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 2021/05מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 

לתפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על 
 רכורכ -מתקנים אלו במועצה המקומית פרדס חנה 

 
 .נפרד ממסמכי המכרזמסמך זה הינו חלק בלתי  .1

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .2

 

מס' 

 שאלה

מס' 

 סעיף

מס' מסמך 

 נספח /

 תשובה פירוט השאלה / בקשה להבהרה עמוד

- 13נספח   1

אישור 

עריכת 

 ביטוחים 

 בנספח הסכומים הנקובים  70-71
כנדרשים לכיסוי צד ג' גבוהים 
מהמקובל למכרזים בהיקפו של 
מכרז זה וחברת הביטוח הודיעה כי 
אין לה עניין להעניק ביטוח 
בהיקפים כאלו. גם אם נחליף את 
חברת הביטוח שמלווה אותנו כבר 

שנים הרי שללא ספק הדבר  18
₪ ידרוש ייקור של עשרות אלפי 

בפרמיה שאנו משלמים וגם ספק 
מן שנותר להגשת המכרז נוכל אם בז

לקבל הצעה הולמת מחברת ביטוח 
 חדשה. 

ראוי להבהיר כי מדובר בהגדלה של 
של הכיסויים הביטוחים  3-4פי 

החדש  הנדרשים באישור הביטוחי
ביחס למכרז הקודם שלכם שנערך 

וביחס לפני מספר חודשים בלבד 
השתתפנו. לכל מכרז אחר בו 

באישור החדש שנדרש, הוגדל 
הכיסוי לביטוח אחריות מקצועית 

 8לסכום של ₪ מיליון  2מסכום של 
והכיסוי לביטוח צד ג' ₪ מיליון 

₪ מיליון  4הוגדל מסכום של 
 ₪. מיליון  12ם של לסכו

נוסף לכך באישור החדש נדרש 
כיסוי בגין רכוש שלא נכלל קודם 
לכן ולא נדרש בד"כ במכרזים 
דומים ואף לא צוין סכום הכיסוי כך 
שלא ברור אם כיסוי זה כלל נדרש. 
בעניין זה סוכן הביטוח מסר לנו כי 
חברת הביטוח אינה נוהגת לבטח 

 רכוש מסוג שלטי חוצות.   

לאור האמור לעיל נבקשכם להשיב 
את הכיסויים הביטוחים הנדרשים 
לסכומים ולדרישות שהיו במכרז 

וכן להבהיר את הדרוש  08/2020
 הבהרה בעניין זה.

לבטל אושר מ -ביטוח רכוש א. 
למכרז בסעיף בהסכם שצורף 
( 51עמ'  46הביטוח )סעיף 

:" המועצה לא תהא יתווסף
אחראית לנזק שייגרם לרכוש 

פק ו/או שנמצא בחזקתו הס
ו/או באחריותו מכל סיבה 

 ."שהיא
 

ב. לעניין גבולות האחריות 
הרבה שנדרשו, כיום, מוגשות 

כמו גם התביעות יותר תביעות 
סכומים גבוהים מוגשות על 

 .בהרבה מבעבר
 

עובדת עם הרבה חברה אשר 
גבולות האחריות  -גופים 

הקיימים אמורים לספק מענה 
הנזקים  לכלל התביעות ו/או

 ולא רק של המועצה.
 

התאמה עשתה נ  אשר על כן,
של גבולות האחריות למציאות 

 כמפורט לעיל.
גבולות האחריות  שינוי של 

 א מאושר.ל - שנדרשו במכרז
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 בברכה,                       
 

 אייל קובי    

 
 נהל מחלקת מכרזיםמ                                                                                                                             

 רכורכ -עצה מקומית פרדס חנה ומ                                                                                                               
  

 

 


