
 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 مجلس جت المحلي

 

1 
 

  
 

 11.4.2022לכבוד,                                                                                                    
   11/2022המציעים במכרז פומבי מספר 

 מועצה מקומית ג'ת 
 

 שלום וברכה, 
 

 שירותי ביטוח    למתן  11.2022שאלות הבהרה למכרז פומבי מענה הנדון:                                

 להלן תשובות המועצה לשאלות הפרטניות של המציעים על פי שאלות ההבהרה שנשלחו:      
 

במכרז/   מס"ד    
 במפרט/ 

 בנספח  

מס'  
 סעיף   

 תשובות   פירוט  שאלה/בקשה להבהרה  

  – מפרקי הביטוח המבוקשים במפרט למען הסר ספק סייג רשלנות רבתי בכל אחד  כללי    1
לענף הרלוונטי , כי לכך  הסעיף הדן בביטול  הסייג בכל   2016בתוקף כלשונו בנוסח ביט 

 בטל ומבוטל – מקום במפרט 

 הבקשה מתקבלת 

המשפט " בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות   כללי    2
 - הנוסח של נספח זה." יגבר  –ולשינויים שבנספח זה  

 מבוטלות   ומוחלפות במילים

)למעט אחריות מקצועית( והצעתנו למכרז   2016"תנאי הכיסוי בהתאם לנוסח ביט  
11.2022   

. בכל מקרה של   -------יועץ  ביטוח מיום   –ע"ג המפרט שנערך ע"י ראובן קוניאק 
 נאי הצעתנו למכרז"  סתירה בין האמור בפוליסה לבין האמור בהצעתנו למכרז יחולו ת 

 הבקשה נדחית 

האם קיים סיכון מיוחד ו/או חריג כלשהו שמבטח סביר היה מבקש לדעת עליו ולא נשאל   כללי    3
 לגביו כאן?  

 

 הכל כפי שמוצג במסמכי

 המכרז 
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לאור כך כי במכרז פרק צד שלישי ופרק אחריות מקצועית הכוללים "אפשרות א   כללי   4
 ואפשרות ב" 

 מבקשים קביעה ברורה וחד משמעית אנו 

 לקריטריונים לבחירת הזוכה לרבות ציון מפורט של שילוב האפשרויות .  

 וזאת על מנת לאפשר הליך מכרזי תקין 

 
 

 המועצה שומרת לעצמה  

 את הזכות לבחור בכל  

 אחת מהאופציות  

 לאחר ההודעה על זכייה 

  כללי    5

מגפות )קורונה( וסייג סייבר לפי נוסח לכל אחת מהפוליסות יתווספו סייג 
 המצ"ב

 

 הבקשה מתקבלת

בכל הפוליסות יירשם כי פעילות כלשהי של המבוטח מתקיימת בהתאם  כללי   6
לדרישות כל דין/תקנה /צו וברשות המבוטח קיימים כל האישורים עדכניים 

 והצגתם למבטח בכל עת שיידרש

 הבקשה מתקבלת

 האם ברשות המועצה חברה לפיתוח כלכלי?    כללי   7

 במידה וכן:  

אנו מבקשים לקבל את תיאור מדויק של הפעילויות שלה, נתוני מחזור הפעילות ומידע  
 ביחס למבטח קיים ? 

 אין

 האם בשטח המועצה אתרים לפינוי/הטמנה/מעבר  פסולת?  כללי   8

 יים שלו.  במידה וכן,  מי הגוף שמפעיל אותם ופרטי הביטוחים העצמא 

אין אך הרשות עומדת  
 לפרסם מכרז כזה בקרוב

 האם ברשות המועצה חברת שמירה?  כללי   9

 במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה. 

 אין

 אין האם ברשות המועצה חברת הסעות?  כללי   10
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 במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה. 

 ברשות המועצה קיימים אצטדיונים, מגרשי ספורט ) שלא במסגרת מוסדות חינוך ( ? האם  כללי   11

במידה וכן, אנו מבקשים מידע ביחס לגורם המבצע עבודות תחזוקה ופרטי איש קשר , ככל  
 שנזכה במכרז, אנו נבצע סקר הגנות ובטיחות . 

קיים אצטדיון אחד חדש 
שנפתח לפני כחודשיים, 

התחזוקה השוטפת תתבצע  
ע"י מחלקת הנדסה  

באמצעות קבלני המועצה 
 בהתאם לצורך.

חופים מכל סוג שהוא, נחלים, אגמים, מקווה מים,  האם באחריות  המועצה   קיימים  כללי   12
 מאגרי מים עיליים ו/או תת קרקעיים שהמועצה אחראית בגינם? 

 

 אין

 אין האם בתחום המועצה  קיימים מקומות קדושים ו/או אתרי עליה לרגל לקהל הרחב?   כללי    13

בכל הפוליסות יירשם: הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות כלשהם השייכים לתאגיד   כללי   14
 המים  ו/או מכון טיהור שפכים )מט"ש(.  

 הבקשה מתקבלת 

 המועצה  ?  מי הגורם המספק מים לתושבים בשטח כללי   15

 אנו מבקשים פרטים ביחס לביטוחים שאותם מקיים הגורם המספק מים. 

תאגיד    -תאגיד מי עירון
   עצמאי

 

תחול גם על יתר פרקי הביטוח לכל ענין   –הגדרת "תשתיות מוניציפליות"  פרק ביטוח רכוש  כללי   16
 התשתיות המוניציפליות 

 הבקשה מתקבלת 

 הבקשה נדחית  מבוטלות –המילים "ו/או טענה לגבי ביטוח חסר"   סעיף ז     3עמ'  17

 הבקשה נדחית מבוטלת  –המילה "שיורית"   5שורה   –"גופים שלובים"  2סיפא   ב  6סעיף     6עמ'  18

 הבקשה מתקבלת  בסוף הסיפא ,  תתוספנה המילים "כפוף להודעה  בכתב למבטח " 3סיפא  

 

 

לפני תחילת הסיפא, תתוספנה המילים "כפוף לאישור בכתב מאת    1, שורה 3סיפא   ב 6סעיף     6עמ'  19
 הבקשה נדחיתהמבטח" 
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הבקשה  המילים " בחמישה תשלומים " מוחלפות במילים "בארבעה תשלומים"  1שורה     7סעיף     6עמ'  20
 נדחית 

מוחלפות במילים "מיום תחילת הביטוח"    –יום "  35או לחלופין המילים "תוך שוטף + 
 הבקשה נדחית 

 

 הבקשה מתקבלת  , המילים "פתח תקווה " מבוטלות ומוחלפות במילה "ג'ת"  1שורה   א  4סעיף   12עמ'  21
 

טבלת     13עמ'  22
סיכום  

הפרמיות  
 לתשלום  

 קריטריונים ברורים לקביעת ההצעה הזוכה אנו חוזרים על בקשתנו לעיל לקבוע  

 לאור שתי אפשרויות בפרק צד שלישי ואחריות מקצועית  

 הבקשה נדחית 

סעיף   22עמ'  23
11.3 

 הבקשה נדחית  מבוטלות    –המילים "או אחריה "  
 

סעיף     22עמ'  24
11.5 

 מבוטלות    –המילים "חוזית ו/או"  

 תנאי הצעה זו מיועדים למועצה מקומית ג'ת  

 בלבד. 

 

 
 

 הבקשה נדחית 

סעיף     22עמ'  25
11.1 

 הבקשה מתקבלת  בסוף הסעיף תתוספנה המילים "בגין מעשי ומחדלי המועצה"  
 

סעיף     22עמ'  26
11.12 

 הבקשה נדחית  מבוטלות   –המילים "...או על פי חוזה אשר הרשות הינה צד לו"  

 הבקשה מתקבלת  הגדרת הרכוש הנכלל בסעיף זה  תחול  על כל פרקי הביטוח.   –לעניין תשתית מוניציפלית    1.3סעיף     24עמ'  27
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 הבקשה נדחית  בסוף   הסעיף תתוספנה המילים " וכן פרעות ומהומות"   4.2סעיף     24עמ'  28
 

 הבקשה מתקבלת  "  כתוצאה מנזקי טבעבסוף הסעיף תתוספנה המילים "שלא  4.3סעיף     24עמ'  29
 

 "  10%" מוחלפת בספרה "5%הספרה " 1שורה     4.5סעיף     24עמ'  30

 הבקשה נדחית ₪ " תתוספנה המילים "לאתר"   200,000 -ואחרי המילים "ולא פחות מ

₪   500,000-ש"ח ולא מיותר מ 50,000מהנזק מינ'  10%תקרא: "נזקים אחרים    2שורה  
 לאתר  

 הבקשה נדחית; מטר"   500שטח מעגלי רציף ברדיוס  אתר פירושו

 

   6סעיף     25עמ' 31
הרחבות  
 לפוליסה  

 הבקשה נדחית₪ לפריט"   50,000תתוספנה המילים "עד לסך   –  6.8סעיף  

 הבקשה נדחית₪ לפריט"   50,000תתוספנה המילים "עד לסך   -  6.9סעיף  

 

₪   500,000"ציוד נייד ונגררים" תתוספנה המילים " עד לסך  הכותרת, אחרי המילים     7.8סעיף     27עמ'  32
₪ לפריט כנגד סיכוני אש ורעידת אדמה  בלבד   50,000למקרה ולתקופת הביטוח עד לסך 

 הבקשה נדחית  ובערכי שיפוי בלבד"

למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוחי לפי הרחבה זו לא יחול על אובדן ו/או נזק כלשהו  
  – הסיכונים המבוטחים  2ל יתר הסיכונים המפורטים בפרק הקשור ו/או הנובע מכ

 הבקשה נדחית  2016במסגרת פרק א " מנוסח ביט  

 

 הסעיף מבוטל   7.9סעיף     27עמ'  33

 29סעיף זה נוגד את האמור בסעיף יב מעמ' 

 הבקשה נדחית 

סעיף     28עמ'  34
   3א.

 מבוטל   – הסעיף 

 לעיל  25עמ'  6.14נוגד את האמור בסעיף  

 הבקשה נדחית 

 מבוטל   – הסעיף    3סעיף ו.   29עמ'  35
 

 הבקשה נדחית 

 הבקשה נדחית  מבוטל   – הסעיף  סעיף יג   29עמ'  36
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 הבקשה נדחית    מבוטל   -הסעיף  סעיף יז    30עמ'  37
 

סעיף יח   30עמ'  38
2 

 הבקשה נדחית    ₪ למקרה ולתקופת הביטוח"  100,000בסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד לסך 

סעיף יח   30עמ'  39
3    

 הבקשה נדחית  מבוטל  – הסעיף 
 

סעיף יח     30עמ'  40
4   

 הבקשה נדחית    מבוטל – הסעיף 
 

 הבקשה נדחית  מבוטל  – הסעיף  סעיף כא     30עמ'  41
 

 הבקשה נדחית  ₪ "   20,000מוחלף בסכום " –₪"    15,000הסכום  " – לעובדי משרד    6סעיף    31עמ'  42

+   32עמ'  43
33 

נספח  
הרחבות  
 ושינויים  

 הבקשה נדחית מבוטל  – סעיף א 

 הבקשה נדחית  מבוטל –  סעיף ב

 הבקשה נדחית מבוטל  –  סעיף ד

 הבקשה נדחית  מבוטל   –סעיף ו  

 

 הבקשה נדחית  תתוספנה המילים "כפוף לרשימת הציוד בערכי הציוד כחדש"     1פרק    34עמ'  44
 

 הבקשה נדחית    מבוטל    – הסעיף  2סעיף     35עמ'  45

 הבקשה נדחית  מבוטל   –   1סעיף כז  סעיף כז   36עמ'  46

 

 

 הבקשה נדחית  מבוטל -  5סעיף כז 

 

 הבקשה נדחית  מבוטל   –א   1  סעיף כט סעיף כט       36עמ'  47
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 הבקשה נדחית   מבוטל    – 3סעיף  ל  סעיף ל    36עמ'  48

 הבקשה נדחית מבוטל  –  4סעיף ל 

 

 הבקשה נדחית  מבוטל על כל תתי סעיפיו  – הסעיף  סעיף לא     36עמ'  49

 הבקשה נדחית  מבוטל  -הסעיף  סעיף לב   37עמ'  50

₪ לתובע בגין כל אובדן ו/או נזק    100,000המבטח לא יהיה אחראי עבור  הסעיף יקרא :     4סעיף     38עמ'  51
 ש"ח ראשונים בגין כל נזק אחר.   100,000הקשור ו/או הנובע מנזקי טבע וכן עבור  

 

 הבקשה נדחית 

 הבקשה נדחית   מבוטלות -המילים "קבועה ומתמשכת לתושבים"  6.4סעיף   38עמ'  52
 

תתוספנה המלים "ובתנאי כי פעילות כלשהי מתקיימת בכפוף לדרישות כל    –  6.11סעיף      38עמ'  53
 דין/תקנה/צו וברשות המבוטח כל האישורים  

 מכל הגורמים הרלוונטיים והצגתם למבטח בכל עת שיידרש.  

 הבקשה מתקבלת 

נספח      40עמ'  54
הרחבות  
 ושינויים  

 הבקשה נדחית מבוטל  -סעיף א

 הבקשה נדחית מבוטל  –  סעיף ד

 הבקשה נדחית מבוטל   -סעיף ה

 הבקשה נדחית  מבוטל  -סעיף ו

 הבקשה נדחית מבוטל   -סעיף י

 

 
 

 

 הבקשה נדחית  מבוטל  –סעיף יב      41עמ'  55

 הבקשה נדחית מבוטל   –סעיף יח 

 

 הבקשה נדחית  מבוטלות   –המילים "ו/או הפועלים מטעמו"   2שורה –  1.1סעיף      43עמ'  56
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  43עמ'  57

  –  4סעיף  
השתתפו 

 ת עצמית  

 הסעיף ייקרא: 

 

  

 ₪ מכל תביעה בגין מהנדס המועצה ו/או הוועדה לתכנון ובניה   200,000

 ₪  בגין יתר המקצועות  100,000

 ₪ בגין הרחב חבות המוצע  50,000

 נדחית הבקשה 

 מבוטלת    - 2סיפא -   10סעיף      46עמ'  58

 

 הבקשה נדחית 

 הסעיף מבוטל ומוחלף בנוסח הבא: סעיף יג   46עמ'  59

 אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.

 הבקשה נדחית 

הפוליסה   60
לביטוח  
אחריות  

 מוצר  

-46עמ' 
47 

נספח  
הרחבות  
 ושינויים 

 הבקשה נדחית   מבוטל  – סעיף א 

 הבקשה נדחית מבוטל  – סעיף ב 

 הבקשה נדחית מבוטל  –  1סעיף ד 

 
 

 

 מבוטל    -6.4סעיף      48עמ'  61

  

 הבקשה נדחית 

 הבקשה נדחית מבוטל  -סעיף ג    48עמ'  62

 הבקשה נדחית מבוטל   –סעיף ד  

 

  הבקשה נדחית מבוטל   - 1הסעיף ז     49עמ'  63



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 مجلس جت المحلي

 

9 
 

 הבקשה נדחית מבוטל  –  4סעיף ז' 

 הבקשה נדחית מבוטל  –  5סעיף ז  

 

מסמך או נספח אליו  עמוד מס"ד 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 םירלוונטי

 נוסח השאלה /הבקשה

 פרמיות בין ענפי הביטוח השונים ובלבד שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא ישתנהנבקש אישורכם כי לנייד   כללי  1

 יחד עם זאת המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע חלק מהביטוחים.. הבקשה מתקבלת

 

 האם לרשות יש מכון טיהור שפכים?  כללי  2
במידה והמועצה מספקת מים ו/או  מכוני טיהור שפכים. שלנבקש לציין כי הביטוח לא יחול על רכוש ו/או חבויות 

 אין לרשות מכון טיהור נדרש כיסוי לתאגיד המים יש לציין במפורש.

לנוסח  בהמשך לדרישת מבטחי משנה, נבקש את אישורכם להוסיף חריג מגפות  וחריג סייבר בהתאם   כללי  3

 הבקשה מתקבלת המצ"ב.

  כללי  4

  

לאור ניסיון התביעות ועל מנת שנוכל להכין הצעה למכרז נבקש פרטים ביחס להשתתפויות העצמיות לתקופה אליהן 
 ( :2019 – 2015מתייחס ניסיון התביעות )שנים 

 פוליסת אש: .1
 נזקי טבע . .1.1
 נזקי זדון והצתות. .1.2

 
 

 כל נזק אחר. .1.3
 פוליסת צד שלישי: .2

 בגין נזקי טבע והצפות. .2.1
 נזק מתשתיות. .2.2
 לכל נזק אחר. .2.3

 פוליסת חבות מעבידים: .3
 לתאונת עבודה. .3.1
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 פוליסת אחריות מקצועית. .4
 אחריות מקצועית למחלקת המהנדס והולת"ב. 4.1
 כל נזק אחר 4.2

 הבקשה נדחית

 נדחיתהבקשה   נבקש למחוק את המילים "ו/או טענה לביטוח חסר". ז הוראות למשתתפים 3 5

נוכל להסיר טענה לביטוח אחר לאחר שיבוצע מטעמנו ועל חשבוננו סקר מבנים ברשות וסכומי הביטוח  

 השאלה לא ברורה יותאמו בסיכום עם המבוטחים.

כללים לגבי   5 6

 הסתייגויות

כלל  ה, מנגנון חלופי לבחירת הזוכה במכרז, מקום בו  5המכרז במתכונתו הנוכחית, כולל במסגרת סעיף  ה 5

 המציעים למכרז, כללו בהצעתם הסתייגויות ממפרט היועץ.

מנגנון זה מאפשר לוועדת המכרזים לאשר, בדיעבד, חריגות מתנאי הביטוח, גם אם מדובר בחריגה שהיא 

 "מהותית" מדרישות הביטוח של העירייה. 

לצות יועצי עוד נקבע במסגרת סעיף זה, כי ההחלטה האם לקבל חריגה כזו או אחרת, תתבסס על המ

הביטוח של העירייה, כאשר יועצי הביטוח אף יכולים להמליץ לעירייה במקרה שכזה, לבחור בהצעה 

"היעילה" ביותר כזוכה במכרז, כאשר הובהר כי לאו דווקא מדובר בהצעה הזולה ביותר. מנגד, לא הובהר 

 מה משמעות המונח "הצעה יעילה".

ידי כלל  -דה להכרעה במכרז, מקום בו הוגשו הסתייגויות עלמעבר לכך, לא הוגדר דבר ביחס לאמות המי

 המציעים.

בכל הכבוד, המנגנון עומד בסתירה מוחלטת לעקרונות יסוד בדיני המכרזים ופוגע בעיקרון השוויון, כך 

שיוצא כי ועדת המכרזים הנכבדה רשאית לבחור זוכה במכרז, בהסתמך על שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך 

 י המכרז, לרבות עמידה בתנאים מהותיים כאמור.בעמידה בתנא

ה' להוראות הכלליות ותנאים להשתתפות  5משכך, מתבקשת ועדת המכרזים הנכבדה לבטל את סעיף 

במכרז, ולקבוע במקומו, כי בכל מקרה, הבחירה בהצעה כזוכה במכרז, תתבסס על אמות מידה ברורות, 

 מציעים השונים, בטרם יגישו הצעתם.שיוגדרו במסגרת מסמכי המכרז ושיהיו ידועות ל

שינוי הוראות המכרז באופן המוצע לעיל, יסייע לוועדת המכרזים לקיים את הוראות הדין החלות בעניין, 

באופן שיאפשר לוועדת המכרזים הנכבדה להעביר למציעים השונים מידע בדבר סדר העדיפויות של 

את ההצעה הטובה ביותר עבור העירייה; ואף יצמצם  העירייה מבעוד מועד; יאפשר למציעים השונים להכין

את "בעיית הנציג", כך שוועדת המכרזים תהיה מחויבת מראש, בטרם הגשת ההצעות למכרז, לאמות מידה 

 זו פעם ראשונה שמבטח כלשהו ציין הערה כזו. כל ההליך כמובן כפוף לדין הרלוונטי. ידה. -שנקבעו על
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 ".25%" נבקש לרשום: "10%במקום " ב  6 עיקרי ההתקשרות 6 7

 הבקשה נדחית

 "בכפוף להסכמת חברת הביטוח  ובהתאם לתנאים שיסוכמו איתה". נבקש להוסיף בסוף הסעיף: ב  8 תקופת ההתקשרות 6 8

 מבטחי משנה אינם מאפשרים התחייבות לתנאי ביטוח לתקופה של יותר משנה.לצערנו וזאת כיוון ש 

 הבקשה נדחית

הצעת המשתתף אופן  8 9

 הגשתה

 אש"ח."  150נבקש להוסיף: "כל עוד לא אירע מקרה ביטוח בגינו תוגש תביעה מעל  ד  13

 הבקשה נדחית

 נבקש לדעת לפי איזה אפשרות )הן ביחס לצד שלישי והן ביחס לאחריות מקצועית( יבחר הזוכה. ז הצעת המשתתף 13 10

 .ת מהאופציות לאחר ההודעה על זכייההמועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בכל אח

תנאים כלליים החלים  21 11

 על כל הביטוחים 

 לאחר המילים: "הסכום התלוי" נבקש להוסיף: "בסה"כ לכל ענף בכל שנת ביטוח". 8

 הבקשה מתקבלת

תנאים כלליים החלים  21 12

 על כל הביטוחים 

 מתקציבם". 25%במקום המילה "חלק" נבקש לרשות : "לפחות  11.4

 הבקשה נדחית

תנאים כלליים החלים  21 13

 על כל הביטוחים 

 נבקש למחוק את המילים "חובה חוזית ו/או" 11.5

 הבקשה נדחית

 

 

תנאים כליליים החלים  21 14

 על כל הביטוחים 

 נבקש להוסיף: "בגין מעשי ומחדלי המבוטח" 11.11

 הבקשה מתקבלת

דף רשימה לפוליסת  24 15

 רכוש

 ₪.  20,000,000מהו האתר שערכו  3

 מתחם האצטדיון החדש שכולל מגרש כדורגל ומבנה מסחרי צמוד
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דף רשימה לפוליסת  24 16

 רכוש

 נבקש למחוק את הסעיף ולרשום במקומו:  4.5 4

הבקשה ₪ לאתר.  200,000מהנזק מינימום  10%נזקי שיטפון, הצפה, תשתיות וקריסת קירות תומכים : 

 נדחית

 .לאירוע₪   500,000 -₪ ולא יותר מ  100,000מהנזק, מינימום  10%: אחרים נזקי טבע

 הבקשה נדחית מטר ומרכזו יקבע ע"י המבוטח". 500אתר משמעו שטח מעגלי שרדיוסו 

רשימה לפוליסת דף  27 17

 רכוש

 הבקשה נדחית ₪ לפריט". 75,000נבקש להוסיף: "מקסימום  7.5

 

דף רשימה לפוליסת  28 18

 רכוש

ת חלקי צנרת נבקש להוסיף : " ו/או נזקי כל רכוש מבוטח מכל סוג לפאחרי המילים: "ו/או הוצאות להח 7.12.1

 הבקשה נדחית מהתבקעות הצנרת.שאינו רכוש צד ג'. שנפגע מהנוזלים ו/או   ותאור,

ביטוח אש מורחב   31 19

נספח הרחבות  

 ושינויים

ובכל  וכ

מקום 

אחר 

במכרז 

שהסעיף 

 מצוין

 

 נבקש להוסיף: "ו/או ראש הרשות ו/או מנכ"ל הרשות ו/או הגזבר ו/או היועץ המשפטי".

 הבקשה מתקבלת

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח ח. מעבידים  27 20

נספח הרחבות  

 ושינויים

 נבקש למחוק את המילים "עובדי חברת כוח אדם". 1ט.

 הבקשה נדחית
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 הבקשה נדחיתנבקש אישורכם כי הביטוח יהיה כפוף לרשימת ציוד.   ציוד אלקטרוני 34 21

     כמו כן נא אישורכם כי ייערך סקר ציוד ע"ח חברת הביטוח וסכומי הביטוח יעודכנו בהתאם לסקר 

 הבקשה נדחית

דף רשימה לציוד  34 22

 אלקטרוני

נבקש לציין: מוצהר ומוסכם כי סיכונים אשר מבוטחים בביטוח אש מורחב של המבוטח לא יכוסו בפוליסה זו  

 הבקשה מתקבלת בוטח".כי אם בפוליסת אש מורחב של המ

דף רשימה לביטוח   38 23

 צד שלישי

 נבקש לבטל את ההשתתפות העצמית ובמקומה לרשום: 3

 ₪ לכל נזק   100,000

 הבקשה נדחית  ₪.  250,000בגין נזקי טבע: 

דף רשימה לביטוח   39 24

 צד שלישי

 נבקש להוסיף: "בכפוף לקיומם של כל האישורים הנדרשים". 5.11

 נדחיתהבקשה 

שינויים והרחבות לצד  41 25

 שלישי

             את המילים "עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח". 3נבקש למחוק בשורה  2כ' 

 הבקשה נדחית

 

 

דף רשימה לביטוח   43 35

 אחריות מקצועית

למהנדס העיר?  האם היה מבוטח  האם ניסיון התביעות שצורף כולל גם התייחסות לניסיון העבר ביחס  ג   1.1

 מהנדס המועצה והוועדה לתו"ב היו מבוטחים על ידי אותו המבטח באותה חברת ביטוח?

במידה ולא נבקש לקבל ניסיון תביעות למחלקת מהנדס העיר ולהכפיף את התאריך הרטרואקטיבי לרצף 

 ביטוחי. 

דף רשימה לביטוח   43 36

 אחריות מקצועית

 הבקשה נדחית   ."₪ 250,000השתתפות עצמית בגין נזקי טבע : להוסיף: "נבקש  4

 

דף רשימה לביטוח   46 37

 אחריות מקצועית

שנעשו תוך כדי  נבקש למחוק את המילים: "שנעשו בכוונה ו/או מתוך רשלנות רבתי" ולרשום במקומן: יג'  18

 עצימת עיניים"

 הבקשה נדחית
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 . 2019ובשנת  2017פרטים ביחס לתביעות גדולות בשנת נבקש   ניסיון תביעות  38

 אין יכולת בפרק הזמן הזה להתייחס לשאלה.

 

 בכבוד רב, 

 חוסאם ותד         

 מנכ"ל מועצה מקומית ג'ת 
 

 שינוי.יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה. בשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא יחול כל 
 

 יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.
 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

 
 

  חתימה וחותמת המציע: _______________________

 


