 11יולי2019 ,
לכבוד
משתתפי מכרז 02/2019
למיקור חוץ של שירותי הנהלת חשבונות
הודעה מספר 1
הבהרות
.1

מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים .הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי
המכרז.

.2

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות .מובהר ,כי אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות
מסמכי המכרז ,אלא אם כן נאמר כך במפורש.

.3

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ,ועל המשתתפים במכרז להגישה ,ביחד עם
יתר מסמכי המכרז ,כשעמודיה חתומים על ידם.

.4

אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

.5

ניתן להגיש הצעות עד ליום  18/7/2019עד השעה 14:00

.6

פגישות הועדה המקצועית עם המציעים יערכו בתאריך  22/7/2019בין השעות  11:00ל .16:00

.7

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת
החברה .המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.8

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל
הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

.9

תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.

 .10המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
 .11השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,חתום על ידו בחתימה
וחותמת ,להצעתו במכרז.

בכבוד רב,
עמי אביטן – מנכ"ל
מי ק .גת ( )2008בע"מ

מס"ד

עמוד

סעיף

כללי

כללי

.1

41

12.2.4

.2

 80עד
97

בקשת
דחיה

מפאת חשיבות נושא התמורה אנו מבקשים
שתאשרו דחיה של מועד הגשת שאלות הבהרה
בשבעה ימים לאחר קבלת תשובתכם בנוגע לבקשת
ההבהרה שפורטו לעיל ובהתאם גם לדחות את
מועד הגשת המכרז.

4.3.2

נבקש לקבל דוח על כמות פעולות ניתוק וחיבור מדי
מדים בשנים  2018 ,2017ו .2019

.5

.6
8

מעיון במכרז ובדרישות הרבות המוטלות על הקבלן
והכוללות שכירת משרדים ,העמדת ריהוט משרדי,
ציוד מחשוב ,הדפסות ומשלוחי דואר וחשבונות,
שרותי מוקד טלפוני העסקת  12עובדים ,מימון
ביצוע פעולות אכיפה ,הכנת תיקים למחיקת חובות,
הספקת מערכות דיגיטליות וכדו' ,מצאנו שהמכרז
גרעוני ,אינו כלכלי ויסב הפסד כספי לקבלן.
זאת מכיון שהתמורה החודשית שקבע התאגיד
בסך  240אלפי ש"ח עד  300אלפי ש"ח כתמורה
מקסימלית אין בה לכסות את מכלול ההוצאות
ולהותיר רווח קבלני.
בכדי שיתאפשר לחברתנו להתמודד במכרז זה וגם
להרוויח נבקש שהתאגיד יכפיל את סכום התמורה
החודשית לסך  480אלפי ש"ח כמחיר מינימלי עד
 600אלפי ש"ח כמחיר מקסימלי.
מצ"ב.
נבקש לקבל מכם תחשיב אקסל של אחוז הגביה
השנתי לכל אחת מהשנים  2017ו 2018-בהתאם
לחישוב שקבעתם בסעיף זה שלא כולל את החיוב
והגביה מחב' אינטל ואינו כולל צרכני ביוב ,עירייה
ו/או צרכנים מוחרגים.

לפנייתכם ולאחר בדיקה מחודשת
הצעת המחיר לא תחרוג ממחיר
מינימאלי של  ₪ 270,000לחודש
וממחיר מקסימאלי של ₪ 330,000
הכל בתוספת מע"מ כחוק; כאמור
התאגיד יהא רשאי שלא לדון כלל
בהצעה שתחרוג מגבולות אלה.

דוחות
ונתונים
בדבר
הגביה
בתאגיד.

.4

7

שאלה

בדוחות והנתונים שצרפתם למכרז אין את נתוני
הגביה והתשלומים וגם לא את אחוזי הגביה.
(צורפו רק דוחות חיובים).
הדבר מהווה יתרון לחברת הגביה המועסקת כיום
בתאגיד ואף מהווה פגיעה בתחרותיות ובשוויון
שאין בידנו נתונים אלו.
לאור כך נבקש לקבל מכם מאזני גביה ודוחות
כספיים מפורטים המציגים בנוסף לחיובים גם את
סכומי הגביה ואחוזי הגביה לכל אחת מהשנים
 2017-2018ולחציון הראשון של שנת . 2019
את הדוחות נבקש לקבל בפורמט  PDFובפורמט של
קבצי אקסל

.3

4.4

תשובה

מנגנון התמורה האמור בסעיף  4אינו ברור .לאור
זאת ,נבקש לקבוע סכום מוחלט שהקבלן יישא
בעלות שכירות ותחזוקתם של המשרדים וכל
הוצאה הנלווית לכך .יובהר ,כי סכום זה לא ישתנה
לכל תקופה ההתקשרות וללא קשר למיקום

מצ"ב.

ללא שינוי .לו"ז המכרז נותר כפי
שמופיע במסמכי המכרז.

מצ"ב.

עלות שכירת המשרדים בלבד ,ללא
תחזוקה והוצאות נלוות ,לא תעלה
על  ₪ 200,000בשנה .על כל סכום
מעבר  ,₪ 200,000על הקבלן לקבל
אישור מראש ,בכתב ממורשי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
2

מס"ד

עמוד

סעיף

.7

תשובה

שאלה
המשרדים ולגודלם.

החתימה של התאגיד.

מבנה הארגון של חברתנו כולל מנכ"ל ,סמנכ"ל
תפעול ,מנהל אזור וראש צוות .לא ברור מהו ומה
תפקידו של ראש צוות עובדים.

הפניה מקובלת .מנהל הפרוייקט
וראש צוות העובדים אחד הם.

נא הבהרתכם מהו ומה תפקידו של ראש צוות
עובדים.
17

א2

.8
32

לדעתנו ,אין הבדל בין מנהל פרויקט לבין ראש צוות
עובדים.
לא ניתן ליישם את הוראות הרגולציה המחייבות
את התאגידים בכל הקשור לטלפוניה בתוך מחלקת
הגבייה .נבקש לבטל את סעיף זה.

3.1.2
נבקש להבהיר כי במידה ויהיה צורך בתגבור קבוע
ותוספת כוח אדם יש לשפות את הקבלן בהתאם.

.9
33

יש לקיים את הוראות הרגולציה.

הפניה מתקבלת בהתאם למנגנונים
המנוסחים במכרז.

4.1.12
סעיפים אלו סותרים את הדרישה הבסיסית לאי הפניה מתקבלת באופן חלקי:
קיום עובד מעביד בין הקבלן לבין התאגיד
סעיפים  ,4.1.5 ,4.1.16מבוטלים.
ולהבנתנו עומד בסתירה למערכת החוזים הקיימת
בין הקבלן לבין החברה ועובדיה.
סעיף  12.2.3נותר ללא שינוי.
קיום סעיפים אלו גורמים לחברה ולעובדיה להפר
הסכמים משכך ולפי ייעוץ משפטי סעיפים אלו
אינם חוקתיים ויש לבטלם.

.10

33

,4.1.16
,4.1.5
12.2.3

.11
36

הפניה מתקבלת

5.2.18
הסעיף אינו נהיר ולא נכון תחבירית .כמו כן ,למען
הסר ספק ובהתאם לאמור לסעיף  5.2.38וסעיף 8
לחוזה (עמ'  )70ובהתאם להוראות הקבלן יהיה
רשאי לחייב את הצרכנים בהתאם לתעריפים
הקבועים על פי כל דין וסכומי הגבייה יועברו
בחשבונו.

.12

.13

במידה וסעיפים אלו יישארו חברתנו לא תוכל
לעמוד בהם כיוון שחברתנו אינה מתכוונת להפר
חוק ו/או הסכם כל שהוא.
מדובר בהתקשרות נפרדת ולא ניתן לספק שירות
זה ללא עלות .על כן ,נבקש לבטל סעיף זה.

37

5.2.41

41

,12.2.2
12.2.3

לכן ,נבקש לבטל את סעיף  5.2.41או לחילופין
לקבוע שהעלויות יחולו על התאגיד .ובמקרה זה
יובהר ,שלחברה לא תהיה כל אחריות לגבי הוצאות
אלו.
סעיף זה מוכר ממכרזים אחרים ויוצר ויכוחים,
סכסוכים ואי בהירות .לאור זאת ,מבוקש כי תינתן

על הקבלן לערוך תחשיב עלויות
אכיפה לכל פעולה ולהעבירו לאישור
התאגיד .גביית הוצאות אכיפה
מהנישומים תבוצע ע"י הקבלן אך
ורק לאחר אישור התאגיד והקבלן
לא יהיה זכאי לקבלת תמורה נוספת
לתמורה בהצעתו למכרז זה בגין
ביצוע פעולות אכיפה אלה ע"י הצוות
המופעל בתאגיד.
למען הסר ספק ,הפניה נדחית.
ללא שינוי.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
3

מס"ד

עמוד

סעיף

41

12.2.4

תשובה

שאלה
הגדרה מדויקת מתי הקבלן יקבל בונוס ומתי וזאת
ללא השארת שיקול דעת לתאגיד .כפי שמפורט
לעיל דבר זה יוצר אי בהירות וסכסוכים מיותרים.

.14

נבקש לייצר הלימה מוחלטת בין בונוס לקנס.

.15
לא ניתן לעמוד בסעיף זה שכן אחוז הגבייה הינו
אחת לשנה .כמו כן ,הקנסות שנקבעו במכרז הינם
מופרזים על כן ,נבקש לצמצם את עלויות הקנס
שנקבעו.
41

12.2.4
אנו מבקשים לקבוע שסכום הקנס/קיזוז /הפחתה
מכל סוג שהוא לא יעלה על  2%מעמלת הקבלן
בשנה.

.16

.17

41

12.2.3

41

12.2.10

נבקש לבטל סעיף זה

67

הקנסות ללא שינוי .למעט אחוז
הגביה שיחושב ברמה שנתית בלבד,
אחת לשנה בתחילת השנה העוקבת
ולא יאוחר מ  .28/2הקנס בגין אי
עמידה ביעד אחוז הגביה שיחושב על
בסיס שנתי ולא על בסיס חודשי,
והתאגיד יהיה רשאי ,אך לא חייב,
להשית על הקבלן שיבחר פיצוי
מוסכם על סכום של ₪ 350,000
במקרה של אי עמידה באחוז הגביה
כמוגדר במסמכי המכרז.
ללא שינוי.

ללא שינוי

נבקש להתאים את שעות הפעילות במוקדי השירות
לקבוע באמות המידה לשירות של תאגידי המים
ולכל הוראת חוק מחייבת.

.18

ללא שינוי .ראה התייחסות לשאלה
מס' 15

מאושר בהתניה הבאה:
במידה ותהיה דרישה מצד התאגיד
הקבלן יצטרך ליישמה.

כללי
תשומת לב התאגיד ששיטת המכרז מייצרת קושי
אמיתי להשתתפות מבחינת חברתנו וזאת מהסיבות
הבאות:

.19

כללי

כללי

 .1המחיר המירבי שנקבע במכרז זה מוסיף  .1ראה התייחסות לשאלה מס' .1
הוצאות רבות ביחס למכרז הקודם לרבות
הוספת תקנים בכוח אדם ,הוספת עלויות
דיגיטל ,עלות מלאה של המשרדים,
הוצאות בגין ( , HPס'  )5.2.17הוצאות
וכד'.
must
בגין
העלות החודשית שנקבעה במכרז של
 ₪ 240,000הינה נמוכה ואינה משקפת את
עלות הקבלן על כן ,נבקש להעלות את
העלות המינימאלית החודשית ל285,000-
.₪

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
4

מס"ד

עמוד

סעיף

13

12.2

תשובה

שאלה

 .2ככל שהמכרז מבקש להיות מחיר קבוע הרי  .2ללא שינוי
שעל התאגיד לקבוע מנגנון ברור של שיפוי
מלא של עלות הקבלן בשיטת  cost+ובכלל
זה לבטל את הסעיפים לדוגמא ,5.2.17
 12.2.10הסותרים לחלוטין את שיטת
המכרז ולשפות את הקבלן בגין כל תוספת
או שינוי בהוצאות הקבלן וכן בכל תוספת
של נכסים חדשים בעיר.
בעניין זה יוער ,כי תוספת של כל צרכן בעיר
יוצרת תוספת מיידית של הפקת שובר,
קריאה ,שיחה למוקד ,רישום לשירותים
הדיגיטליים ועוד הוצאות משתנות .על
התאגיד לקבוע מנגנון ברור לשיפוי מלא  .3הפניה מתקבלת .במידה ויחולו
שינויים רגולטוריים המחייבים
של עלות הקבלן ובעיקר בצמיחה של העיר.
הוצאות ישירות נוספות מטעם
 .3זאת ועוד ,ככל שזאת שיטת המכרז יובהר
הקבלן ,כגון תוספת כח אדם
ויודגש כי התאגיד לא יכול להשית על
ו/או הוצאות נוספות אחרות,
הקבלן הוצאות על כל שינוי רגולטורי וכל
רשאי הזוכה במכרז לבוא
שינוי כזה יחייב שיפוי מלא של הקבלן.
בדברים עם התאגיד ולקבל
 .4כמו כן ,נבקש שמחיר העלות החודשית
אישור התאגיד בכתב ,חתום ע"י
שייקבע יוצמד ל 70%-השכר הממוצע
מורשי החתימה של התאגיד,
במשק ועוד  20%במדד הכללי בהתאם
בדבר שינוי היקף התמורה
לעלויות הקבלן.
לקבלן.
 .5לדעתנו חלק מהבעיות שפורטו לעיל ניתנים
לפתרון באמצעות קביעת עמלה בשיטה
אחוזית ולא במחיר קבוע .אנו מבקשים  .4העלות החודשית תוצמד אחת
לשנה להסכמי השכר במגזר
מהתאגיד לשקול זאת בחיוב.
הציבורי.
 .5ללא שינוי.
בסעיף הערבות ,עמוד  13סעיף  12.2צוין כי סכום לפנייתכם מבוטלת בזה .הדרישה
הערבות צמוד למדד.
להצמדה למדד.
לעומת זאת ,בנוסח הערבות אין אזכור להצמדה
למדד .

.20

ככל ונדרשת הצמדה נבקש לקבל נוסח ערבות
מתוקן הכולל בתוכו את סעיף ההצמדה הנדרש וכן
החודש אליו מתייחסת ההצמדה.
13
.21

12.3

נראה כי נפלה טעות סופר בתוקף ערבות המכרז
(תוקף של שנתיים וחצי – לא סביר לערבות מכרז),

תוקף ערבות המכרז הינו עד ליום
31/12/2019
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4.3.3

שאלה

תשובה

נא הבהרתכם מהו תוקף ערבות המכרז?
דרישות סעיף זה מנוסחות באופן כללי ומטילות על ראה התייחסות לשאלה מס' .11
המציעים התחייבויות שאינן מתוחמות" .שירותים
דיגיטאליים" הינם הגדרה רחבה ונוסח הסעיף לא
רק שלא מתחם את ההגדרה אלא מביא מספר
דוגמאות לשירותים אך מבהיר כי הן רק דוגמאות.
ועוד ,שירותים דיגיטאליים הם שירותים הדורשים
התממשקות למערכות המחשוב של התאגיד ,אשר
מסופקות על ידי ספקים חיצוניים.
לטפסים
הנוגעים
דיגיטאליים
שירותים
דיגיטאליים ,אפליקציה סלולרית וכיוצ"ב הן
שירותים שמבוססים על התממשקות למערכות
הליבה של התאגיד ומנגישים בין היתר את המידע
במערכות אלו ,אולם הם מוגבלים ליכולות
המערכות וכפופות ליכולות הנ"ל .לפיכך ,הדרישה
למערכות טכנולוגיות למתן שירותים דיגיטאליים
מקומן במכרזי מערכות המחשוב ולא במכרזי ניהול
הגביה.

.22

לאור האמור לעיל וככל שהדרישה לשירותים
טכנולוגיים תיוותר ולא תמחק ,השתתפותה של
חברתנו במכרז הנדון נתונה בספק".
11

7.2

.23

נראה כי ישנה טעות סופר וכי ההפניה לסעיף הפניה מתקבלת.
המצוין בסעיף זה אינו נכון.
נא אישורכם כי הכוונה לסעיף .3.2

11

7.4

.24

נראה כי ישנה טעות סופר וכי ההפניה לסעיף הפניה מתקבלת.
המצוין בסעיף זה אינו נכון.
נא אישורכם כי הכוונה לסעיף .3.4

13

12.2

לאור העובדה כי המדד הידוע במועד הגשת ראה התייחסות לשאלה מס' 20
ההצעות הינו המדד שיתפרסם ב 15ליולי  ,2019ולא
ב 15ליוני  2019כפי הרשום באותו הסעיף.

.25
נבקש אישורכם ,כי מדד הבסיס על פיו תוצמד
הערבות הבנקאית יהיה מדד חודש מאי שיתפרסם
ב 15ליוני .2019
42
.26

14.1

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "הקבלן יהא הבקשה אינה מקובלת.
אחראי" ,יש להחליף את המילים "אחריות מלאה
ומוחלטת" ,במילים "בשיעור חבותו החוקית".

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
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עמוד

סעיף

43

14.2

בשורה השנייה ,לאחר המילים "מתן שירותי הבקשה אינה מקובלת.
הגבייה" ,יש להחליף את המילים "ו/או מעשה",
במילים "ואשר נגרמו ממעשה".

14.3

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "לפצות ולשפות" ,הבקשה אינה מקובלת.
יש להחליף את המילה "בשלמות" ,במילים
"בשיעור חבותו החוקית" .בהמשך השורה ,יש
לגרוע את המילים "מכל כילה שהיא".

בסוף השורה ,יש לגרוע את המילים "בלי יוצא מן
הכלל".
בשורה השלישית ,לאחר המילים "בשל מעשה או
מחדל"  ,יש לגרוע את המילים "מכל מין וסוג
שהוא".
בשורה הרביעית ,לאחר המילים "ממתן שירותי
הגבייה" ,יש להחליף את המילה "ו/או" ,במילים
"ואשר נגרמו".
בסיפא ,לאחר המילים "לגוף ו/או לרכוש" ,יש
לגרוע את המילים "בכל עילה שהיא".
.27

43

בשורה הרביעית ,לאחר המילים "בפסק דין סופי",
יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו
החוקית של הקבלן והיקפה".

.28

בשורה החמישית ,יש להחליף את המילים "באופן
מיידי" ,במילים "בהקדם האפשרי".
14.4

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "וישפה את הבקשה אינה מקובלת.
התאגיד" ,יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו
החוקית".

43

14.5

בשורה השנייה ,לאחר המילים "לגרוע מהוראות" ,ניתן לקבל את הבקשה.
יש להחליף את המילים "כל דין" ,במילה "הדין".

43

13.5.4

לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,יש להוסיף את ניתן לערוך גם כביטוח משולב
המילים "משולבת עם חבות המוצר".
ובתנאי שגבול האחריות המשולב
יעמוד על סך של .₪ 4,000,000

43

13.5.5

לאחר המילים "ביטוח רכוש מעוקלים" ,יש להוסיף ניתן לקבל את הבקשה.
את המילים "עד לסך .₪ 500,000

43

13.5.6

בסוף השורה השלישית ,יש להחליף את המילים הבקשה אינה מקובלת.
"ואינו מסוייג" ,במילים "על תיקוניו".

43
.29

.30

.31

.32

.33
.34

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "פוליסת ביטוח ניתן לערוך גם כביטוח משולב

13.5.13
44
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
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46

13.5.32

בשורה הראשונה ,יש להחליף את המילים הבקשה אינה מקובלת.
"למוסכם על ידי התאגיד" ,במילים "לפסק דין
חלוט או לדו"ח שמאי מוסמך מטעם חברת
הביטוח".

13.5.33

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "וההשתתפות ניתן לקבל את הבקשה.
העצמית" ,יש להוסיף את המילים "בפוליסות של
הקבלן".

4.2

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "כמו כן" ,יש ניתן לקבל את הבקשה.
לגרוע את המילים "הורחבה הפוליסה לכסות ו/א".

.35

46
.36

.37

61

62
.38
62
.39

שאלה

תשובה

אחריות מקצועית" ,יש להוסיף את המילים
"משולבת עם ביטוח חבות המוצר".

ובתנאי שגבול האחריות המשולב
יעמוד על סך של .₪ 4,000,000

סעיף  – 5בכותרת ,לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,יש ניתן לערוך גם כביטוח משולב
אחריות להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".
ובתנאי שגבול האחריות המשולב
מקצועי
יעמוד על סך של .₪ 4,000,000
ת
גבולות בהתאם ,יש לתקן את גבולות האחריות הנקובים במקרה של ביטוח משולב גבול
אחריות למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידם ע"ס  4,000,000האחריות המשולב יעמוד על סך של
.₪

63
.40

64
.41

סעיף  – 1בכותרת ,לאחר המילים "ביטוח אחריות ניתן לערוך גם כביטוח משולב
ביטוח מקצועית" ,יש להוסיף את המילים "משולב עם ובתנאי שגבול האחריות המשולב
אחריות
מקצועי ביטוח חבות המוצר".
יעמוד על סך של .₪ 4,000,000
ת
בסוף השורה ,לאחר המילים "ו/או מנהליהן" ,יש שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
1.1
להוסיף את המילים "היה וייתבע בשל מחדלי
הדוגם".
1.2

לאחר המילים "בין המבוטחים" ,יש להוסיף את שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
המילים "באשר לאחריות המזמין למעשי ו/או
מחדלי הדוגם".

1.5

בשורה הראשונה ,לאחר המילים "תקופת גילוי שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
מורחבת של" ,יש להחליף את המילים "לא פחות
מאשר  365יום" ,במילים "של  180יום".

64

1.6

לאחר המילים "הודעה מוקדמת של" ,יש לגרוע את שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
המילה "לפחות".

64

2.2

בתחילת השורה הראשונה ,יש להחליף את המילים שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
"כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י" ,במילים "כל אדם
שאינו נחשב לעובד המבוטח ישופה".

64
.42

64
.43

.44

.45

.₪ 4,000,000

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
8

מס"ד

עמוד

סעיף

שאלה

תשובה

64

סעיף  – 3בשורה השנייה ,יש לגרוע את המילים "של  12שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
ביטוח (שנים עשר) חודשים".
חבות
מעבידים
בסוף השורה הראשונה ותחילת השנייה ,יש שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
4.3
להחליף את המילים "אלא אם כן נודיע למזמין על
כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים" ,במילים
"וכפוף לקבלת אישורהו מראש ובכתב אלא אם
נודיע על ביטול הביטוח".

65

4.5

בסוף השורה השנייה ,לאחר המילים "זיהום שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
תאונתי" ,יש להחליף את המילים "מכל סוג
ותאור" ,במילים "פתאומי ובלתי צפוי".

4.6

בסוף השורה הראשונה ובשנייה ,יש להחליף את שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
המילים "נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או
גוף שלמזמין זיקה אליו ו/או הקשור לעבודות",
במילים "כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו".

4.7

בסוף השורה הראשונה ,לאחר המילים "בהגשת שייך לנספח ג'  2אשר בוטל.
תביעה ,וכיוצ"ב" ,יש להוסיף את המילים "שנעשו
בתום לב".

.46
65
.47

.48

65
.49

65
.50

נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה לכתובת – yehudit@mei-gat.co.il
הנני מאשר קבלת מסמך ההודעה מס'  – 1מכרז 02/2019
שם החברה  +חותמת

________________ שם המאשר ותפקידו _______________

חתימת המאשר ________ טלפון _________ :פקס  _________ :דוא"ל._________________ :

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.
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