
 יגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי א

 5/2020מכרז 

 

 בהרות מסמך ה
 

מס' סעיף  בקשה/הבהרה/נוסח השאלה 'מס

 ועמוד

 תשובות 

1.  
נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף. במידה וחל 

   שינוי בסכום הביטוח, נבקש לקבל עדכון. 

עמ'  2.2סעיף 

22  

 ללא שינוי

2.  

נבקשכם לאשר מחיקת המשפט האחרון 

 לעניין תקופת ההתקשרות ובמקומו יבוא 

)יחס סה"כ  LR-הו המלל הבא:  "במידה 

תביעות תלויות/משולמות מול יחס פרמיה 

  .  65%אינו עולה על  משולמת(

עמ'  .3.2סעיף 

22 

 מאושר

3.  
 נבקשכם לבטל הסעיף מעיקרו. 

 

עמ'  4.2סעיף 

22 

 ללא שינוי

4.  

נבקשכם לבטל הסעיף או לקבל הבהרה 

 לגבי כוונתכם. 

נבקש להבהיר כי הצעתנו מוגשת 

 כמקשה אחת. 

עמ'  5.3סעיף 

23  

שר למקשה קאין  .א

 אחת

אם חלילה ימונה  .ב

מפרק למבטח זכותו 

המבוטח לבטל  של

 ביטוחאת ה

5.  
לעדכן כי נציג החוזה לעניין חוזה  כם נבקש

 זה, יהא חתם עסקים מטעם חברתנו. 

עמ'  6.2סעיף 

23 

ו במכרז את שם רשמ

 הנציג

6.  
לקבל הבהרה לעניין פרמיה נבקשכם 

 בתוספות וכד' . 

 

עמ'  7.4סעיף 

24 

לות עבור תוספת של הגד

גבול אחריות  או שווי 

 תיגבה פרמיה נוספת

7.  

 

הבהרה , מה ביחס להגדלות , נבקשכם 

 תוספות ושינויים 

 7.5.2סעיף 

  24עמ' 

  6ראה תשובה לשאלה  

 הסעיף נבקשכם למחוק   .8
עמ'  9.5סעיף 

25 

 מאושר

 

 סעיף זה למחוקנבקשכם   .9
עמ'  9.3סעיף 

25 

 שרמאו



מס' סעיף  בקשה/הבהרה/נוסח השאלה 'מס

 ועמוד

 תשובות 

10.  
 

  לבטל סעיף זה. נבקשכם 

עמ'  12סעיף 

26 

 מאושר

 

11.  
 

  למחוק המילים בבאר שבע בלבד נבקשכם 

עמ' 14סעיף 

26 

 נויללא שי

12.  
נבקשכם לאשר הכפפה לתנאי ביט מהדורה 

 למעט אחריות מקצועית  2013

' עמ' גסעיף 

33 

 מאושר

13.  

לאשר נוסח פוליסת אחריות נבקשכם 

מקצועית של הכשרה חברה לביטוח 

 12/2017מהדורה 

עמ' סעיף ד' 

33 

 מאושר

14.  

למחוק המילים "על ידה" בשורה נבקשכם 

על ידי –הראשונה. במקומן יבואו המילים 

  צה"ל.  

עמ'  ו'סעיף 

33 

 ללא שינוי

15.  

 נבקש למחוק המילים "היה ויתברר" 

נבקש להחתים את הספקים/קבלנים על 

בגבולות אחריות  אישור קיום ביטוח

שאינם פחותים מגבולות האחריות 

הקיימים למבוטח. ביטוחיהם יהיו 

 ראשוניים.

עמ'  ט'סעיף 

34 

 ללא שינוי

 

 נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה  .16
עמ'  יא'סעיף 

34 

 ללא שינוי

 

17.  
נבקשכם לאשר בסוף הפסקה את המלל 

 למעט מלאי הבא: 

עמ'  יב'סעיף 

34 

 מאושר

 

18.  

בסוף המשפט את המלל נבקשכם לאשר 

הבא: "אולם אין בביטול החריג בכדי 

לגרוע מזכויות המבטחת ומחובת המבוטח 

 על פי דין" . 

עמ'  יז'סעיף 

34 

 מאושר

 נבקשכם למחוק סעיף זה .   .19
עמ' סעיף כו' 

35 

 נויללא שי

 

 למחוק סעיף זה. נבקשכם   .20
עמ' סעיף כח' 

35  

 1ף יהיה הסכום בסעי

ללא  , השאר ₪מיליון 

 שינוי

 נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה  .21
עמ'  לח'סעיף 

35 

 נוישיללא 



מס' סעיף  בקשה/הבהרה/נוסח השאלה 'מס

 ועמוד

 תשובות 

 . נבקשכם לאשר מחיקת המלל   .22
עמ'  6-7סעיף 

37 

 נוישיללא 

 נבקשכם לאשר מחיקת המלל  .  .23
עמוד  13סעיף 

36 

 נוישיללא 

24.  
נבקשכם להוסיף המילים "ממשרדים 

 בלבד". 

עמוד  15סעיף 

36 

 מאושר

 נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף   .25
סעיף א' עמוד 

38 

 מאושר

26.  

נבקשכם לאשר הוספת המלל " שווי עבודה 

השתתפות ₪  50,000מקסימלי עד לסך 

 ₪. " 10,000עצמית 

סעיף ג' עמוד 

38 

 ללא שינוי

27.  
נבקשכם לשנות את גבול האחריות 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  400,000ל

סעיף ה' עמוד 

39 

 ללא שינוי

28.  
ביחס למבוטחים, גמלאים ופורשים של 

 האיגוד, נבקש לקבל הבהרה מה הקשר. 

עמוד  6סעיף 

40 

 run offן מעי

 נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף   .29
עמוד  6סעיף 

40 

 ללא שינוי

 נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף   .30
עמוד  7סעיף 

40 

 מאושר

 נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף   .31
סעיף ו' עמוד 

41 

תקופת הגילוי תהיה עד 

 חודשים 12

 נבקשכם לאשר מחיקת הסעיף   .32
סעיף יא' 

 41עמוד 

 3במקום  -אושר שינוימ

שנה, השאר  1שנים יהיה 

 ללא שינוי

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם 
 המכרז מסמכי

 !! אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה


