
 

 

 4/3/2020תאריך: 

 לכבוד

 2020/03המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2020/03פומבי מכרז  - מסמך הבהרות:  הנדון
 אביזרי חשמלאספקת לביצוע 

 כללי:

 המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי  .1

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על  .2
 ידו, כיתר מסמכי המכרז. 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 .מסמך אישור קיום ביטוחיםעודכן תשומת לב המשתתפים כי במסגרת מסמך הבהרות זה,  .4

 )אישור קיום ביטוחים( בנוסח מעודכן.ח' ** למסמך ההבהרות מצורף מסמך 

 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו ממשתתפים במכרז:להלן 

והלאה מופיעים טפסים בעניין הדרכת בטיחות ואישור והדרכה ממונה מטעמכם.  33במכרז עמוד  :1 שאלה
 צריכים לעבור את ההדרכה? האם זה תנאי סף?ספק שאיננו מבצעים עבודה בפועל האם אנו כ

לא מדובר בתנאי סף. כן יובהר כי במקרה של אספקה ולא ביצוע עבודות, מדובר במסמך יובהר כי  :1תשובה 
 לידיעה ולא נדרש לעבור הדרכה )אך מומלץ(.

חברת הביטוח, מבוקש לשנות את נוסח : בהתאם לבקשת אישור קיום ביטוחים –' מסמך ח :2שאלה 
 האישור לנוסח האחיד המקובל.

 בנוסח מעודכן.ח' למסמך הבהרות זה, מצורף מסמך יתוקן. ח' מסמך  הבקשה מתקבלת.: 2תשובה 

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה



 
 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

המועצה המקומית גני : שם
ו/או תאגידים ו/או תקווה 

חברות עירוניים ו/או גופי 
עמותות  סמך רשותיים ו/או

בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או 
 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________: שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________: ת.ז./ח.פ. _________: ת.ז./ח.פ.

 _________: מען _________: מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח סיום .ת תחילה .ת
  חריגים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

 (309) ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  בערך כינון    
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
 (309תחלוף לטובת מבקש האישור ) ויתור על

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (327ראשוניות )
 (328רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309תחלוף לטובת מבקש האישור )ויתור על 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 

 (319מעובדי המבוטח )
 (327ראשוני )

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     חבות מוצר
 (304הרחב שיפוי )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 -מחדלי המבוטח מבוטח נוסף בגין מעשי או 

 (321) מבקש האישור
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
 

 

 

 


