
 

 

 -2021/18מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 60 ביצוע עבודות פיתוח נופי לשצ"פ

                                     

 
 תשובה שאלות  סיווג  מס

  משפטי   .1
"ההצעה וכל מסמכיה תוגש בשני עותקים מקורים" האם יש    5.6סעיף  10עמוד 
וכו'( פעמיים  יס את כל חומר המכרז ) כולל מפרט תוכניות, חוברת מכרז להדפ

 + עותק מצולם והאם את כל המסמכים?  רלחתום ולהחתים עו"ד ורו"ח? או מקו
 
 

את מסמכי המכרז  גיש ניתן לה
תומים במקור  המלאים והח

 +העתק אחד

ב' ואין את   6ל רשום שיש לצרף אישור מוקדם לתנאי ביטוח מסמך במכרז הנ"  משפטי   .2
 המסמך שציינתם במכרז. 

 שלוח את המסמך שיש לצרף אודה לבדיקתך אם תוכלי ל 

ופר, אין צורך בהגשת מסמך  טעות ס 
 ב'6



 

 

 אישור עריכת ביטוחי הספק  - 1ד' להלן השאילתות למזמין העבודה בגין נספח ביטוח   .3
 פרק כל הסיכונים עבודות עבודות קבלניות פרק א' רכוש:  .1

 . ימחק 312קוד  1.1

 ₪   1,200,000רכוש עליו עובדים + רכוש סמוך גבול אחריות ישונה ל   1.2

 וקף:  בעמודה של כיסויים נוספים בת 1.3

 תמחקנה המילים "ו/או מכשירי ציוד"   .א

 לאחר המילה "המפקח" יירשם "למעט אחריות מקצועית .ב

 הוצאות תכנון מדידה פיקוח:  1.4

 המילה "מינימום" תוחלף במילה "מקסימום"   .א

 "  600,000" יוחלף במספר "1,000,000המספר "  .ב

יירשם   –ציוד קל, מתקנים, מבני עזר ותכולתם תבניות ופיגומים  1.5
 "  60,000מום לפריט "מקסי

מסכום   10%מהנזק, מקסימום   10%יירשם  –הוצאות הכנת תביעה  1.6
 הביטוח" 

  20%יירשם   –הוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשויות  1.7
 וח"  מסכום הביט 5%מהנזק מקסימום  

 
 ד שלישי: פרק ב' אחריות כלפי צ .2

 

 

 א מאושר. ל

 לא מאושר. 

 

 

 לא מאושר. 

למעט אחריות  "לקמן: כד מאושר
של מי שאינו עובדיו  מקצועית 

 . "וטחהשכירים של המב

 

 לא מאושר. 

 לא מאושר. 

 

 לא מאושר. 

 

 לא מאושר. 

 

 לא מאושר. 

 

 

 



 

 

 יבוטלו   – 322,329קודים  2.1

 נזק תוצאתי:  2.2

 ₪   500,000גבול אחריות יהיה   .א

 יירשם "למעט אחריות מקצועית"    –לאחר המילה "המפקח"  .ב

 ₪   400,000גבול אחריות יהיה  – הגנה בהליכים פליליים 2.3

 
 פרק ג' אחיות מעבידים:   .3

 יבוטל   – 318קוד  .א

 מקצועית"  יירשם "למעט אחיות   –לאחר המילה "המפקח"  .ב

 תמחקנה המילים "ו/או מכשירי ציוד"   .ג

 
 יבוטלו   307ו   310, 302קודים  –ק חבות מוצר פר .4

 חודשים"   6יירשם "   332לאחר קוד  –פרק אחריות מקצועית  .5

 לא מאושר. 

 

 

 א מאושר. ל

למעט אחריות  "מאושר כדלקמן: 
מקצועית של מי שאינו עובדיו  

 . השכירים של המבוטח"

 מאושר. לא 

 

 לא מאושר. 

מאושר כדלקמן: "למעט אחריות  
מקצועית של מי שאינו עובדיו  

 השכירים של המבוטח". 

 משכירי ציוד". לא מאושר. כתוב: "

 

 .310ת מחיקת קוד מאושר

 מאושר.

 

  ביטוח   .4
% מערך   20מיליון ₪ רכוש אליו עובדים ורכוש סמוך יהיה    6ערך העבודה היא 
 העבודה כמקובל  

 ן באתר העבודה מבנים קיימים או סמוכים  לקחת בחשבון שאי יש
 

 לא מאושר.  

 

 


