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לביצוע קו מאסף טבריה עילית וקו סניקה מת"ש טבריה  – 06/2018מכרז פומבי מס'  - 4הודעה מס' 
 עילית בטבריה

ולצידן תשובות החברה  מילגםשאלות הבהרה שהתקבלו מחב' נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1
  .לשאלות

 

 ., למעט מקום בו צוין מפורשות אחרתיודגש כי אין שינוי בהוראות המכרז .2
 

אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  פיםהמצור ונספחיההודעה זו  .3
 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.

 

 .12:00בשעה  15.7.18 המועד האחרון להגשת הצעות הינו .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                 
                                
 שאול דוד, מנכ"ל                  
 מי רקת טבריה בע"מ         
        
      

  



 

 

 

 

 
תשובות לשאלות הבהרהשאלות הבהרה ו – 3נספח א' להודעה מס'   

 
 

 : 1שאלות הבהרה מס' 
 
 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 שאלה

 

 תשובה 

  סעיפי ביטוח בהסכם

 37עמ'   .1

 40.1סעיף 

 רצון לשביעות" המילים את להחליף נבקש, בסיפא

 ".חלוט דין בפסק" במילים", החברה

 הבקשה אינה מקובלת

 37עמ'   .2

 40.2סעיף 

, לדרישה" המילים לאחר, החמישית השורה בסוף

 להוכחת כפוף" המילים את להוסיף נבקש", כאמור

 ".והיקפה חבותו

 נבקש", ומוחלט סופי" המילים לאחר, השביעית בשורה

 במילים", החברה רצון לשביעות" המילים את להחליף

 ".חלוט דין בפסק"

 הבקשה אינה מקובלת

 38עמ'   .3

 41.1סעיף 

להחליף את המילים "לשביעות רצון  נבקשבסיפא, 

 החברה", במילים "בפסק דין חלוט".

 הבקשה אינה מקובלת

 38עמ'   .4

 41.2סעיף 

, לדרישה בקשר" המילים לאחר, השישית בשורה

 להוכחת כפוף" המילים את להוסיף נבקש", כאמור

 ".והיקפה חבותו

 רצון לשביעות" המילים את להחליף נבקש, בסיפא

 ".חלוט דין בפסק" במילים", החברה

 הבקשה אינה מקובלת

 38עמ'   .5

 42.1סעיף 

", דין כל" המילים את להחליף נבקש, הראשונה בשורה

 ".דין" במילה

", החברה שם ועל" המילים לאחר, הרביעית בשורה

 במילים", הביטוחים את" המילים את להחליף נבקש

 ".קבלניות עבודות ביטוח את"

 

 הבקשה מקובלת.

 

 .הבקשה מקובלת



 

 

 

 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 שאלה

 

 תשובה 

 38עמ'   .6

 42.2סעיף 

 כל" המילים את להחליף נבקש, השלישית בשורה

 ".נזק" במילה", נזק

 במילה", דין כל" המילים את להחליף נבקש, בסיפא

 ".דין"

 

 .הבקשה מקובלת

 

 .הבקשה מקובלת

  38עמ'   .7

 42.3סעיף 

 המילים את להחליף נבקש, הראשונה השורה בתחילת

 קבלניות עבודות ביטוח" במילים", יכסו הקבלן ביטוחי"

 ".יכסה הקבלן של

 להוסיף נבקש(", 1' ב נספח") המילים לאחר, בסיפא

 ".תיקוניו על" המילים את

 

 .הבקשה מקובלת

 

 הבקשה אינה מקובלת.

 39עמ'   .8

 סעיף

42.7.2 

בכותרת, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", 

להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות  נבקש

 המוצר".

 

מוסכם כי ניתן לערוך גם 

כביטוח משולב ובלבד 

שגבול האחריות 

המשולב יהיה מכפלת 

גבול האחריות הנקוב 

 בנספח הביטוח.

 39עמ'   .9

סעיף 

42.7.3 

 נבקש", המוצר חבות ביטוח" המילים לאחר, בכותרת

 אחריות ביטוח עם משולב" המילים את להוסיף

 ".מקצועית

 נבקש", עקב נגרמו אשר" המילים לאחר, השנייה בשורה

 במוצר פגם" במילים", העבודות" המילה את להחליף

 ".העבודות ביצוע לצורך ששימש

 הגילוי תקופת את לתקן נבקש, הרביעית בשורה

 .בלבד חודשים 6 על ולהעמידה הנקובה

 

הבקשה מקובלת 

 ובתנאי שהאמור בסעיף

 .לעיל, מתקיים כנדרש 8

 הבקשה אינה מקובלת.

 

 הבקשה אינה מקובלת.



 

 

 

 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 שאלה

 

 תשובה 

 40עמ'   .10

סעיף 

 )א( 42.7.4

 בענף המקובל" המילים את להחליף נבקש, בסיפא

", שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה הביטוח

 ביטוח ולתרופת למקרה ח"ש 500,000 ס"ע" במילים

 .כלי כל לגבי שנתי

 

הבקשה מקובלת ובלבד 

 כלי כל לגבישיירשם "...

 ".רכב בנפרד

 40עמ'   .11

סעיף 

 )ב( 42.7.4

 אלה בביטוחים" מהמילים החל, הרביעית בשורה

 במילים המסתיים זה סעיף תת סוף ועד", יבוטלו

 .הרשום את לגרוע נבקש", קבלניות עבודות לביצוע"

 

 .הבקשה אינה מקובלת

אישור לקיום ביטוחים -1' בנספח    

 60עמ'  .8

 

", חוזה פי על" המילים את להחליף נבקש", נדון"ב

 ".לחוזה בקשר" במילים

 

 הבקשה מקובלת.

 60-61עמ' .9

 1סעיף 

 :הביטוחי הכיסוי תנאי

 ביט" המילים את להחליף נבקש, השנייה בשורה

 ".2013 ביט מגדל" במילים____",  מהדורה

 :שלישי צד –' ב פרק

 :אחריות גבולות

 ותקופת למקרה הנקוב האחריות גבול את לתקן נבקש

 .₪ 5,000,000 ס"ע ולהעמידו ביטוח

 :מיוחדים תנאים

 ציוד" המילים את לגרוע נבקש, השנייה בשורה

 ".חפירה

 :'ב לפרק הרחבות

ניתן לקבל את הבקשה, 

מהדורת ביט המקובלת "

 ".המבטחתבחברה 

 

 

 .הבקשה אינה מקובלת

 

 

 .הבקשה אינה מקובלת

 

 



 

 

 

 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 שאלה

 

 תשובה 

  :2 הרחבה

 :זו הרחבה לגרוע נבקש

 

 .הבקשה אינה מקובלת

 
 : 2שאלות הבהרה מס' 

 
 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 השאלה

 

 התשובה

  כללי 

 עפ"י הוראות החשכ"ל בעניין אישור רו"ח 17עמ'   .12

נבקש כי אישור רו"ח יוגש ע"ג דף לוגו של 

 הרו"ח .

 מקובל

 -17עמ'   .13

 אישור רו"ח 

 ראשונהה פסקהנבקש להוסיף ב .א

 לאחר:  2 שורה

ההכנסות  בדבר המשתתף

את המשפט: , מביצוע עבודות 

 ההנהלה בהצהרת כמדווח"

 זיהוי לשם מתנותבחו ומסומן

 "בלבד

 שורה 2 פיסקהנבקש להוסיף      .ב

 :ראשונה

לאחר המשפט ערכנו את 

ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 

 המילה את להוסיףמקובלים 

 ."בישראל"

 מקובל .א

 

 

 

 

 מקובל .ב

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 3שאלות הבהרה מס' 
 

 "ד מס

הסעיף 

והעמוד אליו 

מתייחסת 

 השאלה  

 השאלה

 תשובה

  כללי 

 21עמ'  

 11סעיף 

מבוקש לצרף קבלה על רכישת מסמכי 

המכרז , נבקש לבטל הדרישה מאחר 

 ומסמכי המכרז התקבלו ללא עלות .

 הבקשה מקובלת.

 

 


