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תשובות לשאלות הבהרה בהליך פומבי מס' 2/18
איתור יועמ"ש חיצוני לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה יזרעאלים
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תשובה

"האם חובה לערוך את הביטוח במועד ההגשה ? יש אין חובה לערוך את הביטוח במועד
ההגשה .רק המציע הזוכה יידרש
בידיי ביטוחים שונים מעבידים ,צד שלישי וכן
אחריות מקצועית ,אולם התאמתם לדרישות ההליך לעשות כן במסגרת ההתקשרות.
איננה נחוצה בשלב זה וכרוכה בעלויות .מציע כי
דרישות הביטוח יהיו תנאי מתלה לזכיה אם וייבחר
המציע".
סכום הביטוח הנדרש בביטוח צד ג'
"האם הסכום  42מיליון ש"ח לביטוח צדדים
שלישיים הוא נכון או שנפלה טעות בסכום כי נראה הוא  ₪ 2,000,000בלבד.
כי הוא גבוה מאוד ולא פרופורציונלי ביחס לסוג
ביטוח זה מבחינת הועדה שכן עבודת היועמ"ש הינה גבול האחריות הנדרש בביטוח
חבות מעבידים הוא עפ"י הסטנדרט
יעוץ שהסיכוי לנזק מסוג ביטוח זה הינו קלוש כך
גם הסכומים ,בהתחשב בכך שהשירות ליחיד הועדה המקובל בביטוח חבות מעבידים
בישראל .₪ 20,000,000 -
ניתן במשרדי הועדה".
ניתן לקבל גם כי גבול האחריות
** לגבי שאלה מס'  2טעיתי בסכום :אני מתייחס
לסעיף ביטוח חבות מעבידים העומד ע"ס  20מיליון בביטוח חבות מעבידים יהיה
 ₪ 6,000,000לתובע ו20,000,000 -
ש"ח ,שהינו סכום ביטוח מופרז מאוד .במשרדי
 ₪למקרה ולתקופת הביטוח .זה גם
ישנם שלושה עובדים מלבדי .אירוע אחד בגובה 20
הסטנדרט המקובל.
מיליון ש"ח לא נפסק מעולם פיצוי העולה על 5-7
מיליון ש"ח לאירוע לגבי ניזוקים בגירים.
מציע להעמיד את סכום הביטוח לאירוע על  5מיליון
ש"ח ולתקופת הביטוח על סך  10מיליון ש"ח".
כ 12-ישיבות בשנה (בערך אחת
"כמה ישיבות ועדה מתקיימות בממוצע בשנה,
לחודש) ,בימי שלישי בבוקר.
ובאיזה ימים?"
הוצאות משפט ,ככל שייפסקו
"מה לגבי הוצאות המשפט אשר ייפסקו לטובת
לטובת הוועדה ,יועברו לוועדה.
הועדה בהליכים האזרחיים או המנהליים?"
בסמוך לאחר השלמת ההליך .כפוף
"מהו מועד תחילת העבודה המתוכנן".
כמובן למתן כתב הסמכה מאת
היועץ המשפטי לממשלה.
מס' ההמלצות – לשיקול דעת
"כמה המלצות מבוקש כי לא ננקב מספר .האם
המציע (אין דרישת מינימום) .ועדת
איכות ההמלצות נבחנת או מספרן?"
האיתור תבחן את מס' ההמלצות
ובעיקר את איכותן.
יש להתעלם מהכיתוב "לבדיקת
יועץ הביטוח" שמופיע במספר
מקומות במסמכי ההליך.

יש לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה בעת הגשתה.
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