 07ינואר 2021

לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס'  55/20לרכישה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות לשיפור
בטיחות משתמשי הדרך בנתיב תחבורה ציבורית
הודעת הבהרה מס'  -1דחיית מועד ההגשה ומענה לשאלות הבהרה
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר , 1דחיית מועד
ההגשה ומענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:

 .1דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום  24.1.2021בשעה .12:00
הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

 .2מענה לשאלות הבהרה:
פרק /סעיף

מס'
עמוד

מס"ד
.1

1.2.4.1

2

.2

1.2.4.2

2

.3

1.5

4

.4

1.5

4

נוסח השאלה

תשובה

חוברת תנאי מכרז (מסמך א')
נתיבי נת"צ פרוסים לק"מ
רבים ,האם הפתרון הטכנולוגי
נדרש לתת התרעה על מפגע
בטיחותי לאורך כל הנתיב או
מוגדרים
במקומות
רק
המועדים לפורענות?
נבקש לקבל רשימה של
אירועים בטיחותיים בקרבת
תחנות אוטובוס ולאורך
נת"צים שמאליים  /מת"צ.
אנא הבהרתכם האם מציע כמפורט בסעיף  1.3.1לחוברת תנאי
רשאי להגיש פתרון למספר המכרז ,מציע יהיה רשאי להגיש
הצעה לכל אחד מסלי הפתרונות,
סלים?
ולהיכלל במאגר ספקי המסגרת בכל
סלי הפתרונות ,וכן יהיה רשאי להגיש
הצעה לאחד מהסלים בלבד ,לפי
בחירתו.
לתשומת לב המציעים כי הנם נדרשים
לסמן לאיזה סל מוגשת הצעתם
במסגרת סעיף  2לטופס ההצעה
המצורף כנספח  2לחוברת תנאי
המכרז.
נבקש להוסיף את טכנולוגיות הבקשה מתקבלת.
 LPWANוגם את הUltra -
 wide bandבפס התדרים:
הפתרון הטכנולוגי המוצע יידרש
להתריע במקומות רלוונטיים בלבד,
כפי שיוגדרו על ידי נתיבי איילון
במסגרת פניות פרטניות שיופצו על
ידה בהתאם להוראות סעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז.
לתסקירים
מופנים
המציעים
פומביים אשר פורסמו בנושא בטיחות
בנת"צ.

פרק /סעיף

מס'
עמוד

נוסח השאלה

מס"ד

.5

1.6

5

 3600עד  4800מה"צ וכן את
 6000עד  8500מה"צ.
האם הזנת החשמל/מקור
המתח ניתן ע"י החברה או
שנדרשת מערכת עצמאית ,קרי
סולארית?

.6

1.6

5

האם יש דרישות סייבר לאופן
חיבור התקשורת?

.7

1.6

5

האם קיים מוקד או נדרש
להקים מוקד.

.8

1.6

5

.9

1.6

5

.10

1.7.3

7

 .1האם נדרש לספק פתרון
הכולל גילוי אירועים ומתן
התרעה מקומית?
 .2האם נדרש מתן התרעה
(בעת אירוע בטיחות) גם
במוקד מרוחק?
אין התייחסות באפיון הפתרון
הנדרש לנסיבות כגון שעות
הלילה ותנאי מזג אוויר כגון
גשם או ערפל .אנא הבהירו
האם הפתרון הטכנולוגי
המוצע נדרש לספק מענה
לנסיבות אלו.
מהי הפונקציונאליות הנדרשת
למימוש מהממשק למערכות
הקיימות?

.11

1.7.3

7

אנא הבהירו ביחס לאיזו
מערכת יידרש המציע ליצור
ממשק.

.12

1.7.2.5

6

.13

1.10.4

9

האם באחריות המציע פריסת
תשתיות חשמל  V220להתקנת
הפתרון ,וכן מהם פתרונות
הגיבוי הנדרשים (תקשורת,
חשמל ,מידע כולל וידאו)?
נבקש להבהיר שכוונה במילה
בסעיפי
"התחייבויותיו"
המשנה 1.10.4.4 - 1.10.4.1
היא לאותם התחייבויות
המפורטות בהסכם המסגרת
(הכללי) והסכם ההתקשרות
המטלה
לביצוע
הנפרד
(הספציפית).

תשובה

האמור תלוי בפתרון שיוצע על ידי
המציע .כן מובהר כי ככל שהפתרון
המוצע ידרוש חיבור לחשמל /מקור
מתח ,ולצורך ביצוע הדמו ,יחולו
הוראות סעיף  3.3.2.6לחוברת תנאי
המכרז .עם זאת ,ולמען הסר ספק,
אין באמור בכדי להוות התחייבות או
מצג מצד נתיבי איילון בעניין זה.
כל המידע לגבי דרישות סייבר יפורט
במסגרת הליך של פנייה פרטנית לפי
הוראות סעיף  1.9לחוברת תנאי
המכרז.
כל המידע לגבי התקנת המערכת
והפעלתה יפורט במסגרת הליך של
פנייה פרטנית לפי הוראות סעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז.
אין דרישה לסוג פתרון מסוים –
המציעים יכולים להציע כל פתרון
שלדעתם יכול לתת מענה לסיכונים.

התשובה חיובית.

כל המידע לגבי התקנת המערכת
והפעלתה יפורט במסגרת הליך של
פנייה פרטנית לפי הוראות סעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז.
כל המידע לגבי ממשקים ,ככל
שידרשו ,יפורט במסגרת הליך של
פנייה פרטנית לפי הוראות סעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז.
דרישות בהקשר זה יוסדרו במסגרת
הפנייה פרטנית לפי הוראות סעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז ,ובהתאם
למערכות המוצעות על ידי ספקי
המסגרת.
ההתחייבות המפורטת בסעיפים אלו
הינה ביחס להתחייבויות מכוח מטלת
ביצוע שהוטלה על ספק המסגרת ,וכן
על חובותיו של ספק מסגרת להציע
הצעות לפניות פרטניות שתפרסם
החברה מכוח מכרז המסגרת.
מובהר למציעים כי במסגרת
התחייבויות אלו כלולות גם כלל
התחייבויות ספקי המסגרת מכוח

מס"ד

פרק /סעיף

מס'
עמוד

.14

1.11.3

.15

1.15

.16

1.15

13

.17

3.3.2.1

15

.18

3.3.2.7

16

.19

3.5

16

.20

כללי

.21

כללי

נוסח השאלה

תשובה

הסכם המסגרת וההסכם הפרטני
שיחתמו עם המציעים הזוכים.
נבקש להבהיר שבמסירת כל הבקשה מתקבלת; המציעים מופנים
מטלה יקבע זמן סביר שיעמוד לסעיף  1.4להסכם הפרטני.
לרשות ספקי המסגרת להגשת
שאלות והבהרות.
נבקש מהמזמינה להאריך את תשומת לב המשתתפים מופנית
מועד הגשת ההצעות למכרז עד לסעיף  1לעיל.
ליום  7.2.2021וזאת על מנת
לאפשר למציעים העובדים
בשיתוף פעולה עם ספקים
מחו"ל זמן מספק על מנת
להכין את הצעתם ,בשים לב
לחופשת החגים והתפרצות
נגיף הקורונה המחודשת
בחו"ל.
נבקש לקבל את רשימת הבקשה נדחית.
המשתתפים במפגש המציעים.

אנא הבהירו ,במידה והמערכת המציעים מופנים לסעיף 3.3.2.3
תותקן באתרי ניסוי שונים -לחוברת תנאי המכרז.
האם האמור יתבצע בו זמנית,
וכן האם בחינת המערכת
תתבצע לאורך זמן או באופן
חד פעמי במשך יום ניסוי אחד.
נבקש להקצות למציעים הבקשה נדחית.
שהגיעו לשלב ההדגמה סכום
סביר על מנת להחזיר את
הוצאותיהם של עד כ150,000-
ש"ח למציע ,וזאת כנגד הגשת
חשבוניות (הוצאות Out of
.)pocket
נבקש להבהיר באם הניסוי המציעים מופנים למענה לשאלה מס'
המעשי יבוצע כנגד תשלום  21להלן.
לספק ,ולכל הפחות סכום
שיאפשר לו להחזיר את
הוצאותיו (.)out of pocket
במהלך מפגש המציעים צוין כי המציעים מופנים למענה לשאלה מס'
החברה זיהתה  21נקודות  2לעיל.
היא
שבגינן
בטיחותיות
פרסמה את המכרז הנוכחי
ושעבורן היא מחפשת את
הפתרון .נבקש לפרסם נקודות
אלו.
אנא הבהירו באיזה שלב מובהר כי המציעים אינם נדרשים
מתומחר הפיילוט ובאיזה שלב להציע הצעות מחיר בשלב המכרזי.
מתומחרת המערכת הסופית.
עוד מובהר כי תנאי המכרז אינם
מתייחסים לשלב "פיילוט" ,אלא
כוללים שלבים כדלקמן:

מס"ד

פרק /סעיף

מס'
עמוד

נוסח השאלה

תשובה
השלב המכרזי כולל ביצוע הדגמה
בלבד ,בהתאם לסעיף  3.3לחוברת
תנאי המכרז ,לרבות סעיף 3.3.2.7
לחוברת תנאי המכרז.
לעניין ספקי המסגרת שיוכרזו
כזוכים ,תשומת לב המציעים
לאפשרות החברה לקיים שלב ביצוע
ניסוי מעשי ,כמפורט בסעיף 3.5
לחוברת תנאי המכרז .בהקשר זה
מובהר כי החברה תהא רשאית לפי
שיקול דעתה ,אך אינה חייבת ,לאפשר
לספקי המסגרת להציע הצעות מחיר
לעריכת ניסוי מעשי כאמור לעיל,
בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 1.9
לחוברת תנאי המכרז ,ובמקרה
כאמור החברה עשויה להשתתף
בעלות בהיקף שיקבע לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ובתקציב שיעמוד
לרשותה .עם זאת מובהר כי האמור
נתון לשיקול דעתה הבלעדי של נתיבי
איילון ,ואין בהבהרה זו בכדי ליצור
התחייבות ו/או מצג מצד נתיבי איילון
למתן אפשרות להציע הצעות מחיר
ו/או השתתפות מצידה בעלות כאמור.
למען הסר ספק ,נתיבי איילון תהא
רשאית לקבוע כי ביצוע הניסוי
המעשי יעשה על חשבונם של ספקי
המסגרת באופן בלעדי.

.22

כללי

.23

כללי

.24

כללי

.25

כללי

באשר לפתרון טכנולוגי מוצע למערכת
בטיחות מלאה ,בעניין זה יחולו
הוראות סעיף  1.9לחוברת תנאי
המכרז ,בהתאם לתנאי פניה פרטנית
שתפיץ החברה בין ספקי המסגרת.
האם לאופניים חשמליים החברה תפעל בהתאם לתקנות
מותר לנוע על נתיבי התחבורה התעבורה התשכ"א.1961-
ציבורית?
מבקשים לקבל את רשימת התרחישים ימסרו לפני שלב ההדגמה
יבחנו (.)Demo
בהם
התרחישים
הפתרונות.
האם אפשר לקבל רשימת התרחישים ימסרו לפני שלב ההדגמה
התרחישים אשר יבוצעו עפ"י (.)Demo
עיקרון ה.Build-up -
אנא הבהירו באחריות מי לעניין שלב הדמו ,בהתאם לסעיף
מהצדדים (נתיבי איילון או  3.3.2.7לחוברת תנאי המכרז ,המציע
המציע) נושא קבלת היתרי יישא לבדו בכל ההוצאות הכרוכות
בהתקנת והרצת המערכת המוצעת
חפירה ככל שיידרשו.
ופירוקה .החברה עשויה לסייע
כמפורט בסעיף  3.3.2.6לחוברת תנאי
המכרז ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,אולם אין באמור להטיל
חבות ו/או להוות מצג מצד החברה

פרק /סעיף

מס'
עמוד

מס"ד

.26

6.5

6

.27

6.5.1

6

.28

6.6

7

.29

6.6

7

.30

6.7.2

7

.31

3.1

2

.32

3.9

3

.33

7

4

נוסח השאלה

תשובה
כאמור ,ועל המציעים לצאת מנקודת
הנחה כי הנושא באחריותם ועל
חשבונם.
באשר לשלב יישום הפתרון המוצע על
ידי ספקי המסגרת ,המציעים מופנים
לסעיף  1.7.1לחוברת תנאי המכרז.

הסכם מסגרת (מסמך ב')
נבקש להבהיר כי הכוונה
במילה "התחייבויותיו" כפי
שמופיעה בתתי הסעיפים
 - 6.5.5 ,6.5.3 ,6.5.2כוונתה
לאותם התחייבויות אשר
הסכם
במסמכי
יופיעו
המסגרת ,קרי הדרישות
הטכניות והמסחריות אשר
ימסרו לספקים עבור כל מטלת
ביצוע ,לרבות בהסכם לביצוע
מטלה ספציפית.
מאחר שעד קבלת מסמכי
המטלה לא ידעו הספקים באם
יוכלו לבצע את המטלה מהפן
הטכני או המסחרי  /כספי ,לא
יוכלו להתחייב לכך מראש.
נבקש לשנות את הסעיף
בהתאם.
נבקש להבהיר כי המסמכים
המצוינים בסעיף זה הכוללים
לוח זמנים לביצוע ומידע טכני
ו/או מסחרי נוסף ,יימסרu
לספקים כחלק בלתי נפרד
מהפניה הפרטנית לקבלת
הצעות עבור כל מטלת ביצוע.
נבקש להבהיר שהמחויבות של
הספק לבצע את השירותים
תלויה באישור החברה את
הצעת של הספק.

ההתחייבות המפורטת בסעיפים אלו
הינה ביחס להתחייבויות מכוח מטלת
ביצוע שהוטלה על ספק המסגרת ,וכן
על חובותיו של ספק מסגרת להציע
הצעות לפניות פרטניות שתפרסם
החברה מכוח מכרז המסגרת.
מובהר למציעים כי במסגרת
התחייבויות אלו כלולות גם כלל
התחייבויות ספקי המסגרת מכוח
הסכם המסגרת וההסכם הפרטני
שיחתמו עם המציעים הזוכים.
הבקשה נדחית .המציעים מופנים
לסעיף  1.9.9לחוברת תנאי המכרז.
הוראות אלו יוטמעו גם בסעיף 6.5.6
להסכם המסגרת.

המציעים מופנים לסעיפים 5.1-5.3
להסכם המסגרת.

ההסכם הפרטני ביחס למטלה
מסוימת ייחתם רק לאחר אישור
הצעת ספק המסגרת בהתאם לתנאי
הפניה הפרטנית .כן מובהר כי הצעת
הספק תחייבו ממועד הגשתה ,ככל
שהחברה תאשר את זכייתו בפניה
הפרטנית.
נבקש מהמזמינה להאריך את הבקשה נדחית .ככל שיהיו נסיבות
משך הזמן הנדרש לספק מיוחדות ,החברה תבחן זאת באופן
להגיש את אישור הביטוח ל 15-פרטני ,בהתאם לשיקול דעתה.
ימי עסקים.
הסכם התקשרות פרטני (מסמך ג')
נבקש כי במקרה של הגשת הבקשה נדחית.
תביעה כאמור בסעיף ,תהיה
לספק הזכות לנהל את ההגנה.
הבקשה נדחית .תשומת לב המציעים
נבקש ביטול הסעיף.
כי הוראות הסעיף נוגעת לצווי מניעה
ו/או צווי עשה בלבד.
נבקש להוסיף תת סעיף בנוסח הבקשה נדחית.
הבא:
למרות האמור בכל מקום מבלי לגרוע מהאמור ,כן מובהר כי
אחר ,הספק לא יישא באחריות החברה תהא רשאית לעדכן ו/או

פרק /סעיף

מס'
עמוד

נוסח השאלה

תשובה

מס"ד

.34

7.3

5

.35

8.6

5

לנזק עקיף או תוצאתי ובכלל
זה אובדן הכנסות ,אובדן מידע
ופגיעה במוניטין ,וכן למעט
במקרה של נזק גוף ,מוות,
זדון ,הפרת חובת הסודיות,
הפרת זכות קניין רוחני או
תביעת יחסי עובד מעסיק
(בהם האחריות תהיה ללא
הגבלה) ,סך אחריותו הספק
לגובה
תוגבל
במצטבר
התמורה לפי ההסכם.
נבקש כי במקרה של סיום
ההסכם על פי סעיף זה הספק
יהיה זכאי לתשלום עבור
רישיונות שנרכשו מראש ,וכן
עבור ציוד שהוזמן טרם
ההודעה על סיום ההסכם
ושאין באפשרותו לבטל את
להצגת
(בכפוף
הזמנתו
אישורים מתאימים לחברה).
נבקש להגדיר תנאי תשלום של
שוטף  45 +יום.

לערוך שינויים בנוסח ההסכם
ההתקשרות
לנסיבות
בהתאם
הספציפית בהתאם לתנאי פניה
פרטנית ,כמפורט בסעיף  1.4להסכם.

.36
.37

8.9
10

5
7

.38

11.1

7

.39

12.4

8

.40

12.4

8

הבקשה נדחית.
כן מובהר כי החברה תפעל בהתאם
לסטנדרטים המקובלים בשוק,
בהתאם לתנאי הפניה הפרטנית.

כמפורט בסעיף ,תשלום התמורה
יהיה בהתאם לחוק מוסר תשלומים
לספקים ,תשע"ז ,2017 -כפי שיעודכן
מעת לעת.
הבקשה נדחית.
נבקש למחוק את הסעיף.
נבקש להוסיף תת סעיף לעניין הבקשה נדחית.
הסרת אחריות הדדית במקרה
של עיכובים ,תקלות ונזקים
שנגרמו כתוצאה מכוח עליון.
"כוח עליון" ,לצורך הסכם זה,
משמע :מחלת הקורונה או
מגיפה אחרת ,רעידת אדמה,
שביתה כללית במשק ,שביתה
בנמל תעופה או במכס או
בחברת תעופה ,מלחמה,
פעולות איבה ,וכל פעולה או
גורם אחר אשר הוכר על ידי
מדינת ישראל ככוח עליון או
אשר לספק לא הייתה שליטה
עליו והוא לא יכול היה למנעו.
נבקש שלאחר המילים :לא מקובל.
"ונספח ו' "1יתווספו המילים:
"ו/או בנוסח אישור המקובל
על המבטחת".
מהסעיף ראו סעיף  12.2להסכם הפרטני .למען
להחריג
נבקש
רישיונות תוכנה (כולל תוכנות הסר ספק לא יחול שינוי בהוראות
 )SaaSשעבורם תקבל החברה הסעיף.
זכויות שימוש אך לא זכויות
יוצרים או זכויות בעלות.
נבקש להבהיר שגם סעיף  12.4הבקשה נדחית; תשומת לב המציעים
חל תחת אותה הסתייגויות כי הוראות הסעיף מתייחסות
לשירותים ו/או ייעוץ שיינתן על ידי
שצוינה בסעיף .12.2
הספק ו/או צדדים שלישיים בקשר
עם ההסכם.

פרק /סעיף

.41

13.3

מס'
עמוד
8

מס"ד

.42

13.5

8

.43

נספח ו ביטוח

17

.44

נספח ו'1-2 -

17

.45

נספח ו'1.2-

17

.46

נספח ו'1.3 -

17

.47

נספח ו' 4

17

נוסח השאלה

תשובה

נבקש כי תקופת ההתחייבות הבקשה נדחית.
תוגבל ל 7-שנים מתום תקופת
ההתקשרות בין הצדדים.
נבקש להוסיף להחרגות גם הבקשה נדחית.
מידע שהיה ידוע לספק טרם
חשיפתו על ידי המזמין ,בכפוף
להצגת אישורים מתאימים
לכך.
הביטוח האמור יקבע במסמכי הפניות
סכומי
מהם
הפרטניות שיופצו לספקי המסגרת
והערבויות הנדרשים.
כמפורט בסעיף  1.9לחוברת תנאי
המכרז.
 .1נבקש שירשם סכום אשר  .1מצ"ב נספח הביטוח המעודכן
ידרש מנותן השירותים.
.2

נבקש שתתווסף פסקה
הכוללת את ההוראות
הבאות:
" 2.1הפוליסה המפורטת
בסעיף  1תכלול ויתור על
זכות תחלוף כלפי נותן
השירותים וכל הבאים
מטעמו ובלבד שהאמור
לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון" .
" .2.2מוסכם כי נותן
השירותים לא ישא
ההשתתפות
בסכומי
העצמית (במפורש לעניין
נזקי טבע ורעידת אדמה)
בביטוחי
הנקובים
המפורטים
החברה
בנספח זה".

 2.1מקובל למעט ויתור תחלוף
מתכננים,
יועצים,
כלפי
מפקחים ,חברות שמירה והובלה
וחברות כ"א.

 2.2לא מקובל.

 .2.3מקובל אולם זה לא יחול
לגבי יועצים ,מתכננים ,מפקחים
בגין אחריותם המקצועית.

" 2.3הפוליסה המפורטת
בסעיף  1קודמת לביטוחי
נותן השירותים וכי חברת
הביטוח מוותרת על כל
דרישה ו/או טענה בדבר
שיתוף ביטוחי נותן
השירותים על פי סעיף 59
לחוק חוזה הביטוח".
נבקש שירשם גבול האחריות .האמור יקבע במסמכי הפניות
הפרטניות שיופצו לספקי המסגרת,
כמפורט בסעיף  1.9לחוברת תנאי
המכרז.
נבקש שירשם גבול האחריות .האמור יקבע במסמכי הפניות
הפרטניות שיופצו לספקי המסגרת,
כמפורט בסעיף  1.9לחוברת תנאי
המכרז.
 .1לא מקובל.
 .1נבקש שלאחר המילים:
"כל אירוע" תתווסף
המילה" :מהותי".

פרק /סעיף

מס'
עמוד

מס"ד

.48

נספח ו'5 -

17

.49

נספח ו'10 -

18

.50

נספח ו' 10.2

18

.51

נספח ו' -סעיף 18
10.4

.52

נספח ו' 10.4

18

.53

נספח ו'12 -

18

נוסח השאלה
.2

נבקש שלאחר המילים:
"מימוש תביעת ביטוח
האירוע
עם
בקשר
יתווספו
כאמור"
המילים" :וזאת מבלי
לגרוע במוניטין ו/או
נותן
אינטרס
השירותים".

תשובה

 .2מקובל.

 .3לא מקובל.

 .3נבקש להסיר את הפסקה
השנייה .מדובר בהטלת
אחריות לתשלום ו/או
שחורגת
השתתפות
מדרישות ביטוח .יש
להעביר דרישה זו לסעיף
האחריות.
נבקש שהמילה" :כל" בשורה  2מקובל.
תמחק.
 .1מקובל.
 .1נבקש שהמילה" :כל"
בשורה  1תמחק.
 .2המילה "הבדק" תוחלף
"ותקופת
במילים
 .2נבקש להסיר את המילה:
התחזוקה".
"והבדק".
 .3נבקש שלאחר המילים:
"חלק בלתי נפרד ממנו"
יתווספו המילים" :ו/או
בנוסח אישור המקובל על
המבטחת".
 .4יובהר כי נספח ו' 1לא צורף
למסמכי המכרז.
 .1נבקש שבמקום ₪ 500,000
ירשם . "₪ 350,000" :
 .2נבקש שלאחר המילים:
"בגין נזק אחד" יתווספו
"ולתקופת
המילים:
הביטוח".
 .3נבקש להסיר את הפסקה
השנייה.
נבקש לתקן את "כותרת"
הסעיף -במקום המילים "כל
הסיכונים" יירשם "אש
מורחב".
נבקש שלאחר המילים" :גניבה
ופריצה" יתווספו המילים:
"על בסיס נזק ראשון".
נבקש שלאחר המילים:
"ובפוליסת ביטוח העבודות
הקבלניות" ירשמו המילים:

 .3לא מקובל.
 .4מצ"ב נספח ו' ,1כצרופה
להודעת הבהרה זו ,אשר
יצורף על ידי המציעים
להצעתכם ,ויהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.
 .1לא מקובל.

 .2מקובל.

 .3לא מקובל.
לא מקובל .הקבלן ממילא רשאי שלא
לערוך הביטוח ,ובלבד שחל הפטור
בסעיף .20
לא מקובל .הקבלן ממילא רשאי שלא
לערוך הביטוח ,ובלבד שחל הפטור
בסעיף .20
לא מקובל.

פרק /סעיף

מס'
עמוד

מס"ד

.54

נספח ו'13.1 -

19

.55
.56

13.3
13.4

19
19

.57

נספח ו'14 -

19

.58

נספח ו' 16-

19

.59

נספח ו'17 -

19

.60

נספח ו'18 -

19

.61

נספח ו'19 -

19

.62

נספח ו'20 -

19

נוסח השאלה

תשובה

"למעט ביחס לנזקי טבע
ורעידת אדמה".
נבקש להסיר את הסעיף .נותן לא מקובל.
השירותים איננו הקבלן
הראשי.
מקובל.
נבקש להסיר את הסעיף.
לא מקובל .במידה ולצורך השירותים
נבקש להסיר את הסעיף.
נותן השירותים יצטרך לבצע חפירה,
קיום הסעיף באחריותו.
נבקש שהמילה" :כל" בשורה  3מקובל.
תמחק.
 .1לא מקובל.
את
להסיר
 .1נבקש
המילים" :היקף העבודות
הקבלניות ו/או".
.2

נבקש שבמקום המילים:
"ומי מהבאים מטעמם
החברה" ירשמו המילים:
"עובדיה ו/או מנהליה"

 .2לא מקובל.

את
להסיר
 .3נבקש
המילים" :ו/או המפקח
ו/או מנהל הפרויקט".
 .1נבקש שבמקום המילים לא מקובל.
"ומי מהבאים מטעמם
החברה" ירשמו המילים:
"עובדיה ו/או מנהליה"

 .3לא מקובל.

 .2נבקש להסיר את המילים:
"ו/או המפקח ו/או מנהל
הפרויקט".
נבקש שבמקום המילים :לא מקובל.
"המפורטים בנספח זה" ירשמו
המילים" :נאותים בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות
עמם".
 .1סעיף זה איננו ביטוחי  .1לא מקובל .נוהל עבודות בחום
ישלח לזוכה במידה שיבקש זאת
נבקש להעביר אותו לחלק
לאחר הזכייה.
אחר .ככל שבקשתנו תדחה,
נבקש שנוהל עבודות בחום
יצורף במסגרת הפוליסה
שתישלח.
 .2לא מקובל.
 .2נבקש להסיר את המילה
"ושלוחי".
 .1נבקש שלאחר המילים .1 :מקובל.
"הבאים מטעם הגופים
הנזכרים לעיל" יתווספו
המילים" :למעט כלפי
חברות שמירה ו/או חברות
כוח אדם".
 .2מקובל.

מס"ד

פרק /סעיף

מס'
עמוד

תשובה

נוסח השאלה
 .2נבקש שהמילים" :עלול
להיגרם" יוחלפו במילה:
"ייגרם".

.63

נספח ו'21 -

.64

2.2.3

3

.65

2.2.3

3

.66

2.2.3

13

.67

2.2.4

4

 .3נבקש שהמילים" :ו/או
מטעמו" ימחקו.
נבקש שבמקום ( 10" :עשרה)
ירשם ( 14" :ארבע-עשר)".
קונספט ניסוי  -מסמך ד'
אנא הבהירו מהי ההגדרה
למרובה ביחס להולכי רגל
מרובים בצומת?
כניסת כלי רכב לא מורשה
בודד (רכב פרטי ,אופניים,
קורקינט) לנת"צ ,במהירות
ומרחק בטוחים מכלי רכב
מבקשים הסבר
מורשה.
מפורט על המושג מהירות
ומרחק בטוחים.
האם האירועים שמתוארים
בסעיף הזה הם אלה שיבדקו
במסגרת הניסוי (שלב ההדגמה
ו/או שלב המבחן המעשי)?
מבקשים הבהרות לגבי מערכת
ה In Car-הקיימת ,ואיזה
ממשק צריך.

 .3לא מקובל.

מקובל.
הנושא יימסר
לביצוע ההדגמה.

למציעים

בסמוך

הנושא יימסר
לביצוע ההדגמה.

למציעים

בסמוך

התשובה שלילית .מובהר למציעים כי
מדובר בדוגמאות להמחשה בלבד.
הנושא יימסר
לביצוע ההדגמה.

למציעים

בסמוך

מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו
להצעתם

שם המציע_________________________ :
חתימת המציע_________________________ :

______________
חתימת המצהיר/ה

נספח ו'
אישור עריכת ביטוח
ביטוח עבודות קבלניות (המזמין)
 .1מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין ,ומבלי שהחברה נוטלת אחריות
כלשהי כלפי נותן השירותים ,החברה מתחייבת לערוך פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך
(להלן" :ביטוח העבודות הקבלניות") מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות
(להלן" :העבודות") .בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית,
הכלולים בביטוח העבודות הקבלניות ,יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:
.1.1

פרק ( - )1נזק רכוש :אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים ,שייגרמו לעבודות באתר העבודות

(להלן" :אתר העבודות") במשך תקופת הביטוח .מובהר כי פרק זה אינו חל על ציוד ,מתקנים
ואמצעים אחרים ,אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי
נותן השירותים או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.
.1.2

פרק ( - )2אחריות כלפי צד ג' :חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש,
שייגרמו במשך תקופת הביטוח ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

.1.3

פרק ( - )3אחריות מעבידים :חבות על פי דין כלפי עובדים המועסקים בביצוע העבודות בגין
פגיעה גופנית הנגרמת באתר העבודות במשך תקופת הביטוח ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

 .2שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את נותן השירותים וקבלני משנה ,ועל נותן השירותים
להשתתף בדמי הביטוח בגין עריכת ביטוח זה על ידי ניכויים משכר ההסכם ,כשהם צמודים למדד המחירים
לצרכן ,של סכום השווה ל 0.6 -ממנו .הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר ,שיוגש לחברה על ידי נותן
השירותים .החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח ,שיידרש מנותן
השירותים מעבר לשיעור האמור לעיל ,באופן יחסי ,בשל שינויים ,העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם
על ידי החברה בגין עריכת ביטוח העבודות הקבלניות ,עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת
הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.
 .3לדרישת נותן השירותים ,תועבר פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות לעיון נותן השירותים ,ועל נותן
השירותים טרם תחילת ביצוע העבודות הקבלניות ,ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו,
ולפעול על פיו.
נותן השירותים מאשר כי לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא ,באשר לתוכן ביטוח
העבודות הקבלניות על כל תנאיו.
 .4נותן השירותים מתחייב להודיע לחברה ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות ,על כל אירוע ,העשוי להוות
עילה לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות מיד עם קרותו ,ולשתף פעולה עם החברה ,ככל הנדרש ,לשם
מימוש תביעת ביטוח בקשר עם האירוע כאמור.
על נותן השירותים חלה האחריות כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה בגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הפרה של
תנאי הפוליסה על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעם נותן השירותים ,לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על
נותן השירותים בסעיף  4לעיל .לחברה הזכות לתבוע או לקזז מנותן השירותים בכל צורה שהיא ,סכומים בגין
נזקים ,שייגרמו לחברה עקב ההפרה כאמור ,וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החברה.

 .5למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי מבטח נותן השירותים
לא ישחרר את נותן השירותים מן האחריות המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין,
לרבות במקרה ,שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה ,שתגמולי הביטוח אינם מספיקים
לכסוי האבדן או הנזק שנגרם ,נתבע ,נפסק או כל מקרה אחר .לנותן השירותים לא תהא כל טענה או תביעה
כלפי החברה והבאים מטעם החברה לגבי גובה תגמולי הביטוח (בין אם התקבלו ובין אם לאו).
 .6מובהר בזאת כי לחברה נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות (אלא אם
החברה הורתה אחרת) וכן תהא לו הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות הקבלניות בגין אבדן
או נזק לעבודות .שיקם נותן השירותים את האבדן ו/או הנזק והציג בפני החברה תעודה חתומה על ידי
המפקח ו/או מנהל העבודות ו/או מנהל הפרויקט ,כי הנזק שוקם לשביעות רצונם ,אזי יעמיד החברה לרשות
נותן השירותים את הסכומים ,שקיבל מאת המבטח בגין אותו אבדן ו/או נזק לעבודות עד לסכום הדרוש,
לשם קימום האבדן ו/או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי נותן השירותים ,והכל בכפוף לאישור הבנק
המלווה.
 .7בהתקשרות נותן השירותים עם קבלני משנה ,שיבצעו עבודות ו/או יספקו שירותים מטעם ו/או עבור נותן
השירותים ,לרבות חברות שמירה ,יועצים ומתכננים ,על נותן השירותים לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי
מהגורמים דלעיל ,לא תיכלל כל הוראה על פיה נותן השירותים מוותר (בשם נותן השירותים ,בשם החברה,
או בשם המבטח שיערוך את פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם
קבלני משנה ו/או פוטר את הגופים הנזכרים לעיל מאחריותם על פי דין ו/או הסכם .מובהר כי אי ויתור על
זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות נותן השירותים והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,ועל
נותן השירותים יהיה לשפות את החברה ,בגין הפרת דרישה זו.
 .8לחברה נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא צורך באישור נותן
השירותים ,אולם כל שינוי ,שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הקיים לנותן השירותים כאמור לעיל ,יובא
לידיעת נותן השירותים בכתב זמן סביר טרם ביצועו.
 .9לחברה שמורה הזכות להורות לנותן השירותים ,בהתראה בת ( 15חמישה עשר) ימים מראש ,לערוך ביטוח
עצמאי ונפרד ,בפוליסה שתבוא כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות ,אשר יכסה את הסיכונים ,שבוטחו
בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ("הביטוח העצמאי") .במקרה מעין זה ,לא תחול על נותן השירותים
החובה להעביר לחברה את סכום הניכוי כאמור בסעיף  2לעיל ,וסעיפי הסכם זה יחולו על הביטוח העצמאי
בהתאמה הנדרשת.
ביטוחי נותן השירותים
 .10מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על-פי הסכם זה או על פי כל דין ,על נותן השירותים לערוך ולקיים על
חשבון נותן השירותים באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,החל מיום העמדת האתר העבודות לרשות נותן
השירותים או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ,ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה
הסופית של העבודות ויציאתו של נותן השירותים מאתר העבודות (לפי המאוחר) (ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית וחבות מוצר ,למשך שלוש שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות והבדק) ,את הביטוחים
המפורטים להלן וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי נותן השירותים לפי הנוסח המצורף
להסכם זה כנספח ו' 1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן בהתאמה" :אישור ביטוחי נותן השירותים" או
"ביטוחי נותן השירותים"):

.10.1

ביטוח "חובה" כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;

.10.2

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה ,החייבים בביטוח
"חובה" ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 500,000בגין נזק אחד;
ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד החברה או מי מהבאים מטעם החברה ,בגין נזק אשר היה אמור
להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה ,על נותן השירותים יהיה לשפות את החברה או מי
מהבאים מטעם החברה ,בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

.10.3

ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה ,המובאים לאתר העבודות על
ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות .על אף האמור לעיל,
לנותן השירותים הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה ,במלואו או
בחלקו ,ובלבד שהאמור בסעיף  20להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

.10.4

ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים" לכיסוי אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה ,רעידת אדמה,
סיכוני טבע ונזק בזדון  ,על בסיס ערך כינון ,לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על

ידי נותן השירותים או מטעם נותן השירותים לצורך הפרויקט ,אשר לא נועדו להוות חלק בלתי
נפרד מהעבודות .ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או
המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבנק המלווה ,וכי המבטחים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה
בדבר שיתוף ביטוחים אלו.
על אף האמור לעיל ,לנותן השירותים הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה ,במלואו או
בחלקו ,ובלבד שהאמור בסעיף  20להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.
 .11על נותן השירותים להמציא לידי החברה ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל
מקרה טרם כניסת נותן השירותים לאתר העבודות ,את אישור ביטוחי נותן השירותים חתום על ידי מבטח
נותן השירותים .לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי נותן השירותים ,על נותן השירותים להפקיד בידי
החברה את אישור ביטוחי נותן השירותים ,בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת
ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף  10לעיל).
ביטוחים – הוראות כלליות
 .12למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על נותן השירותים לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית ,הנקובים
במסגרת ביטוחי נותן השירותים ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על
ידי החברה מכל סכום ,שיגיע לנותן השירותים על פי הסכם זה.
 .13משך כל התקופה הנקובה בסעיף  10לעיל מתחייב נותן השירותים לקיים את ההוראות כדלקמן:
.13.1

לקיים את כל תנאי ביטוחי נותן השירותים (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,המלצות
הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות
הקבלניות);

.13.2

להאריך את ביטוחי נותן השירותים מדי פעם בפעם לפי הצורך;

.13.3

לערוך ,טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש ,קרקע או בניין ,דו"ח הנדסי בדבר
מצב הרכוש ,הקרקע או הבניין האמורים ,המתאר פגמים קיימים ,ככל וקיימים ,והוראות
לנקיטת אמצעי מניעה ,אותם יבצע נותן השירותים טרם תחילת ביצוע העבודות.

.13.4

לוודא ,טרם תחילת ביצוע העבודות ,אצל הרשויות המתאימות ,את המיקום המדויק ,בו
מצויים באזור התת קרקעי של אתר העבודות ,צינורות ,כבלים וכל מתקן אחר שהוא.

 .14מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירותים ,בהמצאתם או בשינויים ,כדי להוות אישור
בדבר התאמתם ,ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לצמצם את אחריות נותן השירותים
על פי הסכם זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי נותן השירותים לבין
האמור בהסכם זה ,על נותן השירותים לגרום לשינוי הביטוחים האמורים ,על מנת להתאימם להוראות
הסכם זה.
 .15מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות באישור ביטוחי נותן השירותים ,הנה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים ,שאינה פוטרת את נותן השירותים ממלוא חבותו על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין .לנותן השירותים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מהבאים
מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי
הביטוחי ,שהוצא על ידי נותן השירותים.
 .16ככל שלדעת נותן השירותים ,קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי
נותן השירותים ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,על נותן השירותים להרחיב את ביטוחיו ו/או
לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,על חשבון נותן השירותים .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך,
ייכלל וויתור על תחלוף כלפי החברה ומי מהבאים מטעם החברה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או
הבנק המלווה; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .17בביטוחי הרכוש של נותן השירותים ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי נותן השירותים
כאמור בסעיף  16לעיל ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי החברה ו/או מי
מטעם החברה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבנק המלווה; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
 .18במידה ויועסקו על ידי נותן השירותים קבלני משנה בקשר עם הסכם זה ,על נותן השירותים לוודא כתנאי
לתחילת העסקתם ,כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה ,בשינויים המחויבים את אופי והיקף
התקשרותם עם נותן השירותים ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם נותן השירותים ו/או לתקופה
מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי
נאות לקבלני משנה מוטלת ,על נותן השירותים.
כמו כן ,על נותן השירותים לגרום לכך ,כי הוראות נספח ביטוח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי נותן
השירותים וקבלני המשנה (מכל דרגה) ,המועסקים בביצוע העבודות.
 .19על נותן השירותים והבאים מטעם נותן השירותים לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם
מניעת פגיעה ,אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיים
סדרי עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על נותן השירותים
למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה –  1995וחוק ביטוח בריאות
ממלכתי תשנ"ד –  ,1994וכל הצווים ותקנות שהותקנו על פי החוקים לעיל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושלוחי נותן השירותים וקבלני המשנה ,המועסקים בביצוע העבודות ,יהיו
בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ,שעל פי החוקים לעיל.
 .20נותן השירותים פוטר במפורש את החברה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבנק המלווה ואת כל
הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל ,וכן את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם

נכלל פטור מקביל לטובת נותן השירותים) ,מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק ,אשר עלול להיגרם לרכוש
כלשהוא המובא על ידי נותן השירותים ו/או מטעמו (לרבות כלי עבודה ,מתקני עזר ,כלי רכב ,כלים הנדסיים
ומנופים) לאתר העבודות ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור;
אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .21נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור ביטוחי נותן השירותים כאמור בסעיף  12לעיל לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו 10
(עשרה) ימים ממועד בקשת החברה בכתב להמצאת אישור ביטוחי נותן השירותים.

נספח ו'  1אישור ביטוחי נותן השירות
תאריך הנפקת האישור_____ :

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור

אופי העסקה

המבוטח

שם :נתיבי איילון בע"מ

שם:

ח.פ:.

ת.ז/.ח.פ.

סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

309
314
313
316

צד ג'

XXXX
XX

אחריות מעבידים

XXXX
XX
1,000,00
0

חבות המוצר

☒מזמין שירותים

מען:

מען :שד' נים  ,2ראשל"צ

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

☒שירותים
☐אחר:
______

מעמד מבקש האישור

 12( 332 ,328 ,309 , ,302חודשים)321 ,

1,000,00
0

אחריות מקצועית

אחר  -צמ"ה

₪

301
303
304
321
325
 6( 332חודשים)

326
327
328

309
314
313
316

פירוט השירותים

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

 007בניה  -עבודות קבלניות גדולות
 069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

