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 התייחסות העירייה שאלת הבהרה סעיף קפר עמוד

 מקובל      בשורה הראשונה בפסקת הנדון אחרי המילה "ביטוחים" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר"   33

 נדחה בשורה הראשונה אחרי המילה "המלא" נבקש להוסיף את המילים "למעט מלאי" 1.1 1 33

33 

1 1.2 
 הביטוח" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מסכומי"בשורה הראשונה אחרי המילה "

 בשורה השנייה אחרי המילה "אחריות" נבקש להוסיף את המילה "הינם"

 מקובל  .א

 מקובל .ב

33 
)מיליון דולר ארה"ב( ולהחליפן  1,000,000אחרי המילה "ורכוש" נבקש למחוק את המילים " 1.2 1

 מקובל כחלופה נוספת "₪ 4,000,000במילים "

33 

1 1.2.1.
2 

בשורה השנייה אחרי המילה "מטעמו נבקש למחוק את המילים "כולל עקב פעולה מקצועית 
 רשלנית"

לא ניתן לקבל את המחיקה, אולם ניתן     
לקבל כחלופה הכללה לנדרש באשר לאחריות 
שנובעת מפעולה מקצועית רשלנית במסגרת 
ביטוח אחריות מקצועית שלא יפחת מסך של 

ר יכלול את העירייה ואש ₪ 2,000,000
כמבוטחת בכפוף לאחריות צולבת ובהתאם 

 ליתר ההתחייבויות באישור.

33 

בשורה הראשונה אחרי המילים "החוקית של" נבקש למחוק את המילה "המעסיק" ולהחליפה  1.2.2 1
 במילה "המבוטח"

מיליון  )חמישה 5,000,000בשורה השלישית אחרי המילה "ועובדיהם" נבקש למחוק את המילים "
 (" ₪)עשרים מיליון  ₪ 20,000,000דולר ארה"ב( ולהחליפן במילים "שבשירותו , 

 בשורה החמישית אחרי המילה "כלשהי" נבקש להוסיף את המילים "כלפי מי מהנ"ל"

 מקובל .א

 מקובל כחלופה נוספת .ב

 מקובל .ג

33 
1 1.2.3.

 מקובל כחלופה נוספת " 10/8/04לא לפני ה בשורה השנייה אחרי המילה "מביניהם" נבקש להוסיף את המילים "אך  1

33 
1 1.2.3.

2 
בשורה השנייה אחרי המילה "הביטוח" נבקש להוסיף את המילים "כפוף לכך כי לא נרכשה 

 מקובל פוליסה חלופית"

33 
1 1.2.3.

3 
בשורה השנייה אחרי המילה "המבוטח" נבקש להוסיף את המילים "ביטוח חבות כלפי צד ג' 

 מקובל כחלופה נוספת מוצר הינם בגבולות אחריות משולבים"וביטוח חבות ה

34 

2 2.1 

 בשורה הרביעית אחרי המילה "בהלה" נבקש למחוק את המילים "חומרים רעילים או מזיקים"
בשורה החמישית אחרי המילה "תאונתי" נבקש להוסיף את המילים "פתאומי ובלתי צפוי", 

 לים "חבות כלפי"אחרי המילה "עבודה" נבקש להוסיף את המי
בשורה השביעית נבקש למחוק את המילים "מבוטחים לחוק" ולהחליפן במילים "חייבים בביטוח 

 בהתאם לחוק"

 מקובל .א

 מקובל .ב

לפני מהמילה "קבלני" ירשם "בגין  .ג
 ו/או כלפי"

 מקובל כחלופה נוספת  .ד

 מקובל שנעשה בתום לב" בשורה השנייה אחרי המילה "בלעדית" נבקש להוסיף את המילים "ובלבד 2.4.1 2 34

34 
בשורה השנייה אחרי המילה "האמור" נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שנעשה בתום לב  2.4.2 2

 מקובל  .א שהתביעה הוגשה במהלך תקופת הביטוח" –ולעניין חבות מוצר 



 67/2018וטא מכרז ז– 11.12.18מסמך שינויים והבהרות מיום 
 מערכת קשר

 

 נדחה .ב

34 

  

 נבקש להוסיף את החותמות הבאות :
 ר ביטוח זה כלולים בגבולות "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישו

 האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"

  גבולות האחריות/סוכני הביטוח המצוינים באישור ביטוח זה יחולו על כל"
העבודות/הפעילויות )באופן כולל( של כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל )ביחד(,לרבות 

זה , האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד  העבודה נשוא אישור
 כמה שלא שונו במפורש בהתאם לאמור באישור זה"

  אישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה באישור בלבד ובתום התקופה הנקובה"
האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל אף אם תוארך ו/או תחודש תקופת  –באישור 

פוליסה, הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור חדש בכתב הביטוח של ה
 מחברת הביטוח"

 

 מקובל .א

 מקובל .ב

לקבל את תוספת החותמת   לא ניתן .ג
 באשר לתוקף אישור הביטוח. 

מצ"ב נוסח חלופי לחותמת המקובל על 
 משרדנו ועל חברות הביטוח 

"אישור זה חל לתקופת הביטוח הנקובה בו 
יוארך תוקף ולכל תקופה נוספת אליה 

 האישור. 
בתום התקופה הנ"ל לא יהיה תוקף לאישור 

אף אם הוארך או תחודש תקופת הביטוח של 
אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או   הפוליסה.

לפגוע מהכיסוי הביטוחי של מקרי ביטוח 
 שאירעו בתקופה בה היה האישור בתוקף. 
כמו כן אין באמור לעיל כדי לפגוע ,בכיסוי 

וליסות על בסיס "מועד התביעה" הביטוחי בפ
אם בעת מסירת ההודעה על תביעה או על 

  נסיבות העלולות להביא להגשת תביעה
הפוליסה או תקופת הגילוי והדיווח המוארכת 

 הקבועה בה היו בתוקף."
 

28 

"ביטוחי החבויות המפורטים בנספח   -מבוקש למחוק הנוסח הקיים ולאשר נוסח חלופי כלהלן  33.3 33
יורחבו לשפות את העירייה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ובדין הפועלים מטעמו  2ג'

ולעניין חבות מעבידים ככול שהעירייה תיחשב כמעביד של עובדי הקבלן. לעניין ביטוח חבות 
 המוצר, הוא יוחזק ע"י הקבלן לתקופה נוספת של שנתיים בלבד לאחר תום תקופת ההסכם"

 נדחה

 נדחה מבוקש לסייג כי תיחשב הפרה יסודית רק הפרה ביטוחית שהיא מהותית.   34.1 34 

 יום. 14יום יצוין  30מקובל, אולם במקום  יום לפחות".  30"בכפוף לשליחת התרעה מוקדמת בכתב לקבלן של  –מבוקש להוסיף  34.2  

 

נספח  
 7ב'

 צרכןנבקש להצמיד את הערבות למדד המחירים ל  -  נוסח ערבות הצעה

ערבות השתתפות  מצורף מטה נוסחמקובל, 
 החדש, 7כנספח ב'/מסומנת מתוקנת 

נוסח ערבות ההשתתפות שצורפה לחוב'  
 המכרז מבוטל.

  ללא שינוי בהוראות המכרז/ההסכם, לציין כי  ? מדובר בתנאי סף95%להתייחסות הנדסה, האם ניתן להתחייב לכיסוי קליטה של לפחות  6.6תנאי 3
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 תצהיר וכתב התחייבות 4בנספח ב' 1ראה גם סעיף  ם
שאלת הבהרה: נבקש להבהיר כי כיסוי הקליטה יהיה בהתאם לתנאי הרישיון של משרד 

והמציע יעשה ככל שניתן שטווח הקליטה יכסה לפחות  התקשורת ובכפוף להגבלות תכסית
לפחות מתחום השיפוט של עיריית עכו. לפיכך, מבוקש להוסיף אחרי המילים "בעל טווח  95%

הרישיון של משרד התקשורת, והמציע יעשה ככל שניתן  קליטה" את המילים "על פי תנאי
משטח תחום השיפוט של עיריית עכו". השינוי יהיה בהתאם גם  95%שטווח הקליטה יכסה 

 תצהיר וכתב התחייבות 4בנספח ב' 1לסעיף 

בהליך קודם בו נבחר זוכה התבצעה בדיקה 
 .כיסוי 98 %ה אשר הגיעה לוסקר אודות קליט

3 

תנאי
 ם

6.7 
14.7 

לפי תנאי סף זה, המשתתף צריך להיות הבעלים של מעבדת היצרן של הטובין המוצעים על ידו עם 
חלפים מקוריים. האם מוטורולה ישראל היא הבעלים של מעבדת היצרן של כל הטובין אשר 

יש לבקש בשאלת הבהרה ם בתנאי, עומדים להיות מוצעים במסגרת הצעה זו?  במידה ולא עומדי
אפשרות להציג אישור הסמכה ממעבדת היצרן של הטובין שהמשתתף רשאי לספק ו/או לתחזק 

   את הטובין.
  הצעת המשתתף 1בנספח ב' 6.7ראה גם סעיף 

המשתתף נדרש להציג אסמכתא כי הוא  בעל 
מעבדה מוסמכת יצרן של הטובין המוצעים על 

 . ידו עם חלפים מקוריים

4 

תנאי
 ם

להתייחסות הנדסה, האם ניתן להציג אישור של משרד התקשורת על שם מוטורולה ישראל לכל  14.3
 הציוד אשר מסופק על ידי המציע? ככל שלא, יש לבקש בשאלת הבהרה להסתמך על קבלן משנה

 
 ללא שינוי בהוראות המכרז/ההסכם

4 

תנאי
 ם

14.5-
14.6 

הנדרש ואישור ריתוק משק"י על שם מוטורולה  להתייחסות הנדסה, האם יש את תו התקן
 ישראל. ככל שלא, יש לבקש בשאלת הבהרה להסתמך על ניסיון של קבלן משנה

  הצעת המשתתף 1בנספח ב' 6.5-ו 6.4ראה גם סעיפים 

 ללא שינוי בהוראות המכרז/ההסכם

4 

תנאי
 ם

ולת הצפנה במכשיר להתייחסות הנדסה, השגת אסמכתא להגנת סייבר מקסימאלית אודות יכ 14.8
 קשר

  הצעת המשתתף 1בנספח ב' 6.8ראה גם סעיף 

 ללא שינוי בהוראות המכרז/ההסכם

6 

תנאי
 ם

  -לתשומת לבכם, כי הזוכה ייתן עדיפות בביצוע השירותים לתושבי העיר עכו 23
 לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו 30% -
די הזוכה לשם ביצוע השירותים ירכשו, ככל הניתן, מהחומרים שירכשו על י 30% -

 מתושבי העיר עכו. 
שאלת הבהרה: מדובר בתנאי לא מידתי ולא סביר שאינו רלוונטי למהות המכרז ולתנאיו. 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 

 ללא שינוי בהוראות המכרז

10 

נספח 

 1ב'

הצעת 

המשת

ה של המכשירים הקיימים בעירייה לתדר כוללת צריב להתייחסות הנדסה, הצעת המשתתף 8.3
החדש, אחזקה ותחזוקה שוטפת של השירותים, לרבות אספקת מכשיר חלופי למכשירים 

 הדרושים לתיקון. 
לא ברורה האם יש כוונה שהתחזוקה תכלול גם את המכשירים הקיימים. במידה וכן, האם ידוע 

 ההבהרה המבוקשת מקובלת
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האם יש להם כיום אחריות ותחזוקה אילו מכשירים קיימים העירייה וכמה? מה גיל המכשירים?  תף
 ועל ידי מי? אני לא רואה שורה בהצעת מחיר שמתייחסת לתחזוקה של הציוד הקיים בכלל. 

על כל מקרה עדיף שיהיה ברור ולהבהיר בשאלת הבהרה כי התחזוקה כאמור אינה כוללת 
עצמו  מכשירים קיימים. רק יש לקחת בחשבון שאם השאלה הזו לא תתקבל, הזוכה לוקח על

 אחריות גם על המכשירים הקיימים. 
שאלת הבהרה: נבקש להבהיר כי האחזקה והתחזוקה השוטפת של השירותים כאמור בסעיף 

 מתייחסת לציוד החדש שיסופק במסגרת המכרז בלבד. 
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 החדש 7נספח ב'/

 תאריך: _________        לכבוד
 ית עכועירי

 עכו, 35ויצמן 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

ש"ח(  עשר אלף) ₪ 10,000( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 מערכת קשר – 67/2018 זוטאמכרז שתתפות המשתתף בהוזאת בקשר עם 

 לבין 2018 אוקטוברעבור חודש ההתייקרות בין המדד שפורסם  בשיעורצרכן , צמוד למדד המחירים לם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבי
דרישתכם יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14תוך  המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות,

לשהי בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כ
 שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
רישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דאתם תהיו 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 בכלל. 11.03.19קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 11.03.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 זו בטלה ומבוטלת. רבותינוע  11.03.19יוםלאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
               __________________ 
 בנק                                                                                                   


