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 002/2021מכרז מספר 

 להלן תשובות לשאלות שנשאלו בהליך שאלות הבהרה. 
 
 

מס' סעיף ומספר   שאלה/בקשה/הבהרה  מספר שאלה 
 עמוד 

 תשובות 

במידה ולא נוכל   .1
להתחייב להארכת  

תקופת ההתקשרות  
מדי שנה האם  
הצעתנו תהיה  

 רלוונטית? 

עמ'   3.2מס' סעיף 
 21עמ'  +  7

 לא 

יש לנו שינויי מלל   .2
והסתייגויות למסמכי  
המכרז. האם הצעתנו  

 תהיה רלוונטית? 

  12.1מס' סעיף 
 13עמ' 

 
 לא 

לא נוכל לאשר   .3
ולחתום כי כל מלל  

חדש/מחיקה ושינוי  
אשר ייעשו במסמכי  

המכרז לא תקף.  
האם הצעה תהיה  

 רלוונטית? 

  12.2מס' סעיף 
 13עמ' 

 לא 

שמאות לשערוך  סקר  .4
המזמין לא יוכל   –

לערוך בסקר שינויים  
ולקבוע בו ערכים.  

האם הצעתנו תהיה  
 רלוונטית? 

עמ'   2.2מס' סעיף 
21 

 לא 

  2018/17תנאי פיסגה  .5
 האם רלוונטי? 

מס' סעיף ג עמ'  
32 

ישנה התייחסות  
 לכך במכרז 
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בגין איזה   .6
עיסוק/שירותים  

נדרשת הצעה  
 לאחריות מקצועית? 

סעיף ד עמ'  מס' 
45 

עיסוקי הרשות,  
על פי המותר לה  

 על פי החוק 

במידה ולא תוגש   .7
הצעה לאחריות  
מקצועית האם  

ההצעה תהיה  
 רלוונטית? 

 לא  

לעניין ביטוחי   .8
החבויות, מי  

הגורמים בפניהם  
 התחייב המבוטח ? 

מס' סעיף טז עמ'  
33 

הזוכה יקבל מידע  
 ככל שיתאפשר 

השתתפות עצמית   .9
דירות מגורים תהיה  

₪.   500גבוהה מעל 
האם הצעתנו תהיה  

 רלוונטית? 

סעיף השתתפות  
 35עצמית עמ'  

יש לרשום איזה  
השתתפות עצמית  

מבוקשת על ידי  
 המבטח 

מה תהיה   . 10
ההתייחסות בנודע  

לדרישות מיגון  
בהמשך לביצוע  

 סקרים? 

כפי שיוסכם על   
 ידי הרשות 

סגין מה היתה   . 11
  התביעה באש והאם

נעשו שיפורים על  
 מנת שלא תשנה? 

 לא זכור  

האם ביטוח ציוד   12
אלקטרוני הנו שיורי  

? 

 כן  

 
 

מס' 
 סד'

מס' עמוד  השאלה 
 וסעיף 

 תשובה 

מבקש להוסיף בתחילת המשפט את   1
 המילים "אם ירצה" 

  21עמ' 
 2.2סעיף  

 מאושר 

מבקש למחוק את המילים "החלפת   2
באישור  נציג חברת הביטוח מותנית 
 מוקדם של המזמין, בכתב."

  22עמ' 
 6.2סעיף  

 מאושר 

מבקש למחוק את המילה "שישה,   3
ולרשום במקומה "חמישה" )בהתאם  

 למכרז בסוף הטבלה(.  18לרשום בעמ' 

  23עמ' 
סעיף  
8.1.1 

 מאושר 

מבקש למחוק את הסיומת, החל   4
מהמילים "לרבות הזכות לדרוש  

 תשלום...." עד סוף הפיסקה 

  24עמ' 
 13.1סעיף  

 מאושר 

מבקש להוסיף בסוף המשפט, ובלבד   5
שהמזמין לא ערך שינויים או שינה  
 ערכים בשיערוך, לגבי הרכוש הנזוק 

  35עמ' 
 סעיף ב 

 מאושר 
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)התנאים   –מבקש למחוק את הסעיף  6
יהיו כפי תנאי הפוליסה, כולל הימצאות  

 סימני אלימות בכניסה ו/או ביציאה( 
ולחילופין להוסיף בסוף הסעיף את  

המילים "בתנאי כי החדירה או היציאה  
מהמבנים ו/או מהחצרים בוצעו  
באלימות ובכוח ונשארו סימנים  

המעידים על החדירה או היציאה  
 כאמור" 

  35עמ' 
 סעיף ד 

כיסוי פריצה יהיה כפי  
התנאים הרשומים  

 בפוליסה.  
למען הסר ספק, כיסוי  

פריצה לדירה יהיה כפי  
 הפוליסה התקנית. 

 

  36עמ'  ₪  50,000-מבקש לתקן את הסכום ל 7
  –בטבלה  

 גניבה 

 מאושר 

  39עמ'  מבקש לבטל את הסעיף  8
 סעיף ב 

 לא מאושר 

- מבקש לתקן את גבול האחריות ל 9
400,000   ₪ 

  39עמ' 
 סעיף יא 

 מאושר 

מבקש הוספת המילים "שאינו שונה   10
מהותית מהמתואר לעיל", בסוף  

 המשפט. 

  41עמ' 
הגדרת  
 העיסוק 

 מאושר 

מבקש להוסיף לאחר המילים "או לא   11
יערך אחר תחתיו" את המילים  

 "בהוראת המבטח",  

  41עמ' 
 סעיף ה 

 לא מאושר 

  6- מבקש לתקן את תקופת הגילוי ל 12
 חודשים 

  41עמ' 
 סעיף ה 

 מאושר 

מבקש להוסיף את המילים "שיורי   13
 לביטוח אש מורחב" 

  42עמ' 
 בכותרת 

 מאושר 

- " ל3.2מבקש תיקון המילים "סייג  14
 " 3.7סייג "

  33עמ' 
 סעיף ד 

סעיף ד מוחלף בנוסח :  
"הכיסוי יחול על טיסה  

 ". מסחרית רגילה
 

 
 


