
 

 

 

 

 8.2.2022תאריך: 
 לכבוד

 5/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 5/2022פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
 לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה          

 כללי:

 במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה. בכל מקרה של סתירה בין המפורט .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 :הבהרות מטעם המועצהלהלן 

 – ערבות מכרז .1

 .₪ 5,000מתבקשים להגיש ערבות השתתפות כמפורט במסמכי המכרז, בסך המציעים 

 ₪ 5,000הנ"ל בסך ערבות האת ז ידרש להפוך הזוכה במכרעל אף האמור במסמכי המכרז, יובהר כי 
 (.₪ 10,000)ולא להמציא ערבות בסך לערבות ביצוע 

 .₪" 5000יהא רשום "" ₪ 10,000כאשר במקום "( בתיקון 2נוסח ערבות הביצוע יהא כמפורט בנספח ה')

 – ביטוחים .2

 במסמכי המכרז, יובהר כלהלן:על אף האמור 

 . יבוטלמסמך ו' למסמכי המכרז, נספח הביטוח,  .א

 לא נדרש להציג אישור ביטוחים במסגרת המכרז.

 לנוסח הבא: 11ס' האמור ביוחלף במסמך ד' למסמכי המכרז, ההסכם,   .ב

 ביטוח .  11

מבלי לגרוע מחבות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב נותן   11.1
ול דעתו ת הסיכונים הנובעים מפעילותו ולבטחם בהתאם לשיקהשירותים לאמוד א

הבלעדי, על חשבונו ויחזיק אותם בתוקף בכל משך זמן ההתקשרות וכל תקופה נוספת כל 

עוד קיימת לו אחריות לפי דין בגין השירותים. ביטוחי נותן השירותים יכללו את התנאים 
 הבאים:

אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן הביטוח יכלול את המועצה כמבוטח נוסף בגין  11.2
 השירותים 

הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ו/או הבאים מטעמה, למעט כלפי  11.3
 מי שגרם לנזק בכוונת זדון



 

 

 

 

ביטוחי נותן השירותים יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שיערך על ידי המועצה  בקשר  11.4

 עם השירותים.

 או צמצום הכיסוי. יום למועצה במקרה של ביטול 30הודעת ביטול הביטוחים יכללו סעיף  11.5

מוסכם כי בכל מקרה, עריכת הביטוחים לא תפטור את נותן השירותים ממלוא חבותו על  11.6
פי ההסכם והדין, והמועצה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטוחים שנערכו או לא 

 נערכו על ידי נותן השירותים כאמור.

בדן לו, לרכושו ו/או ר בזאת את המועצה מכל אחריות לנזק ו/או אונותן השירותים פוט 11.7
למי מטעמו וכן לכל נזק אחר שהוא עשוי להתחייב בו, בקשר עם התקשרות נשוא הסכם 

 זה.

מקומית מוסכם, כי לעניין סעיף זה דלעיל הגדרת המועצה תורחב כך שתכלול את "מועצה  11.8
ת ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניוגני תקווה 

 נבחריהם ו/או מנהלים ו/או עובדיהם". בשליטתם ו/או

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


