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 15/2022מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי  

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

 הוראות ותנאים כללים  –מסמך א' 

 

למען הסר ספק אבקש הבהרה כי הסכומים הנקובים בסעיף    –למסמכי המכרז    4בעמוד    3.2סעיף   .1

 התקשרות אחת? הנ"ל הינם לשנת  

 :הבהרה

בה ההצעות   התקופהסכום ההתקשרות המירבי הסעיף זה מתייחס לכל אשכול בנפרד ולכל  

 .למסמכי המכרז 6בעמוד   6יהיו בתוקף כאמור בסעיף 

 

צוין כי יש להעביר חשבוניות עד למועדים הנקובים בסעיף    –למסמכי המכרז    5בעמוד    3.5סעיף   .2

 צוין מועד בסעיף זה. . אשמח להבהרה כי לא 3.4

 :הבהרה

מכיוון שסכום ההתקשרות המירבי  "יבוא:  למסמכי המכרז    5בעמוד    3.5סעיף  במקום האמור ב

להעביר לאשכול העתק של כל חשבונית מס שתצא   נותן השירותים הזוכההינו הוראת חוק, על  

יום מיום עריכתה. תנאי זה יהיה    30למי מרשויות האשכול בגין מתן השירותים, וזאת בתוך  

זכייתו   ביטול  תגרור  והפרתו  האשכול,  רשויות  עם  להתקשר  הספק  של  לזכותו  ייסודי  תנאי 

סכום ההתקשרות המירבי.  במכרז, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא  

רואים את המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סיבה 

שהיא עקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול עקב אי העברת חשבונית מס כאמור 

 "לעיל.

 

הארכה תוקף  חודשים ואופציה ל 12רשום כי תוקף ההצעה ל  –למסמכי המכרז  6בעמוד  6סעיף  .3

צוין כי ההצעה תקפה לשנתיים. אבקש הבהרה    6סעיף    21חודשים נוספים. בעמוד    48ההצעה ל  

 כי מדובר לא בתוקף ההצעה אלא בתקופת ההסכם.

 הבהרה:

ול שנתיים,  של  לתקופה  בתוקף  תעמוד  הזוכה  ההצעה הצעת  תוקף  את  להאריך  זכות  אשכול 

 בשלוש תקופות נוספות של שנה אחת כ"א.

תתקשר עימו לביצוע  כל רשות שתבקש להתקשר עם הזוכה בתקופה בה תהיה הצעתו בתוקף,  

 ופת ביצוע העבודות. קולת עבודה ספציפית,

 

  24עותקים בעמוד   2 –צוין כי יש להגיש הצעת מחיר ב  –למסמכי המכרז  11בעמוד  13.3סעיף  .4

 ה בנדון. עותקים. אבקש הבהר  4 –בסוגריים צוין די יש להגיש את ההצעה ב 
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 הבהרה:

 ההצעה תוגש בשני עותקים. 

 

גוגל    he.distance.toהאם הבדיקה באתר    –למסמכי המכרז    13בעמוד    14.2.3סעיף   .5 או באתר 

 מפות מקובלת עליכם בנושא מדידת מרחק?

 הבהרה:

 . האשכול יבצע את חישוב המרחק.1- המציעים נדרשים לרשום את כתובת המשרד בנספח א

 

המכרז    13  עמוד  14.2.3סעיף   .6 במכרזים,  – למסמכי  המציעים  בין  שיוויון  לנושא  אנו    בהתאם 

אנו חברה שנותנת שירות בכל רחבי הארץ באופן טוב ושווה ללא כל    מבקשים לבטל סעיף זה.

נודה למתן שיוויון בין כל   קשר למרחק בו הלקוח מצוי וכי סעיף כזה נושא בחובו טעם נפגם. 

 המציעים.  

 נדחית.הבקשה 

 

צוין כי גובה ערבות ביצוע זהה לסכום ערבות הצעה דהיינו    –למסמכי המכרז    15בעמוד    15.1סעיף   .7

  צוין   8.1סעיף    52חודשים. בעמוד    ₪24 עוד צוין כי ערבות תהיה בתוקף לשנתיים, דהיינו    10,000

ביצוע   גובה ערבות  ותוקפה    15,000כי  ועוד    ₪36    בנושא.חודשים. אשמח להבהרה    6חודשים 

 15,000ןערבות ביצוע    10,000ערבות הצעה 

 הבהרה:

הינה ערבות אשכול, ונועדה להבטיח שהזוכה   למסמכי המכרז,  15, בעמוד 15.1הערבות בסעיף  

 יממש את התחייבויותיו להתקשר עם רשות אשכול שתבקש זאת. 

ה להבטיח את  למסמכי המכרז, הינה ערבות ביצוע שנועד  52  , בעמוד8.1  הערבות הנזכרת בסעיף

 התחייבויות הזוכה כלפי הרשות המקומית מזמינת העבודה.

 

 

 הצעת הקבלן   – 1-מסמך א

 

יום מיום קבלת דרישה   30אבקש לשנות את הסעיף "בתוך    –למסמכי המכרז   22בעמוד   18סעיף  .8

 מהאשכול. 

 הבקשה נדחית.

 

לתקן את ההפרה לכן  חשוב לנו לקבלת התראה על מנת    –למסמכי המכרז    23בעמוד    22סעיף   .9

 אבקש לבטל סעיף זה. 

 האשכול יפעל לפי הדין החל עליו.
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 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע  –  5-נספח א

 

נבקש לשנות את המשפט "מחייבת את המציע לכל דבר    –  למסמכי המכרז  32  עמוד  5-נספח א .10

 ועניין" ל "מחייבת את המציע בקשר למכרז זה". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ל  "הנ  1. המציעים יעשו שימוש בנספח  1חתימה כנספח    תלמסמך זה מצורף נוסח אישור זכויו

 למסמכי המכרז. 32במקום נוסח אישור זכויות חתימה שבעמוד 

 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע  –  9-נספח א

 

נבקש להגיש אישור רו"ח בגין מחזור כספי המוכיח את    -למסמכי המכרז    32עמוד    5-נספח א  .11

"המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים   . הנ"ל על פי הנוסח המקובל בלשכת רו"ח הרשמית בארץ

במכרזים מקובל שמורשה החתימה    –ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל"  

כז  תצהיר  על  כזה.  חותם  נספח  להוסיף  נבקש  חתימתו.  את  מאמת  ועו"ד  קשר  ה  אין  לרו"ח 

 לתצהירים הללו. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, תצהיר של מנהל בכיר במציע המצהיר  9-המציעים רשאים לצרף במקום את הנוסח שבנספח א

פשיטתכי   ו/או  פירוק  ו/או  נכסים  כינוס  בהליכי  ו/או  הליכים  נמצא בהקפאת  אינו    "המציע 

 .רגל"

 

 

 אישור על קבלת שירותי תשתיות תקשורת ומחשוב – 11-נספח א

 

 אבקש להוסיף לחתימת בעלי תפקידים ברשות גם מנמ"ר.  – למסמכי המכרז  39בעמוד  .12

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 הרשות המקומית.  עובדניתן להחתים בנוסף לגזבר ולמנכ"ל הרשות המקומית גם מנמ"ר שהינו  

 

נבקש לאפשר להגיש מכתבי המלצה בנוסח חופשי מאת הממליצים     –למסמכי המכרז   39בעמוד   .13

 עם כל המידע הנדרש בנספח זה.

 למסמכי המכרז. 6, בעמוד 7.5המציעים מופנים להוראות סעיף 
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 חוזה  –מסמך ב' 

 

אבקש להוסיף כי האמור בכפוף למתן הודעה מוקדמת    –למסמכי המכרז    56בעמוד    16.1.1סעיף    .14

מראש ובכתב. כמו כן, לאחר המילים "מיד לדרישתה הראשונה" יתווספו המילים "בכפוף לפסק  

 דין". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב יבוא:  המכרזלמסמכי    56בעמוד    16.1.1סעיף  במקום האמור  ו/או ",  לפצות  הספק מתחייב 

, בגין כל נזק ו/או בכפוף לפסק דין  הראשונה בכתב  המיד לדרישתהרשות המקומית  לשפות את  

  שהרשות המקומית ו/או    הרשות המקומיתכל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על  

ה ו/או מחדל הקשורים בהם בפועל, מחמת כל מעש  הלשאת בהם, אף שטרם נשא תחייב  ההית

בספק ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מטעמו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע 

ל לעיל  המקומיתכאמור  מעת   רשות  החוק,  פי  על  הצמדה  ריבית  הפרשי  יישא  הספק,  מאת 

 "מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.הרשות המקומית דרישתו על ידי 

 

אבקש להוסיף כי האמור בכפוף למתן הודעה מוקדמת    –למסמכי המכרז    57בעמוד    16.3.1סעיף    .15

 מראש ובכתב כך לאפשר לספק להתגונן. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק יהא אחראי לכל נזק  "למסמכי המכרז, יבוא:    57, בעמוד  16.3.1במקום האמור בסעיף  

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות   רשות המקומיתמו לו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגר

, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת כל  ה, למועסקיהלעובדי

מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע 

משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד הספק ו/או קבלני  

הרשות ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות המקומית

עיות, ציבורית ו/או פרטיות קרק-קרקעיות ועל-מים או ביוב, כבלי חשמל וטלפון, למערכות תת

וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

שייגרמו לעבודות המבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל הספק יהיה לתקן, 

כאמור, או לשלם פיצויים על חשבונו הוא, כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו,  

 הרשות המקומית בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת  

בקשר עם כל נזק  העל חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגד הרשות המקומיתולפצות את 

ו/או  ביצוע  אי  ו/או  מביצוע  כתוצאה  שייגרמו  הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ביצוע   ו/או  אי 

בכפוף למתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב כך  , וזאת  בשלמות של העבודות הכלולות בהסכם

 ".לאפשר לספק להתגונן
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יימחקו המילים "לרבות בעלי חיים" ובמשפט   –למסמכי המכרז  57, בעמוד  3שורה  16.3.1סעיף  .16

 "מחמת כל מעשה ומחדל" תימחק המילה "כל".

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  15לתשובה  המציעים מופנים 

 

 ימחקו המילה "מקרה אסון".  – למסמכי המכרז  57, בעמוד  4שורה  16.3.1סעיף  .17

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  15המציעים מופנים לתשובה  

 

המילה "כל"  במשפט הוראות כל דין, תימחק    – למסמכי המכרז    57, בעמוד  7שורה    16.3.1סעיף   .18

 ויושארו המילים הוראות דין.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  15המציעים מופנים לתשובה  

 

 יימחקו המילים "וכיוצא באלה".  –למסמכי המכרז  57, בעמוד 12שורה  16.3.1סעיף  .19

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  15המציעים מופנים לתשובה  

 

אבקש להוסיף כי האמור בכפוף למתן הודעה מוקדמת   –מסמכי המכרז ל 58בעמוד  16.5.2סעיף  .20

 מראש ובכתב כך לאפשר לספק להתגונן. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בנוסף לאמור לעיל, יהיה הספק  ", יבוא:  למסמכי המכרז  58בעמוד    16.5.2סעיף  במקום האמור ב

את   ולשפות  לפצות  המקומית  חייב  שהרשות  סכום  כל  המקומית  חויבתבגין  לשלמו    הרשות 

  הבפועל את הסכום שהתחייב  מה הרשות המקומיתמחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששיל

יגיע  זכאי לנכות סכום כאמור מכל סכום שת  ה הרשות המקומיתהית לשאת בו וכן    הבו ו/או עלי

לשלם פיצויים ו/או תשלום    ץאלת  הרשותה מקומיתובכל מקרה ש  מהרשות המקומית לספק  

מתחייב הספק לשלם כל    –אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור  

  ךצריה  ו/או  ה נשא הרשות המקומיתתשלום כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות ש

זכותה של הרשות    רבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.לשאת בהן בקשר לכך, ל

 " המקומית כפופה למתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב, לאחר שאפשרה לספק להתגונן.

 

ככל הנראה חלה טעות סופר, ההפניה צריכה להיות    – למסמכי המכרז    59בעמוד    16.5.5סעיף   .21

 .8לסעיף  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי  ", יבוא:  למסמכי המכרז  59בעמוד    16.5.5במקום האמור בסעיף  

להסכם להלן, נועדה גם לפיצוי   8הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי הספק, בהתאם לסעיף  

זה, לרבות נזקים   16ו/או הצדדים שלישיים בגין הנזקים המפורטים בסעיף    לרשות המקומית

 ".1970- י כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"לשייגרמו על יד
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במשפט: מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק על     –למסמכי המכרז    60בעמוד    16.6.1סעיף   .22

 פי כל דין. תימחק המילה "כל".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע  ", יבוא:  למסמכי המכרז  60בעמוד    16.6.1במקום האמור בפסקה הראשונה בסעיף  

על   ולקיים,  זה, מתחייב הספק לבצע  פי הסכם  ועל  דין  פי  על  והתחייבויות הספק  מאחריות 

חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת האחריות, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר  

  חוזה זהל  7- להלן ובאישור על קיום ביטוחי הספק, המצורף כמסמך ב  לא יפחתו מן המפורט

יום העמדת אתר    – ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "האישור"( וזאת לפי המוקדם מבין  

 – העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הספק, או יום התחלת העבודה, על פי הקבוע בהסכם 

ותקו הפרויקט  ביצוע  תקופת  כל  לתום  ולמשך  עד  ו/או  הגמר  תעודת  למתן  ועד  האחריות  פת 

 "תקופת האחריות, או אף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: "ביטוחי הספק"(:

 

 ימחקו המילים "בעלת מוניטין".    –למסמכי המכרז  60שורה בעמוד  16.6.2סעיף  .23

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק יבצע את ביטוחי הספק  ", יבוא: למסמכי המכרז 60בעמוד  16.6.2במקום האמור בסעיף  

, ימלא בהקפדה אחר כל  רשות המקומיתבחברת ביטוח מורשית בישראל, אשר תאושר על ידי ה

 "תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

 

לים "ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו הינם  לאחר המי   –למסמכי המכרז    60בעמוד    16.6.4סעיף   .24

 "יתווספו המילים"  "הקשור בעבודות". קודמים לכל ביטוח אחר של הרשות המקומית

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו  ", יבוא:  למסמכי המכרז  60בעמוד    16.6.4במקום האמור בסעיף  

וכי המבטח מוותר על   הקשור בעבודות  הרשות המקומיתהינם קודמים לכל ביטוח אחר של  

 "בגין נזק המכוסה בביטוחי הספק. הרשות המקומיתזכות שיתוף ביטוחי 

 

 "העתק מקור של".  ימחקו המילים  – למסמכי המכרז  60בעמוד   1שורה  16.6.6סעיף  .25

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב להמציא למזמין  ", יבוא:  למסמכי המכרז  60בעמוד    16.6.6במקום האמור בסעיף  

ע"י המבטח, במועד חתימת  כדין  ( כשהוא חתום  7- "אישור על קיום ביטוחי הספק" )מסמך ב

מ יאוחר  ולא  זה  תחילת    7-הסכם  מועד  או  העבודות  לאתר  כניסתו  מועד  לפני  ימים  )שבעה( 

ב התאמה  אי  של  מקרה  בכל  המוקדם(.  )לפי  זה,  העבודה  בהסכם  לאמור  באישור  האמור  ין 

 "מתחייב הספק לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.

 

המכרז    61בעמוד    16.6.8סעיף   .26 ליום    –למסמכי  תקף  מוצר  חבות  ביטוח  אישור  ימציא  הספק 

 תחילת העבודות. 
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

רשות  הספק מתחייב להמציא ל", יבוא:  למסמכי המכרז  61בעמוד    16.6.8במקום האמור בסעיף  

מוצר"  המקומית חבות  ביטוח  קיום  על  "אישור  העניין,  לפי  תחילת  יהיה  אשר  ,  ליום  תקף 

 "על ידי מבטחיו.כדין כשהוא חתום  העבודות

 

 אבקש למחוק "מעשה או מחדל של הרשות המקומית"  –למסמכי המכרז  70בעמוד  33.5סעיף  .27

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

לאור מהות העבודה ואופן תשלום , יבוא: "למסמכי המכרז  70בעמוד    33.5במקום האמור בסעיף  

התמורה, לא יהיה זכאי הספק בכל מקרה לתוספת כלשהי לתמורה בגין עיכוב כלשהו בביצוע 

אם העבודות, אם נגרם ממעשה או מחדל של הספק, ובין ממעשה או מחדל של צד שלישי, ובין 

 "מכוח עליון.

 

 אבקש לבטל סעיף זה. –למסמכי המכרז  71בעמוד  36.3סעיף  .28

 הבקשה נדחית.

 

אבקש להוסיף שככל שהופסקו העבודות לתקופה העולה    –למסמכי המכרז    71בעמוד   36.4סעיף  .29

 יום יחשב הדבר כהפסקת עבודה לצמיתות לצורך קבלת התמורה.   60על 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או  ", יבוא:  למסמכי המכרז  71בעמוד    36.4סעיף  מור בבמקום הא 

יהיה    –מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה, והספק החל בביצוע העבודות בפועל  

הפסקת  למועד  עד  בפועל  שביצע  העבודה  עבור  התמורה  את  מהמזמין  לקבל  זכאי  הספק 

א יוצא מן  העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, לל

הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הספק, 

תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק מהן שביצוען הופסקה, הכל לפי העניין. ערך 

 יום מיום הפסקת העבודה.  45העבודה שבוצעה בפועל על ידי הספק, ייקבע תוך 

סעי על  לעניין  העולה  לתקופה  עבודה  הפסקת  זה,  ביצוע   60ף  כהפסקת  יחשב  עסקים  ימי 

 העבודות לצמיתות."

 

 אבקש הבהרה לגבי ההפניה.  –למסמכי המכרז  76בעמוד  44.4סעיף  .30

 : תיקון טעות

כדי   44.3אין באמור בסעיף קטן "למסמכי המכרז, יבוא:  76, בעמוד 44.4במקום האמור בסעיף  

 " בתנאי החוזה.  44.2לגרוע מהאמור בסעיף 

 

 יום.   75 – יום ל   195 – אבקש לשנות מ  –למסמכי המכרז  77בעמוד  48.8סעיף  .31

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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 , יבוא:למסמכי המכרז 77בעמוד   48.8במקום האמור בסעיף 

למזמין הצהרה על  תשולם לספק כאמור לעיל, לכשימציא הספק   10%התמורה בשיעור  יתרת  "

 של חוזה זה. 2- חיסול כל תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב

 יום מיום הודעת המנהל לספק כאמור. 75היתרה תשולם לספק לא יאוחר מתום 

 ".תסופי ינהעל ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה ה השנקבעהתמורה 

 

כדי לגרוע מזכותו של הספק  אבקש להוסיף כי אין באמור    –למסמכי המכרז    78בעמוד    50סעיף   .32

 למסמכי המכרז. 6לתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לסעיף  

 מתקבגלת באופן הבא:הבקשה 

בכל תקופת חוזה זה   ,מובהר בזאת", יבוא: למסמכי המכרז 78בעמוד  50במקום האמור בסעיף  

כפי שהציע   במחיר  יבצע את העבודות  וזאת כשלהצעת הבהספק  במכרזמכרז,  יצטרפו   ספק 

 ".הפרשי הצמדה כאמור במסמכי המכרז

 

 

 הזמנת עבודה  – 3-מסמך ב

 

 למסמכי המכרז. 6אבקש לציין כי להצעת המחיר יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור בסעיף   .33

 הבקשה נדחית.

 

 

 נוסח אישורי המבטח – 7 –מסמך ב 

 

המצורפים למסמך תשובות מופנים לנוסח אישורי המבטח  המציעים    ,להלן  45-34לענין תשובות  

הנ"ל במקום נוסח אישורי המבטח    2. המציעים יעשו שימוש בנספח  2כנספח    לשאלות הבהרה זה

 למסמכי המכרז. 98-97שבעמודים 

 

עבודות קבלניות? עם כן,   במידה ואנחנו לא מעסיקים קבלני משנה, האם קיימת דרישה לפוליסת .34

 באיזה גובה? 

 

 . 046להוסיף קוד בפירוט השירותים נבקש  .35

 

 . 314אבקש לבטל קוד  -עבודות קבלניות   .36

 

 . 316אבקש לבטל קוד  -עבודות קבלניות   .37
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 ₪ למקרה ולתקופה.  4,000,000גבול האחריות בפרק צד שלישי יופחת ל  -חבות בגין צד ג'  .38

 

 . 329אבקש לבטל קוד  -חבות בגין צד ג'  .39

 

 ₪ למקרה ולתקופה. 2,000,000האחריות ל מתבקשת הפחתת גבול  -אחריות  מקצועית  .40

 

 . 326,  303אבקש לבטל קודים  -אחריות  מקצועית  .41

 

 חודשים.  6תקופת גילוי תופחת ל  -אחריות  מקצועית  .42

 

 ₪. 1,000,000מתבקשת הפחתת גבול אחריות ל   -חבות מוצר  .43

 

 חודשים.  6תקופת גילוי תופחת ל  -חבות מוצר  .44

 

 . 304אבקש לבטל קוד  -חבות מוצר  .45
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 16.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 5-אנספח 

 15/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

המציע:  של  רו"ח**   / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  אני 

זה   שאישורי  ההצעה  גבי  על  כי  בזה  מאשר  התאגיד(,  ומס'  התאגיד  )שם   ____________________

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

__ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  ______________

 .בקשר למכרז זהשם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע 

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר. *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על

 ** נא מחקו את המיותר. 

 

  



 עמקים ה גליל והרשויות   ואשכול אשכול רשויות גליל מערבי  ערים   ייגוד א

 מחשוב  ו לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת  15/2022מכרז מס' 

 
 

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 16.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 7- מסמך ב

 15/22מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

ה. יחד עם אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיאישור ביטוח זה מהווה 
שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה 

 מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

  אשכול עריםאיגוד  שם:
  והעמקים הגליל רשויות 

  אשכול  ערים איגודאו /ו
  רשויותאו /ו מערבי גליל

 באשכול  החברות 

 נדל"ן  שם: 
 שירותים 

 אספקת מוצרים 
 ______ אחר: 

 

 משכיר                                
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ______ אחר: 

 ת.ז/ח.פ:  501400667 ת.ז/ח.פ:

, מגדל 39 הניצנים מען: 
 2351330 העמק

 מען: 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

 
מספר  

 הפוליסה 
נוסח 

ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מבקש    -309 ₪    ביט  רכוש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
  - 314כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
 ראשוניות  -328רעידת אדמה, 

צולבת,    - 302 ₪  6,000,000   ביט  צד ג' הרחבת    - 304אחריות 
ג'  - 307שיפוי,   וקבלני    -צד  קבלנים 
לטובת    - 309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

האישור,   לתביעות    -315מבקש  כיסוי 
מבוטח נוסף בגין מעשי או    - 321המל"ל,  

  - 322מבקש האישור,    -מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה,  

מבק -329ראשוניות,    -328 ש  רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות 
 מעבידים 

שיפוי,     - 304 ₪ 20,000,000   ביט  על    - 309הרחבת  ויתור 
האישור,   מבקש  לטובת    - 319תחלוף 

של   וייחשב כמעבידם  היה  נוסף  מבוטח 
 ראשוניות  -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות 
   מקצועית

מסמכים,    -301 ₪ 2,000,000   ביט  דיבה,    -303אובדן 
במסגרת   הרע  לשון  והוצאת  השמצה 

מקצועית,   אחריות  הרחבת    - 304כיסוי 
לטובת    -309שיפוי,    תחלוף  על  ויתור 

בגין    -321מבקש האישור,   מבוטח נוסף 
המבוטח מחדלי  או  מבקש    - מעשי 

מרמה ואי יושר עובדים,    -325האישור, ,  
כיסוי    - 326 במסגרת  בפרטיות  פגיעה 

מקצועית,   וי  עיכוב/שיה  -327אחריות 
ביטוח,   מקרה  ,    -328עקב  ראשוניות 

 חודשים(  6תקופת גילוי  )  - 332

מסמכים,    -301 ₪ 2,000,000   ביט  חבות מוצר  הרחבת    -304אובדן 
לטובת    -309שיפוי,    תחלוף  על  ויתור 

בגין    -321מבקש האישור,   מבוטח נוסף 
המבוטח מחדלי  או  מבקש    - מעשי 

עקב מקרה    -327האישור,   עיכוב/שיהוי 
,    -328ביטוח,   תקופת    - 332ראשוניות 

 חודשים(  12גילוי  )

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 רת ציוד כשמכירת/רכישת/ה 046, מחשוב 043

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 
 המבטח:


