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 ד' כסלו תשע"ט

 18/274לכבוד: משתתפי מכרז 
 
 

 התייחסות לשאלות ובקשות להבהרה - בתחום הביטוחייעוץ  18/274מכרז 
 לידי החברה הגיעו מספר שאלות ובקשות להבהרה במסגרת המכרז שבנדון.

 להלן התייחסות החברה:

  ] 2/ עמוד  1.5 וסעיף 1.4 [ סעיףהתמורה הכספית  .1

 אודות היקף השירותים המועברים לטיפול היועץ (סדרי גודל) לחודש/ שנה.החברה נשאלה   1.1

 . 1.2השירותים הינם כמפורט במסמכי המכרז בסעיף : תשובה

 מהו היקף השעות המוערך בחודש / שנה.החברה נשאלה   1.2

החברה מעריכה, בהערכה זהירה ובלתי מחייבת, כי סך היקף שעות הייעוץ בשנה : תשובה

 שעות לכל היותר. 250-לא יעלה על כ

 היועץ את התייחסות המצריכים התקשרויות/ חוזים/המכרזים מהו היקףהחברה נשאלה  1.3

 ביטוח. לנושאי

אין לחברה אפשרות לענות על שאלה זו. ההיקף דינמי ומשתנה בהתאם לצרכי : תשובה

 החברה. 

 חדש ו/או מתי צפוי לצאת מכרז חדש ?  אלמנטרי מכרז לביצוע מועד החברה נשאלה מהו  1.4

 : המועד ייקבע בהתאם לצורכי החברה. תשובה

 ]  4.2.3מסמכי המכרז / הסכם [ סעיף  .2

החוזה במלואו /פרטים  ההצעות יש למלא וחתום על החברה נשאלה האם במסגרת הגשת 

 . או שמא יש לחתום בכל עמוד בחוזה בתחתית המסמך בלבד. 37ועמוד  21לרבות עמוד  מלאים, 

 : יש לחתום בתחתית כל עמוד ועמוד. תשובה

 נספח ד הסכם ההתקשרות   / אחריות היועץ לנזקים ושיפוי  .3

לאחר המילים "היועץ כאמור" את החברה נתבקשה להוסיף  –/ שורה שביעית  15.2סעיף  3.1

. 2 . כל תביעה או דרישה תובא בפני היועץ 1כי:  המילים "פיצוי כאמור, יהיה בכפוף לכך 

. אחריות היועץ והשיפוי 3 תינתן ליועץ האפשרות להתגונן מפני תביעה ו/או דרישה כאמור 

  נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצעו ."

 מקובל. : לא תשובה
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להבהיר בסוף הסעיף ולהוסיף את המילים "שיפוי כאמור,  החברה נתבקשה  - 15.4סעיף  3.2

. תינתן ליועץ האפשרות 2 . כל תביעה או דרישה תובא בפני היועץ 1כי:  יהיה בכפוף לכך 

. אחריות היועץ והשיפוי נקבעו בפסק דין שלא 3 להתגונן מפני תביעה ו/או דרישה כאמור 

 עוכב ביצעו .

 : לא מקובל. תשובה

להבהיר בסוף הסעיף ולהוסיף את המילים "ככול והאחריות  החברה נתבקשה  - 15.7סעיף   3.3

 ." 15.6ועד סעיף  5.1הינה על היועץ כמפורט לעיל ובסעיפים 

 : לא מקובל. תשובה

 נספח ד הסכם ההתקשרות   / ביטוח  .4

למחוק את הסעיף היות והסעיף אינו רלוונטי לאור פעילות  החברה נתבקשה – 16.3סעיף  4.1

 למחוק את המשפט האחרון " היועץ הבקשתהיועץ ומתן השירותים נשוא ההסכם. לחילופין נ

 או/ו דרישה כל בגין ללא דיחוי מטעמה מי או/ו החברה את ולפצות לשפות בזאת מתחייב

  לכך"  בקשר מטעמה מי או/ו החברה כלפי שתוגש תביעה

 .לא מקובל: תשובה

החברה נתבקשה כאמור"  ,שיערוך לאחר המילים "בפוליסות – שורה ראשונה  - 16.9סעיף   4.2

 .להוסיף את המילים "על מנת להתאימם להתחייבויות היועץ על פי ההסכם" 

 .מקובל: תשובה

נבקש להבהיר בסוף הסעיף ולהוסיף את המילים "האמור הינו בכפוף להודעה  - 16.10סעיף   4.3

 יום"  14מראש בכתב בת 

 .מקובל: תשובה

נבקש למחוק את הסעיף היות והסעיף אינו רלוונטי לאור פעילות היועץ ומתן  – 16.14סעיף   4.4

 השירותים נשוא ההסכם. 

 .לא מקובל: תשובה
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שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי  למען הסר ספק, בקשות להבהרות,

 יוותרו כמות שהן במסמכי המכרז. -החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

 

 

 

 

 בברכה,

 

 מאיה בן דור, עו"ד

 מחלקת רכש והתקשרויות
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