שאלות הבהרה – מכרז מס' -01.2022

לתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אויר עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
מס
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עמוד
5

סעיף /מסמך
מסמך 1

.2
6

9

מקצועי

נבקש לציין כי "התשלום יועבר תוך  45ימים מתום החודש בו הוצאה למועצה
חשבונית ובכפוף לאישורה" אנא ציינו תוך כמה זמן תאושר החשבונית מרגע
הפקתה.

המועצה תבדוק את אמיתות הנתונים
ותאשרם בפרק זמן סביר ,באם ידרשו
השלמות ,תיקונים ונתונים נוספים משך זמן
זה יתארך עד להשלמת הנדרש.

משפטי

רו"ח מבקרים אינם יכולים לאשר את תשלום שכ"ע לפי מינימום וסוציאליות
מאחר ומדובר בהיבטים משפטיים .נבקש להגיש אישור עו"ד על הצהרת החברה
בנספח זה.

ניתן להגיש אישור בנוסח הקבוע בהוראות
תכ"ם

מקצועי

היות ועל הזוכה להתחיל בביצוע תוך  5ימים מיום מתן צו התחלת עבודה ,אנא
אשרו כי במועד זה כל הציוד ,תחנות ,מכשור קיים ,תקין ,עובד ,מכויל וכל תחנה
מצוידת בספר תחנה מפורט.

המכשור קיים ,תקין ומכויל בכל התחנות,
בכל תחנה קיימת תוכנת תחזוקה.

משפטי

מניסיון עבר ,קבלת אישור קיום ביטוחים יכולה לקחת עד 14יום (בהתאם
להוראות המפקח על הביטוח) ,כמו כן ,אם אמורים לחתום על ההסכם תוך 14
ימים ממועד הודעת הזכיה ויש להגיש את אישור קיום הביטוחים  10ימים לפני
חתימת החוזה נשארים  4ימים לקבל את אישור קיום הביטוחים חתום .לאור
האמור נבקש להאריך את זמן מסירת אישור הביטוח ,שתהיה לכל הפחות 14
ימים ממועד הודעת הזכיה.

מקובל

5.6

.5

15

משפטי

"מצוין כי משך ההתקשרות עד ליום  -"31.12.22נבקש להבהיר כי תקופת
ההתקשרות המינימלית הינה  12חודשי עבודה מיום מתן צו התחלת עבודה.

3.4

.4

16.2

שאלות

הסעיף יוותר כפי שהוא

1.9

.3
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סיווג

תשובה

.6

17

18.1

.7
17

משפטי

א .שורה שנייה ,נבקש כי אחרי המילה "דלעיל" יבואו המילים "כתוצאה מסיבה
שהינה בשליטתו המלאה והבלעדית ו/או ממעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או
של מי מטעמו".
שורה שלישית ,נבקש למחוק את המילים "ו/או לחלט את הערבויות".

משפטי

המחירים לא יוצמדו למדד כלשהו" -נבקש להצמיד את עלויות התפעול למדד
מוסכם על הצדדים לאור שחיקת המחירים לאורך תקופת המכרז והאופציה כמו
כן ,את עלויות הציוד למטבע חוץ מדינת הייצור בתוספת עליית מחירים שנתית
מקובלת (.)3%-2%
סעיף זה בפועל מאפשר למועצה להוסיף תחנות ומיכשור למערך הקיים .נבקש
להוסיף מנגנון התמחרות על מנת להוסיף או לגרוע מכשיר בודד /תחנה לעלות
התחזוקה.

18.2

.8

.9

משפטי

33

מסמך 7

34

מסמך 1.4 8

.10

ראה הבהרה מס"ד .5

מקצועי
מקצועי

34

הציוד הקיים בתחנות הניטור ,לא צוין גיל הציוד ומתי בכוונת המועצה להחליף
אותו .נא הבהירו.

2

מקצועי

.11

ראה תשובה לעיל
הסעיף יוותר כפי שהוא

הסעיף יוותר כפי שהוא

המכשירים מתומחרים במסגרת המכרז ,אין
צורך להוסיף מנגנון התמחרות.
שנת ייצור המכשירים הוא  2016החלפה
צפויה בהתאם להוראות מנ"א ( בעוד כ4-
שנים).
למען הסר ספק לא מדובר בהתחייבות של
המועצה כי עם בצפי בלבד ,החלפת הציוד
תבוצע במועד שתקבע המועצה על פי שיקול
דעתה.
-

34

2.1

בכל תחנה מותקנים  4גלילי כיול ( ,NO,SO2אמוניה )H2S, BTEX ,לא צוין
תוקף ולחץ גזי כיול .נא הבהירו.
-

לפני כחודשיים הוחלפו  10גלילי
אמוניה וH2S -
בשלושת החודשים האחרונים
הוחלפו  4גלילי  ,NOXוהוזמנו 5
נוספים ע"י המועצה.
 3 BTEXגלילים בתוקף עד ספטמבר
 7 ,2024גלילים בתוקף עד ספטמבר
2022

בכל הגלילים החדשים הלחץ הוא בערך
2000psi
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2.1.1
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2.1.3
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2.1.5
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2.2.7
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3.1.7.2

40

7.3

42

קנסות
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.19

מקצועי

ציוד כיול ,ציוד עזר ,וכל ציוד אחר שאינו מפורט בסעיף - .נדרש פירוט.

ציד הכיול מתייחס לקליברטור וזירו .כל
הציוד מפורט בסעיף .2.1.3

מקצועי
מקצועי
מקצועי
מקצועי

2.3

לדעתנו הגדרת הדגמים בתחנת גבעת שמן שגוי ,הבהרתכם.

ע"פ הרישומים שהתקבלו מהחברה
המתחזקת אלו הדגמים.

מקצועי

הציוד הקיים מפורט במסמכי המכרז ,ניתן
לתאם סיור בתחנות לפי דרישה בתיאום
מראש.

נכתב כי המציע יהיה אחראי על בדיקה מוקדמת של ציוד קיים לפני מתן
הצעתו" .נא הבהירו האם נדרשת בדיקה בכל התחנות או בדיקה מדגמית? ומתי
ניתן לבצע את הבדיקה?
אין שינוי בסעיף
"יש לבצע החלפת סוללות ובדיקת תקינות באופן יזום כשנתיים וחצי לאחר
חתימה על חוזה השרות" -באחריות הספק הזוכה .נבקש להוסיף בסיום המשפט
את המילים" :ובתנאי שמומשה האופציה לתקופה זו".
אין שינוי בסעיף
"הזוכה מתחייב להחזיק מלאי של חלפים מקוריים חדשים ותקינים" -נבקש
הבהרה תוך כמה זמן ממועד חתימה על ההסכם על הספק להחזיק ברשותו מלאי
חלפים לציוד ,כמו כן ,נבקש למחוק את המילים " :מקוריים ,חדשים" ובכל
מקרה של הפסקת הסכם או אי מימוש אופציה מתחייב המזמין לרכוש את מלאי
חלקי החילוף.
במידה ואין הסמכה בארץ ל iso17025
למיטב ידיעתנו ,לא ניתן לכייל בארץ ציוד מטאורולוגי (מהירות רוח ,כיוון רוח
לציוד המטאורולוגי ,על המעבדה המכיילת
וכו') תחת הסמכת  .ISO 17025אנא הבהרתכם.
להיות מוסמכת ל iso17025

מקצועי

שירותים נוספים -נבקש להגדיר את כמות ההעתקות ,ניוד הציוד ודרישת הליווי
בתקופת החוזה ו/או האופציה .אנא הבהירו כי כל העתקה ו/או ליווי יחוייבו
בנוסף בהתאם לסעיף  2.2בנספח ג' -כתב הכמויות.

המועצה אינה יודעת את כמות העתקות אם
בכלל ,במידה ויהיו העתקות החיוב יהיה
בהתאם לסעיף  2.2נספח ג'.

משפטי

נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בכל אחריות ,מכל סוג שהוא ,לאי עמידה
בהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או נספחיו אם ייגרמו כתוצאה מסיבה שאינה
בשליטתו המלאה והבלעדית ,לרבות כתוצאה מהתנהלות המועצה ו/או מי

הסעיף יוותר כפי שהוא

מטעמה ו/או כל צד שלישי שקשור אליה.
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משפטי
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4.1
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8.4
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משפטי
משפטי
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51

9.8

51

9.9

51

10.2

51

10.3

הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

נבקש למחוק את הסעיף.
משפטי

9.5

נבקש לשנות את הגדרת "כח עליון" להגדרה להלן
"לרבות אסונות טבע ,מגפות ,הכרזת מצב חירום ,פעולות ממשלה מיוחדות
וכיו"ב ,אשר אינם בשליטה של הצד הטוען לקיום של אירוע כוח עליון או שהצד
הטוען לקיומו של כוח עליון לא צפה ולא יכול היה לצפותם באופן סביר"
שורה שישית ,נבקש כי אחרי המילים "נתון כלשהו" יבואו המילים "למעט אם
הנתונים ו/או המידע הרלוונטי לא נמסר לספק כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או
זדון של המועצה ו/או מי מטעמה"

הסעיף יוותר כפי שהוא

נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בכל אחריות ,מכל סוג שהוא ,לאי עמידה
בהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או נספחיו אם ייגרמו כתוצאה מסיבה שאינה
בשליטתו המלאה והבלעדית ,לרבות כתוצאה מהתנהלות המועצה ו/או מי
מטעמה ו/או כל צד שלישי שקשור אליה.

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא

הסעיף יוותר כפי שהוא
שורה שלישית ,נבקש כי המספר " "30יוחלף במספר "."90

משפטי

שורה שניה ,נבקש כי המספר " "60יוחלף במספר " ."90כמו כן ,נבקש כי בשורה
הרביעית ,אחרי המילים "על ידו בפעול" יבואו המילים "ובגין ציוד וחומרים
שנרכשו על ידו לצורך מתן השירותים אשר אין באפשרותו להחזירם לספקיו".

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

שורה רביעית ,נבקש כי המילים "ללא כל תמורה נוספת" תמחקנה.
הסעיף יוותר כפי שהוא

משפטי
שורה שניה ,נבקש כי המילים "ללא צורך במתן הנמקה" תמחקנה.
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15.3

.36

משפטי
ראה לעיל מס"ד  .6שינוי של הצמדה על מחירי התמורה.
משפטי

משפטי

55

שורה ראשונה ,נבקש כי אחרי המילה "התחייבויותיו" יבואו המילים "היסודיות
והמהותיות" .בנוסף נבקש כי במקום המילים " 7ימים" יבואו המילים " 10ימי
עסקים".
סיום חוזה על פי "שיקול דעתו הבלעדי של המזמין"  ,ובלבד וישלם המזמין את
כל עלויות התפעול ,חומרי הגלם ,המלאי עד למועד זה וניתנה התראה מינימלית
לתיקון הנדרש (כ 30 -יום).

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

שורה אחרונה ,נבקש כי במקום המספר " "30יבוא המספר "."45
הסעיף יוותר כפי שהוא

משפטי
שורה אחרונה ,נבקש כי במקום המספר " "14יבוא המספר "."60
משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
שורה חמישית ,נבקש כי במקום המספר " "30יבוא המספר "."90

משפטי

נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "ובנוסף וישלם המזמין את כל עלויות
התפעול ,חומרי הגלם ,המלאי ,הציוד והחומרים שנרכשו על ידי הספק לצורך
מתן השירותים על פי הסכם זה ואשר הספק לא יכול להחזירם לספקיו".

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

שורה ראשונה ,נבקש כי המילים "לפצות ו/או" תמחקנה
משפטי

16.1

הסעיף יוותר כפי שהוא

נבקש לבצע את השינויים הבאים:
א .שורה ראשונה ,כי במקום המילים "הפסד והוצאה" תבוא המילה
"ישיר".
ב .שורה רביעית ,כי המילים "ובין בעקיפין" תמחקנה.
ג .שורה שישית ,כי המילים "לפצות ו/או" תמחקנה.
ד .שורה שמינית ,כי אחרי המילים "לכל הוצאה כאמור" יבואו המילים

הסעיף יוותר כפי שהוא

"שנפסק כי הספק אחראי להן".
ה .כי בסיפא של הסעיף ,יבואו המילים "למעט אם המזמין ו/או כל מי
מטעמו פעלו במעשה ו/או במחדל ו/או בזדון".
נבקש להוסיף פסקה עם המילים "על אף כל האמור בכל מקום בהסכם זה על
נספחיו ,אחריות הספק תהא מוגבלת לסך התמורה שהספק קיבל בפועל ב12-
החודשים שקדמו למועד האירוע בגינו הוא נדרש לשפות את המזמין".
.37

55

16.3

.38

משפטי
נבקש למחוק את הסעיף מאחר שסעיף  16.4הינו הסעיף הכללי שעוסק בשיפוי..
משפטי

55

הסעיף יוותר כפי שהוא

16.4

נבקש לבצע את השינויים הבאים:
א .שורה ראשונה ,כי המילה "לפצות" תמחק .כמו כן ,נבקש כי במקום
המילים "דרישתה הראשונה" יבואו המילים "קבלת פסק דין חלוט
שביצועו לא עוכב".
ב .שורה שניה ,כי אחרי המילה "נזק" תבוא המילה :ישיר".
ג .שורה רביעית ,כי המילה "הפסד" תמחק.

הסעיף יוותר כפי שהוא
השיפוי כפוף לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו

בנוסף לאמור נבקש כי התחייבות הספק לשפות את המועצה הינה בכפוף לאישור
הביטוח שהופק למועצה ו/או על פי דין בלבד.

משפטי

.39

56-58

17

נבקש להגביל את אחריות הספק אך ורק לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה
מסיבה שהינה בשליטתו המלאה והבלעדית של הספק.
בנוסף נבקש להגביל אחריות הספק לשפות את המועצה עד לסכום התמורה
שהתקבלה על ידי הספק בפועל ב 12 -החודשים שקדמו לאירוע בגינו נדרש
השיפוי.
כמו כן ,נבקש להגביל את פטור האחריות של המועצה למקרים בהם היא
אחראית על פי דין ו/או אם היא אחראית כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון
שלה ו/או של מי מטעמה.
תת סעיף  – 17.20נבקש להגביל את אחריות הספק לשאת אך ורק בנזקים

הסעיף יוותר כפי שהוא

ישירים ובכפוף לכך שאי המצאת האישור נגרמה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הספק.
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משפטי
משפטי
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61

23.5

שורה שניה ,נבקש למחוק את המילים "לא קיזזה המועצה את סכום ...העסקה
של החודשים הבאים".

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

נבקש למחוק את הסעיף.
הסעיף יוותר כפי שהוא

משפטי
נבקש למחוק את הסעיף.
משפטי
משפטי
משפטי

.21.3ב

המזמין זכאי לנכות ..בצירוף הצמדה למדד" -נבקש הדדיות בנושא ההצמדות על
פי הנדרש במס"ד .6

הסעיף יוותר כפי שהוא

משפטי

נבקש ,כי בכל מקרה מימוש הערבות יעשה רק לאחר שהמועצה נתנה לספק
הודעה בכתב בה פורטה ההפרה בגינה נדרש מימוש הערבות והספק לא תיקן את
ההפרה תוך  5ימי עסקים ממועד הודעת המועצה.
נבקש להגביל את מימוש הערבות רק במידה והספק הפרה הוראה יסודית של
ההסכם ולאחריותו על פי הסכם זה.
נבקש כי המועצה תשלם תשלומים שקושרים לספק רק לאחר שנתנה לו הודעה
בכתב והוא לא ביצע את התשלום תוך  5ימי עסקים ממועד הודעת המועצה ,וכי
מימוש הערבות יעשה רק לאחר שהמועצה נשאה בפועל בתשלומים שקשורים
לספק.
המועצה זכאית בכל עת לקבל מהספק העתקים של תלושי שכר וכל מידע- "..
נבקש למחוק את הסעיף .ככל שידרוש המזמין נמציא מסמכים מאושרים על
קיום תנאי העסקה על פי דין.

מקובל
הסעיף יוותר כפי שהוא
הסעיף יוותר כפי שהוא

מקובל

.48
.49
.50
.51
.52

.53

62

26.2

63

29

64

33

69

נספח ב'

71

נספח ג

משפטי

נבקש לתקן את הסעיף כך שהמועצה תחייב את הספק אך ורק בהפרש ההוצאות
הישירות שנגרמו לה כתוצאה בביצוע כל אחת מההתחייבויות כאמור וכי לסכום
כאמור תתווסף תמורה בסך השווה ל 5% -בגין הוצאות כלליו ,מימון ותקורה.

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא
נבקש למחוק את הסעיף.

משפטי
משפטי

2.2

מקצועי

"כל הודעה שתישלח לפי הכתובת תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות"
כלומר  3ימים .וזאת בסתירה למצוין בסעיף  22.3עמ'  60בו נכתב כי כל הודעה
שתישלח תיחשב כאילו נתקבלה לאחר  4ימים ממסירתה .הבהרתכם מה נכון.
נבקש להוסיף סעיף חדש שימוספר בספרה  6עם המילים "ערבות זו אינה ניתנת
להעברה ו/או הסבה לכל צד שלישי".
בסעיף העתקת תחנה מוזכר כי נדרש טיפול באישורים הנדסיים להעתקת תחנת
ניטור .אנא הבהירו אילו אישורים נדרשים?

מקצועי

כללי

הסעיף יוותר כפי שהוא

 3ימים
ניתן להוסיף את הסעיף לערבות ,לנוסח
המצורף למסמכי המכרז
כל אישור הנדסי נדרש להצבת התחנה לרבות
אישור קונסטרוקטור והיתר בניה (אם נדרש)
מול רשויות שונות (לא בהכרח המועצה).
המועצה

מי אחראי לאספקה ולתשלום של שירותי חשמל ותקשורת?

10 .54

 8.5ועד 8.9

מקצועי +האם האומדן שנערך ע"י המועצה כלל את סעיף עלויות הביטוח.
ביטוח
האם המערך הקיים נבדק ע"י יועץ הביטוח של המועצה והמיגונים הקיימים
מתאימים לביצוע הביטוחים כנדרש .לא רלוונטי ליועץ הביטוח
לא ברור נושא המיגונים כאן.

כן
לא רלוונטי ליועץ הביטוח
לא ברור נושא המיגונים כאן

34 .55

1.3

מקצועי

אבקש להבהיר כי מדובר במקרים של דרישות חופפות או מנוגדות המועצה
תנחה את ספק התחזוקה.

המועצה תנחה את הספק.

34 .56

ללא סעיף

מקצועי

אבקש להבהיר "הספק יידרש לספק את השירותים באמצעות שני אנשי צוות.
ראש הצוות בעל ניסיון של 3שנים לפחות בתחזוקת ציוד ניטור אויר וחבר צוות
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחזוקת ציוד ניטור אויר"

כן ,נדרשת נוכחות שתי אנשי צוות בכל זמן
נתון במהלך שעות העבודה.

האם קיימת מחויבות לנותן השרותים כך ששני עובדי הספק יהיו באתר המועצה
בו זמנית בחלון השרות (כאמור בסעיף  2.4במפרט השרותים).
40 .57

 " 7.3שרותים
נוספים "
ו " שרותים
שונים "
כ"כ  2.1ו 2.2
עמוד 71- 70

מקצועי

הקמת תחנת ניטור מחייבת פעילות לא שגרתית של עשרות רבות של שעות
עבודה שאינו חלק מהתחזוקה השגרתית רובם ככולם כ"א נוסף שאינו אורגני
לצוות הקיים.
אבקש להבהיר כי התכולה זו מתומחרת בטבלה  2.1ו טבלה  2.2ואינה חלק
מהפעילות הסדירה של השרות (שירותים שונים)

כן ,מתומחרת בטבלה  1.2ו2.2 -

40 .58

 " 7.3שרותים
נוספים "
ו " שרותים
שונים "
כ"כ  2.1ו 2.2
עמוד 71- 70

מקצועי

העתקת תחנות ניטור מחייבת עשרות שעות של שעות עבודה חלקם של צוות
נוסף שאמור לגבות את הצוות הקיים.
אבקש להבהיר כי התכולה זו מתומחרת בטבלה  2.2ואינה חלק מהפעילות
הסדירה של השרות (שירותים שונים).

כן

40 .59

7.3

מקצועי

ליווי בזמן העתקת תחנת ניטור ניידת מחייבת פעילות לא שגרתית של עשרות
רבות של שעות עבודה שאינו חלק מהתחזוקה השגרתית רובם ככולם כ"א נוסף
שאינו אורגני לצוות הקיים.

כן

43 .60

10

מקצועי

לא ברור באיזה סעיף נדרש לתמחר סעיף זה כי אינו מופיע בכתב כמויות האם
ניתן להתייחס לסעיף העתקת תחנה בשלמותה ללא התייחסות לנושא שהיא
ניידת או קבועה.
האם ניתן לסכם עם המועצה את גודל החדר הנדרש ? מה גודל החדר הקיים \
המוצע ?
האם המועצה תתנגד לקיים הסמכה באתר כמעבדה משנית לנותן השירותים
מתוך כוונה לייעל את השירות ?

לאחר הכרזת זוכה יתקיים סיור בין מספר
חדרים אפשריים ויסוכם חדר מוסכם.
המועצה לא תתנגד להסמכה של מעבדה
משנית

75 .61

13

מקצועי

הובהר במפגש כי נושא גילוי וכיבוי אש הנו באחריות המועצה ,נא הבהר האם
המערכות בקרון הינם חלק מהתכולה של השרות ,לא נמצא אזכור נוסף במסמכי
המכרז

65 .62

1+3

משפטי

אישורכם להסיר "כל" מ "כל דין"

הסעיף יוותר כפי שהוא

65-66 .63

6+7+8

משפטי

אישורכם להסיר "כל הבאים מטעמו"

הסעיף יוותר כפי שהוא

65-71 .64

חוזה
התקשרות
רכוש

מקצועי +מה ערך הרכוש שאנו נדרשים לבטח ,קיימים אזכורים במסמכי המכרז שנותן
ביטוח
השרותים מחויב בביטוח רכוש המועצה או צד ג' שאינו רכוש הספק
לתשומת לבכם ,הרכוש הינו רכוש המועצה ובחזקת המועצה ,ונמצא תחת
אחריותנו בזמן חלון השירות באתרי העבודות ומעת לעת ולא באופן קבוע ורציף.

אחריות הספק

68 .65

אחריות
מקצועית חבות
המוצר

ביטוח

מקצועית ומוצר מבקש אישורכם לאחריות משולבת  4,000,000ש'

רכוש המועצה מבוטח תחת ביטוחי המועצה
(ביטוח רכוש
בהתייחס לאמור בסעיף הביטוח:
יש להוסיף בסעיף  6לנספח הביטוח כדלקמן
(ראו המודגש):
"הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם
המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש
או ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי
מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או הנמצא
באחריותו של הספק ו\או המשמש לצורך
מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה) ולא
תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור,
ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בזדון" .לבדוק
מאושר.

68 .66

אובדן תוצאתי

 45 .67ואילך חוזה

ביטוח

משפטי+
ביטוח

האם ביטוח זה מתייחס לרכוש נותן השירותים ,או שהמזמין מתכוון שנותן
השירותים יבטח גם רכוש וציוד המזמין.

הסעיף מתייחס לרכוש נותן השירותים.

אנו מבקשים לוותר על סעיף זה.

לא מאושרת מחיקת הסעיף.

מבקשים לדעת אם אנו נדרשים לבטח מבנים ותכולה למעט מקרה של נזק בזדון
עפ"י סעיף  17.1אחריות הספק.

אין דרישה לביטוח רכוש המועצה.

במידה וקיים ביטוח רכוש למזמין הכולל מבנה וציוד אבקש להוסיף ביטול זכות
שיבוב לנותן השרותים ועובדיו

לא מאושר.

