ל' בשבט תשע"ח
512.020.51
לכבוד
משתתפי מכרז מסגרת פומבי מס' .4851
לביטוחי עיריית לוד
שלום רב,
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 481/
לביטוחי עיריית לוד
מס"ד עמוד
במכרז
25

פרק8סעיף
במכרז
כללי

20

כללי

23

כללי

התייחסות העירייה

שאלת8בקשת המציע

נבקשכם לעדכן את אופן מסירת ההצעה יש להגיש לעירייה
מעטפה הכוללת 0
כך שיוגשו  0סטים של ההצעה ,מקור
עותקים מלאים
והעתק ,שאחד מהם יושאר בידי
וכרוכים של המכרז,
הרשות 8ועדת המכרזים
עותק אחד מקורי
ועותק נוסף מצולם 2שני
העותקים כאמור יוכנסו
לתוך מעטפה סגורה
והמעטפה תוכנס לתיבת
המכרזים2
נבקש אישורכם לנייד פרמיות בין ענפי לא מקובל
הביטוח השונים ובלבד שהתקציב
הכולל כפי הצעתנו לא ישתנה2
הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש
וחבויות כלשהם השייכים לתאגיד מים
ו8או מכון טיהור שפכים (מט"ש)
נבקש אישורכם כי סעיף זה יחול על
רכוש המבוטח בפוליסות הרכוש
ובחבויות רק אם המבוטח התחייב
לכלול אותם בביטוח טרם קרות מקרה
הביטוח
נבקש אישורכם כי סעיף זה לא יחול
ביחס להכנת חו"ד נגדית
האם יש לעירייה מערכות סולריות,
באיזה ערך? היכן מותקנות

24

31

מפרט לביטוח
אש סעיף 5

21

33

23

33

מפרט לביטוח
אש סעיף 55
מפרט לביטוח
אש סעיף 51

27

47

מפרט לביטוח נבקש את אישורכם לתיקון:
צד שלישי סעיף 25לאחר המילים "הטרדה מינית"
בשורה  7יתווסף "ההרחבה תחול
 ,02הטרדה
בתנאי כי המבוטח נקט בכל הצעדים
מינית
שעל מעסיק לנקוט עפ"י חוק למניעת
הטרדה מינית התשנ"ח – "5211
 20לאחר המילים "סגר מחוסר ראיות"
יתווסף" :לא תחול ההרחבה על מבוטח
שהורשע בהטרדה מינית או הגיע
להסכם פשרה עם צד התביעה"

מקובל
מקובל

לא מקובל
העירייה התקשרה
בחוזה עם חברת מילגם
סולאר (חברת אספן)
למתן זכות שימוש
במספר גגות של מבני
ציבור ,להצבת מתקנים
פוטו וולטאים 2חברת
מילגם שקיבלה את
זכות השימוש בגגות
אחראית על המתקנים2
שתי הבקשות מקובלות
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מס"ד עמוד
במכרז
13
21

22

13

25.

3.

255

35

250
253

254

251

פרק8סעיף
במכרז
מפרט חבות
מעבידים
הגדרת
"העובדים"
מפרט חבות
מעבידים
השתתפות
עצמית
אחריות
מקצועית תנאי
הכיסוי
אחריות
מקצועית
הרחבה לשם
המבוטח סעיף
ח

שאלת8בקשת המציע

התייחסות העירייה

לאחר המילים "קבלני משנה" נבקש
אישורכם להוסיף" :ששכרם נכלל
בשכ"ע המשוער להלן"

מקובל

לאחר המילים "למחלות מקצוע" נבקש
להוסיף "לנפגע"

לא מקובל

נבקש אישורכם לציין במקום "נוסח
ביט " – "080...נוסח ביט – "180///
זה הנוסח שצורף למפרט
נבקש אישורכם למחוק את הסעיף –
מבוטח בפוליסה אחרת

מקובל

האם שכר העובדים המקבלים שכרם
כנגד חשבונית (פרילאנסרים) נכלל
בשכר שדווח במכרז ?
א 2האם הרשות מפנה אשפה בעצמה
או באמצעות קבלן?
ב 2האם הרשות מפעילה ו8או בבעלותה
ו8או באחריותה אתר הטמנת
פסולות?
ג 2האם הרשות מטמינה בעצמה
אשפה ו8או פסולת?
א 2האם הרשות בעצמה מטפלת ו8או
מספקת מים?
ב 2האם הרשות מטפלת בעצמה
בשפכים?
האם באחריות הרשות:
א 2בתי אבות?
ב 2מרכזי ספורט?
ג 2בריכות שחיה ?

253

האם באחריות הרשות גופי שיטור
והצלה ?

257

האם הרשות מקפידה לקבל מכל
הקבלנים ו8או הספקים ו8או זכייני
מכרזים ו8או נותני שירותים שונים
המועסקים על ידה ,אישורי קיום ביטוח
האם קיים סיכון מיוחד ו8או חריג
כלשהו שמבטח סביר היה מבקש לדעת
עליו ולא נשאל לגביו כאן
לעניין מבוטחים נוספים הכלולים בשם
המבוטח שאינם הרשות עצמה:
 25האם סוג פעילותם של הללו שונה
מסוג הפעילות הרגיל והשוטף של
רשות רגילה ? (לדוגמא :גוף
למטרות רווח ,גוף עסקי למטרת
השכרה  ,הטמנה ,טיהור  ,שמירה,

251
252

מקובל

לא
א 2גם וגם2
ב 2אין בבעלות העירייה
אתר הטמנת פסולת2
ג 2באמצעות קבלן
חיצוני

א 2לא 2הנושא באחריות
תאגיד מי לוד2
ב 2לא
א 2לא
ב 2כן (אולמות ספורט,
אצטדיון ומגרשי
ספורט)
ג 2כן (ההפעלה באחריות
מפעיל חיצוני)
קיים שיטור עירוני
במסגרת עבודת אגף
הביטחון של העירייה
חיובי

לא ידוע
שם המבוטח בביטוחים
נשוא המכרז ,יהיה
כדלקמן:

עיריית לוד ו8או עמותות
עירוניות ו8או חברות
עירוניות ו8או חברות
בנות ,בין אם הוקמו לפני
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מס"ד עמוד
במכרז

פרק8סעיף
במכרז

שאלת8בקשת המציע

התייחסות העירייה

סיור) או כל פעילות עסקית אחרת
 20הננו מבקשים לקבל תיאור פעילות,
מס' מועסקים ,סך השכר השנתי
ברוטו המשולם לכל העובדים
ומחזור הכנסה שנתי בגין כל גוף
הנכלל בשם המבוטח ושאינו הרשות
עצמה?
 23האם שכר כל העובדים בגופים הנ"ל
נכלל בשכר המדווח לביטוח חבות
מעבידים אשר צוין במכרז?
 24האם שכר עובדים ,בגופים הנ"ל,
המקבלים שכרם כנגד חשבונית
(פרילאנסרים) נכלל בשכר שדווח
במכרז?

תקופת הביטוח או אחריה
ו8או הסוכנות היהודית
ו8או הג'וינט לגבי מוסדות
אשר הוקמו במימונם
המלא ו8או החלקי
והעירייה עושה בהם
שימוש מלא או חלקי,
במידה בה חייבת העירייה
על פי דין לבטחם ו8או
ציודן כל הנ"ל על פי זיקת
הביטוח שלהם ועד כמה
שאינם מבוטחים
בפוליסות ספציפיות
שנערכו על ידם ו8או על
ידי העירייה ו8או על ידי
אחרים.

 .0לא ידוע.
 .3לא
 .4לא





מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו2
על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם ,במסגרת כל מסמכי
ההצעה.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
בברכה,
עיריית לוד
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