טעות"   – 16.24.1סעיף     32

 

 ללא שינוי 

יימחקו המילים "לתובע ולתקופת     -16.25סעיף     33
 הביטוח" 

  –יימחקו המילים "ביטוח אחריות מקצועית 
המילים "ביטוח  וספו " ובמקומן יתו8,000,000

 " 4,000,000 –אחריות מקצועית 

  –יימחקו המילים "ביטוח חבות סייבר 
8,000,000 " 

 

מאושר אחריות  
  4,000,000קצועית מ

 היתר ללא שינוי  ₪

יימחקו המילים "יערוך הספק"    – 16.26סעיף     34
ובמקומן יתווספו המילים "הספק רשאי  

 לערוך" 

 

 ללא שינוי 

יימחקו המילים "וביטוח חבות    – 16.27 סעיף    35
 סייבר" 

 

 ללא שינוי 
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 נספח מעודכן

 

 
 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאר 
יך  
תחי 
 לה

תאריך  
 סיום 

 כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

חבות סייבר צד א'  
 וצד ג' 

 אחריות צולבת.   – 302 ₪   8,000,000    
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע. – 303
 ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור. 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי    –  321

 מבקש האישור.  -המבוטח 
 פגיעה בפרטיות.   – 326
 ראשוניות.  – 328
 חודשים.  6תקופת גילוי  – 332

 
 אחריות צובלת  – 302 ₪  1,000,000   ביט   צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309
 האישור   

 כיסוי לתביעות מל"ל  - 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   - 321

 מבקש האישור   –המבוטח 
 ראשוניות  - 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד   - 329

 ג'
מבקש    -  309 ₪  20,000,000   ביט   אחריות מעבידים לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור 
וייחשב    -319 היה  נוסף  מבוטח 

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 
 ראשוניות  - 328

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

ב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי  
מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

קסום    שם:   אל  אזורית  מועצה 
המועצה   בתחום  הישובים  ו/או 
ו/או   עירוניים  תאגידים  ו/או 
סמך   גופי  ו/או  עירוניות  חברות 

ו/או המועצה  הרווחה   של  משרד 
החברתיים   ו/או  והשירותים 

ו/או   למועצה  קשורים  גופים 
 גופים המממנים

 

 שם: 
 

אספקה, התקנה ותמיכה במערכת  
מידע ממוחשבת במחלקה  

לשירותים חברתיים במועצה  
 אזורית אל קסום  

 

 

☐ ומוצרים  מזמין שירותים  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :  
 

 מען 
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 אובדן מסמכים  – 301 ₪  8,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת   – 302
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  - 303
מבקש    -  309 לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי    –  321

 מבקש האישור   -המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים  – 325
 פגיעה בפרטיות  - 326
 שיהוי עקב מקרה הביטוח \עיכוב – 327
 ראשוניות  – 328
 חודשים  6תקופת גילוי  – 332

 
 

 
 המצוין בנספח ג'(: פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 

 מחשוב  – 043
 מידע  - 044

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
ייכנס לתוקף אלא   פוליסת ביטוח,  לא  ביטול של  בדבר השינוי או    יום    60שינוי לרעת מבקש האישור או  לאחר משלוח הודעה למבקש האישור 

 הביטול. 
 

 

 

 בברכה,

 מלי פול 

 מנהלת רכש חוזים ומכרזים 

 חתימת האישור 
 המבטח: 


