איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
מכרז ( 5/2020מופשר)
מסמך הבהרות 2
מס'

נוסח שאלה/בקשה/הבהרה

מס' סעיף ועמוד

תשובה

1

האם לאיגוד אחריות באזורי התעשיה? אם כן
נבקש לדעת באילו תחומים.

כללי

לא.

2

האם האיגוד אחראי/מארגן אירועים
המוניים? ירידים? אירועי תיירות וכד' ? אם
כן נבקש פרטים.

כללי

בעבר תמך
האיגוד כספית
באירועים .ייתכן
ובעתיד יהיה
האיגוד אחראי
על ארגון
האירועים
בעצמו.

3

האם האיגוד מטפל במתן רישוי מכל סוג
שהוא? אם כן נבקש פרטים.

כללי

לא.

4

האם האיגוד עוסק באיסוף ופינוי פסולת ?
אם כן נבקש פרטים.

כללי

כן .האיגוד
מפעיל מערכי
איסוף פסולת
ברשויותיו
במספר זרמים
באמצעות קבלני
ביצוע.

5

האם השירות הווטרינרי אחראי גם על
הטיפול במשקים חקלאים וקיבוצים כגון
בקר ,צאן ,עופות?

כללי

לא.

6

נבקש להוסיף" :בהתאם לסעיף  3.13לעיל"

עמ'  4סעיף 1.1

מאושר

7

נבקש למחוק את הבא:
"לא יובא בחשבון בעת הדיון ויראוהו כי לא
נכתב כלל".
וכן "במידה והאיגוד יחליט לקבל את הצעת
המציע יראה הדבר כאילו שינויים אלה לא
נעשו כלל".
(נציין כי לאיגוד הזכות לפסול את ההצעה
במידה ויהיו שינויים).

עמ'  12סעיף 12.21

ללא שינוי

8

נבקש למחוק את הבא:

עמ'  13סעיף 14.12

ללא שינוי

"לא יובא בחשבון בעת הדיון ויראוהו כי לא
נכתב כלל".
וכן "במידה והאיגוד יחליט לקבל את הצעת
המציע יראה הדבר כאילו שינויים אלה לא
נעשו כלל".
(נציין כי לאיגוד הזכות לפסול את ההצעה
במידה ויהיו שינויים).
9

לאור העובדה כי חברת ביטוח הינה מוסד
פיננסי ועפ"י הנחיות משרד האוצר חייב
לשמור על נוהלי אבטחה מחמירים ,נבקש
למחוק את הסעיפים

עמ'  25סעיפים ,9.3
9.4

מאושר

10

נבקש למחוק את הסעיף

עמ'  26סעיף 12.1

מאושר

11

אחרי המילים "ההוצאות להכנת תביעה"
נבקש להוסיף "למעט בגין חו"ד נגדית".

עמ'  34סעיף יד'

מאושר

12

נבקש למחוק את המילים" :רק במקרה של
מרמה או אי תשלום פרמיה"

עמ'  34סעיף טו'

ללא שינוי

13

נבקש להוסיף  :אולם אין בביטוח החריג
בכדי לגרוע מחובותיו של המבוטח ו/או
מזכויותיו של המבטח".

עמ'  34סעיף יז'

מאושר

14

נבקש למחוק את הסעיף ,חברת הביטוח
מחויבת לבדוק את סכומי הנזק ואינה יכולה
לשלם פיצוי רק לפי הצהרת המבוטח.

עמ'  35סעיף כח'

מאושר

15

נבקש לבטל את הסעיף

עמ'  35סעיף ל'

מאושר

16

נבקש להוסיף" :למעט אם הוסתר מידע
במתכוון.

עמ'  35סעיף לב'

מאושר

17

נבקש להוסיף " :למעט בביטוחי חבויות".

עמ'  35סעיף לד'

מאושר

18

נבקש להוסיף " :למעט בביטוחי חבויות".
הביטוח בחבויות משולם לצדי ג'.

עמ'  35סעיפים לח'
לט'

מאושר

19

ביחס לרעידת אדמה נבקש להוסיף :
"מינימום .₪ 30,000

עמ'  36השתתפות
עצמית

מאושר

20

ביחס לכל נזק אחר נבקש למחוק ""6,000
ולרשום במקומו ."10,000" :

עמ'  36השתתפות
עצמית

ללא שינוי

21

עמ'  36סעיפים  11 ,10לאור סכומי הביטוח
נבקש לתקן ובמקום " "40,000לרשום
"."20,000

עמ'  36סעיפים ,10
11

מאושר

22

נבקש להוסיף " :מתוך משרדי המבוטח".

עמ'  36סעיף 15

מאושר

23

נבקש לציין כי ההשתתפות העצמית למחלת
מקצוע הינה לנפגע.

עמ'  38סעיף 1

מאושר

24

נבקש לבטל את הסעיף

עמ'  38סעיף א

מאושר

25

נבקש למחוק " "6,000ולרשום במקומו
"."15,000

עמ'  39השתתפות
עצמית

ללא שינוי

26

נבקש להוסיף " :עד ."₪ 1,000,000

עמ'  39סעיף ג'

ללא שינוי

27

נבקש להוסיף "לעניין נזקי גוף בלבד".

עמ'  39סעיף ו'

ללא שינוי

28

נבקש להוסיף " :בגין פעילותם של בעלי
המקצועות המפורטים להלן".

עמ'  40המבוטחים
סעיף 1

ללא שינוי

29

נבקש להוסיף " :שבמקצועם נדרשת הסמכה
ספציפית ורישוי ע"פ דין".

עמ'  40המבוטחים
סעיף 2

ללא שינוי

30

נבקש למחוק את המילה "בקשר" ולהוסיף
"במקצועות המפורטים בסעיפים  3 ,2הנ"ל".

עמ'  40המבוטחים
סעיף 4

ללא שינוי

31

נבקש להוסיף "במקצועות המפורטים
בסעיפים  3 ,2הנ"ל".

עמ'  40המבוטחים
סעיף 6

ללא שינוי

32

אחרי המילים " :בגין קבלני משנה" נבקש
להוסיף "במקצועות המפורטים בסעיף
המבוטחים"

עמ'  40סעיף ג 3

ללא שינוי

33

נבקש למחוק את הסעיפים

עמ'  40סעיף ג  6ו7-

מאושר מחיקת
סעיף 7

34

במקום המילים " 3שנים" נבקש לרשום "12
חודשים".

עמ'  41סעיפים ו,
יא

מאושר

35

נבקש למחוק את המילים "חל על כל"
ובמקומו לרשום "אינו מחריג"

עמ'  41סעיף ח

מאושר

39

נבקש לקבל ניסיון תביעות ל 5-שנים

ניסיון תביעות

ללא שינוי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו
חתום עם מסמכי המכרז
אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה!!

