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 סקר עלויות רפת – 3/2022מכרז  – 1הודעה הבהרה מספר 

 

 מענה לשאלות הבהרה

הסעיף במסמכי  
 המכרז

 תשובה פירוט השאלה

מבקשים לצרף נספח הצעת מחיר  5נספח א' סעיף  1
מיועד עם מקום להזין בו את הצעת 

 המחיר.

על גבי יש לרשום את הצעת המחיר 
סגור במעטפה ,של החברה  מסמך 
 .נפרדת 

אישור קיום ביטוח  2
 להסכם 31סעיף  -

 ההתקשרות

האם הזוכה יידרש למילוי נספח אישור 
, ככל וכן נבקש לצרפו ?קיום ביטוח

 כחלק ממסמכי המכרז.

לנספח אישור קיום אין דרישה 
ביטוח. הביטוח  בהתאם לדרישות 

 להסכם ההתקשרות.  31ף בסעי
המועצה שומרת לעצמה את הזכות 

 פוליסה .לדרוש העתק 

אישור קיום ביטוח  3
 29-31 סעיפים -

ההתקשרות להסכם 
אחריות לנזקים  -

 וביטוחשיפוי 

לעיל, ככל ויוגדרו  2בהמשך לשאלה 

 דרישות הביטוח:

נבקש לקבוע כי האחריות לנזקים א. 

 ישירים בלבד 

הספק תוגבל לנזקים "אחריותו של 

ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכול 

מקרה, סכום השיפוי ו/או הפיצוי לו 

יהיה זכאי המזמין/עורך המכרז לא 

יעלה על גובה של פי שניים מגובה שכר 

הטרחה ששולם בפועל לספק עבור 

השירותים נשוא הסכם ההתקשרות. 

הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס 

נגרמו עקב הונאה או לנזקים ישירים ש

 פעולה בזדון של הספק או מי מטעמו".

 הסכם.ההמכרז וללא שינוי מתנאי 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

הסעיף במסמכי  
 המכרז

 תשובה פירוט השאלה

 כמו כן נבקש להוסיף:ב.   3

"סכום האחריות והשיפוי שייווצר 
לספק בהסכם זה יהיו מוגבלים, בכל 
מקרה, בסכום שלא יעלה על פעמיים 

חודשים  12התמורה עבור מערך 
האחרונים בגין השירותים שניתנו 

 בהסכם זה"

 

נבקש לא לנקוב בעלות שעת עבודה  נספח ד' 4

לעובד, אלא להצהיר כי שכר העובד לא 

 יפחת משכר מינימום

שכר העבודה אינו נקוב. נרשם 
שכר מינימום  שהשכר יהיה לפחות 

 .לרבות הפרשות וזכויות לפי כל דין 

 

נבקש כי ה"חתימה על הצהרת  ו'נספח  5

חודשים מתום  36-הסודיות תוגבל ל

 ההתקשרות"

 לא מקובל .

ערבות  – 41סעיף  6
 בנקאית

מציע שהשתתף בהליך הקודם, האם 

ניתן להאריך את תוקף הערבות או 

 שנדרש להנפיק ערבות חדשה

 ניתן להאריך ערבות קיימת

 


