הנדון :תשובות לשאלות הבהרה מס' 1
מכרז מס'  11/2021לניהול ולהפעלה של מועדון הספורט בשוהם
.1

שאלה  :1הפעלת מועדון הספורט תיעשה עם רישיון עסק כאשר כל האחריות להוצאה רישיון עסק
הנה על החכ"ל.
תשובה לשאלה  :1המציעים אינם נדרשים להוציא רישיון עסק.

.2

שאלה  :2הוספת התחייבות והצהרה של חכ"ל ,כי חכ"ל תשפה את חמ"ן בגין כל תביעה ו/או דרישה
כספית שתופנה אליה ,החל מיום חתימת הסכם זה ,בגין העסקת עובדים ו/או בכל עניין
אחר הקשור לכך ,ובלבד שעילת הדרישה או התביעה אינה נובעת ממעשה ו/או מחדל של
בעלי חמ"ן שנעשו ברשלנות או בהפרה של החוזה.
תשובה לשאלה  :2התיקון המבוקש נדחה.

.3

שאלה  :3מבוקש שחכ"ל תיקח על עצמה את האחריות לביטוחים כפי שהיה במכרז הקודם
שנתפרסם ,תוך תיקון הסעיפים הרלוונטיים.
תשובה לשאלה  :3סעיף  7על סעיפי המשנה שבו להסכם ההתקשרות יתוקן וינוסח מחדש ,כדלקמן:
" .7ביטוח
 .7.1החכ"ל יערוך (במסגרת ביטוחי המועצה) את הביטוחים הבאים:
 .7.1.1ביטוח חבות כלפי צד ג' בגין אחריותו עפ"י דין כבעלי המבנה של מרכז
הספורט.
 7.1.2ביטוח למבנה מרכז הספורט כנגד סיכוני אש מורחב וכן לכל רכוש
בבעלותה המצוי במרכז .הביטוח יכלול תנאי לפיו המבטח מוותר על זכות
התחלוף כלפי חמ"נ למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 7.2חמ"נ פוטר בזאת את החכ"ל ו/או מועצה מקומית שוהם ו/או מי מטעמם ,מכל
אחריות לנזק שייגרם לו ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ,ולא תהיה לחמ"נ כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החכ"ל ו/או המועצה המקומית שוהם ו/או מי
מטעמם ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

.4

שאלה  :4תיקון סעיף  3.18להסכם ההתקשרות לפיו האמור בסעיף יחול רק כתוצאה ממעשה ו/או
מחדל רשלני של חמ"נ.
תשובה לשאלה  :4התיקון המבוקש נדחה.

.5

שאלה מס'  :5תיקון סעיף  3.19להסכם ההתקשרות לפיו האמור בסעיף יחול ביחס לנזקים שלא
יכוסו ע"י הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

.6

תשובה לשאלה  :5התיקון המבוקש נדחה.

.7

שאלה מס'  :6לתקן את סעיף  7להסכם ההתקשרות בנוגע לביטוח.
תשובה לשאלה  :6ראו תשובה לשאלה  3לעיל.

.8

שאלה  :7לבטל את נספח ד' (נספח הביטוח).
תשובה לשאלה  :7נספח ד' להסכם ההתקשרות (נספח ביטוח) מבוטל בזאת.

