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 ניהול מחלקת גביה ותפעולהל
 
 

 2מספר הודעה 
 הבהרות

 
מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות  .1

 מסמכי המכרז.

 

גרוע המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה ל .2

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד  .3

 עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.

 

שאלות המועצה משיבה לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכרז באשר ל .4

 הנוגעות לתנאי המכרז. 

 
 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .5

 

 0014:שעה עד ה /20197/2עד ליום  ניתן להגיש הצעות .6

 
 .16:00ל  11:00בין השעות  13/2/2019פגישות הועדה המקצועית עם המציעים יערכו בתאריך  .7

 
בתוספת  המציעמורשי החתימה של יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י  .8

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  .9

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 

י המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכ

 במפורש. 

 

10.  

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.   .10.1

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .10.2

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף  .10.3
ת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על במכרז להביאם בחשבון בהגש

 ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 

                    
 כבוד רב,ב 

                                                                                         גזברית המועצה   , חנה שטיין          
  הגליל מרוםמועצה אזורית 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה מהווה

 
 
 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

1.  

סעיף  55

12.1  

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהא  .1
אחראי", נבקש להחליף את המילים "אחריות 
מלאה ומוחלטת", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
בשורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "בלי  .2

 יוצא מן הכלל".
"ממתן שירותי  בשורה השישית, לאחר המילים .3

הגבייה", נבקש להחליף את המילה "ו/או", 
 במילים "ואשר נגרמו כאמור".

בתחילת השורה התשיעית, לאחר המילים  .4
"לו/להם", נבקש להוסיף את המילים "כפוף 
להוכחת חבותו והיקפה". בהמשך, נבקש לגרוע 

 את המילים "לחלוטין ומראש".
 בסיפא, נבקש להחליף את המילים "בכל עילה

שהיא", במילים "ושהינם בתחום חבותו החוקית של 

 הקבלן".

 מאושר .1

 לא מאושר  .2

 לא מאושר  .3

 מאושר  .4

 

  

2.  

סעיף  55

12.2 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן  .1
מתחייב לשלם",  נבקש להוסיף את המילים 

 "בהתאם לחבותו על פי דין".
בסוף השורה השנייה,  נבקש להחליף את המילה  .2

 "שהינם תוצאה של". "ו/או", במילים

   מאושר .1

 לא מאושר .2

 

3.  

סעיף  55

12.3  

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לפצות  .1
ולשפות",  נבקש להחליף את המילה "בשלמות", 

 במילה "בשיעור חבותו החוקית".
בסיפא, לאחר המילים "בפסק דין סופי",  נבקש  .2

להוסיף את המילים "בכפוף להוכחת חבותו של 
 הקבלן והיקפה".

   

  מאושר .1

 מאושר .2

 

4.  
סעיף  55

13.1  

בשורה השנייה,  נבקש להחליף את המילים "כל 

 דין", במילה "דין".

 מאושר

5.  

סעיף  56

13.3 

בסיפא, לאחר המילים "הבאים מטעמם",  נבקש 

להוסיף את המילים "אולם למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון".

 מאושר

6.  

סעיף  56

13.11 

ים "להתחייבויות בסוף השורה השנייה, לאחר המיל

על פי", נבקש  להחליף את המילה "ההסכם", 

 במילים "הסכם זה".

 מאושר

7.  

סעיף  56

13.13 

בסיפא, לאחר המילים "בפוליסה כלשהי",  נבקש 

להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו 

 החוקית".

 מאושר

8.  
סעיף  56

13.14 

בסיפא, לאחר המילים "בפוליסה כלשהי",  נבקש 
יף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו להוס

 החוקית".

 מאושר

9.  

סעיף  57

13.17 

בסיפא, לאחר המילים "תקופת ההסכם",  נבקש 

להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה לקבלן הודעה 

 יום מראש". 14בכתב של 

 מאושר



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה מהווה

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

10.  

אישור  69

עריכת 

ביטוחי 

 קבלן 

בתחילת השורה הרביעית,  נבקש לתקן את גבול 

למקרה ₪  500,000ת הנקוב, ולהעמידו ע"ס האחריו

 ולתקופת ביטוח.

 לא מאושר

 

11.  

פוליסת  70

ביטוח 

אחריות 

מקצועי

 ת

בכותרת, לאחר המילים "אחריות מקצועית",   .1
נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 

 המוצר".
בשורה השנייה, לאחר המילים "מצד הקבלן",   .2

נבקש להחליף את המילה "וכל", במילה 
 ובגין"."

בשורה השלישית,  נבקש לתקן את גבול  .3
₪  4,000,000האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 

 למקרה ולתקופת ביטוח"
בשורה השישית, לאחר המילים "הביטוח אינו  .4

 כולל",  נבקש לגרוע את המילה "כל".
בשורה השביעית, לאחר המילים "עקב מקרה 

 ביטוח",  נבקש להוסיף את המילה "מכוסה".

 מאושר .1

  מאושר  .2

 מאושר   .3

 מאושר  .4

  מאושר .5

 

12.  

פוליסת  70

ביטוח 

 כספים

בשורה השנייה,  נבקש לתקן את גבול האחריות  .1

 ₪". 1,000,000הנקוב ולהעמידו ע"ס 

בשורה הרביעית, לאחר המילים "של אירוע  .2

ביטוחי",  נבקש להוסיף את המילים 

 "לכספי המועצה".

  לא מאושר .1

 מאושר .2

   

13.  

ביטוח  70

נאמנות 

 יםעובד

בסיפא, לאחר המילים "בתקופת הביטוח",  נבקש 

להוסיף את המילים "אך בכל מקרה, לא לפני 

1.1.2001." 

 מאושר

14.  

 1סעיף   71

 ג' 

בסיפא,  נבקש להחליף את המילים "ביט ___ או 

נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי", במילים 

 ".2013"מגדל ביט 

 מאושר

15.  
חליף את המילים "ו/א כל סיבה בסיפא, נבקש לה ו'  1סעיף   71

 אחרת", במילים "ובלבד שנעשו בתום לב".

 מאושר

 
 

 hana@mrg.org.il   –לכתובת     נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה

 29/18מכרז – 1מס' ההודעה  הנני מאשר קבלת מסמך
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