הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
טלפון  04-6661151פקס 04-6661163
ת"ד  ,7777חריש 3786100

ה' באדר א' ה'תשע"ט
 10בפברואר 2019
הנדון :הבהרות ותשובות לשאלות
מכרז פומבי מס'  1-2019למתן שירותי מחשוב
הבהרות:
.1
.2

.3
.4

מועד סגירת תיבת המכרזים נדחה ליום א' ,י"ב באדר א' ה'תשע"ט 17.2.2019 ,בשעה 12:00
ובמועד זה התיבה תיפתח .יש לעדכן סעיף ( 4מועדים) וסעיפים  10.9ו( 10.10-הגשת הצעות).
בסיפא מסמך זה צורף נספח ט' "אישור קיום ביטוחים" ועל המציע להביאו לוועדה חתום עד 30
יום ממועד ההודעה על זכייתו במכרז .נספח ט' מחליף ומבטל את נספח ז' .יש לרשום "נספח ט'"
ולמחוק "נספח ז'" בסעיף ( 3מסמכי המכרז) ,בסעיף ( 7.11תנאים מוקדמים) ובסעיף 14.2
(אחריות וביטוח).
מספר הטלפון לבירורים הינו  04-6661155ולא כפי שנרשם בסעיף ( 10.2הגשת הצעות).
יש לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

שאלות ותשובות:
מס'
.1

פירוט השאלה
מהו מערך המחשוב באתר :למה בדיוק
נותנים שירות (רשימת ציוד)? איזה
מחשבים? כמה? מערכות הפעלה? מה
בדיוק השירותים הנדרשים?

תשובת הוועדה
רשימת הציוד:
 2שרתים מרכזיים IBM
שרת גיבוי IBM
מערכת אחסון Raid 24 Tera
 12מחשבי  PCשל HP
 7מחשבים ניידים של Fujitsu
 7טבלטים Tab10של Samsung
מקרן מסוג Epson
מדפסת מרכזית לייזר צבע A3
 2מדפסות לייזר צבע A4
מערכות הפעלה:
 Win7או Win10
מערכת הפעלה Hyper v ,Server 2012
מחשבים -מפרט:
מחשבי  :pcמעבדים  ,i7זיכרון 8G
מחשבים ניידים :מעבדים  ,i7זיכרון 8G
השירותים הנדרשים:
שירות טלפוני ,שירות באתר הלקוח,
בדיקת מערכות הגיבויים וההגנה ,תחזוקה
שוטפת ,טיפול בתקלות חומרה ותוכנה,
מתן שירותים למערכות Exchange
מקומיות ,ידע ב :מערכות  ,GISמערכות
רישוי זמין ,שרתי  ,Vimwareמערכות
טרמינל ועבודה מרחוק דרך ,VPN
תקשורת אינטרנטית סיב אופטי של בזק,
מערכות אבטחה והגנה של ,Checkpoint
מערכת גיבוי בענן; ושירותים נוספים
קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת

עמ' 1
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מס'

פירוט השאלה

.2
.3

במסמכי המכרז לא צורף אישור ביטוח
נבקש לקבל עדכון אודות כמות המשתמשים
בוועדה

.4

נבקש לקבל סטטיסטיקה לכמות הקריאות
בחודש

.5

נבקש לקבל עדכון אודות מבנה הרשת
בוועדה ,איזה שרתים ובאיזו תצורה ,האם
וירטואלי או פיזי.
נבקש לקבל הרחבה אודות אופי השירות
המבוקש ,הגדרה של תקלה משביתה.
נבקש דחייה במועד הגשת המענה
סעיף  13בנספח ד' – נבקש להגביל אחריות
לסכום כלשהו היות וכרגע זה לא מוגבל
בסכום ובתחומי אחריות ועל נזק ישיר ועקיף
נודה להבהרתכם בסעיף  14הוראות ותנאי
המכרז אחריות וביטוח ,נודה לעדכונכם
בגובה סכום האחריות.
האם ניתן לקבל טופולוגיה של הרשת
הקיימת?
מהי כמות המשתמשים?
האם יש צורך בהגעה יזומה? או שהתמיכה
רק מרחוק בהשתלטות?
כמה עמדות עבודה?
כמה שרתים?
כמה מדפסות?
האם יש שרטוט ארכיטקטורה לרשת?
האם השרתים מקומיים או בענן?
איזה קו תקשורת?
סעיף  5.1.1בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד' .מבקשים לקבל את רשימת הציוד לו
נדרש השירות .דגמי מחשבים נייחים/ניידים,
מדפסות ,שרתים וכל ציוד נוסף כולל כמויות
מכל פריט.
סעיף  5.1.1בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד' .האם הציוד הינו במסגרת אחריות ספק,
אם כן ,ציינו תקופת הרכישה.
סעיף –  5.1.1בהוראות ותנאי המכרז
ובנספח ד' .באחריות מי לספק חלקי חילוף

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

.20
.21

תשובת הוועדה
כמפורט בחוברת המכרז
ראו הבהרה 2
כיום  12משתמשים .הוועדה מודיעה כי
כמות המשתמשים יכולה לעלות עד ל15-
ללא שינוי בהצעת המציע
לפחות  15קריאות בחודש .המציע יגיע
פיזית לוועדה ככל שיידרש ,ויעניק שירות
טלפוני כמפורט בחוברת המכרז
פיזי .ראו מס' 1
ראו מס'  .1תקלה משביתה :נפילת
שרתים ,נפילת אינטרנט ,נפילת חומרה
ראו הבהרה 1
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף
ראו מס' 1
ראו מס' 3
ראו מס' 4
ראו מס' 3
ראו מס' 1
ראו מס' 1
לא
מקומיים .ראו מס' 1
 .VPNראו מס' 1
ראו מס' 1

חלק מהציוד באחריות הספק וחלק לא.
בכל מקרה הציוד שנמצא בוועדה ,כמפורט
במס'  ,1הינו באחריות הוועדה
ראו מס' 20

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת

עמ' 2
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מס'
.22
.23
.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

פירוט השאלה
בעת תקלה באחד הרכיבים.
סעיף  5.1בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד' .מבקשים לקבל כמות תקלות במהלך
השנה האחרונה.
באחריות מי לספק מתכלים כגון :תנורים,
קיט תחזוקה וכ"ו.
סעיף  5.1.2בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד' .זמן תגובה של  1שעה בלתי אפשרי,
המשמעות הצבת טכנאי באתר ,נא
בדיקתכם להגעה בתקלה משביתה עד 4
שעות מרגע העברת הקריאה.
סעיף  6.2בהוראות ותנאי המכרז וסעיף 2.2
בנספח ד' .האמור בסעיף זה איננו ברור .אם
ההתקשרות עם הזוכה תעשה בחודש
פברואר  2019ותהיה בתוקף עד פברואר
 ,2020האופציה הראשונה להארכה היא עד
פברואר  ,2021והאופציה השנייה להארכה
היא עד פברואר  .2022כיצד ניתן לממש את
האופציה השלישית לא יאוחר מ –
?27.11.2021
סעיף  14.1בהוראות ותנאי המכרז
לאחר המילים "הזוכה אחראי" בשורה
השנייה נבקש להוסיף "על פי הוראות הדין
ובכפוף למגבלות האחריות שבהסכם".
סעיף  15.2בהוראות ותנאי המכרז וסעיפים
 7.2ו 15.2-בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד .נבקש להבהיר כי הוראות הוועדה תינתנה
בהתאם להוראות המכרז.
סעיף  19.10בהוראות ותנאי המכרז וסעיף
 12.14בנספח ד' .נבקש כי קיזוז יבוצע אך
ורק ביחס לסכום קצוב ,וכי תינתן הודעה
בכתב של  7ימים מראש לפני ביצוע קיזוז.
סעיף  5בנספח א' – התחייבות להימנעות
מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות .נבקש
להחליף את המילים "עשויה להיות רלוונטית
לגביו" במילים "יעמיד אותי בניגוד עניינים
עם מתן השירותים על פי המכרז" .הנוסח
הנוכחי עלולות להתפרש כמגביל את הספק
מלתת שירותים בתחום ,גם אם אין בכך
משום ניגוד עניינים עם השירותים נשוא
המכרז.
נספח ב' – הצהרה בדבר היעדר הרשעות
קודמות .נבקש כי ההצהרה תנתן על ידי

תשובת הוועדה
ראו מס' 4
הוועדה תספק מתכלים לציוד שבו עושים
משתמשי הוועדה שימוש ישיר ויומיומי
אין שינוי בסעיף

תקופת ההתקשרות:
תקופה ראשונה –  12חודשים מיום
חתימת החוזה.
תקופה שנייה –  12חודשים מיום מימוש
האופציה הראשונה.
תקופה שלישית – מיום מימוש האופציה
השנייה ועד ליום 27.11.2021
אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיפים

אין שינוי בסעיפים

אין שינוי בסעיף.
ראו סעיף " 6בכל מקרה שבו יתעורר חשש
לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית ליו"ר
הוועדה ואפעל לפי הוראותיו".

יש להוסיף לכותרת המשנה בנספח ב'
לאחר המילים "כל בעלי השליטה" המילים
קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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מס'

.31

.32
.33
34
.35

.36
.37
.38
.39
.40

.41

פירוט השאלה
מנכ"ל התאגיד ,וסמנכ"ל החטיבה
הרלוונטית לשירותים הניתנים מכח המכרז,
ולא על ידי בעלי השליטה בתאגיד.
סעיף  5בנספח ג' – הצעת המציע .נבקש
למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה
של הוועדה המיוחדת" שכן מדובר בקריטריון
סובייקטיבי שאינו ניתן למדידה.
סעיף  2.7.1בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש להאריך את המועד לתיקון ההפרה ל
–  14יום.
סעיף  2.7.2בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש לאפשר את תיקון ההפרה תוך  7ימים
קודם לנקיטת צעד של ביטול ההסכם.
סעיף  2.9בנספח ד' – הסכם התקשרות .יש
להחליף את המילים "הפעלת התוכנית"
במילים "ביצוע השירותים".
סעיף  6.1בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש כי קודם לנקיטת סעד של ביצוע עצמי,
או ביטול ,תינתן לקבלן התראה על ההפרה
והזדמנות לתקנה.
סעיף  6.2בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש למחוק את המילים "הישירות
והעקיפות".
פרק -נספח ד' הסכם התקשרות .סעיף9.2 -
מאחר והקבלן מתחייב ל –  SLAולא למצבת
כח אדם ,נבקש לבטל סעיף זה.
סעיף  9.5בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש למחוק את המילה "המיידי" ולהחליפה
במילים "ככל שההפרה לא תוקנה".
סעיף  9.6בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש למחוק את המילה "המיידי" ולהחליפה
במילים "ככל שההפרה לא תוקנה".
סעיף  9.9בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש להחליף את הדרישה לתצהיר רואה
חשבון באישור חשב או סמנכ"ל הכספים של
החברה.

תשובת הוועדה
"או מנכ"ל וסמנכ"ל התאגיד"
אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף.
ראו בסעיף "ולא תיקן ההפרה בתוך
המועד שנקבע לכך בהודעת הוועדה".
אין שינוי בסעיף.
הסעיף מתייחס להפרה יסודית
בסעיף  2.9בנספח ד' בהסכם ההתקשרות
יש למחוק "הפעלת התוכנית" ולרשום
במקום "ביצוע השירותים"
אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף
בסעיף  9.9בנספח ד' יש למחוק את
המילה "תצהיר" ולרשום במקום "אישור"

מכל מקום ,על פי תקני הביקורת החלים על
רואי חשבון ,רואה חשבון לא יחתום על
תצהיר אלא רק על אישור.
אין שינוי בסעיפים.
סעיפים  10.1ו 10.2-בנספח ד' – הסכם
התקשרות .הקבלן מספק שירותי כח אדם
הכוונה לכלים ולחומרים הדרושים לקבלן
בלבד .כל כלים וחומרים שיידרשו (ציוד,
לשם מתן השירותים ,לדוגמא :כלים,
תוכנות ,חלקי חילוף ,מתכלים וכיוצ"ב) לצורך
קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת

עמ' 4
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מס'

פירוט השאלה
מתן השירותים צריכים להרכש על ידי
הוועדה ואינם כלולים במסגרת השירותים
הניתנים על ידי הקבלן.

.42

סעיף  11.2בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש להחליף את המילים "לתחומים שבהם
עוסקים השירותים" במילים "לשירותים
הניתנים לוועדה" .הנוסח הנוכחי עלולות
להתפרש כמגביל את הספק מלתת שירותים
בתחום ,גם אם אין בכך משום ניגוד עניינים
עם השירותים נשוא המכרז.

.43

סעיף  13.1בנספח ד' – הסכם התקשרות.
על פי הסעיף בנוסחו הנוכחי ,הקבלן אחראי
בנזיקין לנזקי גוף או רכוש למרות שעל פי
דין יתכן והוועדה אחראית להם ,למשל
בקרות נזק באתר הוועדה עקב רשלנות
הוועדה .זו אחריות שאינה מוצדקת והיא
מטילה על הקבלן נטל כלכלי מיותר ,שאינו
בר ביטוח ,שעה שביטוחי הוועדה אמורים
לכסות נזקים אלה.

תשובת הוועדה
תוכנות וכיו"ב המשמשים טכנאי מחשבים,
הגעה למשרדי הוועדה ועוד.
אין הכוונה לרכישת תוכנות ,מחשבים,
מסכים וכד' שבהם עושים משתמשי
הוועדה שימוש ישיר ויומיומי
ראו מס' 29

בסיפא סעיף  13.1בנספח ד' יתווסף
המשפט "פטור מאחריות לא יחול כלפי מי
שגרם נזק בזדון".

בהתאם לאמור לעיל ,אחרי המילה "אחראי",
נבקש להוסיף "על פי דין".
.44

סעיף  13.2בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש למחוק סעיף זה לאור הערתנו לסעיף
 13.1לעיל .לחלופין נבקש להוסיף בסיפא
"ככל שלא נבעו ממעשה ו/או מחדל של
הוועדה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשירות
הוועדה".

בסיפא סעיף  13.2בנספח ד' יתווסף
המשפט "פטור מאחריות לא יחול כלפי מי
שגרם נזק בזדון".

.45

סעיף  13.3בנספח ד' – הסכם התקשרות.
נבקש לקבוע חובת השיפוי תיכנס לתוקפה
עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית
מוסמכת ,בכפוף לכך שהוועדה העבירה
לקבלן את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה
ו/או מו"מ לפשרה ,סייעה לקבלן ככל שנדרש
על ידו באופן סביר ולא התפשרה בכל
תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת
הסכמת הקבלן לכך בכתב.

בסעיף  13.3בנספח ד' יתווסף בסיפא
הסעיף " ובלבד שניתנה לספק הודעה
ושהוועדה לא הסכימה על פשרה מבלי
שקיבלה לכך את הסכמת הספק".

.46

סעיף ( 13.4חדש) בנספח ד' – הסכם
התקשרות .נבקש להוסיף" :על אף האמור
בכל מקום אחר במכרז ו/או בדין הקבלן לא
יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם לוועדה ו/או לצד

הסעיף הנ"ל (שאינו חלק מחוברת המכרז)
אינו מאושר

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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מס'

תשובת הוועדה

פירוט השאלה
שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח
מנוע ,אובדן נתונים ,עלויות זמן השבתה.
בכל מקרה ,גבול אחריות הקבלן לפיצוי בגין
נזק ישיר לא יעלה על גובה סך התמורה
השנתית המגיעה לקבלן על פי חוזה זה.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה
מכל סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין
חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת ,אך לא תחול
על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה בזדון ,נזק
לגוף או נזק לרכוש מוחשי".

.47

סעיף  14.1נספח ד' הסכם התקשרות.
נבקש להחריג מחובת הסודיות גם מידע
שהפך להיות בנחלת הכלל שלא עקב הפרת
סודיות ע"י הקבלן; מידע שהיה מצוי בחזקת
הקבלן קודם לגילוי ללא חובת שמירת
סודיות; מידע שנמסר לקבלן ע"י צד ג' ללא
חובת סודיות; מידע שחובה לגלות על פי דין
וכן  -מידע שפותח באופן עצמאי על ידי
הקבלן ומידע אשר ייווצר על ידי הקבלן
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר
הינו ג'נרי ,כללי ואיננו ייחודי לוועדה .כמו כן
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "או לצורך ביצוע
ההסכם" .הערה זו רלוונטית גם לנספח א' –
התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
ולשמירה על סודיות.

אין שינוי בסעיף  14.1בנספח ד' ובנספח
א'

.48

מבקשים לדחות את מועד הגשת הבקשה
בשבוע אחד נוסף.

ראו הבהרה 1

.49

סעיף  5.1בהוראות ותנאי המכרז ובנספח
ד' .נבקש הבהרתכם ,א) האם קיימת
אחריות יצרן לשרתים ולציוד קצה .ב) והאם
קיים רישוי בתוקף לכל הרישיונות המותקנים
במחשבים ובשרתים.

א) ראו מס' .20
ב) כן

.50

אשמח לקבל את מכרז המחשוב שלכם

.51

אודה לך אם תצרפי במייל חוזר את כתב
מכרז המחשוב

מסמכי המכרז מופיעים באתר הוועדה
המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
 www.harishpl.orgבדף "מכרזים" תחת
לשונית "פעילות הוועדה"
מסמכי המכרז מופיעים באתר הוועדה
המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
 www.harishpl.orgבדף "מכרזים" תחת
לשונית "פעילות הוועדה"

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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נספח ט' – אישור קיום ביטוחים

לכבוד
הועדה המיוחדת לתכנון ובנייה חריש
(להלן" :המזמין")

אנו הח"מ _______________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
____________________ (להלן" :הספק") פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים ,אשר
כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם .הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים
ליום תחילת ההתקשרות.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הספק ,המזמין ,קבלני המשנה וכל הבאים מכוחם של אלו מפני
אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 .1ביטוח צד שלישי:
מס' פוליסה,__________ :תאריך תחילה ,__________ :תאריך סיום._________ :
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של2,000,000 -
ש"ח לתובע ,לאירוע ולתקופה בת  12חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9

בפוליסה מצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב
כצד שלישי.
מצוין במפורש בפוליסה כי המזמין  ,כל הבאים מכוחם ,נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך
פוליסה זו כצד שלישי.
הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי ו/או הרעלה.
הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הספק.
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' .
הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד מזמין העבודה.
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ,ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת
המבטחת את המזמין כנגד אותה חבות.
סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.

 .2ביטוח חבות מעבידים :נדרש אך ורק אם הספק מעסיק עובדים שכירים מטעמו לביצוע העבודה
נשוא המכרז.
מס' פוליסה,__________ :תאריך תחילה ,__________ :תאריך סיום._________ :
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים של הספק המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  6,000,000ש"ח לתובע ,ו ₪ 20,000,000-לתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר)
חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.2.1
.2.2

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כאשר חוק הביטוח חל על כל עובד של
הספק ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם קיבל שכר מהספק ובין אם
לאו.
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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.2.3

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ,ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 .3הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .3.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).
 .3.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של
כלי רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין ,עובדיהם נבחרים ,המפקח ,קבלנים וקבלני
משנה.
 .3.3המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הם המזמין.
 .3.4הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה ,במכתב בדואר רשום,
על כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 60שישים) יום מראש.
 .3.5בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו – המפקיעים או המגבילים את
הכיסוי ,כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס
למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות,
אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום
תאונתי מכל סוג ותאור ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער ,בעלי חיים ,אופניים
או רכוש של המזמין.
 .3.6כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או
גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3.7כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה
היה ידוע למזמין ,שלעניין זה מוגדר כסגן מנהל משאבי אנוש של המזמין או הממונה על
הביטוחים במזמין והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע לה על כך.
 .3.8כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מג בילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא
תופעל כלפי המזמין .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין
הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו,
מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים
בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .3.9לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
 .3.10הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן
השתתפויות עצמיות במידה ותדרשנה .כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות
תחולנה על הספק בלבד.
 .3.11המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם
לקיום ההתקשרות בין הספק למזמין.
 .3.12הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.
ולראייה באנו על החתום:
_______
תאריך

________
שם החותם

________
שם המבטח

___________
חתימה וחותמת

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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