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 כ"וכסלו,תש"פ 

 2019דצמבר24

לכבוד
המכרזמשתתפי

שלוםרב,

 להנחת ציוד וקווי תקשורת ומתן שירותי תקשורת  28/11/2019מכרז פומבי מס' הנדון: 

 ביבא-באקספו תל

שאלותלעמענה

מתכבדתלפנות"(החברה"המרכזהבינלאומילכנסיםותערוכותבע"מ)להלן:–חברתאקספותלאביב

 מציעיםבענייןהנדוןכדלקמן:ל

מס' סעיף שאלה תשובה

מפרטטכני–'אנספח

 זה, בסעיף האמור אף פתרוןניתןעל להציע
טלפוניה למערכת ערך שלIP Centrexשווה

למעןהסרספק,איןבאמורלגרועבזק.רתחב
במפורש שונו שלא המכרז הוראות מיתר

בסעיףזה.

לספקנ אפשרות יש אם לדעת בקש
טלפוניהאחר

1 2.6.1

לאיחולשינויבמסמכי.3.2בסעיףפירוטאהר
המכרז.

מהנ ולהדגים להסביר לפרט בקש
.כוונתכםבסעיףזה

3.2.1 2

.הזוכהעםבתיאוםבהמשךייקבע נדרשבקשנ ומה כוונתכם את לפרט
.בסעיףזה

3 3.2.9

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. נ הגבלה להסיר םיצרנילביחסבקש
)סיסקו/ארובה(

3.2.4 4

זההלרוחבלקוהגיבוייהיהרוחבהפסהנדרש
סעיףזה.בכנדרשהכולל,הפס

האםנדרשרוחבפסמינימלילקוגיבוי 5 3.2.10

על.המשתניםלקוחותעבורנדרשותהכתובות
 בסעיף, האמור חיצוניותההכתובותכמותאף
"כ.סהב32הנדרשתתעמודעל

כמותנבקש נדרשות מה עבור פירוט
פחות,כתובותאלו להקצות ניתן והאם

.כתובות

6 3.2.12

לכתובות מתייחסת הדרישה בסעיף. כמפורט
ל קשר ללא באינטרנט אוDHCP-חוקיות

לכתובותפנימיות.

היא הכוונה האם להבהיר נבקש
DHCP  לכתובותפנימיות

3.2.12 7

מתייחס זה בסעיף –המתגיםללכלהאמור
 קצה.וליבה

נבקשלהבהירכיהכוונהבסעיףזההיא
 .למתגיהליבה

8 3.2.17
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בסעיףאין האמור.טעות אף להציעעל ניתן ,
 ממשקי בקצבUplinkכחלופה התומכים

25/50Gbpsבריכוזיקצהשבהםכמותנקודות.
 על עולה לא בודד למתג שיחוברו 4הגישה

זוג,יחידות עם אך זהה מתג להציע ניתן
 Uplinkממשקי של מתג.10Gbpsבקצב לכל

י המתג דרישות שאר שינוי.וותרוכל ללא
מובהרכיכלנקודותהגישההמוצעותיחוברו,

לפחות.5Gbpsכלאחת,למתגיקצהבקצבשל

סופר טעות נפלה האם להבהיר נבקש
 .100/40ולא10/40בסעיףוהכוונההיא

9 3.2.19

שי את התשתיתלהקים מתגיםעלהבסיסית
 י,הצורךבמידתקבועים. להוסיףדרשיהספק

 פיהצורךוהעניין.על,הוקאדמתגי

לספק ניתן האם בנוסף להבהיר נבקש
של בקצב הנדרשת התמיכה את

100/1000/2500/5000Base-T 24-ל
ממשקיםעלפיצורךאדהוקישלצרכני

 .הקצה

3.2.19 10

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. אקססנבקש יחידות כמות כי לאשר
את מספקות כיום המותקנות פוינט
וכמות הכיסוי ברמת הנדרש המענה

.המשתמשים

11 3.2.22

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. ל פוינטהמבקשים אקסס  Outחריג
Door.

12 3.2.25

הכרוכים לשירותים אחראי יהיה הזוכה
 איןבחיבורלמערכתהסליקההנזכרתבסעיף.

זוההסכם.ממסמכיהמכרלגרועכדיאמורב

אינהנ הסליקה שמערכת להבהיר בקש
.באחריותהמציע

13 3.2.31

במסמכי שינוי יחול לא בסעיף. כמפורט
 המכרז.

לנקודות היא הכוונה כי להבהיר נבקש
-וב  2.4GHz-ב 2X2:2-גישהשיתמכוב

4x4:4 5-בGHz 

14 3.2.39

במסמכי שינוי יחול לא בסעיף. כמפורט
 המכרז.

 להבהיר לנקודותנבקש היא הכוונה כי
-וב2.4GHz-ב2X2:2-גישהשיתמכוב

4x4:45-בGHz.

15 3.2.40

השירותים למתן להיערך המציעים על
ציוד זאתמפוכולאספקת הטכני, במפרט רט

להשגתכללהאישוריםוההיתריםלרבותביחס
 השירותים מתן לצורך במידתהנדרשים

 .כמפורטבמסמכיהמכרזוההסכםהצורך,

מחזיקים הינכם כי להבהיר נבקש
באישורבתוקףמטעםמשרדהתקשורת

.5GHzלשידורבשטחיחוץבתדר

16 3.2.41

ולשינויבמסמכיהמכרז.חלאי  Outחריגאקסספוינטהמבקשיםל
Door.

3.2.41 17

 לא המכרזשינוייחול הזוכה.במסמכי על
לאינטרנט גישה שירותי לאספקת להיערך
במסמכי כמפורט וקצבים, ממשקים במגוון
לגרועמהאמורמובהר מבלי וההסכם. המכרז

 טכניות בקשות ויתאפשר, במידה שאינןכי
 ו/או הקבוע השירותים ו/אומורכבותבסל

מיוחדת, והקמה תכנון דורשות שיתקבלו
החברה,מלקוחות ידי על הזוכהיבחנו עם

ביחס מענה. גיבוש לצורך בתיאום ויגובשו
למסמכי4.9למחירון,המציעיםמופניםלסעיף

המכרז.

מבקשיםלהוסיףשהנ"לבתיאום
.וסיכוםמראש

4.4.1 18

לגרוע מבלי המכרז. במסמכי שינוי יחול לא
גישהביחסתידרשמובהר,כיהוראותהמכרזמ

ללאהגבלהללקוחותולשירותיםנשואהמכרז,
לסוגהמידע.

מבקשיםלהמיראתהדרישהלגישה
לקוחותשלהמציעהלמערכתקשרי

.להפקתדוחותתקופתייםע"יהמציע

5.2.6 19
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מסמכיהמכרז–חלקא'

למעןהסרספק.המכרזלאיחולשינויבמסמכי
2.5,2.3בסעיפיםהנזכריםםעובדימובהרכיה

המכרז באמצעותלמסמכי להעסקה ניתנים
ו/אוחברותאחיותו/אוחברתקשורותחברות

.אם

ניתן כי הבהרתכם את לקבל נבקש
לזקוףלמציעחלקמתנאיהסףשבמכרז
למציע הקשור בתאגיד המתקיימים

 המחזיקה אם לפחות50%)חברת
זו החזקה כאשר במציע(, מהזכויות
המציע וכאשר שנים, מספר קיימת

הא פעולהוחברת בשיתוף פועלים ם
השירותים לרבות השירותים, באספקת

המקצועיים.

כללי 20

.29/6/2020–ערבותההצעהתוקף  תוקף הערבותמופיע 29/06/2020בכתב
 מופיע מכרז בחוברת ,1/06/2020ואילו

מהנכון?

כללי 21

.המכרזבמסמכישינוייחוללא הימים מניין את להגדיל ניתן האם
לשבעה?לתשלום

22 כללי

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. הערבות: לכתב להוסיף ניתן האם
ו/או להעברה ניתנת אינה זו "ערבות

הסבה

כללי 23

הבנקכתובתאת להשלים בחלקנדרש
.6שבסעיףלהשלמה

האםניתןלהוסיףאתכתובתסניףהבנק
לנוסחהערבות?

כללי 24

זהאמורמהלגרועמבלי בסעיף כימובהר,
 במקריםאחרספקכניסתמאפשרתהחברה

 זאתמצדיקיםשלהבנתהמיוחדים לשם.
ההמחשה בשנההחולפתנעשהשימושבסעיף,
 ספקבודדיםבמקרים מעורב היה שבעיקרם

חסות. כנותן ו/או הסרתקשורתכלקוח למען
שיתקין בתשתיות שימוש שייעשה ככל ספק,

 .השימושבגיןהזוכה,יחויבהלקוחבתשלום

הכוונהבסעיףכיבקשהבהרהלמהנ
"במקריםמסוימים...באמצעותספק

 אחר.

1.6 25 

 הכספי מצטברהההיקף הוא בסעיף נדרש
 .לשנהולאפרלקוח

האםהסכוםהנזכרבסעיףבקשהבהרהנ
הואמצטבראופרלקוח?

2.1 26 

נגדוהמציע מתנהלות לא כי להבהיר נדרש
ו בתפקודו לפגוע שעלולות לסכן/אותביעות

יכולת ואת השירותים את יתרלספק ואת
זה מכרז נשוא הזוכה לרבותהתחייבויות ,

פירוק ו/או רגל פשיטת באמור.הליכי אין
 לגרועמהוראותהמכרז.

 להבהיר תביעותנבקש של סוג לאילו
הכוונה?

2.12 27 

כי מובהר ספק הסר חישובלמען לצורך
שהתקבלההכנסהכלחשבתהמיזםהכנסות
השירותיםלבקשר לגרוע,מתן מבלי וזאת

 .וההסכםהמכרזמהוראות

להכניסנ בקשתכם לגבי הבהרה בקש
מלקוחות הכנסות או עסקאות למיזם

קיימיםוחדשיםשללקוחותהמיזם.

4.6 28 

כ180 אמוריום, הגשת15בסעיף לטופס
ההצעה.

 

-תוקףההצעהלמתבקשתהבהרהבנוגע
120אםה יום 180או מועדהמיום

?האחרוןלהגשתההצעות

8.4 29 

התחשבנותהמיזם–2נספחה'  

תעשה זה בסעיף האמור לצורך הוצאה ניכוי
כנגדקבלתחשבוניתמסכדין.

בשכרברוטו נבקשהבהרההאםמדובר
 ?אועלותמעסיק



1.2.2 30
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ר'תשובהבסעיףקודם.   ואחזקתומה הרכב לעלות ההתייחסות
?שלאישהמכירות

בתוכה כוללת לא זו שכר תקרת האם
עמלותמכירהכנהוגבעולםהמכירות?

1.2.2 31

מחזור האחרונות, השנים כנסותההבשלוש
 של השנתי כהמיזם ע"ס בממוצע -עמד

ואיןמדוברבהערכהבלבדבשנה.₪1,800,000
 כלשהיהתחייבבה שלות הפעילות להיקף

.הזוכה

ההשקעה כדאיות את לתמחר מנת על
המיזם של שוטפות ועלויות הראשונית
של הערכה לקבל נבקש )הקבועות(,
בסיס על מהמיזם ההכנסות פוטנציאל

ההכנסותבשלוששניםהאחרונות.

 32 כללי

במסמכי.2ה'בנספחטוריפר' שינוי יחול לא
המכרז.

 ההוצאות כל הנגרמותהאם הישירות
לשימושה לחברה שרות ממתן כתוצאה
ההוצאות במסגרת נכללות השוטף,

הישירותשלהמיזם?

כללי 33 

,המכרזמהוראותלגרועמבלילמעןהסרספקו
כהגדרתה הראשונית ההשקעה עלויות כל

 קרי והתשתיות-בהסכם, הציוד מימון
.והתקנתן,יחולבלעדיתעלהזוכה

וההכנסות משולמותהיות מהלקוחות
משולמות השוטפות וההוצאות לחברה
המימון הוצאת האם הזוכה, ידי על
כהוצאה ייחשבו הזוכה על שיחולו

למיזם?

כללי 34 

הסכםלמתןשירותיתקשורת-חלקב'

המיזם,תחשבנהחלצורך הכנסותלוקתרווחי
 .בפועלשנגבו

ההכנסה הגדרת האם הבהרה נבקש
מתייחסת זה תשלוםבסעיף לאחר

איך זאת עם יחד השרות. בגין בפועל
שלא מלקוח להכנסה מתייחס המיזם

שילםמכלסיבהשהיא.

9


35 

.המכרזבמסמכישינוייחוללא "יהא המילים לאחר להוסיף מוצע
כמו דין". פי "על המילים את אחראי"
כן,מוצעלהחליףאתהמילים"הבלעדית

 דין". פי "על במילים כןלפצות" כמו
מוצעלהוסיףבסוףאתהמילים"בכפוף
לכךשסכוםהשיפוינקבעבהתאםלפסק
לנותן שניתנה ביצועו, עוכב שלא דין
קבלת לאחר בהקדם הודעה השירות
תביעהבגינההואעשוילהיותחבבשיפוי
כאמורויתאפשרלנותןהשירותלהתגונן

בפניתביעהכאמור."

17.3 36 

ביצועעבודותלהזוכהבמכרזיידרשביןהיתר,
 של תקשורתקבלניות וקווי ציוד ר'.הנחת

 להלן.התייחסותבסעיף

אינו והמציע הואיל כי להבהיר, נבקש
קבלןרשוםבפנקסהקבלנים,ולפיכך,על
יכול אינו שלו, הביטוח יועצי עצת פי
עבודות לביצוע ביטוחי כיסוי לרכוש

כהגדרתהקבל העבודה, וממילא ניות,
 שירותי18בסעיף למתן להסכם

של בגדרם מבוטחת תהיה תקשורת,
הביטוח, באישור המפורטים הכיסויים
הכיסויים כי בהסכם, כהגדרתו
ישמשו הביטוח באישור המפורטים
הצורך את ויאיינו תכלית לאותה

באישורלביטוחהעבודות.

18.1 37 
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הביטוחבענףלרפורמהבהתאם 18.1סעיף,
יוחלףבסעיףהבא:

עלנותןהשירותמבלילגרועמאחריות 1881
פי מתחייב דין כל פי על ו/או זה נותןהסכם

ו/אוהשירות העבודה ביצוע תחילת לפני כי
 ההעמדת לרשותו משניהם,-אתר המוקדם

 ועד הראשוניותסיום ההשקעות ביצוע
ב ובציוד בידיו,אתרבתשתיות תהיינה

פוליסותביטוחתקפותשהוצאועלחשבונו,על
 שם ועל המשנה קבלני שם על החברה,שמו,
 עריכתביטוח כמפורטבאישור עבודות-הכל

קבלני חלקות ומהווה זה להסכם המצורף
 ממנו נפרד בלתי :להלן)1'גנספח כומסומן

למפורט("העבודותאישור ביטוח " ובהתאם
להלן:
הפוליסה 188181 פי על הניתן לביטוחהכיסוי

עלעבודותקבלניות הניתן נופלמהכיסוי אינו
 כביט הידוע הפוליסה נוסח נוסח2013פי או
.2013ביטמאוחריותרהמחליףאתתנאי

קבלניות 188182 עבודות לביטוח הפוליסה
העבודות ביצוע לגמר עד בתוקף תעמוד

 של מורחבת תחזוקה תקופת 12בתוספת
התחזוקה ותקופת העבודות )תקופת חודשים

 ."(הביטוח תקופתיקראולהלןביחד"
במלוא 188181 המכסה הסיכונים, כל ביטוח

או כלאבדן כלהעבודותהמבוצעותוכן ערכן
עבודה לכלי לציוד, לחומרים, הנגרמים נזק
לביצוע המשמש אחר רכוש ולכל כלשהם

העבודות.
כל 188181 פי על ג', צד כלפי אחריות ביטוח

העבודות, מביצוע הנובעת חבות בגין דין,
 הגבלה כל כולל אינו הביטוח בדברכאשר

מ הנובעת בהלה,-חבות התפוצצות, אש,
מתקנים וטעינה, פריקה הרמה, מכשירי
מזיק דבר כל הרעלה, פגומים, סניטריים
משען, והחלשת רעידות משקה, או במאכל

 .שביתהוהשבתה
חבות 188181 בגין מעבידים, אחריות ביטוח

בביצוע המועסקים כל כלפי דין, כל פי על
י שלא האחריות בגבול פחתהעבודות

20,000,000 ₪ מיליון )עשרים  לעובד,₪(
פרקזהלא לאירועובסה"כלתקופתהביטוח.
או בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול
הרמה, במתקני שימושבמנופיםו/או בעומק,

 שעותעבודה,העסקתנועראוכלמגבלהימי
לתנאי ו/או לסוג ו/או לאופי ביחס אחרת

העבודה.
תהפרה של ע"יכלשהי הפוליסות מתנאי נאי
אינהמהווהעילהלדחייתהחבותהשירותנותן

 הביטוח.חברתכלפי

"ההשקעה המילים את להחליף מוצע
בתשתיות"במילים"הקמתהתשתיות"

18.1 38 
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הבקשהמתקבלתבאופןשנוסחאישורהביטוח
יוחלףלנוסחהמצ"בלמסמךמענהלשאלותזה

.1ואשריסומןג'

הוראותהמפקחעלהביטוחבחוזרעלפי
אשרפורסםעלידו,חברותהביטוחאינן
ביטוח אישורי על לחתום עוד רשאיות
להחליף יש למכרז. צורף אשר בפורמט
כך הנדרש הביטוח אישור נוסח את

שיתאיםלהוראותהרגולציה.

18.1 39 

באמצעותנואינםנערכים–ביטוחירכב לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.
דרישותסבירותלמעטהתיקון– סה"כ

.להלן,אךישלוודאכיאכןקיים
"הביטוח המילים את למחוק מוצע
התש"ל לעיל... לאמור בנוסף -יכלול

".1970

18.5.1 40 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. אש "סיכוני המילה את להוסיף מוצע
מורחב"לאחרהמילה"ביטוח".

18.5.2 41 

יחולשינויבמסמכיהמכרז.לא מוצעלמחוקאתהסעיף. 18.5.3 42 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. "ביטוחי המילים לאחר להוסיף מוצע
נותןהשירות"אתהמילים"הנערכיםעל

"18.1פיסעיף

18.6 43 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. "ביטוחי המילים לאחר להוסיף מוצע
המילים"הנערכיםעלנותןהשירות"את

"18.1פיסעיף

18.7 44 

הבקשהמתקבלתבאופןשנוסחאישורהביטוח
יוחלףלנוסחהמצ"בלמסמךמענהלשאלותזה

להלן.כמפורטיוחלףהסעיףו,2ואשריסומןג'

עלפיהוראותהמפקחעלהביטוחבחוזר
אשרפורסםעלידו,חברותהביטוחאינן

 על לחתום עוד ביטוחרשאיות אישורי
להחליף יש למכרז. צורף אשר בפורמט
כך הנדרש הביטוח אישור נוסח את

שיתאיםלהוראותהרגולציה.

18.8 45 

סעיף הביטוח, בענף לרפורמה 18.8בהתאם
יוחלףבסעיףהבא:

השירות 1888 לידינותן להמציא מתחייב
מועדחתימתהסכםזהעלהחברהלאיאוחרמ

ובכלמקרהידיהחברהוכתנאילחתימתהעליו
אתאישורעריכתטרםכניסתולאתרהעבודה,

המצורףאישור הביטוחביטוחים)להלן:"  ,)"
ומסומן הימנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם

מבטחו,2'ג נספחכ בידי חתום כשהוא
:ובהתאםלמפורטלהלן

נופלאינוהפוליסות"יעפהכיסויהיקף 188881
הידועהפוליסותנוסחפיעלהניתןמהכיסוי

2013מהדורתכביט יותרמאוחרנוסחאו,
.2013מהדורתביטתנאיאתהמחליף

.ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 188882
חבות בדבר הגבלה לכל כפוף  לא זה ביטוח

הנובעת עבודהבגובה, תרניםפריקהוטעינה, ,
 הרעלה,מתקניםואנטנות, סניטרייםפגומים,

שביתה משקה, או במאכל מזיק דבר כל
.והשבתה

זהביטוח אחריות מעבידים 188881 ביטוח ,
בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול לא

מוצעלהוסיףלאחרהמילים"מידבתום
תקופתהביטוח"אתהמילים"ולבקשת

החברה"

18.8 46 
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 .העסקתנוערובעומק,שעותעבודה
ע"יהפרה הפוליסות מתנאי תנאי של כלשהי
אינהמהווהעילהלדחייתהחבותהשירותנותן

וח.הביטחברתכלפי
סעיףקודם.התייחסותבר' יום".30מוצעלמחוקאתהמילים" 18.8 47 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.  לאחר להוסיף "עפ"ימוצע המילים
בכך שאין "כל המילים את הפוליסות"

ניגודעניינים".

18.9 48 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. "בהתאם המילים את להחליף מוצע
פי על הנדרשים ולסכומים לתנאים
לב בשים "נאותים במילים זה" הסכם

לסוגוהיקףהעבודהשתבוצעעלידם".

18.14 49 

המכרז.לאיחולשינויבמסמכי שלהלן: בנוסח סעיף להוסיף מוצע
"החברהמצהירהכיהינהעורכתביטוח
רכוש לכל מורחב" "אש ומסוג רכוש
ו/אוציודו/אומבניםאשרבבעלותהוכן
לרכוש נזק בגין תוצאתי אובדן ביטוח
ויתור יכלול הביטוח כאמור. ציוד ו/או
עלזכותהתחלוףכלפינותןהשירותו/או

 מטעמו. הנותןמי את פוטרת החברה
בגינו נזק בגין מטעמו מי ו/או השירות
רכוש ביטוח פי על לשיפוי זכאית היא
ו/או פטור כאמור. תוצאתי אובדן ו/או
שגרם מי כלפי יחולו לא כאמור ויתור

לנזקבזדון".

כללי 50 

.המכרזבמסמכישינוייחוללא  סעיף להוסיף באופן17.5נבקש )חדש(,
:הבא
מובהר 17.5 לעיל, האמור אף על

יישא לא השירותים נותן כי ומוסכם,
ו/או עקיפים לנזקים באחריות

.תוצאתיים


17.5 51 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.  סעיף להוסיף באופן17.6נבקש )חדש(,
:הבא
שלמ.17.6 אחריותו כי ומוסכם ובהר

להיגרם שעלול נזק לכל השירות נותן
 השירותים, עם גוףבקשר נזקי למעט

ורכוש,תוגבללסךהתמורהאשרשולמה
ב לספק שקדמו6-בפועל החודשים

.לאירועהנזק


17 52 

 עבודותקבלניות–אישורעריכתביטוח-1נספחג'

הבקשהמתקבלתבאופןשנוסחאישורהביטוח
יוחלףלנוסחהמצ"בלמסמךמענהלשאלותזה

.1ואשריסומןג'

 אישורי לצרף אתיש התואמים ביטוח
כפי הביטוח על המפקח הוראות
ביטוח אישורי בנושא בחוזר שפורסמו
מנועות הביטוח חברות אחידים.
בפורמט הביטוח אישורי על מלחתום

אשרצורףלמכרז.

כללי 53 
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לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. לא הביטוחים נוסח כי למחוק מוצע
.יפחתמביט

כללי 54 

במסמכיהמכרז.לאיחולשינוי הביטוח סכומי את לקבוע מוצע
על עובדים עליו סמוך רכוש להרחבות

.דולר100,000

1פרק 55 

אישורהבקשהמתקבלת,יתוקןבמסגרתנוסח
.1מסומןג'ההחדשהמצ"בהביטוח

הרחבת של ביטוח סכום לקבוע מוצע
משוויהעבודות.10%רכושבהעברהעל

1פרק 56 

נזק-מוצעלמחוקהרחבות"מבניעזר"ו במסמכיהמכרז.לאיחולשינוי
בזדון".

1פרק 57 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. 1,000,000מוצעלקבועגבולאחריותשל
$.

2פרק 58 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. הינן בכיסוי ההרחבות כי להוסיף מוצע
בהתאםלסכומיהביטוחבפוליסה.

2פרק 59 

הבקשהמתקבלת,יתוקןבמסגרתנוסחאישור
.1המסומןג'הביטוחהחדשהמצ"ב

ל האחריות גבול את להמיר -מוצע
$.5,000,000

3פרק 60 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.  סעיף את למחוק לאישור2מוצע
הביטוח

כללי 61 

 אישורעריכתביטוחים-2נספחג'

הבקשהמתקבלתבאופןשנוסחאישורהביטוח
יוחלףלנוסחהמצ"בלמסמךמענהלשאלותזה

.2ואשריסומןג'

את התואמים ביטוח אישורי לצרף יש
כפי הביטוח על המפקח הוראות
ביטוח אישורי בנושא בחוזר שפורסמו
מנועות הביטוח חברות אחידים.
בפורמט הביטוח אישורי על מלחתום

למכרז.אשרצורף

כללי 62 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. לא הביטוחים נוסח כי למחוק מוצע
יפחתמביט

כללי 63 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.  סעיף את למחוק לאישור1מוצע
הביטוח

כללי 64 

הבקשהמתקבלת,יתוקןבמסגרתנוסחאישור
.2ג'ואשריסומןהביטוחהחדשהמצ"ב

 את להמיר האחריותמוצע גבולות
 ג' צד 2,000,000–לדולר: מוצר –$;

$5,000,000$ומעבידים2,000,000

כללי 65 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. הפסקה של הסיפא את למחוק מוצע
הראשונההחלמהמילים"הכיסויעלפי

פרקזההורחב".

2 66 

נוסחערבותבנקאיתלביצועההסכם-ד'נספח

.המכרזבמסמכישינוייחוללא הימים מניין את להגדיל ניתן האם
לשבעה?

כללי 67 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז. מועד לאחר לנוסח: להוסיף ניתן האם
זה)תוקף(ערבותזובטלהומבוטלת?

כללי 68 

 

בכבודרב,
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מורדגמי,עו"ד

ע'יועמ"ש


