14.5.19
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 2/2019
מכרז פומבי למתן שירותי קורסי הדרכה עזרה ראשונה
מס'
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ביטוח

1

שאלה  /הערה

תשובה

אני מרצה מעל  5שנים במספר מוסדות,
מכללות וארגונים.

אחד מתנאי הסף הוא כי המציע הינו חברה
המתמחה בהספקת שירותי הדרכה בתחום
עזרה ראשונה ,הפועלת בשוק מעל  5שנים.

התחלתי להעסיק עובדים נוספים ואנשי
צוות בשנתיים האחרונות ואנו נותנים
שירותים להמון ארגונים גדולים
וחברות ,האם לא תהיה בעיה לגשת
למכרז מבחינת תנאי הסף המבקשים
קיום של  5שנים?

בסעיף זה לא ברור לאיזה  50קורסים
אתם מתכוונים.
מכיוון שמדובר בתנאי סף ,לדעתי יש
להכניס הבהרה כי מדובר ב 50 -קורסי
מערי"ם – מתוקשבים  44שעות ולא
פחות ,כפי שרשום בנספח א'. 1

ככל שלחברה אין ניסיון של מעל  5שנים
כאמור ,המציע אינו עומד בתנאי הסף.
למען הסר ספק ,על המציע לעמוד בכל יתר
תנאי הסף במכרז.

בתנאי הסף מדובר על קורסי מע"ר בהיקף של
 44שעות .במסגרת  50הקורסים ,צריכים להיות
גם קורסים מתוקשבים (בהיקף של  44שעות)
כפי שמופיע בטבלה בנספח א' .1יודגש ,קורסים
פרונטליים בלבד בהיקף זה אינם עומדים
בתנאי הסף.

 .1סעיף  – 2שורה  : 2יש למחוק
את המילים "אשר לא יפחת"
ולרשום בסך...

 .1סעיף  -2שורה  -2לא מאושר ,אך
אישור ביטוח אשר יוגש חתום על ידי
חברת הביטוח עם השינוי יתקבל

 .2סעיף  2שורה  : 8לאחר המילים
"ו/או מי מטעמו" יש להוסיף
"עד לסך  ₪ 250,00למקרה
ולתקופה לצורך אישור זה
בלבד".

 .2סעיף  2שורה  - 8לא מאושר

 .3סעיף  – 3שורה  : 3יש למחוק
את המילים "אשר לא יפחת"
ולרשום בסך...
 .4סעיף  3שורה  : 5יש למחוק
"קנין רוחני למעט פטנטים"
 .5סעיף  3שורה  : 9לאחר המילים
"כלפי המכללה" יש להוסיף :
"ולמעט אחריות המזמין כלפי
הספק"
 .6סעיף  3שורה  : 9יש לשנות
"תקופת גילוי בת  6חודשים"
תאריך____________ :

 .3סעיף  -3שורה  -3לא מאושר ,אך
אישור ביטוח אשר יוגש חתום על ידי
חברת הביטוח עם השינוי יתקבל
 .4סעיף  -3שורה  -5מאושר
 .5סעיף  -3שורה  -9השינוי לא מאושר,
מקובל כי ירשם " אחריותו המקצועית
של המזמין כלפי הספק לא מכוסה
תחת פוליסה זו"
 .6סעיף  -3שורה  -9תקופת גילוי -השינוי
מאושר
חתימה  +חותמת______________ :

 .7כל הביטוחים כוללים תנאים
מפורשים כדלקמן:

 .7סעיפים כלליים -סעיף  – 1שורה -2
השינוי מאושר

סעיף  – 1שורה  : 2יש לאפשר
לרשום "הראל" ביט.

על המציעים להגיש מסמך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעות.

תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :

