13אוקטובר, 2016
לכבוד 
משתתפיהמכרז 

ג.א.נ ,.

הנדון:הודעהמס'2–מענהלשאלותהבהרה–במסגרתמכרזפומבימס'15/2016לאספקת
שירותילאספקתשירותיגביה,אכיפתגביהושירותיקבלתקהלולמתןשירותיםהנלוויםלכל
אלה 


 .1מצ"ב שאלות שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת המזמין לשאלות.
 .2הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם,
כאשר היא חתומה כנדרש.
 .3יובהרויודגשכיככלל,הדרישותהמחייבותהינןאלוהמופיעותבמסמכיהמכרזוכילמעט
במקוםבוציוןבמפורשאחרתההבהרותוההדגשותבאותלהוסיףעליהן.
 .4לתשומת לב המציעים ,המועדהאחרוןלהגשתהצעותהוקדם הינויוםג',01/11/2016בשעה
.10:00

בכבודרב ,

מוסטפאאבו-ריא 
מנכ"לתאגידהמיםוהביובמיגלילבע"מ 

מס'  השאלה 

הפנייתהשואלאלמסמכיהמכרז 
מסמך 

סעיף 

עמוד 

תשובתהמזמין 

 1

נא אשרו כי גביית חיובים בגין דמי הקמה אשר
נוצרו טרם ההסכם יחשבו לצורך חישוב העמלה

3

7

14

 2

נא אשרו כי במידה והתאגיד הורה
לעצור/להפסיק פעולת אכיפה ישולמו לנותן
השרות הוצאות האכיפה עד למתן ההודעה
בתחילת השורה השלישית ,נבקש להחליף את
המילה "העבודות" ,במילה "השירותים".
בשורה השלישית ,לאחר המילים "או תחילת
ביצוע" ,נבקש להחליף את המילה "העבודות",
במילה "השירותים".

נספח א'

ד9

251

דמי הקמה ו/או היטלים אינם נכללים בתשלום העמלה
לנותן השירות.
לפירוט אופן ומרכיבי תשלום העמלה נא ראו מסמך – 5
"הסברים בדבר אופן תשלום התמורה לנותן השרות"
ללא שינוי מתנאי המכרז

14ג'

29

הבקשה מקובלת.

14ד'

29
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בשורה הרביעית ,לאחר המילים "בנוסחו
המקורי" ,נבקש להוסיף את המילים "על
תיקוניו".
בשורה השנייה ,נבקש להחליף את המילים "כל
דין" ,במילה "הדין".
בסוף השורה השישית ,לאחר המילים "ואינו
מסוייג" ,נבקש להוסיף את המילים "מעבר
להסתייגויות שהועברו במועד שנקבע לכך".
בשורה השנייה ,לאחר המילים "ביטוחי נותן
השירות" ,נבקש להוסיף את המילים "ואשר
תהיה פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית
וחבות המוצר".
בשורה השנייה ,לאחר המילים "בדבר אחריותו",
נבקש להחליף את המילה "הבלעדית" ,במילים
"על פי דין".
בשורה הראשונה ,נבקש להחליף את המילים
"הורחבה הפוליסה לכסות" ,במילים "ברשות
המבוטח פוליסה המכסה".
בשורה השלישית ,נבקש להחליף את המילים
"מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן" ,במילה
מעובדי".
בתחילת השורה הראשונה ,נבקש לגרוע את
המילה "הרחבת" .בהמשך השורה ,נבקש להחליף
את המילה "כוללת" ,במילה "כולל".

א .הבקשה מקובלת.
ב .הבקשה אינה מקובלת.

הסכם

12.1

204

הבקשה אינה מקובלת ,נלקח ממסמכי המכרז והחוזה.

הסכם

12.2

204

הבקשה מקובלת ובתנאי שיירשם " :מעבר להסתייגויות
שהועברובמועדשנקבעלכךעלפימסמכיהמכרז".

הסכם

12.9

206

הבקשה מקובלת.

הסכם

12.30

209

ג'-אישור
נספח
קיום ביטוחים

4.2

260

ג'-אישור
נספח
קיום ביטוחים

4.4

260

א .הבקשה למחיקת המילה "הבלעדית" ,מקובלת.
ב .הבקשה להחליפה במילים "על פי דין" ,אינה
מקובלת.
א .הבקשה אינה מקובלת.
"מהעובדים
המילים
להחלפת
ב .הבקשה
המועסקים על ידי הקבלן" ,מקובלת

הבקשה מקובלת.

מס'  השאלה 

 11

בכותרת ,לאחר המילים ביטוח אחריות
מקצועית ,נבקש להוסיף את המילים "משולב עם
ביטוח חבות המוצר".
גבולאחריות :
נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב לאירוע
ולתקופת הביטוח ולהעמידו על .₪ 4,000,000

הפנייתהשואלאלמסמכיהמכרז 
מסמך 

סעיף 

עמוד 

ג'-אישור
נספח
קיום ביטוחים

5

260

תשובתהמזמין 

הבקשה הספציפית מקובלת וזאת ,מבלי לפגוע בהצעות
שתתקבלנה ממציעים אחרים על בסיס הנוסח המקורי.

