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 2019 יוניב 16                        לכבוד:
                                                משתתפי המכרז

                    באמצעות דואר אלקטרוני
 א.ג.נ,

  הדברה שירותי למתן 11/19' מס פומבי למכרז הנדון:
 "(עירייה"ה :להלן) דימונה עיריית שיפוט בשטח

 
 מענה לשאלות הבהרה – 2פרוטוקול מס' 

 :שבנדון בקשר למכרז עירייהלשהוגשו  להלן התשובות לשאלות .1

 תשובה שאלה מס"ד

  .א

בהמשך לתשובתכם לשאלות ההבהרה בקשר 
)הנוגעת  למכרז הדברת מזיקים ובקשר לתשובה  ה'

בתשובתכם מצוין כי  –( נושא הביטוח  8.2לסעיף 
הקבלן יפצה את העירייה על נזק שיגרם לעירייה 
בתוצאה מפעולות הקבלן בהקשר לנשוא המכרז 

הגיוני ומקובל , אך הניסוח בו על הקבלן  –הנ"ל 
ימים וזאת "...מבלי  3לפצות את העירייה תוך 

ן, מסמך, שיהיה על עירייה להמציא קבלן כל חשבו
 לא סביר!!!  -הוכחה ו/או ראיה"  

הנוסח הנ"ל פוגע בצורה שאינה שוויונית ו/או 
הוגנת בזכויות הקבלן להתגונן ו/או להסביר ואף 
אפשרות לתקן על חשבונו נזק כל שהוא במידה ואכן 

 יגרם כתוצאה מפעולותיו בין שבזדון ובין שלא .

 אנו מבקשים לנסח בצורה שונה את הסעיף הנ"ל
בצורה שתיתן לקבלן הזוכה אפשרות להתגונן בפני 
דרישות תשלום מעין אלו במידה ואלו יוגשו לו שלא 
לצורך ו/או שלא בתמימות ו/או לצורך התעמרות 

 בקבלן הזוכה .

 .הבקשה מתקבלת

 

 הסעיף המתוקן הינו:

מכוח כל לעירייה מבלי לגרוע מכל סעד העומד . 8.2
ישפה ויפצה הקבלן כי,  אתדין ו/או הסכם, מוסכם בז

בהסכם  בגין כל נזק שיגרם לה כאמור העירייהאת 
עד לסכום הקבוע בנספח , ללא הגבלת סכום זה

 עירייה שה לאחר, כל זאת הביטוחי כפיצוי מוסכם
כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה,  קבלןל המציאה

לדרוש ו/או לתבוע צד  העירייהומבלי שיהיה על 
, וזאת ה ו/או במקביל ו/או בכללשלישי כלשהו, תחיל

( 7בתוך שבעה )לאחר שניתנה לקבלן הזכות להתגונן 
 .ימים מיום היוודע דבר הנזק

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

החל מיום  במכרז יידרש לחתום עליו, ניתן לרכושאשר הזוכה  -את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות  .1

" חברת פורטל" –אצל חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ )להלן  אחרון להגשת המכרזועד ליום  19.5.2019

, תמורת תשלום 9:00-15:00( בין השעות ה' )כולל-, וזאת בין הימים א'20"(, במשרדיה ברח' התע"ש פורטלו/או "

 מע"מ( אשר לא יוחזרו בשום מקרה. כוללשת אלפים שקלים( ))חמ ₪ 0003,בסך 

 
חשבון  407סניף  הפועליםצעות שיק בנקאי מזומן או באמצעות העברה בנקאית לבנק את התשלום ניתן לבצע באמ

יש לשלוח לפורטל ייעוץ , כנספח א'המצורף לפרוטוקול זה  מציע טופס רישוםבצירוף  אישור העברה. את 42571

 .7654315-09ולוודא קבלת המסמכים בטלפון  idanc@portaleco.co.ilותכנון אקולוגי בע"מ במייל 

 
. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זהבדיוק.  ,14:00בשעה  19.6.2019 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום .2

מנהלת מחלקת  -אצל יפה עזריהאת ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( 

 .מכרזים, קומה ג', בניין העירייה

*** 

mailto:idanc@portaleco.co.il
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עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק  3פרוטוקול זה כולל 

של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה גובר על האמור בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במקרה 

על המשתתפים לצרף את פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום בעניין.  עירייהבחוברת המכרז ובפרוטוקולים של ה

, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא עירייה. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את הידי המשתתף-כדין על

 .עירייהפה )ככל שאלה הועלו כלל( במהלך מפגש המציעים אינם מחייבים את ה-שהועלו בעל

 , מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.עיריית דימונה
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 נספח א' למסמך ההבהרות

 תאריך: ____________
 

 
 הדברה שירותי למתן 11/19' מס פומבי למכרזהנדון: 

 דימונה עיריית שיפוט בשטח
 

 טופס רישום מציע
 

 פרטי המציע

 : ____________________ המציע שם

 : ___________________תאגיד מספר

 : ____________________________מלאה כתובת

 : ________________________אלקטרוני דואר כתובת

 _________________ : טלפון

 _____________________ :נייד

 : ____________________פקס

 

 מטעם המציע: ____________________ הקשר איש שם

 : ________________________אלקטרוני דואר כתובת

 _________________ : טלפון

 _____________________ :נייד

 : ____________________פקס

 

 


