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 למכרז הבהרה שאלות מענה

 מס"ד

 מס'
 עמוד

 במסמכי
 המכרז

 מס'
 סעיף

 העירייה מענה השאלה פירוט

1.  3 3.1 

 קבלן או שהמציע כך הסף תנאי את לשנות נבקש

 סקר בביצוע מוכח ניסיון בעל יהיה מטעמו משנה

 מקומיות רשויות 2 בלפחות GIS מבוסס שילוט

 .20,000 – מ הגדול תושבים מס' בעלות

 הבקשה מתקבלת 

 18-א נספח 34  .2
 את המכילות חופשי בנוסח המלצות להגיש נבקש

 .18-א נספח במקום המבוקש המידע כל

 מתקבלת הבקשה

 שיוכיחו ובתנאי

 הסף בתנאי עמידה

3.  3 2.1 
 בת דחייה נבקש הקצרים, הזמנים לוחות לאור

 נדחית הבקשה ההצעה. בהגשת שבוע

4.  21-20  
 רו"ח שכן רו"ח לאישור הדרישה את להסיר נבקש

  מתקבלת הבקשה המבוקש. מהסוג נתונים לאשר מוסמכים אינם

 מתקבלת הבקשה רו"ח. פירמת דף ע"ג יוגש רו"ח אישור כי נבקש  28  .5

6.  3 3.1 
 המלצה לאפשר נבקש זה, סף תנאי הוכחת לצורך

 18-א בנספח הנוסח עפ"י בהכרח ולא חופשי בנוסח
  2 תשובה ראה

 מתקבלת הבקשה רלוונטיות. חוסר מפאת הדרישה את להסיר נבקש 5.4 4  .7

8.  8 11 

 השתתפות עלות כי צוין המכרז פרסום במודעת

 כי צוין זה בסעיף ומאידך ₪ 1,000 הינה במכרז

 אנא ₪ 2,500 הינה במכרז השתתפות עלות

 במכרז. ההשתתפות עלות מהי הבהרתכם

 השתתפות עלות

  ₪ 1,000 הינה במכרז

9.  

17 

 

34 

 4-א נספח

 

 17-א נספח

 הנדרשות בטבלאות כפילות ישנה כי נראה

 וקבלני המציע ניסיון להוכחת הנ"ל בנספחים

 המשנה.

 17 א נספח את ולבטל 4 א בנספח להסתפק נבקש

 טבלאות(. באותן )מדובר

 מתקבלת הבקשה

 12-א נספח 29  .10

 הוסכם חשכ"ל לבין החשבון רואי לשכת בין כידוע,

 החשבון רואי אשר  מחייבים נוסחים מספר על

 ייתן לא תחומים באילו הוסכם וכן לתת רשאים

 מפורטות אלו הסכמות דעת. חוות החשבון רואה

 "אסמכתאות שכותרתה 7.24.1 תכ"ם בהוראת

 אלו נוסחים המציע". אודות חשבון מרואה

 הפרקטיקה הינם תכ"ם בהוראת ורכאמ שנקבעו

 אלו. להוראות נצמדים ורו"ח המקובלת

 אישורב הנדרש התצהיר את להחליף נודה לפיכך

 באמצעות ולא החשבון רואה של לוגו דף ע"ג  רו"ח

 .המכרז במסמכי הנספח ע"ג חתימתו

  מתקבלת הבקשה

 ד נספח 56  .11

 אחת בכל שנסקרו שלטים היקף לקבל נבקש

 2020-2018 מהשנים

 

 

 צולם – 2017 שנת
  שלטים 4876
 צולם – 2018 שנת

 שלטים 5080
 צולם – 2019 שנת

 שלטים 5796
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12.  6 

8.8 – 

 נזיקין,

 ביטוח,

 שיפוי

 תת ופיצוי

 א': סעיף

 האחריות", "את המילים לאחר הראשונה, בשורה

 חוק". פי "על המילים את להוסיף יש

 

 נדחית הבקשה

13.  7 

8.8 – 

 נזיקין,

 ביטוח,

 שיפוי

 תת ופיצוי

 :ב סעיף

 

 דין", "כל המילים את להחליף יש השנייה, בשורה

 "דין". במילה

 יש מטעמה", "מי המילים לאחר השלישית, בשורה

 במילים מיידי", "באופן המילים את להחליף

 הספק של חבותו להוכחת וכפוף האפשרי "בהקדם

 והיקפה".

 נדחית הבקשה

14.  7 

8.8 – 

 נזיקין,

 ביטוח,

 שיפוי

 תת ופיצוי

 :ב סעיף

 

 דין", "כל המילים את להחליף יש השנייה, בשורה

 "דין". במילה

 יש מטעמה", "מי המילים לאחר השלישית, בשורה

 במילים מיידי", "באופן המילים את להחליף

 הספק של חבותו להוכחת וכפוף האפשרי "בהקדם

 והיקפה".

 נדחית הבקשה

15.  7 

8.8 – 

 נזיקין,

 ביטוח,

 שיפוי

 תת ופיצוי

 ד': סעיף

 להוסיף יש ג'", צד כל "של המילים לאחר בסיפא,

 בכתב הודעה לספק ששלחה "ובלבד המילים את

 מראש". יום 14 של

 

 נדחית הבקשה

16.  7 

8.8 – 

 נזיקין,

 ביטוח,

 שיפוי

 תת ופיצוי

 ה': סעיף

 יש העירייה", "כלפי המילים לאחר בסיפא,

 הספק זכאי לחילופין "או המילים את להוסיף

 מהצעתו". בו לחזור

 

 נדחית הבקשה

17.  25 

 9-א נספח

 נספח –

 דרישות

 ביטוח:

 – א' סעיף

 ביטוח

 רכוש:

 

 המילה את להחליף יש הראשונה, השורה בסוף

 "המכוסים". במילה "המקובלים",

 להוסיף יש פריצה", "וכן המילים לאחר בסיפא,

 ראשון". נזק "ע"ב המילים את

 נדחית הבקשה

18.  25 

 9-א נספח

 נספח –

 דרישות

 ביטוח:

 – ב' סעיף

 ביטוח

 אחריות

 "זיהום המילים לאחר החמישית, השורה בסוף

 ובלתי "פתאומי המילים את להוסיף יש תאונתי",

 צפוי".

 

 נדחית הבקשה
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 צד כלפי

 שלישי:

19.  25 

 9-א נספח

 נספח –

 דרישות

 ביטוח:

 – ד' סעיף

 ביטוח

 אחריות

 מקצועית:

 

 אחריות "ביטוח המילים לאחר בכותרת,

 עם "משולב המילים את להוסיף יש מקצועית",

 המוצר". חבות ביטוח

 "ו/או המילים את להחליף יש השלישית, בשורה

 מטעמו". מי בגין "ו/או במילים מטעמו", מי

 "בטרם המילים לאחר השביעית, השורה בתחילת

 לא "אך המילים את להוסיף יש ההסכם", נחתם

 ".1.1.2002 לפני

 המילים את להחליף יש התשיעית, בשורה

 תיתבעו "היה במילים עם", בקשר נוסף "כמבוטח

 בגין".

 האחריות גבול את לתקן יש האחרונה, בשורה

 ע"ס ולהעמידו ביטוח ולתקופת למקרה המשולב

8,000,000 .₪ 

 נדחית הבקשה

20.  25 

 9-א נספח

 נספח –

 דרישות

 ביטוח:

 – ה' סעיף

 לכל כללי

 הפוליסות:

 

 לפיו: ,5 סעיף תת להוסיף יש

 אולם הפוליסות, בכל יבוטל רבתי" "רשלנות חריג

 המבוטח מחובות לגרוע כדי החריג בביטול אין

 דין. פי על המבטח וזכויות

 נדחית הבקשה

21.  54 

 אישור

 קיום

 ביטוחים:

 ג': צד

 

 את להחליף יש הפוליסה", ומהדורת ב"נוסח

 במילים שקול", או ביט תמליל "בסיס המילים

 ".2013 ביט "מגדל

 את לגרוע יש בתוקף", נוספים "כיסויים בעמודת

 .334-ו 318 ,312 הכיסוי: קודי

 נדחית הבקשה

22.  54 

 אישור

 קיום

 ביטוחים:

 אחריות

 מעבידים:

 

 את להחליף יש הפוליסה", ומהדורת ב"נוסח

 במילים שקול", או ביט תמליל "בסיס המילים

 ".2013 ביט "מגדל

 את לגרוע יש בתוקף", נוספים "כיסויים בעמודת

 .318-ו 312 הכיסוי: קודי

 נדחית הבקשה

23.  54 

 אישור

 קיום

 ביטוחים:

 אחריות

 מקצועית:

 

 להוסיף יש מקצועית", "אחריות המילים אחרל

 המוצר". חבות עם "משולב המילים את

 את להחליף יש הפוליסה", ומהדורת ב"נוסח

 במילים שקול", או ביט תמליל "בסיס המילים

 אורלנד". "מפרט

 ולהעמידו המשולב האחריות גבול את להגדיל יש

 ביטוח. ולתקופת למקרה ₪ ,0002,000 ע"ס

 את לגרוע יש בתוקף", נוספים "כיסויים בעמודת

 תקופת את לתקן 332 ,318 ,307 הכיסוי: קודי

 חודשים. 6-ל הגילוי

 נדחית הבקשה

24.  4 5.4   
 רלוונטיות חוסר מפאת הדרישה את להסיר נבקש

 (.ISO אישורי )למעט
 מתקבלת הבקשה



 08\0022 עפולה עיריית - שילוט מכרז

ד ו מ  4 | 4 ע
 

 

 

25.  34 
 א' נספח

18 

 למסמך הדומה בנוסח אישור לצרף אישורכם נא

 המסמך בנוסח המפורט המידע שכלל ובלבד זה,

  שיצורף. באישור ייכלל

  2 תשובה ראה

26.  8 11 

 העירייה למשרדי להגיע צורך אין כי לאשר נבקש

 ישירות ולהורידם  המכרז מסמכי איסוף לשם

 מתבצעת המסמכים ורכישת מאחר העיריה מאתר

  . טלפונית

  מתקבלת הבקשה


