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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 לרשויות המקומיות החברות   מתן שירותי מיכון משרדי

 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ב

 תשובות לשאלות הבהרהמסמך 

 המציעים יצרפו מסמך כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

 

 

 נוסח אישורי המבטח – 4-נספח ב

 

המכרז    83עמוד   .1 ללמוד   – למסמכי  הספק  "על  המשפט   את  למחוק  יש  הנספח    בתחילת 

להיעזר   הצורך  ובמידת  אלה  הדישות  דרישות  את  להבין  מנת  על  מטעמו  ביטוח  באנשי 

 וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות". 

 הבקשה נדחית.

 

בתחילת הנספח יש למחוק את המשפט")כל עוד קיימת ספק   –למסמכי המכרז    83עמוד   .2

 עפ"י דין"(.

 הבקשה נדחית.

 

  מיליון  4ת המילה "לפחות" כך שיהיה רשום למחוק א  –למסמכי המכרז  83עמוד , 1סעיף  .3

.₪ 

 .הבקשה נדחית

 

הפוליסה    1סעיף   .4 מתנאי  פחותים  שאינם  ובתנאים  בנוסך  יהא  הכיסוי  המשפט  במקום 

הידועה בשם "ביט". יש לרשום "הכיסוי למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר 

 של הפוליסה הידועה בשם ביט".

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

כנספח   המבטח  אישורי  נוסח  מצורף  זה  נוספות  הבהרה  לשאלות  תשובות  . 1למסמך 

 למסמכי המכרז.  88-83בעמודים    4- הנ"ל במקום נספח ב  1המציעים יעשו שימוש בנספח  

 

,לאחר המילה "הרעלה" יש לבטל את הפסיק ולהוסיף את האות "מ" למילה "כל"    1סעיף   .5

 כך שירשם "מכל". 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1מופנים לנספח  המציעים 

 
 ₪.  20,000,000, למחוק את המילה "לפחות" לפני הסכום  2סעיף  .6

 הבקשה נדחית.
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, למחוק את המשפט "ובנאים שאינם פחותים מתנאי" ולרשום במקום זאת "עפ"י  2סעיף   .7

 תנאי" 

 ות זה.למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספ 1המציעים מופנים לנספח  

 

 , בסוף יש להוסיף "ויתור כאמור לא יינתן במקרה של נזק בזדון". 3סעיף  .8

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  
 
 

, במקום המשפט "ביטוח אחריות מוצר מקצועית" יש לרשום "ביטוח אחריות מוצר 4סעיף   .9

 משולב אחריות מקצועית" 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1לנספח  המציעים מופנים 

 
,למחוק את המשפט "על פיו לא יפחת", להוריד את המילה "כל" לפני המילה "דין",  4סעיף   .10

 למחוק את המילה "ולפחות" ולרשום במקומה "ובמשך".

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 
ה  4סעיף    .11 בסוף  להוסיף  כלפי  ,  הרשות  של  המקצועית  חבותה  "אולם  המשפט  את  סעיף 

 הספק לא תכוסה". 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 
 , להתחיל את המשפט בצמד המילים "ככל ורלוונטי".  5.1סעיף  .12

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 
 להתחיל את המשפט בצמד המילים "ככל ורלוונטי".   5.2סעיף  .13

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 
 במסמך אישור קיום ביטוחים יש לבצע את השינויים הר"מ: .14

 . 2008לביט    2016לשנות מביט   .14.1

 . צג ג' זה חלק מהפוליסה  .14.2

 . 318אחריות מעבידים ,למחוק בצד שמאל קוד  .14.3

 .321הוא למעשה קוד   319 דקו .14.4

 משולב חבות מוצר.-לשנות אחריות מוצר מקצועית ל  .14.5

 מחשוב.   – 043בפרוט השרותים לרשום   .14.6

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוספות זה. 1המציעים מופנים לנספח  
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 01.03.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה נוזפות מיום  1נספח 

 4-ב נספח

 03/2021מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 

לפי סעיפי    הספק  מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות

המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק    הביטוח

ראות הביטוח המחייבות הן אלו  לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוהבטוח  כדי לאפשר לחברות  

דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על    הספק ללמוד  המופיעות לעיל. על

 . הסתייגויות מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 

על חשבונו,  לערוך ולקיים,    ספק פי דין, על ה-או עלהסכם זה  פי  -על  ספק מבלי לגרוע מאחריות ה

מיום אספקת השירותים או מתן האישור לאספקת השירותים  החל  מורשית כדין,  בחברת ביטוח  

)לעניין ביטוח אחריות מקצועית/מוצר, ככל שיידרש,  כל תקופת ההתקשרות  ולמשך    )לפי המוקדם(

פורט  ת ביטוח כמו, פוליסלמשך שבע שנים נוספות לאחר סיום וכל עוד קיימת לספק חבות עפ"י דין(

 חלק בלתי ניפרד הימנו.    הבאישור עריכת ביטוח המצורף ומהוו

 

כלשהו לרבות האשכול ו/או הרשות המזמינה ו/או עובדיהם    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

 :מיליון ₪ 4בגבול אחריות של לפחות ו/או הפועלים מטעמם 

 

 . הפוליסה הידועה בשם ביטהכיסוי למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר של 

 

על פי דין ישראלי, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או    ספקביטוח חבות ה

 ם ו/או עובדיההאשכול ו/או הרשות המזמינה  לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות  

מטעמ שפועל  מי  ה םו/או  ידי  על  השירותים  מתן  במסגרת  ו/או  עם  בקשר  ו/או    ספק, 

 ו. הפועלים מטעמ

 

יורחב לכסות את   בפוליסה  ו/או הרשות המזמינה  שם המבוטח    ם בגין אחריותהאשכול 

ה ו/או מחדלי  לפיו    ספקלמעשי  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  זאת  וכל  מי מטעמו,  ו/או 

רכוש   המבוטח.  מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  ו/או  ייחשב  האשכול 

המזמינה עובדיה  הרשות  רכוש   םו/או  בגין  חריג  כל  ויבוטל  שלישי  צד  כרכוש  ייחשבו 

 ספק. באחריות או בפיקוח או בשליטת ה

 

 הרחבות לפוליסה:

 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם.

 ביטול חריג "רכוש עליו עובדים" 
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 . נזק לרכוש המזמין יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה

, הרמה מכשירי,  התפוצצות,  בהלה  ,מאש  הנובעת בותח  בדבר  הגבלה   לכל  כפוף  לא  הביטוח

  זיהום ,  פגומים  סניטריים  מתקנים,  במאכל ובמשקה  מזיק  דבר  כלמ  הרעלה,  וטעינה  פריקה

 לביטוח.  המוסד  מצד תביעות תחלוף וכן והשבתה שביתה , תאונתי

וקבלני המשנה שלו, בגבולות אחריות של    הספק  בגין כל עובדי   ביטוח אחריות מעבידים .2

 : ₪ למקרה ולתקופה 20,000,000לפחות 

נושאים  הם  כי  ויקבע  היה  המזמינה  הרשות  ו/או  האשכול  את  לשפות  יורחב  הביטוח 

 באחריות מעביד. 

 

לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור  הספק ]מובן שעל 

 [.ועובדי 

 הפוליסה הידועה בשם "ביט". עפ"י תנאי ובתנאים    הכיסוי יהא בנוסח

 

מורחב" .3 "אש  אשר   ביטוח  ציוד, מלאי  לתכולה,  ופריצה(  רעידת אדמה  טבע,  נזקי  )כולל 

, בין אם מדובר בתכולה בבעלותו  בידי האשכול ו/או הרשות המזמינהוהמצויים    םבחזקת

בחזקתו(   שלא  ו/או  )שבחזקתו  הספק  בבעלות  של  אשר  בחזקתו  ברכוש  מדובר  אם  ובין 

ו/או    אשכולאחרים. ביטוח זה יכלול סעיף ויתור של המבטח בגין תביעות שיבוב כלפי ה

 .  ויתור כאמור לא יינתן במקרה של נזק בזדון. םמי מטעמהרשות המזמינה ו/או 

 

אחריות מקצועית וחבות המוצר לכיסוי  ;  עיתביטוח אחריות מוצר משולב אחריות מקצו .4

לרבות  )אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו  

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק  רשות המזמינה ו/או האשכול(  במפורש ה

תן השירותים עקב ו/או עובדיו ו/או בגין מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מ

מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או  

 . טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו

 

₪, ולמשך כל התקופה שבה קיימת   4,000,000גבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך  

 .  ההתקשרות בין הצדדיםשנים מתום  7אחריות זו לפי ההסכם או לפי דין, ולפחות 

 

את  יהביטוח   לשפות  המזמינה  ורחב  הרשות  ו/או  אחריותהאשכול  ו/או    םבגין  למעשי 

ך בנפרד  , וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערהספקמחדלי  

 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 

 .אולם חבותה המקצועית של הרשות כלפי הספק לא תכוסה

 

 את הביטוחים הבאים:  לערוך הקבלןבנוסף, על  .5
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פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי  - כנדרש על  ביטוח חובה  –  ככל ורלוונטי 5.1

 ;רכב

  עקב השימוש בכלי רכב  רכוש צד שלישי נזק לביטוח אחריות בגין  – ככל ורלוונטי 5.2

 .  בגין נזק אחד₪  500,000של  סך בגבול אחריות ב

כל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד האשכול ו/או הרשות המזמינה או מי מהבאים   5.3

ו הרשות המזמינה, בגין נזק אשר היה אמור להיות  מכוסה לפי  מטעם האשכול ו/א 

ביטוח כאמור בסעיף זה, על הספק יהיה לשפות את האשכול ו/או הרשות המזמינה  

 או מי מהבאים מטעמם, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור; 

 כללי:  .6

 

הנקובות    ספקה 6.1 העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  אחראי  לבדו 

 .בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל

ביטוח   6.2 ביטוחים אלו קודמים לכל  כי  מצוין במפורש  בביטוחים המפורטים לעיל 

וכי אנו מוותרים על כל    םו/או מי מטעמ   האשכול ו/או הרשות המזמינההנערך ע"י  

ביטוחי   שיתוף  בדבר  טענה  ו/או  הרשות המזמינהדרישה  ו/או  מי    האשכול  ו/או 

 עמם.מט

בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר    ספקכל הביטוחים שערך ה 6.3

לתחלוף זכותו  על  המבטח  של  ו/או  נגד  ( SUBROGATION( ויתור  האשכול 

בוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו  כל יחיד מיחידי המהרשות המזמינה ו

ולמעט כלפי מי  שירותי חוזה זה,  או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור ל

 .שגרם לנזק בזדון

הפרת תנאי הפוליסות ו/או אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב   6.4

 .על פי הפוליסות רשות המזמינה ו/או האשכוללא תפגע בזכויות ה

כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך    מאשריםאנו   6.5

  60הודעה על כך בדואר רשום    רשות המזמינהכל תקופת הביטוח מבלי שניתנה ל

 יום מראש. 
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הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפול

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
הרשות המזמינה ו/או איגוד ערים 

 אשכול יהודה ושומרון
 

 למלא 
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

אספקת  ☒
 מוצרים 

מתן אחר: ☒
שירותי מיכון 

   משרדי
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐

 ח.פ.
 למלא 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען: 
 למלא 

 

 : מען
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  השתתפות
 עצמית 

  כיסויים
  נוספים
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
 

ויתור על   309       ביט   
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 
 נזקי טבע  313

כיסוי בגין   314
גניבה, פריצה  

 ושוד 
רעידת   316
 אדמה 

 ראשוניות  328

מכונות, ציוד, כלי  
 עבודה 

   ₪  למלא     
   ₪  למלא      מלאי  

   ₪  למלא      תכולה 

          
 צד ג'

)ביטול רכוש  
 ( עליו עובדים

אחריות   302   ₪  4,000,000   ביט   
 צולבת 

הרחב   304
 שיפוי

הרחבת צד   307
קבלנים    -ג'

 וקבלני משנה 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

כיסוי   315
 לתביעות המל"ל 

מבוטח   318
מבקש  -נוסף 

 האישור 
מבוטח   321

נוסף בגין מעשי  
או מחדלי  
  –המבוטח  

 מבקש האישור 

מבקש  322
האישור מוגדר  

 כצד ג 

 ראשוניות  328

רכוש   329
מבקש האישור  

 ייחשב כצד ג 
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 כיסויים 

אחריות  
 מעבידים

20,000,00   ביט   
0 

הרחב   304   ₪ 
 שיפוי

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 
מבוטח   318
מבקש   -נוסף 

 האישור 

מבוטח   319
נוסף היה  

וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

מבוטח   319
נוסף בגין מעשי  

או מחדלי  
מבקש  -המבוטח  
 האישור 

 ראשוניות  328
משולב  אחריות 

 אחריות מוצר 
תאריך    

 רטרו:
 

 _____
 ____ 

)נא  
 למלא( 

אובדן  -301   ₪  2,000,000 
   מסמכים

אחריות   302
 צולבת 

דיבה/  -303
   השמצה 

הרחב   304
 שיפוי

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

מבוטח   321
נוסף בגין מעשי  
  -ומחדלי המבוטח 

 מבקש האישור 
מרמה ואי  -325

   יושר עובדים
פגיעה -326

   בפרטיות
עיכוב/  -327

   שיהוי
 ראשוניות  328

תקופת -332
 חודשים  6גילוי 

 אחר
ביטול רשלנות  

 רבתי/חמורה 

         

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מחשוב  – 043
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד  046
 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  080
 שירותי תחזוקה ותפעול  088
 שירותי תחזוקת מערכות 089
 תפעול ציוד  100

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
סוג הנכס  

)לדוגמא:  
 רכב/נדל"ן( 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  מבנה 
  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה  
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 כיסויים 

  לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור  למבקשהודעה  משלוח

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 

 

 


