
 

 

 למתן שירותי אבטחה למכללה האקדמית הדסה ירושלים 07/20מענה לשאלות הבהרה למכרז 

 ביטוח -חלק ב

 
עמוד  מס"ד

 במכרז
 מענה תוכן הבקשה להבהרה

סע'  11עמ'  1
19.1 

 מקובל  נבקש למחוק את המילים "ובעלת מוניטין". – בסיפא

סע'  11עמ'  2
נבקש שיתווספו המילים "כמו כן, מוסכם כי  – בסיפא 19.1.1

הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, 
להלן, יחול  19.4אולם במקרה כזה, האמור בסעיף 

  כאילו נערך הביטוח במלואו".

 מקובל

סע'  11עמ'  3
לאחר המילים "בגין חבות" נבקש שתתווסף  - 1שורה  19.1.2

  .המילה "הקבלן"

נבקש למחוק את המילים "שלא יפחת  – 2שורה 
  מסך".

₪  8,000,000נבקש למחוק את המילים " – 2שורה 
)במילים שמונה .... חדשים(" ולהחליפם במילים 

  דולר". 2,000,000"

נבקש לאחר המילים "שימוש בנשק"  – 5שורה 
  שיתווספו המילים "שהוחזקו ברישיון כחוק".

 מקובל – 1שורה 

 

 מקובל – 2שורה 

 

 מקובל – 2שורה 

 
 מקובל – 5שורה 

סע'  11עמ'  4
נבקש למחוק את המילים "וגם או  – 1שורה  19.1.3

   השילוחים".

 מקובל

סע'  12עמ'  5
19.1.14 

נבקש למחוק את המילים "בגין כל נזק או  – 1שורה 
פי פקודת הנזיקין -פגיעה" ולהחליפם במילים "על

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 
, בשל פגיעה גופנית או מחלה מקצועית 1980 -התש"ם 

  שיגרמו לעובדי הקבלן".

  נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו". – 2שורה 

  המילים "שלא יפחת מסך".נבקש למחוק את 

₪  20,000,000נבקש למחוק את המילים " - 3שורה 
)במילים עשרים .... חדשים(" ולהחליפם במילים 

  דולר". 5,000,000"

לאחר המילים "ועובדיהם" נבקש שיתווספו  – 5שורה 
  המילים "היה וייחשבו כעובדי הקבלן".

 לא מקובל– 1שורה 

 

 

 

 לא מקובל – 2שורה 

 

 מקובל – 3שורה 

 
 מקובל – 5שורה 

סע'  12עמ'  6
  נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו" – 1שורה  19.1.5

  נבקש למחוק את המילים "או מי מהם". – 2שורה 

 לא מקובל – 1שורה 

 לא מקובל – 2שורה 
סע'  12עמ'  7

לאחר המילים "בגין חבות" נבקש שתתווסף  - 1שורה  19.1.6
  ."הקבלן"המילה 

  נבקש למחוק את המילים "שלא יפחת מסך". - 2שורה 

₪  2,000,000נבקש למחוק את המילים " - 2שורה 
)במילים עשרה .... חדשים(" ולהחליפם במילים 

  דולר". 500,000

  נבקש למחוק את המילים "מסיכון מקצועי". – 4שורה 

נבקש למחוק את המילים "ומעילת עובדים"  – בסיפא
  ולהחליפה במילים "מעילה באמון מצד עובדי הקבלן".

 מקובל – 1שורה 

 

 מקובל - 2שורה 

 מקובל - 2שורה 

 

 לא מקובל – 4שורה 
 מקובל – בסיפא



 

 

סע'  12עמ'  8
נבקש למחוק את המילה "מתחייב"  - 1שורה  19.2

  ולהחליפה במילה "רשאי".

לאחר המילים "שבכל ביטוח" נבקש להוסיף  – 2שורה 
  המילה "רכוש". את

נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים  – 4שורה  
  מטעמו, או סעיף אחריות צולבת, לפי העניין".

 מקובל - 1שורה 

 לא מקובל – 2שורה 

 
 לא מקובל – 4שורה  

סע'  12עמ'  9
 מקובל  יום. 30-יום ב 60נבקש להחליף  19.3

סע'  12עמ'  10
לאחר המילים "בגין נזק" נבקש שיתווספו  – 2שורה  19.4

  המילים "שיגרם לרכוש של הקבלן".

נבקש למחוק את המילה "הבטוחים"  – 3שורה 
  ולהחליפה במילים "ביטוחי הרכוש"

לאחר המילים "אחריות לנזק" נבקש  – 4שורה 
  שיתווספו המילים "לרכוש הקבלן".

 לא מקובל – 2שורה 

 

 לא מקובל – 3שורה 

 
 לא מקובל – 4שורה 

סע'  12עמ'  11
נבקש למחוק את המילים "ועד לתום שלושה חודשים  19.5

  לאחר סיומו".

 לא מקובל

סע'  12עמ'  12
 לא מקובל  נבקש שיתווספו המילים "לדרישת המזמין". -ברישא  19.10

סע'  12עמ'  13
נבקש להחליף את המילה "הסכם" במילים  – 2שורה  19.12

  ביטוח"."סעיף 

 לא מקובל

 24עמ'  14
נספח ו' 

 סע' א'

נבקש להוסיף את המילים "מוסכם כי הקבלן רשאי 
שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, אולם במקרה 

לסעיף הביטוח, יחול כאילו  19.4כזה, האמור בסעיף 
  נערך הביטוח במלואו".

 מקובל

 24עמ'  15
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 1סעיף 

המילים "העלולים להיגרם" נבקש למחוק את 
  ולהחליפם במילה "שיגרמו".

 מקובל

 24עמ'  16
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.2סע' 

נבקש שיתווספו המילים "שהוגשו ככיבוד על  –בסיפא 
  ידי הקבלן".

 מקובל

 24עמ'  17
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.3סע' 

 לא מקובל  נבקש למחוק.

 24עמ'  18
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.4סע' 

נבקש להוסיף את המילים "עד לסך של  –בסיפא 
  מיליון דולר".

 לא מקובל

 24עמ'  19
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.5סע' 

נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שהוחזקו  –בסיפא 
  ברישיון כחוק".

 מקובל

 24עמ'  20
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.8סע' 

נערך ביטוח  –לתשומת לב עורך המכרז נבקש למחוק ]
  [אחריות מקצועית ולא רלוונטי

 לא מקובל

 24עמ'  21
לגבול ₪  8,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של נספח ו' 

  $. 2,000,000אחריות של 

 מקובל



 

 

סע' ב' תת 
 7סע' 

 24עמ'  22
נספח ו' 

סע' ג' תת 
 1סע' 

לאחר המילים "על פי דין" נבקש שיתווספו המילים -
לראשונה במהלך  "בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש

תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה או מחדל 
  מקצועי מצד הקבלן".

נבקש למחוק את המילים "העלולים להיגרם"  -
  ולהחליפם במילה "שיגרמו".

 מקובל

 24עמ'  23
נספח ו' 

סע' ג' תת 
 6סע' 

 מקובל חודשים. 6-חודשים ל 12-נבקש להחליף תקופת גילוי מ

 24עמ'  24
נספח ו' 

סע' ג' תת 
 9סע' 

לגבול ₪  2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של 
  $. 550,000אחריות של 

 מקובל

 24עמ'  25
נספח ו' 

סע' ד' תת 
 1סע' 

נבקש למחוק את המילה "דין" ולהחליפה במילים -
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -"על

  ".1980 –למוצרים פגומים התש"ם 

למחוק את המילה "כל" ולהחליפה במילה נבקש -
  "עובדיו".

לאחר המילים "על ידו" נבקש להוסיף את המילים -
  "במסגרת הסכם זה".

 מקובל

 24עמ'  26
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.2סע' 

נבקש שיתווספו המילים "שהוגשו ככיבוד על  –בסיפא 
  ידי הקבלן".

 מקובל

 24עמ'  27
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.3סע' 

 לא מקובל  נבקש למחוק.

 24עמ'  28
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.4סע' 

נבקש להוסיף את המילים "עד לסך של  –בסיפא 
  מיליון דולר".

 מקובל

 24עמ'  29
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.5סע' 

נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שהוחזקו  –בסיפא 
  ברישיון כחוק".

 מקובל

 24עמ'  30
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 2.8סע' 

נערך ביטוח  –לתשומת לב עורך המכרז נבקש למחוק ]
  [אחריות מקצועית ולא רלוונטי

 לא מקובל

 24עמ'  31
נספח ו' 

סע' ב' תת 
 7סע' 

לגבול ₪  8,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של 
  $. 2,000,000אחריות של 

 מקובל

 24עמ'  21
נספח ו' 

סע' ג' תת 
 1סע' 

לאחר המילים "על פי דין" נבקש שיתווספו המילים -
"בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך 
תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה או מחדל 

  מקצועי מצד הקבלן".

נבקש למחוק את המילים "העלולים להיגרם"  -

 מקובל



 

 

  ולהחליפם במילה "שיגרמו".

22 
 12ע"מ 

"מעילת עובדים" ולרשום נבקש למחוק את המילים 
  במקום "יושר עובדים".

 מקובל

23 
 12ע"מ 

נבקש למחוק סעיף זה או להבהיר באילו מקרים 
   מדובר נושא הקבלן.

 לא מקובל

24 
 24ע"מ 

 לא מקובל  נבקש למחוק סעיף זה.

25 
 24ע"מ 

 מקובל  .321נבקש למחוק קוד 

26 
 24ע"מ 

 מקובל  .321נבקש למחוק קוד 

27 
 25ע"מ 

 לא מקובל  ₪ 400,000 –נבקש לשנות את הסכום ל 

 


