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            לכבוד 
   2022/16 מס'פומבי מכרז  משתתפי

 קדימה צורןמזגנים עבור המועצה המקומית  תאספקת והתקנל
 

 ג.א.נ.,
 2022/16 מס'פומבי מכרז  – 2מסמך הבהרות מס'  הנדון: 

 קדימה צורןאספקת והתקנת מזגנים עבור המועצה המקומית ל
 

לקור  "( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: " 
 שבנדון  הקורא

   :כללי

הינו במועד המצוין במסמכי    קול הקוראהמועד האחרון להגשת ההצעות למודגש בזאת, כי   .1
 .  המכרז )ללא שינוי(

 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
אישור קיום   .1

פרק   -ביטוחים
 רכוש

לקודים   - 307+331+324להסיר קודים  מבוקש  -פרק רכוש   331+  324ביחס 
 אין שינוי  

ניתן    -307ביחס לקוד -
הצהרה כי לא    למחוק כנגד

יועסקו עובדים שאינם  
הקבלן, לרבות   לשכירים ש

לא עובדי קבלני משנה,  
 ' עובדים שעתיים , רג'י וכד

אישור קיום   .2
פרק   -ביטוחים

 רכוש

למחוק "מערכות אלקטרומכניות"   מבוקש  –תקופת הרצה  
 יום.  60יום במקום   30ולעדכן את תקופת ההרצה ל 

 שינוי  אין 
 

אישור קיום   .3
 צד ג'  -ביטוחים

 . 318, כבר קיים קוד 321מבוקש למחוק את קוד  .א

יש   –נזק ישיר מפגיעה בצנרת תשתית תת קרקעיות  .ב
 ₪   1,500,000לעדכן סכום ביטוח ל 

יש   –נזק לרכוש המזמין עבר למבוטח בפרק א'  .ג
 למחוק את ההרחבה הזאת  

נזקי רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב, בצמ"ה או   .ד
 יש למחוק את ההרחבה הזאת.  –כלי ממנוע אחר 

 

קוד   .א   321מחיקת 
 . מאושרת

 אין שינוי    .ב

הנחיות   אין שינוי ) .ג
הפיקוח על ביטוח משנת  

 ( 393-2015חוזר   2017
 אין שינוי  .ד

אישור קיום   .4
  -ביטוחים

 אחריות מעבידים 

 אין שינוי  302+307+322יש למחוק את קודים 

אישור קיום   .5
  -ביטוחים
אחריות  

 מקצועית 

 אין שינוי   307+322+318יש למחוק קודים 

אישור קיום   .6
חבות   -ביטוחים

 מוצר

 אין שינוי    ]307+318+322+329יש למחקו קודים 

אישור קיום   .7
פירוט   -ביטוחים

 השירותים 

קודים לא   –  74+60+47+40+38יש למחוק קודים 
 רלוונטיים

 אין שינוי 

אישור קיום   .8
 ביטוחים 

"ו/או   המילים:  את  למחוק  האישור  במבקש  גם  מבוקש 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם נבחריהם 

 אין שינוי 

אישור קיום   .9
 ביטוחים 

בשם המבוטח מבוקש למחוק את המילים: "ו/ או קבלני 
 משנה בכל דרג שהוא 

 אין שינוי 

אישור קיום   .10
 ביטוחים 

 60 -יש לשנות את מספר הימים מ  -ביטול/ שינוי הפוליסה 
 30 -ל

 אין שינוי 

אישור קיום   .11
 ביטוחים 

יש למחוק "מערכות אלקטרומכניות"   –תקופת הרצה 
 יום  60יום במקום   30ולעדכן את תקופת ההרצה ל 

 אין שינוי 



2 

 
ה .2 משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  המכרזההבהרות  במסמכי  האמור  על  גוברות  ,  מכרז, 

 . מכרזומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

יחול השינוי בהתאמה על    ,מכרזככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי ה .3

 על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש. מכרזכל מסמכי ה

 ללא שינוי.  ייוותרו   מכרזיתר תנאי ה .4

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על  .5

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:         

 
 _________________________ חתימה:    

 


