
 

 

9201/03מכרז מס'   

 לאספקה, התקנה ואחזקה של מעלית ליציע התאים הפרטיים באצטדיון טדי בירושלים
  

 2מס'  מסמך הבהרות ושינויים
 

חברה עירונית  –אריאל בזאת  הבהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיע .1

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברהבע"מ )להלן: " לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין  .2

 .משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
עמ'  מס

כי מסמב
 המכרז

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה אלהש

 1נספח ב'  3 1
  35ע"מ 

הפוליסה שלנו אינה כוללת קבלני משנה ולפיכך 
נבקש כי יימחקו המילים "קבלנים וקבלני 
משנה" אנו נתחייב כי לקבלני משנה יהיו 

 ביטוחים מתאימים

יאושר בכפוף לזכייה והצגת האישור המתאים 
 ואישורים מקבלני משנה 

 

 1נספח ב'   2
 35ע"מ 

ביטוח עבודות  1פסקה שלישית למבוא סעיף 
 יירשם "הראל ביט" במקום ביט –קבלניות 

 יאושר בכפוף לזכייה במכרז

 1נספח ב'   3
 35ע"מ 

₪.  200,000שווי העבודות יהא  -פרק א רישא
הביטוח כולל את הכיסויים הבאים: על בסיס 

 נזק ראשון למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח

 והצגת אישור ביטוחבכפוף לזכיה במכרז 
 לא מובן 

 1נספח ב'   4
 35ע"מ 

 לא מקובל יימחקו 1-2פרק א סעיפים 

 1נספח ב'   5
 35ע"מ 

 לא מקובל משווי העבודות 10%ירשם עד  -5פרק א סעיף 

 1נספח ב'   6
 35ע"מ 

 לא מקובל יימחק - 5פרק א סעיף 

 1נספח ב'   7
 35ע"מ 

 לא מקובל יימחק -7פרק א סעיף 

 1נספח ב'   8
 35ע"מ 

יימחק )מהמילים "לעניין  -סיפא–פרק א 
 אבדן" ועד "ישירות לספק" 

 לא מקובל

 1נספח ב'   9
 35-36ע"מ 

 3יימחק סעיף  -אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב
 חבות בשל נזק ומשען

 לא מקובל

 1נספח ב'   10
  36עמ 

יימחק המשפט  -פרק ג' אחריות מעבידים
הראשון מהמילה "הביצוע" ויירשם במקומה 

 "הביטוח" 

 יתקבל בכפוף לזכייה במכרז והצגת אישור ביטוח 

 1נספח ב'   11
 36עמ' 

. לאחר המילים אינו ניתן 2פרק ד' סעיף ד
לביטול יירשם "במהלך תקופת הביטוח" 

 ותמחק המילה "לפחות"

 לא מקובל

 1נספח ב'   12
 36עמ' 

יימחק לא  -ביטוח לציוד מכני הנדסי 3סעיף 
 רלוונטי

המחיקה תתקבל בכפוף לאישור המזמין כי לא 
 ייעשה שימוש בצמ"ה

 1נספח ב'   13
 36עמ' 

יימחקו  -ביטוח אחריות מקצועית 4סעיף 
מהמילים "בשל תביעה או דרישה שתוגש 
לראשונה במשך תקופת הביטוח"... הפוליסה 

תמחק הפסקה הנוגעת  -על בסיס אירוע הינה
 לתקופת הגילוי

 ייתקבל בכפוף לזכייה והמצאת אישור מתאים 

 1נספח ב'   14
 36עמ' 

תמחק המילה  -ביטוח חבות מוצר 5סעיף 
"מיוצר" וכן המילים "או הבאים מטעם הספק" 

תמחק הפסקה  -הפוליסה הינה על בסיס אירוע
 הנוגעת לתקופת הגילוי

 כנ"ל 



 חתימה וחותמת: _____________________
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עמ'  מס
כי מסמב

 המכרז

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה אלהש

 1נספח ב'   15
 37עמ 

יירשם במקום "ביט"  -5בס"ק  -סעיף כללי
 2016הראל ביט 

 כנ"ל

 2נספח ב   16
 38עמ'

לאחר המילים "כינון  -סעיף א. אש מורחב
 מלא" יירשם "למעט מלאי"

 מקובל

 1נספח ב'   17
 38עמ, 

יימחקו  -סעיף ג אחריות כלפי צד שלישי
מהמילים "מובהר במפורש כי חריג אחריות 

 לא יחול לעניין נזקי גוף"מקצועית 

 לא מקובל

 2נספח ב'   18
 39ע"מ 

סעיף ד ביטוח אחריות, הפוליסה הינה על בסיס 
 תמחק הפסקה הנוגעת לתקופת הגילוי -אירוע

 תאים יאושר בכפוף לזכיית המציע והצגת אישור מ

 2נספח ב'   19
 39ע"מ 

ביטוח חבות מוצר, הפוליסה הינה על  -סעיף ה
תמחק הפסקה הנוגעת לתקופת  –בסיס אירוע 

 הגילוי

 כנ"ל 

 2נספח ב'   20
 39ע"מ 

הראל  -יירשם במקום ביט 5בס"ק  -סעיף כללי
 2016ביט 

 כנ"ל 

נבקש כי עיקוב באי המצאת אישורי הביטוח    
 בפיצוי המוסכם הקבועהמועד לא יזכה 

 לא מקובל

נבקש להגביל את גובה הפיצוי הכולל    
והמצטבר בגין הפרת ההסכם לסכום שיהא 

ממחירה  4%בשיעור של לא יותר מסך של 
 של המעלית

 מקובללא 

ציינתם כי הבקשה -16שאלת הבהרה מס'    
מאחר ורכבי החברה הינם  אינה ברורה.

הליסינגבליסינג ,הביטוחים נעשים ע"י חברת  . 
אנחנו לא יכולים להתחייב לתנאים    

  –ביחס לביטוח הרכבים.  .618הנדרשים בסיף 
 ציוד מכני הנדסי ,אגב בוודאי שאינו רלבנטי.

נוכל לקבל גם התחייבות של החברה אשר תדאג 
 לקיום התנאים ע"י חברת הליסינג

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת  .3

 .החברה

במכרז הינו עד ליום  ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  ו/או דרישותיו. המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 0021:בשעה  9201.04.02 שלישי,

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5

 המכרז.וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל


