
 
 

 

 

 
   ' אייר תשפ"א כ
 2021מאי  09  

 לכבוד 
   5/21מספר  פומביבמכרז המציעים 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה, 

   5/21 מספר פומבי  מכרז   – תומענה לשאל הבהרות ו 

 מתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב ל

 2הודעה מספר  

ת ההבהרה  ות של המציעים על פי שאלוהפרטני ותת המועצה לשאלותשוב עדכונים ולהלן 
 : ושנשלח בנושאי ביטוח ונספחי ביטוח

 

 
 

נבקש לאשר כי במקום המילים "ועל שם המזמין ירשם בהתאם אישור הביטוח   - 24.1סעיף  שאלה:

 ".2שצורף להסכם זה כנספח ב 

 . מוסכם תשובה:

 

נבקש כי המילים "מיד עם מתן הצו להתחלת" יוחלפו במילים "טרם התחלת". כמו    - 24.1סעיף  שאלה:

 כן, ימחקו המילים "ועל שם המזמין וכל הבאים מטעמם"

 . מוסכם תשובה:

 

 הסעיף יימחק. נבקש כי   - .324סעיף  שאלה:

 . מוסכםלא  תשובה:

 

ימחק הסעיף וירשם " בהתאם אישור הביטוח שצורף להסכם זה  נבקש כי הסעיף   - 24.4סעיף  שאלה:

 ". 2כנספח ב 

 .מוסכם תשובה:

 

עם זכייתו  "ימחקו המילים במעמד חתימת הסכם זה וירשם במקום נבקש כי   - 24.5סעיף  שאלה:

 ."במכרז

 .מוסכם תשובה:

 

לא מבטח כל רכוש , ועל כן הסעיף אינו  הקבלןימחק, שכן  נבקש כי הסעיף  -א'  24.5סעיף  שאלה:

 נטי.וורל
 .מוסכם תשובה:

 



 
 

 

 

 . ימחקנבקש כי הסעיף  –  ב' 24.5סעיף  שאלה:
 .מוסכם תשובה:

 
  .יום 30יום ב   60נבקש להחליף את המס  - ג'  24.5סעיף  שאלה:

 .מוסכם תשובה:

 

 . נבקש כי ימחקו המילים "ויתקבל בכפוף לאישורו" -ד'   24.5סעיף  שאלה:

 .מוסכם תשובה:

 

 ., או שיוחלפו במילה "אם"יום" 15נבקש למחוק את המילים "לפחות   - 24.6סעיף  שאלה:

 .מוסכם תשובה:

 

 .נבקש כי המילים "והמזמין לא יידרש להפעיל את ביטוחיו" ימחקו  - .824סעיף  שאלה:

 . מוסכםלא  תשובה:

 

נבקש למחוק את המילים " בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית   - 24.9סעיף  שאלה:

שכן, רכוש המועצה כפי שציינתם באישור הביטוח יחשב כצד ג' ובמקרה נזק   שבפוליסת הביטוח" 

 השתתפות עצמית בפוליסות שהופקו לצורך התקשרות זו.  םישל הקבלןחלילה 

 .מוסכם תשובה:

 

 . נבקש כי הסעיף ימחק - .1024סעיף  שאלה:
 . מוסכםלא  תשובה:

 

 . נבקש כי הסעיף ימחק - .1224סעיף  שאלה:
 . מוסכםלא  תשובה:

 

המועצה מתחייבת לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, " הבא:הסעיף יתווסף נבקש כי   שאלה:

ביטוח "אש מורחב" למבנים בהם ו/או בסמוך להם יתקיימו העבודות ו/או יינתנו השירותים, על כל  

מערכותיהם, צמודיהם ומתקניהם, ולכל רכוש אחר שבבעלות ו/או באחריות המועצה, במלוא ערכם 

בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת  ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים 

אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות  

ונזק בזדון )להלן: "סיכוני אש מורחב"(, וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי  

ביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן והפועלים מטעמו, ובלבד שהוויתור חודשים. ה 12של 

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו  

 ".ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול במלואו
 .מוסכם ובה:תש

 



 
 

 

 

נבקש כי ב"מעמד מבקש האישור"  יש להחליף את המילים "עבודות ביוב"   - 2נספח ב'   שאלה:

 במילים "מזמין עבודה" 
 .מוסכם תשובה:

 

 . 321ו/או להחליף בקוד  318נבקש למחוק קוד   - 2נספח ב'   שאלה:
 .מוסכם תשובה:

 

  , שכן אינו רלבנטי לחבות מעבידים, אלא לצד ג' בלבד329למחוק קוד  נבקש   - 2נספח ב'   שאלה:

 .מוסכם תשובה:

 

שירותי תחזוקה   – 078ימחק המלל ובמקומו ייכתב " –פירוט השירותים בנבקש כי   - 2נספח ב'   שאלה:

 .ותפעול"

 .מוסכם תשובה:

 

 

 
 בכבוד רב 

 
 שרית עוזרי 

 מנהלת אגף פיתוח  
 יהודה מועצה אזורית מטה 

 
 

 , גובר האמור במסמך זה. נוהל הצעת המחיריובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי 
 , לא יכול כל שינוי.נוהל הצעת המחירבשאר מסמכי ופרטי 

 
אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה   בהרות מחייבות את כלל המציעים, גםיש לשים לב כי הה

 ההבהרה.
 . נוהל הצעת המחיריש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת 

 
 

 : _______________________המציע ה וחותמתחתימ

 

 

 


