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 הארכת מועדיםו מכרזההודעה על שינוי תנאי -לעריכת ביטוחי המועצה  2022/35הנדון: מכרז פומבי מס׳ 

 (3)קובץ הבהרות מס׳ 

 

 -להודיע על שינוי בתנאי המכרז שבנדון כדלקמן:״( מתכבדת המועצההמועצה המקומית אבן יהודה )להלן: ״

 -:מכרזהשינוי בתנאי  .1

 נוסח חדש נוסח קודם סעיף

סעיפי  21עמ' 

השתתפות 

פרק  –עצמית 

 רכוש

מסכום הביטוח  10% –רעידת אדמה 
 5,000,000מקס' ₪  30,000לאתר מינ' 

.₪ 

₪  20,000מהנזק  מינ'  5% –נזקי טבע 
 ₪. 200,000מקס' 

 ₪ 45,000כל נזק אחר 

מסכום הביטוח  10% –רעידת אדמה 
 ₪. 5,000,000מקס' ₪  40,000לאתר מינ' 

₪  100,000מהנזק  מינ'  10% –נזקי טבע 
 ₪. 500,000מקס' 

 ₪ 75,000כל נזק אחר 

סעיף  26עמ' 

השתתפות 

פרק  –עצמית 

 צד שלישי

 .לתובע₪  250,000נזקי טבע  בכל נזק₪  50,000

 מקרה.ל ₪ 100,000כל נזק אחר 

סעיף  30עמ' 

השתתפות 

פרק  –עצמית 

אחריות 

 מוצר/מקצועית

 ₪ 50,000 –אחריות מקצועית  ₪  50,000

 ₪  50,000 –אחריות מוצר 

 לתובע₪  200,000 –נזקי טבע 

 

 -:מועדים מעודכנים להמשך ניהול ההליך המכרזילאור השינויים הנ״ל, להלן  .2

שאלות הבהרה יש לשלוח  .0010:בשעה  23/1/2023המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום  2.1

בלבד. על המציע לוודא קבלת  WORDבאמצעות קובץ  ,yehuda.muni.il-mankal@evenלמייל 

או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות  8915002-09הודעת הדוא״ל בטלפון 

 לא תיעננה. PDFשתועברנה באמצעות קובץ 

התשובות תישלחנה בכתב ובאופן אחיד  .26/1/2023לא יאוחר מתאריך  ימסרובכתב הבהרה תשובות  2.2

ושים, לכל משתתפי מפגש הקבלנים, ולהם בלבד. תשובת המנכ״ל ו/או מי מטעמו תהא סופית. כל פיר
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הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנכ״ל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את 

 המועצה.

בצהריים. את ההצעות יש  12:00בשעה  1/2/2023המועד האחרון להגשת הצעות למכרז קבוע ליום  2.3

 באבן יהודה. 53להגיש במסירה ידנית במשרדו של מנכ״ל המועצה )לא לשלוח בדואר( רח׳ המייסדים 

לפי דרישת המועצה, אם  31/5/2023תוקף ערבות המכרז יעודכן כך שהערבות תהיה בתוקף עד ליום  2.4

תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד 

 לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 .אין שינוי ביתר הוראות המכרז .3

 

 כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז, והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. מובהר

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים 

 במפורש.הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה, כשהוא חתום על ידי המציע כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 עמודים. 2מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא : 

 

 

 בברכה,

 אבי הררי,

 ראש המועצה המקומית אבן יהודה

 

 

 


