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יום ראשון י"ד אייר תשפ"ב
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי 27/2022
אספקה ,התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש
א.ג.נ,
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 27/2022
אספקה ,התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש
 .1להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשלחו במסגרת המכרז שבנדון:
מס"ד

סעיף

שאלות

1

עמוד  30סעיף בבקשה עדכנו לאיזה
 1.03אחזקה
מערכות נדרש לבצע בדיקות.
מקיפה
למערכת גילוי
אש ועשן

2

עמוד  31סעיף כדי לקבל אישור תקינות
 1.06אחזקה
טופס  10ע"פ דרישת רשות
שנתית
הכיבוי נדרש מכם להעביר :
למערכת
חום
שחרור
 תכניות מיזוג אוירועשן
 תכנית בטיחות -אישור מכון תקנים

מענה העירייה
מערכות גילוי האש הקיימות בעירייה הן:
א .טלפייר
ב .סקיוטרון MR2100
הבהרה  :במסגרת מכרז זה באחריות הזוכה לתחזק את
כל סוגי המערכות גילוי וכיבוי אש  /שחרור עשן מכל סוג
שהוא .העירייה מודעת לכך כי לא קיימת חברה אחת
בתחום מערכות גילוי אש בעלת היתר על פי תקן
 .1220/11אי לכך לא תחייב את הזוכה בהמצאת אישור
הדרוש על שמו אלא לדאוג כי החברה שתבצע את
השירות תחתיו תהיה בעלת היתר למערכת הרלוונטית.

3

על כמה מבנים מדובר
במכרז? האם כל המבנים
שייכים לעירייה?

לא רלוונטי בשלב זה אלא רק לאחר הזכייה במכרז.



מדובר על עשרות מבנים ( מבנה העירייה ,
קונסרבטוריון  ,היכל התרבות  ,ספריה ,
אצטדיון עירוני  ,גני ילדים  ,מרכזי חינוך ועוד).



כל המבנים שייכים לעירייה.

4

נספח ג4/
אישור
ביטוחים

מסמך זה מצולם באופן
מקוטע מצד שמאל,

מצ"ב העתק אישור ביטוחים.

נא לשלוח את הנספח
המדובר באופן תקין וקריא.

 .2מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום ע"י המציע.
 .3הוראות מסמך זה גוברות על האמור במסמכי המכרז והחוזה .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או
תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי
המכרז והחוזה ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בברכה,
אליהו כהן
מנהל אגף הנכסים

מכרז פומבי 27/2022
אספקה ,התק ה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש
ספח ג'4/

אישור ביטוחים

תאריך ה פקת
אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYYהאישור)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אי ו כולל את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור

סוג הביטוח

שם :עיריית עכו

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
רכוש

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

☐ דל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☒אחר
אספקה ,התק ה ואחזקה
של מערכות גילוי וציוד
כיבוי אש

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטב
סכום
ע

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבל י מש ה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :
השתתפות עצמית
סכום

מט
בע
₪

כיסויים
כיסויים וספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם ל ספח ד'

צד ג'

1,000,000

,322 ,321 ,302
,307 ,302 ,328
315 ,329 , ,309

אחריות מעבידים

20,000,000

319 ,329 ,328

אחריות המוצר

328, 302 ,301
 6) 332,חודשים(

אחריות מקצועית

אחר

פירוט השירותים

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין ב ספח ג'(:

,088 ,092
פירוט ה כסים המבוטחים
סוג ה כס

)לדוגמא :רכב /דל"ן(

)במידה ואין די מקום יתן לפרט את ה כסים ב ספח ד'(

תיאור ה כס

)לדוגמא :מספר רישוי/כתובת(

ביטול/שי וי הפוליסה
שי וי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שי וי לטובת מבקש האישור ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השי וי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

28

