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 אגף גזברות

 כ' כסלו תשפ"א
 2020דצמבר  06

 211258סימוכין: 

 

 1הנדון: הבהרה מס'  
 למתן שירותי ביטח רכוש וחבויות    46/2020למכרז 

 
 

פרק וסעיף  מס"ד 
 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

לכל אחת מהפוליסות יתווסף סייג קורונה לפי  כללי  1
 נוסח חברתנו 

מקובל, אולם בכל אחת מפוליסות: צד 
ואחריות שלישי, אחריות מעבידים 

הסייג יחול רק על תגמולי -מקצועית 
₪ מיליון  4ביטוח בסכום העולה על 

 למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
סעיף שם  2עמ'  2

 המבוטח 
מסעיף שם המבוטח: החברה הכלכלית שהם  
בע"מ , אנו מבקשים לקבל תיאור מדויק של 

 הפעילות וכן מחזורי הפעילות.

י  תעשיה פיתוח שכונות חדשות ואזור
בשוהם, מנהלת את מועדון הספורט 
היישובי וכן יוזמות כלכליות לטובת 

 הישוב. 
 מליון ש"ח.  50 -מחזור פעילות שנתי.כ

 
 האם ברשות המועצה תאגיד מים ? כללי  3

במידה וכן האם התאגיד מספק מים  
לתושבים? במידה וכן מה מחזורי אספקת 

 המים ?

 אין תאגיד מים וביוב.
 מסופקים למועצה ע"י מקורות.המים 

המועצה שולחת חיובי מים לתושבים 
 ומשלמת למקורות בגין אספקת המים.

האם בשטח המועצה נחלים, נהרות, אגמים או  כללי  4
 מקווה מים?

במידה וכן , אנו מבקשים לדעת מי הגורם 
האחראי בגינם וכן מי מטעם המועצה אחראי 

 על שלום הציבור באתרים אלה?

 נחל בית עריף, ואדי כרמלכן , 
 באחריות משה שהם , מנהל אגף שפ"ע

אגם ביולוגי  2022מתוכנן לקום בשנת 
 בשכונת הדרים 

 
 

 האם בשטח המועצה איצטדיונים כללי  5
 שאינם שייכים למוסדות החינוך?

קיים מגרש כדורגל באחריות החברה 
 העירונית עם טריבונה קטנה

 
 אין חברות שמירה?האם ברשות המועצה  כללי 6
 אין האם ברשות המועצה חברות הסעות? כללי 7
לא  מטמנת ברקת  מזה כשנתיים  האם בשטח המועצה אתרים לפינוי פסולת? כללי 8

פעילה ואמורה לעבור שיקום עפ"י 
 הנחיות משרד להגנת הסביבה .
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פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

  תשובות נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 למניעת אי נעימויות, ברצוננו להפנות  כללי  9
את תשומת לבכם לתנאי וסייגי הפוליסות 

המותאמים לחוזים של  2016לביטוח ביט 
 ביטוח משנה  הנהוגים בישראל. 

 .2016המכרז מבוסס על פוליסות ביט 
ביטוחי המשנה אינם מעניינו של 

 המבוטח.
 
 

כמו  תמיד , אנו נשמח לבצע שערוך נכסי    10
 )מבנים( המועצה. 

המבוטח  רשימות ציודוכן אנו מבקשים לקבל 
בערכי ציוד בביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני 

 כחדש.

בקטע  1של המכרז סעיף  3ראו בעמ' 
 "תנאים מוקדמים..." + 

 .4.9סעיף  10+ בעמ'  3.2סעיף  9בעמ' 

,  4סיפא  2עמ'  11
בזכות הדנה 

המבוטח לפצל את 
 מערך הביטוחים 

 
הצעתנו מתומחרת ומוגשת כמקשה אחת, ולכן 

לא נוכל להתחייב לאותה רמה של מחירים 
במידה והמבוטח יחליט לרכוש רק חלק 

 מהביטוחים

 
 הבקשה מקובלת

סעיף  2עמ'  12
 תקופת הביטוח 

בסוף הסעיף תתווספנה  המילים "והכל כפוף 
להסכמת המבטח ובתנאים כפי שיסוכמו לכל 

 חידוש וחידוש" 

הבקשה מקובלת וכבר מפורטת בסעיף 
 הנדון.

סעיף אובדן  6עמ'  13
הכנסה ממערכות 

 סולאריות

על מנת שנוכל לתמחר נכון את הכיסוי על 
בסיס נזק ראשון, אנו חיבים נתון של סך כל 

 ממערכות סולריות.  ההכנסה

הנתון הרשום שווה לסה"כ  –בשלב זה 
 ההכנסה ממערכות סולאריות.

סעיף כלי  6עמ'  14
 נגינה ...

אחרי המילים "...הרכב נשאר ללא  4שורה 
השגחה" תתוספנה המילים בשעות היום בלבד 

 או לחלופין "למעט בחנית לילה"

 הבקשה נדחית.
 באותו סעיף. 5+6ראו שורות 

 3.3.2הסיפא המתחילה במילים "סעיף   5.5סעיף  11עמ'  15
 מבוטלת -)אחריות מקצועית( בסייגים..." 

 הבקשה נדחית.

 


