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 04/2020י במכרז פומבזה יצורף כאשר הוא חתום להצעה  תהבהרומסמך 
 

 הוראות ותנאים כלליים

 

חתימה על נספח ביטוחים. האם נדרשת חתימת חברת הביטוח במועד הגשת המכרז  - 7.1.3סעיף  .1

או במועד חתימת החוזה במקרה של זכיה? האם לצורך הגשת המכרז ניתן לצרף חתימת המציע 

 קרה של זכיה?בלבד על הנספח כהתחייבות להעברת הנספח חתום על ידי חברת הביטוח במ

 הבהרה:

אישור קיום  ידם לרבות,-את כל מסמכי המכרז חתומים על על המציעים לצרף להצעתם

 .להסכם 'נספח ג –הביטוחים 

 

להכניס את שני העותקים של נספח הצעת  האם לתוך מעטפת הצעת המחיר נדרש - 10.3סעיף  .2

 המחיר?

 הבהרה:

 כן. 

 

 כולל את הדרישות הבאות:ה נספח ביטוחיםרף שפורסם על ידיכם צו 04/2020במסגרת מכרז  .3

   ₪ 1,000,000בגבול אחריות של  -ג' ביטוח צד 

 ₪ 20,000,000גבול אחריות  –ביטוח חבות מעבידים 

  ₪ 4,000,000גבול אחריות  –ביטוח אחריות מקצועית 

ברצוני להביא לתשומת לבכם כי דרישות הביטוח חורגות באופן משמעותי מהמקובל בקרב 

ויות אחרות ו/או משרדי ממשלה. כך לדוגמא משרד הביטחון דורש את דרישות הביטוח רש

 הבאות במסגרת התקשרויות עם יועצים ומתכננים:

   ₪ 2,000,000בגבול אחריות של  -ג' ביטוח צד 

 ₪ 20,000,000גבול אחריות  –ביטוח חבות מעבידים 

 (₪ 1,000,000גרת הזמנת תכנון עד )במס ₪ 2,000,000גבול אחריות  –ביטוח אחריות מקצועית 

לפי הנתונים שפרסמתם אין סבירות כי הזמנת התכנון במסגרת המכרז/חוזה צפויה להיות גבוה 

, 04/2020. לאור זאת, נבקשכם לבחון בשנית את דרישות הביטוח במסגרת מכרז ₪ 1,000,000 -מ

   להקפים המקובלים ברשויות ומשרדי ממשלה אחרים.ולהתאימן 

 נדחת.הבקשה לאור מהות ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז, 

 

 :ותהבהר .4

מסמכי ב הוראות והתנאים הכלליים ,6עמוד  11.1המציעים מופנים לאמור בסעיף  .4.1

  כוללהמתוכנן לביצוע עבודות הפיתוח של הפרויקט, אינו  אומדןהמכרז לפיו, ה

 פיתוחודות יצוע עבצורך בב אשר אין ,פארק המשפחה מתקנים שיוצבו ויותקנו בשטח

 .)מוצרי מדף( הצבתםהקמתם ו/או שם ל
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 אינו כולל, פירוט השירותים –ספח א' נ ,35עמוד ב 12.6סעיף בכי האמור  ,יובהר .4.2

   פרויקט.מסגרת הבעבודות מדידה  התקשרות של המתכנן עם מודד וביצוע

 

 בידי המועצה לא קיימת תוכנית מדידה עדכנית של שטח הפרויקט. .4.3

 

 


