
 לכבוד

 ה"( )להלן: "המזמינ המועצה המקומית מבשרת ציוןשל   161/2019מס'  פניהבכל המציעים 

 לשירותי הפקת וניהול אירועים במועצה המקומית מבשרת ציון 

 
 10.1942. - 2מס'  )יש לקרוא ההנחיות להלן(הליך שבכותרת והבהרות נוספות תשובות לשאלות מציעים ב

 

 ( 23.10.19שינוי בהוראות ההליך שבכותרת )ביטול הבהרה יזומה מיום - אי  -הבהרה יזומה 

נספח א' להסכם  -ביחס לגבול האחריות ב"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" )חלק ב' לאישור עריכת הביטוחים 

ות( ולא כפי שתוקן )בטע -ההתקשרות( יישארו גבולות האחריות )סכום הביטוח( כפי שפורסם במסמכי ההליך במקור 

 .23.10.19במסמך ההבהרות הקודם, מיום 

 ".ביטוחהלתקופת  ובמצטברלמקרה ₪,  2,000,000האחריות:  גבולותכך, הוראות ההליך קובעות כי "

 תשובה שאלה/הבהרה 

האם המזמינה יכולה לתת מידע לגבי היקף  )כמות(  1

וסדר הגודל שלהם )מספר  האירועים החודשיים

 משתתפים(?

 ,המזמינה אינה יכולה לתת מידע לגבי האירועים שיתקיימו

טרם אושר. מבלי שהיא  2020משתקציב המזמינה לשנת 

בכך כדי לחייב את המזמינה, המציעים יכולים להתרשם 

 -מהיקף וסדר הגודל של האירועים שקיימה המציעה בעבר 

 האינטרנט של המזמינה. וזאת, בין היתר, באמצעות אתר

צורך בקיום ביטוח האם המזמינה עומדת על ה 2

 אחריות מקצועית?

 -ביטוח אחריות מקצועית    -: חלק א'  שינוי הוראות המכרז

הביטוחים )נספח א' להסכם ההתקשרות( באישור עריכת 

 . מבוטל

 ינוי בהוראות אחרות באישור האמור.אין שכאמור לעיל, 

 :לידיעתך

במהלך התקופה שעד המועד האחרון להגשת ותשובות הרות הבהודעות, עשויה להעלות מספר עדכונים של  המזמינה .1

 . הליךהצעות ב

 .אמורעד למועד ה המזמינהעל המציעים לבדוק את העדכונים באתר האינטרנט של 

 וגוברות עליו. הליךהוראות מסמך זה, מתקנות את האמור במסמכי ה .2

תשובה הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הודעה, הבהרה וו/או    הליךלסעיפי הכל תיקון   .3

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

 יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. הליךלבין הזוכה ב המזמינההסכם שייחתם בין חוזה/הה .4

 ,בתחתית כל עמוד  וכשהוא חתום על יד  ,המזמינההאינטרנט של    באתר  פורסםשיכפי  את מסמך זה,  לצרף    המציע  על .5

 .מזמינההנמסרים ל הליךנפרד ממסמכי ה-כחלק בלתי

 צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.-אי .6

 

 ========================================================בתחתית כל עמוד 

 אני _________________ ת"ז ________________ תפקיד במציע _______________
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