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 ה' אלול תשע"ט

 2019ספטמבר  05 

 

 09/19מכרז פומבי מס' 
טכנולוגיות הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה 

 קיימות במתקני המשרד

 -מענה לשאלות ההבהרה-

 תוכן השאלה סעיף עמוד המסמך/פרק מס"ד
 

 תשובה

שאלת הבהרה: נבקש כי זכותו של  9.1.8 12 כללי 1
המשרד בעבירה שיש עימה קלון 
מסוג עוון או פשע. לפיכך, נבקש 
להוסיף אחרי המילה "בעבירה" 

 את המילים "שיש עימה קלון".

 הבקשה נדחית.
 יש להיצמד לדרישות המכרז.

שאלת הבהרה: זמן לא סביר  13.2.3 14 כללי 2
למשלוח הודעה דרך הדואר, נבקש 
לשנות את המועד לזמן סביר יותר. 
לפיכך, נבקש לשנות את הנוסח כך 

שהודעה אשר נשלחת בדואר 
 7תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 ימי עבודה לפחות. 

 הבקשה נדחית.
 להיצמד לדרישות המכרז. יש

שאלת הבהרה: נבקש להוסיף את  22.1 19 כללי 3
המילה "ועקב" אחרי המילה 

 "כתוצאה".

 הבקשה נדחית.
 יש להיצמד לדרישות המכרז.

כל מה שיסוכם עם נציג  -לידיעה 25.5 20 כללי 4
הקבלן, יחשב כסיכום עם הקבלן 

 עצמו. 

 .25.5נא להיצמד לנוסח בסעיף 

להתייחסות אם ניתן לעמוד בדרישה  26.2 20 כללי 5
לפיה אין מידע על הפסקה מתוכננת 

של  הרכיבים ושכול הרכיבים יהיו 
זמינים לצורך תחזוקה ושירות לאורך 

כל תקופת ההתקשרות והתחזוקה. 
מציינים שככל  32.7אולם, בסעיף 

וייצור אחד מרכיבי האבטחה 
בפרויקט הופסק, הקבלן  מחוייב 

מין ולהציג מוצר לעדכן את המז
 חליפי שווה ערך.

 לא מובנת השאלה.
 יש להיצמד לדרישות המכרז

שאלת הבהרה: נבקש להוסיף  27.8 23 כללי 6
אחרי המילים "הפסקות עבודה" 

את המילים "אשר בשליטת 
 הקבלן".

 הבקשה נדחית.

כל מכלול ציוד ו/או תת  -לידיעה 30.4 25 כללי 7
מערכת שיציע הקבלן חייב להיות 

זמין להדגמה ואישור טרם ההרכבה 
באתר ואמור לעמוד באופן מלא 

במפרט, כך שבמידת הצורך ניתן 
 יהיה לבדוק אותם. 

 .32.4נא להיצמד לנוסח ככתוב בסעיף 
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המועד הקובע לתחילתה  -לידיעה 32.4 26 כללי 8
חודשים(  12של תקופת האחריות )

הוא יום אישור הקבלה ולאחר 
 תקופת ההרצה של המערכת. 

 .32.4נא להיצמד לנוסח ככתוב בסעיף 

תחזוקה  9
 ושירות

שאלת הבהרה: מבקשים להדגיש  13 30
כי באחריות הלקוח לקבל אישור 

 -ו  11משרד הכלכלה לפי סעיפים 
לחוק שעות עבודה ומנוח  12

במידה ותידרש עבודה בשעות 
 נוספות ו/או במנוחה השבועית. 

 על הספק לעמוד בתנאי המכרז

תחזוקה  10
 ושירות

שירות האחריות והתחזוקה  -לידיעה 17-18 30
הוא על כל הנזקים והפגמים למעט 

כתוצאה מכוח עליון, נזק במזיד ונזק 
הנובע משימוש שלא בהתאם 

 להוראות יצרן. 

-17ככתוב בסעיפים נא להיצמד לנוסח 
18 

תחזוקה  11
 ושירות

לא ניתן להבין מהי ההגדרה ל"תקלה  21 31
כללית". ההגדרה ל"תקלה משביתה 
חלקית" רחבה מדי וכוללת כל תקלה 

שאינה מוגדרת כתקלה משביתה. 
העניין רלוונטי כאשר מסתכלים על 

הטבלה לזמינות קריאת שירות 
נבקש הבהרה . לכן, 23בסעיף 

 להגדרה מהי "תקלה כללית". 

לא א. תקלה כללית הינה כל תקלה ש
משביתה ולא משביתה חלקית. ראו 

 .21.3, 21.2, 21.1סעיף 
 ב. יש להיצמד להגדרות המכרז.

 -נספח ו  12
ערבות 

 הצעה

נבקש להוסיף את המשפט: "ערבות  נספח ו' 31
זו אינה ניתנת להעברה ו/או 

 להסבה".

יפורסם באתר נוסח מתוקן לערבות 
 .7.5.1.1הצעה, לפי הוראת תכ"מ 

 השינוי שיתווסף:
"הערבות אינה ניתנת להעברה או 

 להסבה."
 

 -1נספח  13
ערבות 
 ביצוע 

 -1נספח   
ערבות 
 ביצוע 

נבקש להוסיף לנוסח הערבות את 
המשפט : " ערבות זו אינה ניתנת 

 להעברה ולהסבה"

יפורסם באתר נוסח מתוקן לערבות 
 .7.5.1.1הצעה, לפי הוראת תכ"מ 

 השינוי שיתווסף:
להעברה או "הערבות אינה ניתנת 

 להסבה."
, אין לצרף ערבות ביצוע להזכירכם

להצעתכם, הדבר יוביל לפסילת 
 הצעתכם. 

ערבות  14
 ביצוע

  12.4+11.
1 

מצוין כי תוקף ערבות  11.1בסעיף 
יום מעבר  90הביצוע היא עד 

לתקופת ההתקשרות ואילו בסעיף 
מצוין כי התוקף הינו לאחר  12.4

הבהירו  חודשים. אנא  15תקופה של 
 מהו תוקף ערבות הביצוע

יום  90עד הינה תוקף ערבות הביצוע 
 מעבר לתקופת ההתקשרות עם הזוכה.

 

 -נספח ט' 15
נספחי 

אישורי קיום 
 ביטוחים

בפסקת הנדון בשורה הרביעית אחרי    145
המילה "וחדשות" נבקש למחוק את 
המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה 

 "בקשר"

המילה "בהתאם" הבקשה נדחית שכן 
 .אינה מופיעה כלל בפסקה

ביטוח הציוד  16
לביצוע 

 הפרויקט

ביטוח  145
הציוד 

בכותרת הסעיף נבקש למחוק את 
המילים "ביטוח הציוד לביצוע 

הפרויקט כולל ציוד מכני הנדסי 

 הבקשה נדחית 
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לביצוע 
 הפרויקט

ביטוח רכוש" ולהחליפן במילה 
 "העבודות"

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק  1 145   17
את המילים "ביטוח ציוד מכני הנדסי" 

ולהחליפן במילה "העבודות" 
מבוקשת הבהרה למה מבוקש 

ביטוח לכלי צמה רכוש תחת פוליסת 
 עבודות קבלניות? 

 הבקשה נדחית 

ביטוח כל  18
הסיכונים 

עבודות 
 קבלניות

145   
בשורה השלישית אחרי המילה 

למחוק את המילה "והציוד" נבקש 
 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

ביטוח  145 ביטוח רכוש 19
 רכוש

בשורה השנייה אחרי המילה "לערך" 
נבקש למחוק את המילה "החוזה" 

 ולהחליפה במילה "הנקוב לעיל "

לנוסח סעיף  הבקשה נדחית ביחס
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שיצוין 
באישור שווי העבודות לפני מע"מ שהינו 

 לפחות בערך החוזה שהוסכם.

אחרי המילה "המלא" נבקש להוסיף  1א 145   20
את המילים ")פריטים ששווים עד 

 בלבד("₪  40,000

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
הביטוח אך תתקבל באישור ונספח 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה  2א 145   21
"וכדומה" נבקש למחוק את המילה 

 "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה  3א     22
המילה "סמוך" נבקש למחוק את 

 "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה  7א 146   23
"אחריות" נבקש למחוק את המילים 

"שלא יפחת מסך" ולהחליפה במילה 
 "בסך"

בשורה השנייה אחרי המילה 
"הספק" נבקש למחוק את המילים 

 על" "שלא תעלה
" נבקש להוסיף את 10%אחרי "

₪  80,000המילים "מהנזק, מינימום 
" 

 נדחית 

24   

148 

אחרי המילה "ויועצים" נבקש למחוק  9א
את המילים "לא יפחת מסך" 

 ולהחליפן במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג

25   

146 

 11א
יום" נבקש למחוק  30המילים " אחרי

 את המילה "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג

26   

146 

בשורה הראשונה אחרי המילים "  ב
אחריות של " נבקש למחוק את 

דולר  2,500,000המילים "לפחות 
ארה"ב " ולהחליפן במילים 

"10,000,000 "₪ 
בשורה השלישית אחרי המילה 

"אחריות" נבקש למחוק את המילים 
"שלא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות שיצוין בש"ח לא יפחת מיחס 

ההמרה של הסכום הדולרי הנקוב 
לש"ח עפ"י שער דולר ארה"ב היציג 

 .ביום החתימה על האישור
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"בסך" , אחרי המילה "ארה"ב נבקש 
להוסיף את המילים "לתקופת 

 הביטוח"
בשורה החמישית אחרי המילה 

"קרקעיים" נבקש למחוק את המילים 
,שלא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

 "בסך"
רי המילה בשורה השישית אח

"קרקעיים" נבקש למחוק את המילים 
,שלא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

 "בסך"
בשורה השביעית אחרי המילה 

"קרקעיים" נבקש למחוק את המילים 
,שלא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

 "בסך"
אחרי המילה "חדשים" נבקש  

להוסיף את המילים "לתקופת 
 הביטוח"

בשורה השמינית אחרי המילה 
י" נבקש להוסיף את המילים "שליש

 "למעט רכוש עליו פועלים במישרין

שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג
 
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבקשה נדחית שכן בפוליסת ביטוח 
העבודות הקבלניות הנדרשת לא קיים 

 חריג זה
 

 2ג 146   27

אחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק 
 –את המילים "לא יפחת מסך 

דולר ארה"ב ולהחליפן  5,000,000
 ₪ " 20,000,000במילים "

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות שיצוין בש"ח לא יפחת מיחס 

וב ההמרה של הסכום הדולרי הנק
לש"ח עפ"י שער דולר ארה"ב היציג 

 .ביום החתימה על האישור

פוליסת  28
ביטוח כל 
 הסיכונים

אחרי המילה "העבודות" נבקש  1ג/ 146
להוסיף את המילים "סיום תקופת 

 המוקדם מביניהן" –הביטוח 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

 2ג/ 146   29

בשורה הראשונה אחרי המילה 
"נוסח" נבקש להוסיף את המילה 

 "2016"מגדל ביט 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח. ביחס לאישור ביטוח 

לא יתקבל נוסח מגדל  -חתום בלבד 
אלא אך ורק נוסח "מגדל  2016ביט 
שאינו פחות ממגדל ביט  2016ביט 

ו/או  כולל ביטול חריג כוונה 2013
 .רשלנות רבתי"

 3ג/ 146   30

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק 
את המילים "כוונה ו/או" , אחרי 

המילה "בפוליסה" נבקש להוסיף את 
המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 

מחובות המבוטח וזכויות המבטח 
 עפ"י דין"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף * 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שלא מדובר 
או בנוסח מגדל  2013בנוסח מגדל ביט 

 2016ביט 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף * 

ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  
 ביטוח חתום לכשיוצג

בפסקת הנדון בשורה השנייה של    148   31
הכותרת נבקש למחוק את המילים 

"מהנדסים/מנהלים/ יועצים/ 
 קונסטרקטורים/ חשמלאים מתכננים/

 הבקשה נדחית 
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בשורה החמישית אחרי המילה 
"מקצועית" נבקש להוסיף את 

 המילים "בין היתר"

בשורה הראשונה אחרי המילה  1 148   32
"הספק" נבקש למחוק את המילים " 

מהנדסים/מנהלים/ יועצים/ מתכננים/ 
קונסטרקטורים/ חשמלאים" ולהוסיף 

")כולל במקומן  את המילים 
מהנדסים/מנהלים/ יועצים/ מתכננים/ 

קונסטרקטורים/ חשמלאים שהינם 
 עובדיו הישירים("

 הבקשה נדחית 

33   148 2 

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק 
את המילים ")שנה( לא יפחתו מסך" 

 ולהחליפן במילה "בסך"

 –הבקשה למחיקת המילה "שנה" 
נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 

תתקבל באישור ביטוח  הביטוח אך
חתום לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 

 שונה משנה.
הבקשה למחיקת המילים "לא יפחתו 

מסך" והחלפתן במילה "בסך"  נדחית 
ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך 

 . תתקבל באישור  ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "עובדים" נבקש להוסיף  3.1 148   34
מיליון  2של  את המילים "בתת גבול

 לתקופת הביטוח""₪ 

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת.

אחרי המילה "ביטוח" נבקש להוסיף  3.2 148   35
מיליון  2את המילים "בתת גבול של 

 לתקופת הביטוח"₪ 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תיבחן באישור 

 לכשיוצגביטוח חתום 

36   148 6 

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק 
את המילה "כוונה ו/או , אחרי המילה 

"בפוליסה" נבקש להוסיף את 
המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 

מחובות המבוטח וזכויות המבטח 
 עפ"י דין"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1
סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 

לכשיוצג ככל באישור  ביטוח חתום 
או  2013שלא מדובר בנוסח מגדל ביט 

 2016בנוסח מגדל ביט 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 
 . באישור  ביטוח חתום לכשיוצג

נבקש להוסיף את החותמת "למען    148   37
הסר ספק, גבולות האחריות 

המפורטים באישור ביטוח זה כלולים 
האחריות הכלליים של בגבולות 

המבוטח על פוליסות הביטוח 
 שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תיבחן באישור 

 . ביטוח חתום לכשיוצג

בפסקת הנדון בשורה השלישית    150   38
אחרי המילה "ואבטחה" נבקש 

למחוק את המילה "בהתאם" 
 ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית שכן המילה "בהתאם" 
 אינה מופיעה בפסקה. 

ביטוח חבות  39
 מעבידים

אחרי המילה "האחריות" נבקש  2 150
למחוק את המילים "לא יפחתו מסך 

דולר ארה"ב  ולהחליפן  5,000,000
₪"  20,000,000במילים "בסך 

ואחרי המילה "הביטוח" נבקש 
 למחוק את המילה ")שנה("

ביחס לנוסח סעיף  . הבקשה נדחית1
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות שיצוין בש"ח לא יפחת מיחס 

ההמרה של הסכום הדולרי הנקוב 
לש"ח עפ"י שער דולר ארה"ב היציג 

 ביום החתימה על האישור
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 –. הבקשה למחיקת המילה "שנה" 2
נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 

תתקבל באישור ביטוח  הביטוח אך
חתום לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 

 שונה משנה.

אחרי המילה "עובדיו" נבקש להוסיף  4 150   40
את המילים "ככל והדבר נעשה 

ברישיון ובאישור המבוטח" מבוקשת 
הבהרה מדוע בכלל נדרש כיסוי 

לאחזקה ושימוש בכלי נשק? האם 
 רלבנטי?

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח. ככל ויתווסף באישור 

ביטוח חתום בלבד המלל "בכפוף 
האישור  –לנשיאת רשיון בר תוקף" 

 . יתקבל

ביטוח  41
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

150   

בכותרת הסעיף אחרי המילה 
"שלישי" נבקש להוסיף את המילים 

"בגבול אחריות משולב עם ביטוח 
 חבות המוצר"

סעיף הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות של הביטוח המשולב לא 

יפחת מגבולות האחריות המצטברים 
של שני הביטוחים יחדיו, כלומר: לא 

דולר ארה"ב  3,500,000יפחת מ 
למקרה ותקופה ובנוסף כל הכיסויים 

וההרחבות בכ"א מהביטוחים יוותרו על 
 כנם.

42   150 2 

אחרי המילה "ולתקופה" נבקש 
למחוק את המילים "לא יפחת מסך" 

ולהחליפן במילה "בסך" ואחרי 
המילה "הביטוח" נבקש למחוק את 

 המילה ")שנה("

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1
סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 

 באישור  ביטוח חתום לכשיוצג
הבקשה למחיקת המילה  .2

ביחס לנוסח סעיף נדחית  –"שנה" 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 
ביטוח חתום לכשיוצג ככל שתקופת 

 .הביטוח שונה משנה

בשורה השנייה אחרי המילה  6 150   43
"ישראל" נבקש להוסיף את המילים 

מיליון  4"כל האמור בתת גבול של 
 למקרה ולתקופת הביטוח"₪ 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח בעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג.  

44   151 7 

 נבקש למחוק סעיף זה 

 הבקשה נדחית. 

בשורה השנייה אחרי המילה  8 151   45
"מטעמו" נבקש להוסיף את המילים 
"ככל והדבר נעשה ברישיון ובאישור 

המבוטח" מבוקשת הבהרה מדוע 
נדרש כיסוי לאחזקה ושימוש בכלל 

 בכלי נשק?האם זה רלוונטי

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח. ככל ויתווסף באישור 

ביטוח חתום בלבד המלל "בכפוף 
האישור  –לנשיאת רישיון בר תוקף" 

 . יתקבל

ביטוח חבות  46
 המוצר

151   

בכותרת הסעיף אחרי המילה 
"PRODUCT נבקש להוסיף את "

המילים "בגבול אחריות משולב עם 
 ביטוח חבות כלפי צד ג'"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות של הביטוח המשולב לא 

יפחת מגבולות האחריות המצטברים 
של שני הביטוחים יחדיו, כלומר: לא 

"ב דולר ארה 3,500,000יפחת מ 
למקרה ותקופה ובנוסף כל הכיסויים 

וההרחבות בכ"א מהביטוחים יוותרו על 
 כנם.
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בשורה השנייה אחרי המילה  1 151   47
"וחדשות" נבקש למחוק את המילה 

 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"
בשורה השלישית אחרי המילה 

"הפעלה" נבקש למחוק את המילה 
 "אחריות" 

סעיף הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג
 

 -הבקשה נדחית. מדובר באחריות 
WARRANTEE 

48   151 1 

אחרי המילה "האחריות" נבקש 
למחוק את המילים "לא יפחתו מסך" 

ולהחליפן במילה "בסך" ואחרי 
המילה "הביטוח" נבקש למחוק את 

 המילה ")שנה("

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

 –הבקשה למחיקת המילה "שנה" 
נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 

 משנה. שונה

ביטוח  49
אחריות 
 מקצועית

בשורה החמישית אחרי המילה  2 151
את המילה "ובקרה" נבקש למחוק 

 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

50     3 

אחרי המילה "האחריות" נבקש 
למחוק את המילים "לא יפחתו מסך" 
ולהחליפן במילה "בסך ואחרי המילה 

"הביטוח" נבקש למחוק את המילה 
 ")שנה("

הבקשה נדחית  .1

ביחס לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

הבקשה למחיקת  .2

נדחית ביחס  –המילה "שנה" 

לנוסח סעיף ונספח הביטוח 

אך תתקבל באישור ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שתקופת 

 הביטוח שונה משנה.

51     4 

הם בתת גבול של  2-ו 1תתי סעיף 
 לתקופת הביטוח₪  2,000,000

נדחית.  - 1הבקשה ביחס לתת סעיף 
לא יתקבל צמצום גבול האחריות ביחס 

 להרחבה זאת
הבקשה  - 2הבקשה ביחס לתת סעיף 

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תיבחן באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

   151 רכוש 52

אחרי המילה "הכלים" נבקש להוסיף 
מלאי" ולמחוק את המילים "למעט 

את המילים "לרבות כלי נשק" 
מבוקשת הבהרה מדוע בכלל נדרש 

 כיסוי לכלי נשק? האם רלבנטי

הבקשה למחיקת המילים "לרבות כל 
הנשק" נדחית. הבקשה להוספת 

המילים "למעט מלאי" נדחית. יחד עם 
זאת ככל שתתוספנה המילים "המבוטח 

בערכי שיפוי" לאחר המילים "למעט 
 –ור ביטוח חתום בלבד מלאי" באיש

 . האישור יתקבל

 נבקש להוסיף את החותמות :       53
גבולות האחריות/סכומי הביטוח 

המצוינים באישור ביטוח זה יחולו על 
כל העבודות/הפעילויות )באופן כולל( 

של כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל 
)ביחד(,לרבות העבודה נשוא אישור 
זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי 
הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה 
שלא שונו במפורש בהתאם לאמור 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ספח הביטוח אך תתקבל באישור  ונ

 .ביטוח חתום לכשיוצג
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 .באישור זה
"אישור ביטוח זה חל לתקופת 

הביטוח הנקובה באישור בלבד , 
 –ובתום התקופה הנקובה באישור 

האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל 
אף אם תוארך ו/או תחודש תקופת 

 הביטוח של הפוליסה.
הארכת תקופת האישור ותנאיו 

מחייבת אישור חדש בכתב מחברת 
 הביטוח.

 
הבקשה נדחית. לא תתקבל חותמת 

 זאת. 
 
 
 
 
 

הבקשה נדחית. לא תתקבל חותמת 
 זאת.

   151 כללי 54

בשורה הראשונה אחרי המילה 
"הצדדים" נבקש להוסיף את המילים 
"במהלך תקופת הביטוח" וכן למחוק 

 השנייה.את המילה "לפחות" בשורה 

הבקשה למחיקת המילים "לרבות כל 
הנשק" נדחית. הבקשה להוספת 

המילים "למעט מלאי" נדחית. יחד עם 
זאת ככל שתתוספנה המילים "המבוטח 

בערכי שיפוי" לאחר המילים "למעט 
 –מלאי" באישור ביטוח חתום בלבד 

 . האישור יתקבל

55   151 7 

בשורה הראשונה אחרי המילים 
נבקש למחוק את "הכיסוי של" 

המילים "כל הפוליסות למעט ביטוח 
האחריות המקצועית, לא יפחתו 

מהמקובל " ולהחליפן במילה 
 "הפוליסה"

בשורה השנייה אחרי המילה "תנאי" 
נבקש למחוק את המילים "פוליסת 

נוסח ביט" ולציין מלל "הראל 
" עבור ביטוח רכוש 2017תעשייה 

" עבור יתר 2016ו"מגדל ביט 
 ם.הכיסויי

 . הבקשה נדחית
 
 
 
 
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  
ביטוח חתום לכשיוצג ביחס להראל 

 2017תעשייה 
אלא  2016לא יתקבל נוסח מגדל ביט 

שאינו  2016אך ורק "נוסח מגדל ביט 
כולל ביטול  2013פחות ממגדל ביט 

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי בכל 
 .הפוליסות המבוטחות"

 

56   151 8 
אחרי המילה "מבוטל" נבקש למחוק 

את המילים "ככל שקיים בכל 
הפוליסות המבוטחות" ולהוסיף את 

המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על 

 פי דין"

 הבקשה נדחית .1

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

באישור  ביטוח חתום תתקבל 

 לכשיוצג

 

 נבקש להוסיף את החותמות :   151   57
גבולות האחריות/סכומי הביטוח 

המצוינים באישור ביטוח זה יחולו על 
כל העבודות/הפעילויות )באופן כולל( 

של כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל 
)ביחד(,לרבות העבודה נשוא אישור 
זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי 
הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה 
שלא שונו במפורש בהתאם לאמור 

 באישור זה.
"אישור ביטוח זה חל לתקופת 

הביטוח הנקובה באישור בלבד , 
 –ובתום התקופה הנקובה באישור 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבקשה נדחית. לא תתקבל חותמת 
 זאת. 
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האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל 
אף אם תוארך ו/או תחודש תקופת 

 הביטוח של הפוליסה.
ו הארכת תקופת האישור ותנאי

מחייבת אישור חדש בכתב מחברת 
 הביטוח.

 –נספח ט'  58
סעיף 

 הביטוח

סעיף הביטוח בשורה השלישית    139
אחרי המילים "והגליל,את" נבקש 

 המילים "אישור קיום"להוסיף את 
בשורה הרביעית אחרי המילה 
"האחריות" נבקש למחוק את 
המילים "לא יפחתו מהמצוין" 

 ולהחליפן במילה "כמצוין

 הבקשה נדחית. 
 
 
 

 הבקשה נדחית.

" נבקש למחוק 1אחרי המילים "פרק  1א/ 139   59
את המילים "ביטוח ציוד מכני הנדסי" 

העבודות" ולהחליפן במילים "ביטוח 
מבוקשת הבהרה מדוע מבוקש 

לבטח כלי צמ"ה תחת ביטוח עבודות 
 קבלניות פרק הרכוש

 הבקשה נדחית. 

בשורה הרביעית אחרי המילה  2 139   60
"והציוד" נבקש למחוק את המילה 

 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .חתום לכשיוצגביטוח 

אחרי המילה "המלא" נבקש להוסיף  1א/ 139   61
את המילים ")פריטים ששווים עד 

 בלבד("₪  40,000

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה  7א/ 140   62
"אחריות" נבקש למחוק את המילים 

יפחת מסך" ולהחליפן במילה "שלא 
 "בסך

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "ויועצים" נבקש למחוק  9א/ 140   63
את המילים "לא יפחת מסך" 

 ולהחליפן במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
 ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

 11א/ 140   64
יום" נבקש למחוק  30אחרי המילים "

 את המילה "לפחות

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

 ב 140   65
בשורה הראשונה אחרי המילים 
"אחריות של" נבקש למחוק את 

 המילה "לפחות"
אחרי המילה בשורה השלישית 

"אחריות" נבקש למחוק את המילים 
"שלא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

"בסך" , אחרי המילה "ארה"ב" 
 נבקש להוסיף את המילה "ולתקופה"

בשורה החמישית אחרי המילה 
"קרקעיים" נבקש למחוק את המילים 
"שלא יפחת מסך" ולהחליפה במילה 

 "של"
בשורה השישית אחרי המילה 

קש למחוק את המילים "קרקעיים" נב
 "שלא יפחת מסך"

הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
קבלנה באישור ונספח הביטוח אך תת

 כשיוצג.ביטוח חתום ל
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בשורה השביעית אחרי המילה 
"חדשים" נבקש להוסיף את המילה 

 "ולתקופה"
בשורה השמינית אחרי המילה 

"שלישי" נבקש להוסיף את המילים 
 "למעט רכוש עליו פועלים במישרין

 
 

הבקשה נדחית שכן בדרישה הינה 
ביטוח אחריות כלפתי צד  –לפרק ב' 

שלישי במסגרת ביטוח עבודות קבלניות 
שאינו כולל חריג זה ולא לביטוח 

אחריות כלפי צד שלישי נפרד )שכן כולל 
 את החריג(.  

אחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק  2ג/ 140   66
יפחת מסך" את המילים "לא 

 ולהחליפן במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 . ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "סיום העבודות" נבקש  1 140   67
להוסיף את המילים "או סיום תקופת 

 הביטוח המוקדם מביניהם

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
באישור   ונספח הביטוח אך תתקבל

 .ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "הסטנדרטים" נבקש  2 141   68
למחוק את המילים "לא יפחתו 

 מהמקובל"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

69   141 3 

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק 
את המילים "כוונה ו/או", אחרי 

המילה "בפוליסה" נבקש להוסיף את 
המילים "אולם אין באמור כדי לגרוע 

מחובות המבוטח וזכויות המבטח 
 עפ"י דין 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1
סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 

באישור  ביטוח חתום לכשיוצג ככל 
או  2013וסח מגדל ביט שלא מדובר בנ

 2016בנוסח מגדל ביט 
 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 
 . באישור  ביטוח חתום לכשיוצג

ביטוח  70
אחריות 
 מקצועית

בכותרת הסעיף אחרי המילה  3 141
"מקצועית" נבקש למחוק את המילים 
"מהנדסים/מנהלים/יועצים/מתכננים/

 קונסטרקטורים/חשמלאים"

 הבקשה נדחית 

71   141 3(1) 

בשורה השנייה אחרי המילה 
"חשמלאים" נבקש להוסיף את 

המילים "שהנם עובדיו הישירים של 
 הספק"

 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 

ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  
על ידו ביטוח חתום לכשיוצג ככל שתוצג 

למשרד הצהרה חתומה כי כל 
השירותים הניתנים על ידו למשרד 

נעשים על ידי עובדיו ומנהליו ואין הוא 
מעסיק בשום מקרה פרילנסרים, 

 קבלנים, קבלני משנה
 ועובדיהם.

72   141 3(2) 

אחרי המילה ")שנה(" נבקש למחוק 
 את המילים "לא יפחת מסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 

הביטוח אך תתקבל באישור   ונספח

 ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "עובדים" נבקש להוסיף  (3.1) 3 141   73
 2את המילים "תת גבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה"₪ מיליון 

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת.

אחרי המילה "ביטוח" נבקש להוסיף  (3.2) 3 141   74
 2את המילים "תת גבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה"₪ מיליון 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תיבחן באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

75   141 3 (4) 
בשורה השנייה אחרי המילה "הספק 

 ו" נבקש להוסיף את המילה "בגין"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
תתקבל באישור  ונספח הביטוח אך 

 .ביטוח חתום לכשיוצג
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ביטוח חבות  76
 מעבידים

אחרי המילה "האחריות" נבקש  (2) 1 142
למחוק את המילים "לא יפחת מסך" 

 ולהחליפה במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

77   142 1 (4) 
המילה בשורה השנייה אחרי 

"עובדיו" נבקש להוסיף את המילים 
"ככל והדבר נעשב ברישיון ובאישור 

 המבוטח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח. ככל ויתווסף באישור 

ביטוח חתום בלבד המלל "בכפוף 
האישור  –לנשיאת רשיון בר תוקף" 

 . יתקבל

ביטוח  78
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

142 2 

אחרי המילה בכותרת הסעיף 
"שלישי" נבקש להוסיף את המילים 

"בגבול אחריות משולב עם ביטוח 
 חבות המוצר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול 
האחריות של הביטוח המשולב לא 

יפחת מגבולות האחריות המצטברים 
לא  של שני הביטוחים יחדיו, כלומר:

דולר ארה"ב  3,500,000יפחת מ 
למקרה ותקופה ובנוסף כל הכיסויים 

וההרחבות בכ"א מהביטוחים יוותרו על 
 כנם.

אחרי המילה "ולתקופה" נבקש  (2) 2 142   79
למחוק את המילים "לא יפחת מסך" 

 ולהחליפה במילה "בסך

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה השנייה אחרי המילה  (6) 2 142   80
"ישראל" נבקש להוסיף את המילים 
 4"כל האמור בתת גבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה"₪ מיליון 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק סעיף זה (7) 2 142   81

ביטוח חבות  82
 המוצר

אחרי המילה "עובדיו" נבקש להוסיף  (8) 2 142
את המילים "ככל והדבר נעשה 

ברישיון ובאישור המבוטח" מבוקשת 
הבהרה מדוע בכלל נדרש כיסוי 

לאחזקה ושימוש בכלי נשק? האם 
 רלבנטי?

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
 ונספח הביטוח. ככל ויתווסף באישור

ביטוח חתום בלבד המלל "בכפוף 
האישור  –לנשיאת רישיון בר תוקף" 

 יתקבל.

83   142 3 

בכותרת הסעיף אחרי המילה 
"PRODUCT נבקש להוסיף את "

המילים "בגבול אחריות משולב עם 
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

לכשיוצג ככל שגבול ביטוח חתום 
האחריות של הביטוח המשולב לא 

יפחת מגבולות האחריות המצטברים 
של שני הביטוחים יחדיו, כלומר: לא 

דולר ארה"ב  3,500,000יפחת מ 
למקרה ותקופה ובנוסף כל הכיסויים 

וההרחבות בכ"א מהביטוחים יוותרו על 
 כנם.

בשורה השנייה אחרי המילה  3.1 142   84
נבקש למחוק את המילה "וחדשות" 

 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 .ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "האחריות" נבקש  3.3 142   85
למחוק את המילים "לא יפחת מסך" 

 ולהחליפה במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
הביטוח אך תתקבל באישור  ונספח 

 ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה החמישית אחרי המילה  4.2 143   86
"ובקרה" נבקש למחוק את המילה 

 "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג
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נבקש להוסיף אחרי המילה "עובדים"  4.4.1 143   87
את המילים "בתת גבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה"₪ מיליון  2

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת. 

אחרי המילה "הביטוח" נבקש  4.4.2 143   88
להוסיף את המילים "בתת גבול 

למקרה ₪ מיליון  2אחריות של 
 ולתקופה"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תיבחן באישור 

 ביטוח חתום לכשיוצג. 

   143 ביטוח רכוש 89

אחרי המילה  "הכלים" נבקש למחוק 
את המילים "לרבות כלי הנשק" 
ולהוסיף המילים "למעט מלאי" 
מבוקשת הבהרה מדוע מבוקש 

 ביטוח לכלי נשק? האם רלבנטי?

"לרבות כל הבקשה למחיקת המילים 
הנשק" נדחית. הבקשה להוספת 

המילים "למעט מלאי" נדחית. יחד עם 
זאת ככל שתתוספנה המילים "המבוטח 

בערכי שיפוי" לאחר המילים "למעט 
 –מלאי" באישור ביטוח חתום בלבד 

 . האישור יתקבל

 60בשורה השנייה אחרי המילה " (2) 6 143   90
יום" נבקש למחוק את המילה 

ולהוסיף המילים "במשך "לפחות" 
 תקופת הביטוח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1
סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל 

 באישור  ביטוח חתום לכשיוצג
 .הבקשה נדחית .2

בשורה הראשונה אחרי המילה  (7) 6 143   91
"המקצועית" נבקש למחוק את 
 המילים "לא יפחתן מהמקובל"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
הביטוח אך תתקבל באישור   ונספח

 .ביטוח חתום לכשיוצג

92   143 6 (8) 

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק 
את המילים "כוונה ו/או" , אחרי 

המילה "המבוטחות" נבקש להוסיף 
את המילים "ואולם אין באמור כדי 

לגרוע מחובות המבוטח וזכויות 
 המבטח עפ"י כל דין "

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

ונספח הביטוח אך סעיף 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שלא מדובר 

או  2013בנוסח מגדל ביט 

 .2016בנוסח מגדל ביט 

 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 .לכשיוצג

,  8בפסקה השנייה מתחת סעיף    144   93
בשורה השנייה נבקש למחוק את 
 המילים "וכל עוד אחריותו קיימת"
בפסקה הרביעית בשורה השנייה 

אחרי המילה "והגליל" נבקש למחוק 
 את המילים "לכל המאוחר שבועיים"

 שתי הבקשות נדחות. 

שאלת הבהרה: אין חפיפה בין  4.1 162 חוזה 94
תקופת ההתקשרות על פי הסעיף 
לבין תקופות האחריות והתחזוקה 

המבוקשות וההסכם חייב להיות 
בתוקף כל עוד אנחנו נותנים 

שירותים לחברה, לרבות אחריות 
ותחזוקה. לפיכך, נבקש לתקן את 
הסעיף כך שתקופת ההתקשרות 
תחל מיום החתימה על ההסכם 

ות האחריות ולאורך כל תקופ
והתחזוקה, לרבות תקופת הארכת 

 ההסכם. 

 נדרש להיצמד לדרישות ההסכם.
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 אביב                                                      -, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,

 02-5605054פקס:  03-6060716טלפון: 

להתייחסותכם, האם מאשרים כי  8.3 164 חוזה 95
שעות על  24הודעה מראש של 

ביטול או הגדלה/הקטנה של הזמנה 
 זה זמן סביר עבורכם. 

 .ההסכםלהיצמד לדרישות נדרש 

האם על פי שאר הוראות מסמכי  9.1 164 חוזה 96
המכרז על הקבלן להתחיל לספק את 

כל השירותים הנדרשים בחוזה תוך 
ימים קלנדריים? לא נראה לי  14

שזה תואם לשאר לוחות הזמנים 
שבמסמכי המכרז ואם נכון הדבר 

נדרשת כאן שאלת הבהרה לשנות 
את מועד תחילת מתן השירותים כך 

שיהיה תואם למה שנקבע בשאר 
 מכי המכרז. מס

. לנספח ט"ו, על 9.1כמתואר בסעיף כן 
הזוכה לספק את כל השירותים בתוך 

 ימים קלנדריים.  14
 
 
 

שאלת הבהרה: נבקש למחוק את  11.2 166 חוזה 97
המילים "דרישת המשרד" 

ובמקומם לרשום "קבלת פסק דין 
 שלא עוכב ביצועו". 

 הבקשה נדחית

שאלת הבהרה: נבקש להגביל את  12 167 חוזה 98
לסכום  12האחריות בסעיף 

התמורה שתשולם עבור השירותים 
בהסכם זה ולהוסיף בסוף הסעיף 

את המילים "מובהר בזאת, כי 
אחריות הקבלן בקשר או אגב חוזה 
זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה 
שתשולם עבור השירותים שסופקו 

 תחת חוזה זה". 

 הבקשה נדחית

 שאלת הבהרה:  12.1 167 חוזה 99
. מקובל כי הקבלן אחראי בדין 1

לנזקים שנגרמים לגוף ו/או רכוש. 
לפיכך, נבקש למחוק את המילים 

"פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או 
הפסד" ובמקומם יבוא "נזק לפי 

 דין לגוף ו/או רכוש".
. נבקש להוסיף בסוף הסעיף 2

"למעט נזקים שנגרמו כתוצאה 
רשלנות של ממעשה זדון ו/או 

 המזמינה או מי מטעמה".

 .  הבקשה נדחית1
 נדחית הבקשה . 2

 שאלת הבהרה:  12.2 167 חוזה 100
. נבקש כי בכל מקום בו מופיעות 1

המילים "דרישה ראשונה" יופיע 
במקומם "פסק דין שלא עוכב 

 ביצועו". 
. נבקש למחוק את המילים 2

"פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או 
 הפסד" ובמקומם יבוא "נזק". 

. כמו כן, נבקש להוסיף בסוף 3
הסעיף את המילים "ובלבד 

שהמזמינה מסרה לידי הקבלן את 
התביעה ו/או הדרישה מיד עם 

 .  הבקשה נדחית1
 .  הבקשה נדחית2
 .  הבקשה נדחית3
 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 

 

 
 

 

 
 אביב                                                      -, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,

 02-5605054פקס:  03-6060716טלפון: 

 

 בברכה,                                                                          

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                                                                     

קבלתה ולא הודתה ו/או התפשרה 
ללא ידיעה והסכמה של הקבלן ולא 

התגוננות של פגעה ביכולת ה
 הקבלן". 

שאלת הבהרה: נבקש להוסיף  16.1 171 חוזה 101
"ובלבד שהקבלן יקבל את 

התמורה עבור השירותים שניתנו 
עד למועד הפסקת השירותים 
ועבור הזמנות שיצאו ולא ניתן 

 לבטלן". 

 הבקשה נדחית
 

כל איחור בלוחות הזמנים  -לידיעה 16.2 171 חוזה 102
נחשב להפרה יסודית אשר מזכה 

את המזמין בזכות להפסיק את 
השירותים ולבטל את ההסכם, 

בנוסף על חילוט הערבות וכל סעד 
 אחר המפורט בהסכם ועל פי כל דין. 

 16.2נדרש להיצמד לנוסח הסעיף 
 להסכם.

שאלת הבהרה: נבקש להוסיף  16.2 171 חוזה 103
"ובלבד שהקבלן יקבל את 

התמורה עבור השירותים שניתנו 
עד למועד הפסקת השירותים 
ועבור הזמנות שיצאו ולא ניתן 

 לבטלן". 

 הבקשה נדחית
 

לא ניתן להבין מהי ההגדרה ל"תקלה  17 172 חוזה 104
כללית". ההגדרה ל"תקלה משביתה 
חלקית" רחבה מדי וכוללת כל תקלה 

שאינה מוגדרת כתקלה משביתה. 
העניין רלוונטי כאשר מסתכלים על 

הטבלה לזמינות קריאת שירות 
נבקש הבהרה . לכן, 17.12בסעיף 

 להגדרה מהי "תקלה כללית". 

לא תקלה כללית הינה כל תקלה ש
משביתה ולא משביתה חלקית. ראו 

 .21.3, 21.2, 21.1סעיף 
 

שאלת הבהרה: נבקש להוסיף את  23.1.4.6 177 חוזה 105
המילה "מהותי" אחרי המילה 

 "חלק"

 הבקשה נדחית
 

שאלת הבהרה: נבקש כי סמכות  24.1.5.1 178 חוזה 106
השיפוט תיהיה בבתי המשפט 

 המוסמכים בתל אביב. 

 הבקשה נדחית
 

כתב כמויות  107
 נעול

-קבוצה ג'  
 שרתים

חלק המשרתים במכרז זה לא 
קיימים יותר ויש להחליף אותם 

נא בדיקתכם  -לשרתים עדכניים
 והתייחסותכם  

יש לפעול על פי הדרישות הטכניות 
המפורטות במסמכי המכרז, ובהתאם 

למונח שווה ערך כמפורט בסעיפים 
 למסמכי המכרז.   28.9, 28.8


