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 הנדון: מסמך הבהרה מס' 1 - מענה על שאלות 
 של פעילויות הקרן ומחקר הערכה , בתחום מדידה םמתן שירותיל 32/1למכרז מספר 

 
 

 כללי  –פרק א' 
 

יקון לסעיפי  ת  כל  , כשהוא חתום ע"י המציע.המכרזויש לצרפו למסמכי    המכרז זה הינו חלק ממסמכי    מסמך
המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי  

 פורש.  ים לא צוינו במסמך זה במם הרלוונטיאם הסעיפי והחוזה, גם  ההצעה
 

 מענה לשאלות הבהרה 
 
 תשובות שאלה 

  מוםי תצהיר בדבר "העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינילגב
ות ועל ידי  ין". מדובר על תצהיר שיש לחתום עליו בנוכחכד

אני לא מתכוונת להעסיק עובדים בשלב זה, ובמידה וכן  עו"ד. 
ת  עובדת עצמאיק זה יהיה באופן וודאי רק במסגרת של  אעסי

  האם יש צורך להגיש תצהיר שכזה?  .ולא שכירה

כי אין העסקה של   התחייבותיש להגיש 
 עובדים.  

 אין צורך בהצגת המלצה של הקרן    עם הקרן?קודם המלצה לגבי ניסיון יג האם יש להצ

לא הייתה כלל דרישה   –  2020ינואר בחוזה שנחתם ב
 לביטוחים.  

היתה דרישה לביטוח צד ג',  –  2018ם בינואר בחוזה שנחת
  ₪200, עבור הפעלת היחידה בהיקף של  מיליון 1בכיסוי של 

 שעות.  
  מיליון ₪, 2במכרז הנוכחי יש בקשה לביטוח צד ג', בכיסוי של 

( של  2018 -עבור הפעלת היחידה בהיקף מצומצם יותר )ביחס ל
אבדן תוצאתי", שלא  אש מורחב ו שעות, ובנוסף "ביטוח  150

   נדרש עד כה.
, אבקש לאופי תחום העבודהבהתאם לאמור לעיל, ובהתאם 

לצמצם את גובה    לבטל את חובת הביטוחים, או לפחות
  הכיסויים.  

הבקשה לביטול הגורף של עריכת ביטוחים   .1
 אינה מקובלת. 

י"  ביחס לעריכת "ביטוח אש ואבדן תוצאת  .2
בנספח   8יצוין כי בכפוף לסעיף הפטור )סעיף 

 הביטוח( הספק רשאי שלא לערוך ביטוחי רכוש. 
בסעיף זה לעיל, רשאי   המפורט" בכפוף לפטור 

י אש מורחב ואבדן  המבוטח שלא לערוך ביטוח 
תוצאתי, במלואם או בחלקם, ואולם הפטור  

המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערכו  
 מלואם" הביטוחים כאמור ב

ח צד  הקטנת גבול האחריות הנדרש לביטו  .3
 .₪  1,000,000 -שלישי ל 

 
 

 חתימת המציע: ______________________ 


