מכרז פומבי מס'  16/18לתשתיות תקשורת בבניינים חדשים
באוניברסיטת אריאל בשומרון
שאלות ותשובות הבהרה
מס"ד

עמוד

סעיף

שאלה

נוסח קיים

.1

3

1.2

על הספק להקים תשתיות תקשורת
פסיביות בבניינים חדשים הנבנים
מעת לעת באוניברסיטת אריאל

מה הצפי להקמת בניינים
חדשים באוניברסיטת אריאל
בשלוש השנים הקרובות?
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1.4
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נספח ו'
סעיף 7

הספק אינו רשאי ,לשם אספקת
השירותים ,להתקשר עם ספקי משנה,
הצוותים והנציגים אשר ימונו לטיפול
בתקלות יהיו אנשי חברה לכל דבר
וענין.
קובץ האקסל של כ"כ michraz-

נבקש לברר האם ניתן להפעיל
קבלני משנה בחלק מהסעיפים ?
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הסכם
התקשרות
סעיף 1.4.5
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הסכם
התקשרות
סעיף 9.5

המחירון המצורף כנספח י 'ישמש
כמחירון עבור תיקוני תשתיות
התקשורת במתחם האוניברסיטה
ושעל פיו תוציא האוניברסיטה
הזמנות מעת לעת ,בכפוף להצעת
המחיר .האוניברסיטה איננה
מתחייבת להוציא הזמנות על כל
הפריטים והעבודות המפורטים
במחירון או בכלל.
תנאי תשלום התמורה הם שוטף 45+
יום מיום אישור החשבונית המזכה
בתשלום על ידי נציג האוניברסיטה
כאמור בסעיפים  4.9-3.9לעיל.
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36

הסכם
התקשרות
סעיף 11.3

בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא
יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על
פי הסכם זה ,וכן בכל מקרה בו
המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם
זה ,לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או
שיפוי כלשהם מהספק ,יהא המזמין
רשאי להציג את הערבות הבנקאית
לפירעון ולחלט סכום הערבות
הבנקאית כולו או חלקו .הערבות

tashtiot_binyanim_hadashim

1

תשובה
התכנון הוא לבניין אחד
בשנה בכפוף לתקציב
ולשיקול דעתה הבלעדי
של האוניברסיטה לגבי
הבניה ומועד התקנת
התשתית.
ניתן יהיה להעסיק קבלני
משנה בכפוף לאישור
מראש ובכתב מאת
האוניברסיטה

קיים שוני באחוזי המשקל בין
טבלת המסכמת ולבין הסעיפים
עצמם

לא קיים שוני אך הטבלה
המסכמת בנספח ו' היא
הקובעת

האם המחירון והחוזה ישמשו
גם עבור ביצוע תיקוני תשתיות
תקשורת והתקנת תשתיות
תקשורת חדשות בבניינים
קיימים באוניברסיטה?

לא  ,לבניינים הקיימים
באוניברסיטה ישנו מכרז
נפרד

סעיף זה קובע כי תנאי התשלום
עומדים על שוטף  45 +מיום
אישור החשבונית ,אך לא קובע
תוך כמה זמן יינתן האישור,
משמע המזמין רשאי להאריך
את תנאי התשלום ללא גבול.
נבקש להבהיר שהתשלום עומד
על שוטף  45 +מיום מסירת
החשבונית למזמין ,ורק במקום
בו החשבונית איננה תקינה
יוארכו תנאי התשלום בהתאם,
עד לתיקון החשבונית.
נבקש להבהיר שהערבות תחולט
רק במקרה של הפרה יסודית על
ידי הספק ,או במקרה בו גרם
הספק נזק ממשי למזמין.
כמו כן ,נבקש להבהיר שחילוט
הערבות ייעשה בכפוף למסירת
הודעה לספק ,ובתנאי שהספק
לא שילם את הנדרש תוך 14
יום.

האוניברסיטה תפעל
בהתאם לחוק מוסר
תשלומים לספקים
תשע"ז2017-

א .בסעיף 11.3לאחר
המלים "התחייבות
מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה" יירשם "באופן
המהווה הפרה יסודית".
ב .חילוט הערבות ייעשה
בכפוף למסירת הודעה בת
 7ימים לספק והוא לא
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הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי
דרישה בכתב מאת האוניברסיטה,
שתימסר לבנק מוציא הערבות
הבנקאית ,ומבלי שהאוניברסיטה
תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או
להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם
נוספים על דרישת החילוט.
הספק מקבל על עצמו את האחריות
בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן
מכל סוג שהם באופן ישיר או עקיף
לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו
לאוניברסיטה ,לעובדיה ולכל מי
מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ולמי
מטעמו ,וגם כל גוף אדם או צדדים
שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או
מחדל של הספק ,עובדיו ,שלחיו או כל
מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי
ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים
על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת
התחייבויות הספק על פי הסכם או על
פי דין ,וכן הוא מתחייב לפצות את
האוניברסיטה על כל סכום שתחויב
הספק מקבל על עצמו את האחריות
בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן
מכל סוג שהם באופן ישיר או עקיף
לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו
לאוניברסיטה ,לעובדיה ולכל מי
מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ולמי
מטעמו ,וגם כל גוף אדם או צדדים
שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או
מחדל של הספק ,עובדיו ,שלחיו או כל
מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי
ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים
על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת
התחייבויות הספק על פי הסכם או על
פי דין ,וכן הוא מתחייב לפצות את
האוניברסיטה על כל סכום שתחויב
לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

הספק מקבל על עצמו את האחריות
בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן
מכל סוג שהם באופן ישיר או עקיף
לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו
לאוניברסיטה ,לעובדיה ולכל מי
מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ולמי
מטעמו ,וגם כל גוף אדם או צדדים
שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או
מחדל של הספק ,עובדיו ,שלחיו או כל
מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי
ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים
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תיקן את ההפרה חרף
ההתראה כאמור.

שורה ראשונה לאחר המילים
"את האחריות" יתווספו
המילים "על פי דין".

לא מקובל

שורה חמישית המילה
"לפצות" תמחק ובמקומה
תתווסף המילה "לשפות".

בשירותים בתחום המחשוב
והתקשורת מקובל כי הספק
אינו אחראי לנזקים עקיפים
ותוצאתיים (ובכלל זאת הפסד
הכנסה ,אבדן נתונים וכיו"ב).
הגבלת האחריות נדרשת מאחר
ששירותים מסוג זה חווים
מעצם טיבם תקלות שונות
שאינן בהכרח בשליטתו של
הספק ו/או שלא ניתן להתחייב
למנוע אותן .משכך ,נהוג לפטור
את הספק מאחריות לנזקים
עקיפים שעלולים להתרחש
בגינן.
לפיכך ,נבקש להבהיר כי על אף
האמור בכל מקום אחר בהסכם
זה ,הספק לא יהיה אחראי בשום
מקרה לנזקים עקיפים ,נלווים
או תוצאתיים.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע
מחברתנו להגיש הצעתה
בשירותים בתחום המחשוב
והתקשורת מקובל להגביל את
האחריות הנזיקית של הספק
לסכום פרופורציונאלי לתמורת
העסקה .זאת ,מאחר והנזקים
העלולים להיווצר בשל תקלות
במערכות מחשוב ותקשורת
הינם בעלי פוטנציאל נזיקי לא
מוגבל ,וכן לאור העובדה
ששירותי מחשוב חווים תקלות
כאלה מעצם טבען ,ואין אפשרות

הספק לא יהיה אחראי
לנזקים עקיפים ,נלווים או
תוצאתיים.

אחריות הספק לכל נזק
שעלול להיגרם בקשר
לשירות הניתן ,למעט נזק
לגוף ולרכוש ,תוגבל
לסכום התמורה שצפוי
להיות משולם לספק בכל
תקופת ההתקשרות

על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת
התחייבויות הספק על פי הסכם או על
פי דין ,וכן הוא מתחייב לפצות את
האוניברסיטה על כל סכום שתחויב
לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
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הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים
ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו
כאמור לעיל בס"ק  1.12וזאת מיד או
במועד סביר לאחר קרותם ,ועד
שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות
זאת במקומו ולהיפרע מהספק ,בין
בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים
ובין על פי כל דין וחוק.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק
יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש
אחר ,לגוף או לכל אדם ,שנגרמו
כתוצאה ממתן השירותים על ידי
הספק ,ואשר בשל מעשה או מחדל של
הספק אין להם כיסוי ביטוחי .על אף
האמור ,מובהר כי הספק לא יהיה
אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי
משתמשי האוניברסיטה.
חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום
בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו
הספק ,בין אם הוא נובע מתביעתו של
עובד הספק או עובד של האוניברסיטה
או של צד שלישי או של מבטח או מכל
מקור אחר ,תהא האוניברסיטה
זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק
כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו
סכום בתוספת כל הוצאותיה ,לרבות
הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך
דין שיהיו לה בקשר לתביעה בגין
האמור ,בתוספת הצמדה והספק
יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר
שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה
פירוט ההוצאות שנגרמו לה כאמור.
האוניברסיטה תודיע לספק על כל
תביעה ו/או דרישה על פי סעיף זה
ותאפשר לו להתגונן מפניה.
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למנוע אותן לגמרי .אחריות לא
מוגבלת מהווה חשיפה וסיכון
שאינם מצדיקים ,מבחינה
כלכלית ,את העסקה.
לפיכך ,נבקש לקבוע כי אחריותו
של הספק לכל נזק שעלול
להיגרם בקשר לשירותים ,למעט
נזק לגוף ולרכוש ,תוגבל לסכום
השווה לסך התמורה ששולמה
לספק בפועל ב 12-החודשים
שקדמו לאירוע הנזק.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע
מחברתנו להגיש הצעתה
ימחקו המילים
שורה שנייה
"ועד שיעשה כן יהא המזמין
רשאי לעשות זאת במקומו
ולהיפרע מהספק ,בין בדרך של
קיזוז או עיכוב תשלומים ובין
על פי כל דין וחוק".

שורה ראשונה לאחר המילים
"יהיה אחראי" יתווספו המילים
"על פי דין".

לא מקובל

לא מקובל

ימחקו המילים
שורה שנייה
"ואשר בשל מעשה או מחדל של
הספק אין להם כיסוי ביטוחי".

שורה שלישית תמחק המילה
"ופיצוי" וכן לאחר המילים
"מאת הספק" יתווספו המילים
"על פי פסק דין חלוט ,בגין".

בשורה שלישית לאחר
המילים "מאת הספק"
יתווספו המילים "על פי
פסק דין חלוט ,בגין".

שורה רביעית לאחר המילים
"כל הוצאותיה" תתווסף המילה
"הסבירות".

נבקש להבהיר שחובת הספק
לשפות את המזמין בגין כל
תביעה ,מכל סיבה שהיא ,תהיה
כפופה לתנאים הבאים:
 .1המזמין יודיע לספק
בהקדם האפשרי אודות
תביעה כאמור ,יאפשר לו
להתגונן מפניה.

א.האוניברסיטה תודיע
לספק מראש ובכתב על כל
דרישה ו/או תביעה על פי
סעיף זה ותאפשר לו
להתגונן מפניה.
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המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה
ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו
לספק )אם מגיע( ,כל סכום המגיע
למזמין על פי הוראות הסכם זה,
הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין,
לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל
נזק ,הפסד ,הוצאה ו/או מניעת רווח
שנגרמו למזמין עקב ו/או מחמת
מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב
ו/או מחמת ביטול הסכם זה .מובהר
בזאת במפורש ,כי האמור לעיל אינו
פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת
המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין.
לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות
המוצר ,הספק יחזיק בביטוחים אלו
כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין
או עד תום  3שנים ממועד סיום
עבודות השירות ,המאוחר מבין 2
מועדים אלו .הספק מתחייב להמציא
מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים
המעידים על כך ,אף לאחר סיום
עבודות השירות והאחזקה.
הספק יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב
ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של
המזמין על פי ביטוחי הספק ,ועליו
לשתף פעולה עם המזמין למימוש
זכויותיהם כאמור.
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 .2ניהול התביעה תימסר
באופן מלא ובלעדי לידי
הספק ,והמזמין ישתף
פעולה עם הספק בהגנה
מפני התביעה.
 .3חובת שיפוי תהיה אך ורק
כנגד פסק דין חלוט או
הסכם פשרה שקיבל את
הסכמת הספק מראש.
 .4חובת השיפוי כפופה
למגבלות האחריות
שנקבעו בהסכם זה.
 .5לגבי הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,השיפוי יהיה
בגין הוצאות סבירות
בלבד.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע
מחברתנו להגיש הצעתה
נבקש להבהיר שאין באמור
בסעיף זה בכדי למנוע המחאת
ההסכם לחברה אם ,חברה
אחות או חברה בת במסגרת רה-
ארגון של קבוצת החברות עליה
נמנה הספק.
נבקש להבהיר שלמזמין עומדת
הזכות לקזז סכומים המגיעים
לו מכוח הסכם זה בלבד ,מתוך
סכומים המגיעים ממנו לספק
מכוח הסכם זה בלבד ,ושקיזוז
כאמור ייעשה בכפוף למתן
הודעה מנומקת בכתב לספק,
ומתן אפשרות להגיב.

שורה ראשונה ימחקו המילים
"כל עוד מתקיימת אחריותו על
פי דין או".
ימחקו המילים
שורה שנייה
"המאוחר מבין  2מועדים אלו".

שורה ראשונה ימחקו המילים
"יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב
ו/או התנגדות למימוש זכויותיו
של המזמין על פי ביטוחי הספק,
ועליו לשתף" ובמקומן תתווסף
המילה "ישתף".

ב.במקרה של תביעה חובת
השיפוי של הספק תהא
בכפוף לפס"ד חלוט.
ג.חובת השיפוי כפופה
למגבלות האחריות
הקבועות בהסכם זה.
ד.חובת השיפוי בגין
הוצאות משפט תהינה
בגין הוצאות משפט
סבירות בלבד.

כל מקרה ייבחן לגופו
במועד הרלוונטי ,כפי
שנכתב בסעיף

לא מקובל

מוסכם

מוסכם
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נספח ז'
 – 19ביטוח
סעיף 19.9

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה
ובוטלה פוליסה מפוליסות הספק
שנדרשו בהסכם זה מתחייב הספק
לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל
מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף
הכיסוי לא יפחת מדרישות הסכם זה.
לאחר בדיקת אישור הביטוח ע"י
המזמין ,במידה וימצא בהן אי-
התאמות לגבי המחוייב בהסכם זה,
הספק מתחייב לתקן את פוליסות
הביטוח ואישור הביטוח מייד עם
דרישת המזמין כדי להתאימן
להוראות הסכם זה .הספק מתחייב
להמציא למזמין את האישור בדבר
קיום ביטוח חבות המוצר בנוסח
המצורף להסכם זה במועד מסירת
תשתיות התקשורת לשימוש המזמין
לאחר בדיקתן והרצתן  -כשהוא חתום
על ידי מבטחיו .המצאת האישור הינו
אחד מתנאי קבלת תשתיות התקשורת
או חלקן על ידי המזמין .הספק יחזור
וימציא את אישור הביטוח מידיי תום
תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד
לא הסכם זה בתוקף ,וזאת לא יאוחר
מ 14-יום לפני מועד תום תקופת
הביטוח כמצויין על גבי אישור קיום
הביטוח .המזמין יהיה רשאי למנוע
מהספק וממי מטעמו להמשיך במתן
השירותים היה ואישור הביטוח
כאמור לא יומצאו במועד .מוסכם
בזאת ,כי הספק יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו
עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או
להמשיך במתן השירותים טרם
המציא את אישורי הביטוח כאמור.
ביטוחי החבויות של הספק יורחבו
לכלול את חבותו של המזמין בגין
אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק
והבאים מטעמו.
סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו
לתחלוף)  )SUBROGATIONנגד
המזמין וכל אדם או גוף הקשורים
מתן השירותים מטעם המזמין.

אם לא יבצע הספק את ביטוחיו
בהתאם להוראות פרק זה " -ביטוחי
הספק" ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא
חייב  -לאחר הודעה לספק  14ימים
מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו
לפי הסכם זה או לפי כל דין – לבצע
את ביטוחי הספק במקומו ולשלם את
דמי הביטוח שידרשו לשם כך .במקרה
זה ,המזמין יחייב את הספק בכל
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לאחר המילה
שורה שנייה
"זכויותיהם" יתווספו המילים
"על פי הביטוחים".
ימחקו המילים
שורה שנייה
"אצל מבטח סביר אחר".

ימחקו המילים
שורה שנייה
"מיד עם דרישת" ובמקומן
יתווספו המילים "תוך  3ימים
מדרישת".

תמחק המילים "והבאים"
ובמקומה יתווספו המילים
"ובגין הבאים".
בסיפא של הסעיף יתווספו
המילים "ובלבד ובביטוחים של
אותו אדם ו/או גוף נכלל סעיף
ויתור מקביל על זכות התחלוף
לטובת הספק .ויתור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון".

שורה רביעית ימחקו המילים
"בתוספת של  10%דמי ניהול,
בכל דרך שימצא לנכון לרבות
בדרך של קיזוז".

מוסכם

מוסכם

לא מוסכם

מוסכם לתוספת המלל
הבאה בסיפא " :ובלבד
ובביטוחים של אותו אדם
ו/או גוף (למעט המזמין)
נכלל סעיף ויתור מקביל
על זכות התחלוף לטובת
הספק .ויתור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון".
לא מוסכם
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
סעיף – 1.1
ביטוח
עבודות
קבלניות –
פרק א
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
סעיף – 1.3
ביטוח
אחריות
מקצועית

הסכומים ששילמו בגין ביטוחים אלה
בתוספת של  %10דמי ניהול ,בכל דרך
שימצא לנכון לרבות בדרך של קיזוז.
החליט המזמין להגיש תביעה ע"פ
ביטוחי הספק או מי מטעמו ,מתחייב
הספק להצטרף לתביעה ולתבוע איתו
יחדיו.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל
מקום בהסכם זה ,בכל שלבי ביצוע
ההסכם מתחייב הספק למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו
לפי החוק הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן
שכל עובדיו ,שליחיו ומשתמשיו
שיועסקו בתקופת ההסכם ,לרבות
אלה שיועסקו בה באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת
ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי
החוקים הנ''ל.
כל הביטוחים יכילו קביעה לפיה כל
הודעה למבוטח הנוגעת לחיתום ,שינוי
תנאים ותביעות ,חייבת להישלח אף
למזמין שאם לא כן תהיה משוללת
תוקף.

המבטח אבדן או נזק לשווי הפרויקט
הסופי במועד סיום ביצוע העבודות
המבוצעות על ידי הספק או ע"י
קבלנים מטעמו ,לרבות ציוד וחומרים
המשמשים לביצוע עבודות אלה
בסכום של , ₪ 000,100פינוי הריסות
עד לסך  ₪, 000,100נזק ישיר מתכנון
לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
בסך של  ₪, 000,200מבני עזר בסך
 ₪, 000,50מתקנים וציוד קל
 ₪,(000,50מקסימום לפריט ₪ 000,40
(שעות עבודה נוספות והוצאות
מיוחדות עד לסך  %20מגובה הנזק,
רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים עד לסך
 ₪, 000,000,1הוצאות להכנת תביעה
 %5מגובה הנזק ,הוצאות אדריכלים
ומומחים עד לסך  ₪, 000,100רעידת
אדמה ונזקי טבע גניבה ופריצה.
ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או
דרישה שתוגש לראשונה נגדם במשך
תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל
מקצועי שלו ו/או של עובדיו ו/או של
כל מי מהבאים מטעמו ,בכל הקשור
במתן השירותים ב"פוליסה לביטוח
אחריות מקצועית" בגבולות אחריות
של –  ₪ 000,000,2למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח .הפוליסה לא תכלול
כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים ,אי-
יושר עובדים ,אובדן שימוש ועיכוב
שמקורו במקרה ביטוח מכוסה .

6

שורה ראשונה ימחקו המילים
"או מי מטעמו".

מוסכם

שורה רביעית ימחקו המילים
"לרבות אלה שיועסקו בה באופן
מקרי או זמני".

לא מוסכם

תוכן הסעיף יוחלף בנוסח הבא
"הביטוחים יכללו סעיף לפיו
המבטח יודיע למזמין על כל
צמצום ו/או ביטול של פוליסה,
בהודעה בכתב  30יום לפני
כניסת הצמצום /הביטול
לתוקף.

מוסכם הנוסח הבא:
"הביטוחים יכללו סעיף
לפיו המבטח יודיע למזמין
על כל צמצום הכיסוי
בפוליסות ו/או שינוי לרעה
בתנאיהן ו/או ביטול של
פוליסה ,בהודעה בכתב 30
יום לפני כניסת הצמצום
/הביטול לתוקף.
לא מוסכם

שורה חמישית ימחקו המילים
"מגובה הנזק" ובמקומן
יתווספו המילים "משווי
העבודות".

מוסכם

שורה רביעית לאחר המילים
"מקסימום לפריט" ימחק
הסכום " "₪ 40,000ובמקומו
יתווסף הסכום "."₪ 30,000

מוסכם

שורה שישית ימחקו המילים
"מגובה הנזק" ובמקומן
יתווספו המילים "משווי
העבודות".

ימחקו המילים
שורה שנייה
"ו/או של כל מי מהבאים
מטעמו".
שורה רביעית לאחר המילים
"אובדן מסמכים" יתווספו
המילים "עד לגבול אחריות של
 ,"₪ 1,000,000ולאחר המילים
"אי יושר עובדים" יתווספו
המילים "עד לגבול אחריות של
."₪ 1,000,000

לא מוסכם

לא מוסכם

לא מוסכם
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.1
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.4
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.5
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.8
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.9
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נספח ט' –
אישור
ביטוחים

הביטוח כולל תקופת גילוי של 12
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח,
בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב
באמור לעיל בסעיף זה.
נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים
לעיל בסעיפים  2.1, 1.1דלעיל ,יהיו
לפי מהדורת פוליסות "ביט 2013
"לפי ענפי הביטוח הנדרשים )עבודות
קבלניות ,אחריות המוצר (.נוסח
הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף
 3.1יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות
מקצועית ,מהדורה ביט  2000או כל
נוסח חלופי אחר שיוסכם בין הצדדים.
שם המבוטח ב"ביטוח עבודות
קבלניות" (סעיף  1.1דלעיל) יכלול את
שם הספק ,המזמין ,קבלנים ,קבלני
משנה בכל דרגה ,מפקחים ,מנהל
הפרויקט ,יועצים ומומחים למעט
אחריותם המקצועית של מהנדסים,
אדריכלים ,מתכננים ,יועצים,
ומודדים שאינם עובדיו השכירים של
הספק.
ביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על
זכות התחלוף)  )subrogationשל
המבטח כלפי המזמין ו/או מי מטעמו,
המפקח וכל קבלני המשנה ,המתכננים
והיועצים הקשורים למתן השירותים
ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו
התחייב הספק בכתב טרם קרות
מקרה הביטוח .הוויתור האמור לעיל,
לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון,
ולמעט אחריותם המקצועית של
מתכננים ,יועצים ,אדריכלים ,
מהנדסים ,ומודדים שאינם עובדיו
השכירים של המבוטח וחברות
שמירה.
בביטוחי החבויות של הספק )חבות
כלפי צד שלישי ,חבות מעבידים ,חבות
מוצר ,אחריות מקצועית (יכלל סעיף
על פיו ביטוחי הספק יורחבו לכסות
את חבותו של המזמין ו/או מי מטעמו
בגין חבות אשר תחול עליהם בגין
מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או כל
הפועלים מטעמו ו/או עבורו ,זאת
בכפיתה לסעיף אחריות צולבת לפיה
יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד
לכל אחד מיחידי המבוטח.
ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטל את
הביטוח ו/או לצמצם את היקפו אלא
אם כן מסר המבטח למזמין הודעה
בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ,לא
פחות מ 60 -יום מראש לפני הביטול
ו/או הצמצום כאמור.
למען הסר ספק ,ביטוחי החבויות של
הספק יכללו כיסוי לחבותו של
המבוטח בגין נזקי גרר (נזקים
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שורה חמישית ימחקו המילים
"אובדן שימוש ועיכוב שמקורו
במקרה ביטוח מכוסה.
שורה ראשונה המילים "ביט
 "2013יוחלפו במילים "הראל
ביט ."2012

מוסכם

שורה רביעית המילים
"מהדורה ביט  2000או כל נוסח
חלופי אחר שיוסכם בין
הצדדים" יוחלף במילים
"מהדורת הראל ."2011

מוסכם

שורה ראשונה ימחקו המילים
"קבלנים ,קבלני משנה בכל
דרגה ,מפקחים ,מנהל הפרויקט,
יועצים ,מומחים למעט
אחריותם המקצועית של
מהנדסים ,אדריכלים ,מתכננים,
יועצים ומודדים שאינם עובדיו
השכירים של הספק".
ימחקו המילים "המפקח וכל
קבלני המשנה....בכתב טרם
קרות מקרה הביטוח" ,וכן
המילים "ולמעט אחריותם
המקצועית של
מתכננים...וחברות שמירה".

ימחקו המילים
שורה שנייה
"לכסות את חבותו של"
ובמקומן יתווספו המילים
"לשפות את".
שורה שלישית תמחק המילה
"ו/או" ובמקומה תתווסף
המילה "ובגין".

לא מוסכם

לא מוסכם

מוסכם

מוסכם

מוסכם

הערך ""60
שורה שנייה
ימחק ובמקומו יתווסף הערך
"."30

מוסכם

ימחק

לא מוסכם

.34

46

.35

46

.36

הוראות
כלליות
סעיף 2.10
נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.11
נספח ט' –
אישור
ביטוחים
הוראות
כלליות
סעיף 2.12
נספח י' –
מחירון
2.16-2.21

.37

נספח י' –
מחירון
6.04

.38

נספח י' –
מחירון
6.08 + 6.07

תוצאתיים) עקב נזקים לרכוש ו/או
לגוף כאמור.
מזמין יהיו רשאים לממש את
זכויותיהם על פי ביטוחי הספק גם
ללא הסכמת הספק.

ימחק

לא מוסכם

כל חריג (אם קיים) ,שעניינו "רשלנות
רבתי" (או כל הגדרה אחרת בעלת
משמעות דומה) ,בטל בזאת.

ימחק

לא מוסכם

נבקש לשנות את סוג הכבל
מיכוון שהוא לא מיוצר באופן
שוטף  ,או שנבקש הזמנה
במינימום של  1,000מטר לייצור
מיוחד
נבקש לברר מכיוון שבארונות
המאווררים והשרתים זורקים
את האוויר החם לחלק האחורי
ובכל מקרה האוויר ייצא החוצה
לגבי סגירת מעבר חם  ,אנו
זקוק תכנית העמדת הארונות
על מנט שנוכל לתמחר

לא מקובל  ,יש להתייחס
לסוג הכבל כמופיע בטבלה

יש להתייחס לסעיף
כמופיע בטבלה
יש להתייחס לסעיף
כמופיע בטבלה

האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

תאריך__________________________:

חתימת המציע___________________:
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