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13.2.2020  
 - מבלי לפגוע בזכויות 

 
 לכבוד

 02/2020המציעים במכרז פומבי מספר 

 א.ג.נ                 

 

למתן שירותי ניהול מערך ההסעות  –02/2020מכרז פומבי מס'  מענה לשאלות הבהרה  הנדון: 

 1הבהרה מספר שאלות   -במוסדות החינוך עבור עיריית כפר יונה

"(, הרינו להשיב על השאלות העירייהבהמשך לשאלות הבהרה אשר הועברו אל עיריית כפר יונה )"
 בטבלאות כדלקמן:

 להלן תשובות לשאלות חברת מוניטאסק 

 מס"ד
מס' עמוד 
בחוברת 
 המכרז

הסעיף 
בחוברת 
 המכרז

 העירייה תשובת פירוט השאלה

1.  2 

7 

"...וצמודה למדד כתוב  2.4.1בסעיף  2.4.1
הידוע האחרון ביום הגשת ההצעה" 
ואילו בנוסח הערבות אין אזכור כלל 
לגבי המדד. נא אישורכם כי סכום 

 ערבות המכרז לא יהיה צמוד למדד.

במידה וערבות המכרז נדרשת להיות 
צמודה למדד נבקש לקבל נוסח 

 ערבות מעודכן בהתאם.

 סכום הערבות אינו צמוד למדד.

ות על פי הנוסח המצורף יש לצרף ערב
 למסמכי המכרז.

נא הבהרתכם כי "שני העתקים"   6.1 4  .2
הינם עותק מקור והעתק )צילום של 

 המקור(.

יש לצרף עותק אחד מקור ואחד 
 העתק.

  ביטוח  .3

נבקש להוסיף לאחר המילה  9.1 23  .4
 "אחראי" את המילים "על פי דין".

 מוסכם

המילה נבקש להוסיף לאחר  9.10 24  .5
"ביטוחים" את המילה "הולמים", 
נבקש למחוק את המילים "בתנאים 
המפורטים בפרק זה ובאישור 
הביטוח" וכי במקומן יירשם 
"בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות 

 עמם".

לא ניתן לקבל. יש לפעול לפי התנאים 
 המפורטים.

נבקש להוסיף לאחר המילים  9.12.1 25  .6
המילים "אחריות מקצועית" את 

 "משולבת עם ביטוח חבות המוצר".

ניתן להסכים, ובתנאי שגבול 
האחריות לאחריות מקצועית בלבד 

 לא יפחת מהנדרש בחוזה זה.

נבקש להוסיף לאחר המילים  9.12.2 25  .7
"באחריות מעביד" את המילים 

 "כלפי מי מעובדי נותן השירותים".

 לא מוסכם.
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 מס"ד
מס' עמוד 
בחוברת 
 המכרז

הסעיף 
בחוברת 
 המכרז

 העירייה תשובת פירוט השאלה

נבקש להוסיף לאחר  - פסקה ראשונה 9.12.3 25  .8
המילים "אחריות מקצועית" את 
המילים "משולבת עם ביטוח חבות 

לאחר  - פסקה אחרונההמוצר", 
המילים "אחריות צולבת" נבקש 
למחוק את המילה "משולבת" וכי 
במקומה יירשם "אולם הביטוח לא 
יכסה את אחריות המזמין כלפי 
הספק", נבקש למחוק את המילים 

טעמו, מורשו או "וכל הפועלים מ
נציגו של המבוטח, לרבות מבעלי 
מקצוע הפועלים עבור המבוטח בדרך 
של חשבונית מס ופועלים ממשרדו 
של המבוטח" וכי במקומן יירשם 

 "עובדיו ומנהליו".

 .6פסקה ראשונה: ראה לעיל תשובה 

 

פסקה אחרונה: לגבי מחיקת המילה 
 מוסכם. –"משולבת" 

ניתן להוסיף "אולם הביטוח לא 
יכסה את אחריות המזמין כלפי 

 הספק".

ניתן לקבל להוסיף "עובדיו ומנהליו" 
ובתנאי  -במקום הפסקה שצוטטה

שהספק יצהיר כי הוא אינו מעסיק 
 בעלי מקצוע כקבלני משנה.

בסיפא "על אף האמור נבקש להוסיף  9.13 25  .9
לעיל איחור בהמצאת אישור עריכת 
הביטוח לא יהווה הפרה של ההסכם 

ימים ממועד  10אלא אם חלפו 
דרישת העירייה בכתב להמצאת 

 אישור כאמור".

 מוסכםלא 

 –צד ג'  27  .10
נוסח 

ומהדורת 
 הפוליסה

נבקש למחוק את המילים "ביט 
" וכי במקומן יירשם 2016

"ביט______", נבקש למחוק קוד 
 מבוטח נוסף מבקש האישור. – 318

, ניתן לקבל 2016לגבי מחיקת ביט 
ובתנאי שהביטוח ייערך לפי תנאי 

 ביט של אותה חברת ביטוח מבטחת.

 לא ניתן. – 318לגבי מחיקת קוד 

 –** אחר  28  .11
 צד ג'

חריג אחריות מקצועית אינו חל על 
השורה, לא נבקש למחוק  –נזקי גוף 

קיים קוד מתאים בהתאם להנחיות 
הפיקוח ואין אפשרות לכלול זאת 

 באישור הביטוח.

ניתן לבטל את הסעיף, במידה ולספק 
 פוליסת אחריות מקצועית. 

אחריות  28  .12
 -מעבידים 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

נבקש למחוק את המילים "ביט 
" וכי במקומן יירשם 2016

למחוק קוד "ביט______", נבקש 
 מבוטח נוסף מבקש האישור. – 318

, ניתן לקבל 2016לגבי מחיקת ביט 
ובתנאי שהביטוח ייערך לפי תנאי 

 ביט של אותה חברת ביטוח מבטחת.

 ניתן. – 318לגבי מחיקת קוד 

אחריות  28  .13
 מקצועית

נבקש למחוק את המילים "תאריך 
לא ניתן לכלול  –רטרו:_____" 

בהתאם להנחיות באישור הביטוח 
 – 318הפיקוח, נבקש למחוק קוד 

 מבוטח נוסף מבקש האישור.

לא ניתן. כפי שחברת הביטוח חותמת 
על תאריכי הפוליסה, התאריך 
הרטרואקטיבי הוא חלק מתקופת 

 הפוליסה.

 ניתן להסכים. – 318לגבי קוד 

 

אחר: ביטול  29  .14
חריג 

רשלנות 
 חמורה

נבקש למחוק השורה, לא קיים קוד 
מתאים בהתאם להנחיות הפיקוח 
ואין אפשרות לכלול זאת באישור 

 הביטוח.

ניתן לבטל את המילים "ביטול חריג 
רשלנות חמורה" מאישור הביטוח, 
אולם על הספק לוודא ביטול החריג 
בפוליסת הביטוח שלו, ולהמציא את 
רשימת הפוליסה הכוללת את ביטול 

 החריג.

פירוט  30  .15
הנכסים 

 המבוטחים

בהתאם להנחיות הפיקוח אין 
 אפשרות לכלול זאת באישור הביטוח.

 לא רלבנטי.

 לא נתבקש ביטוח נכסים.

האמור באישור הביטוח הוא חלק 
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 מס"ד
מס' עמוד 
בחוברת 
 המכרז

הסעיף 
בחוברת 
 המכרז

 העירייה תשובת פירוט השאלה

 מהמלל הקבוע באישורי הביטוח.

 

 להלן תשובות לשאלות חברת מ.ג.ע.ר 

 תוכן השאלה סעיף עמ' מס"ד
 תשובה העירייה

 כללי כללי 1

לאור העובדה כי מכרז זה כולל בתוכו 

שירותים מגוונים וישנם בשוק מציעים 

שונים בעלי יכולות שונות, ידע וניסיון. 

נבקש לקבוע מנגנון איכות לצורך 

 בחינת ההצעה הזוכה.  

 לא מוסכם.

2 18 

)הצעת  9

 מחיר(

נבקש להעלות את מחיר שכר הטרחה 

₪  25,000הבסיסי על ידי העירייה ל

ן לאפשר למלא בהצעת המחיר לחילופי

תוספת  באחוזים למחיר הנקבע על ידי 

 העירייה.   

 לא מוסכם.

 

 

          

 

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

 
יש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה 

 לגביה ניתנה תשובה. 
 

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.
 

 חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 

 

 


