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 ה' ניסן, תשפ"ב 

                             2022אפריל   06                                

 לכבוד  

 המכרז משתתפי  

 

 שלום רב, 

 

   בת"אתדלוק בשדרות רוקח ניהול והפעלת מתחמי תחנות ל 2220/3/3מספר  פומבי מכרזהנדון: 
 להגשת הצעות הארכת מועד

 תשובות והבהרות

  השיב על שאלות,ללהבהיר ו המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ מתכבדת   – אקספו תל אביב 
 כדלקמן: 

 הארכת מועד להגשת הצעות  .1

 . 03:31בשעה  2022/4/41' היום לעד  ,, מוארך פעם נוספתהמועד להגשת הצעות

    א'נספח  –פדיון מכירות  .2

 לא כוללים מע"מ.   המספריםמובהר כי 

 המציעים:ספות של  נו להלן התייחסות לשאלות  .3

 תשובה שאלה  סעיף

 הסכם התקשרות  -נספח ג' 

מהנזק )לעניין נזק  10%" במילים "200,000להחליף את הספרות " 20.11.12
 מהנזק לעניין רעד וויברציה(".  5%–פריטים תת קרקעיים( ו –עקיף 

 

 . ללא שינוי

על פי   ןאת הוראות הביטוח שהספק נדרש לעמוד בה לפרטמבוקש  20.26
  הסעיף. 

תנאי  הר כי  במבלי לגרוע מהוראות סעיף זה מו
ם  מיו  4818פורסמו בילקוט פרסומים  החכירה  

מתחייב החוכר    :)ה(  22סעיף  ר'    .4.11.99
לשפות את המחכירה על כל סכום שהמחכירה 
נזק  על  כפיצוי  כלשהו  לאדם  לשלמו  תידרש 

חלה בגינו  זה    שהאחריות  חוזה  הוראות  לפי 
 ו/או לפי כל דין על החוכר. 
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 עבודות קבלניות יםביטוח קיוםאישור  - 1נספח ה' 

 
   פרק א'
  רכוש

 ₪".  500,000נבקש כי ההרחבות בפרק זה יוגבלו למקסימום "[ 1]
 ". 12" בספרות "24להחליף את הספרות " -תקופת תחזוקה [ 2]
 לעניין רכוש מבקש האישור. -להוסיף את המילים   - 324קוד [ 3]

 [ ללא שינוי 1]
 [ ללא שינוי 2]
 ל. [ מקוב3]

 
 פרק ב' 
 צד ג'

 . 329להסיר את קוד [ 1]
 1מבוקש להעמיד את גבול האחריות ע"ס  -רעד והחלשות משען [ 2]

 מיליון ₪. 
 

הינו בגין   329. יובהר כי קוד ללא שינוי  [1]
רכוש מבקש האישור למעט רכוש המבוטח 

בפרק א' לרבות רכוש סמוך ורכוש עליו  
  .עובדים

 . [ ללא שינוי 2]
 

אחריות 
 מקצועית

  302להסיר את קוד [ 1]
 
 
 
 להסיר את המילים "ת. רטרו". [ 2]

 

יובהר כי מבחינה חיתומית  [ ללא שינוי.1]
אחריות מבקש האישור כלפי המבוטח אינה  

 קצועית.כלולה במסגרת ביטוח אחריות מ
 
מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת  [ 2]

רטרו'   הצהרה מאת המבטחת אודות תאריך
 . הנקוב בפוליסה

ביטוח 
חבות 
 המוצר

 להסיר את המילים "ת. רטרו".
 

מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת הצהרה 
מאת המבטחת אודות תאריך רטרו' הנקוב  

 . בפוליסה
שדה ביטול 

שינוי   /
 הפוליסה 

 
 ". 30" בספרות "90להחליף את הספרות "

 
 . 60, יצוין 90במקום 

 אישור קיום ביטוחים )ביטוחי קבע( - 2נספח ה' 

ביטוח 
אחריות 
 מקצועית

מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת הצהרה   .להסיר את המילים "ת. רטרו"
מאת המבטחת אודות תאריך רטרו' הנקוב  

   .בפוליסה

ביטוח 
חבות 
 המוצר

מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת הצהרה   .להסיר את המילים "ת. רטרו"
מאת המבטחת אודות תאריך רטרו' הנקוב  

 . בפוליסה

 בכבוד רב, 

 , עו"ד ליטל דיין

 יועמ"ש


