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 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת תל אביב 201912/למכרז מס' הס.  2מס'  מכתב הבהרותהנדון: 

 

מכתב הבהרות מיום ב הבהרה שנשאלה תשאללבהרה הת להלן מפורטבטבלה שבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 :שבנדון מכרז, ב08/09/19

 

  תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  

 13שאלה מס' 

למכתב הבהרות מס' 

שהתפרסם ביום  1

08/09/19 

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי "

הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ כי 

במשך כל השירותים לפני תחילת ביצוע 

ולמשך חמש שנים לאחר  תקופת ההסכם

סיום ההתקשרות תהיה בידו פוליסת 

ביטוח אחריות מקצועית תקפה שהוצאה 

, הכל כמפורט באישור עריכת על חשבונו

)להלן:  ט' נספח ט' למכרז -ביטוח 

 "."(ביטוחהאישור עריכת "

 

  – ו בשאלהשנשאל הבקשות

 

נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות  .1" 

 כדלקמן:

"על אף האמור לעיל, אחריותו של היועץ 

בכל הנוגע למתן השירותים נשוא הסכם 

$ 10,000,000זה מוגבלת לסך של  

 )עשרה מיליון דולר ארה"ב(." "

 

 –נבקש לכלול סעיף אחריות נוסף . 2

בו יובהר : "על אף האמור  11.13סעיף, 

בפרק זה  ו/או לעיל, אחריות היועץ לכל 

נזק ו/או אובדן אשר יגרם בקשר עם 

ההסכם מכל סיבה שהיא ו/או עילה חוזית 

ו/או עילה נזיקית ו/או עילה אחרת תהיה 

 ₪ "מיליון   4מוגבלת לסכום של 

 

  –התשובה שניתנה 

 

 "הבקשה נדחית"

 

עדכון תשובה ע"י 

  –האוניברסיטה 

תיקון תשובה שניתנה 

 לשאלה

אחריותו של היועץ 
בנוגע למתן השירותים 
נשוא הסכם זה תוגבל 

 מיליון דולר 10לסך של 
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 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

 

 .בדיוק 12.00עד השעה  201990.25. עד ליום הינונדחה ולהגשת ההצעות המועד האחרון להזכירכם,  .3

 

 

, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. ,המציע

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 המכרזיםחברי ועדת 

 בברכה,

 

 משה איטח

 מזכיר ועדת המכרזים
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