
 

 

 4/3/2020תאריך: 

 לכבוד

 2020/06המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 06/2020פומבי מכרז  - מסמך הבהרות:  הנדון
 לביצוע עבודות תחזוקת חשמל במוסדות חינוך ומבני ציבור בגני תקווה

 כללי:

 סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של  .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 לענין ניסיון נדרש וכן  עודכנו תנאי סףתשומת לב המשתתפים כי במסגרת מסמך הבהרות זה,  .4
 .אישור קיום ביטוחים

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

 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו ממשתתפים במכרז:להלן 

ובקריית אונו כקבלן  -בעיריית תל אביב חברתנו עסקה כקבלן משנה  -בעניין ניסיון  -תנאי סף  :1 שאלה
אנו עוסקים באחזקת מבני ציבור בהיקפים גדולים . 2017חזקה במוסדות חינוך עד לשנת בעבודות א ראשי

אודה לבדיקה אם ניתן לשנות את . אנו עומדים בשאר תנאי המכרז למעט סניף זהדואר וכו'. יותר )בנקים, 
 .תנאי הסף על מנת שנוכל להשתתף במכרז

  הבקשה מתקבלת. :1תשובה 

 :יתוקן ובמקומו יבוא הנוסח כלהלן .3.א.3תנאי סף כפי שמפורט במסמך ב' ס' האמור 

השנים  3בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות חשמל ואחזקת מבנים בתחום החשמל, במהלך "
, בהיקף כספי גופים מוסדיים ו/או גופים ציבוריים לפחות 2( עבור 2019, 2018, 2017האחרונות )

אש"ח לפחות )לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים. ניתן להציג הן נסיון כקבלן ראשי והן  300,000של 
 .נסיון כקבלן משנה"

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

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

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה



 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

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

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע  /
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

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

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

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

 קבלן הביצוע☐  __________שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________מען: 
1.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות / סכום  ת. סיום
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    _____ 
 

 ו ₪ 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזקי טבע 

(313) 
כיסוי גניבה, פריצה 

 (314ושוד )
כיסוי רעידת אדמה 

(316) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
 -מוטב לתגמולי ביטוח 

 (324מבקש האישור )
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      רכוש סמוך
1,000,000 ₪ 

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      רכוש עליו עובדים
2,000,000 ₪ 

 ₪ 200,000ממהנזק, מינימום  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
שכ"ט מתכננים אדריכלים 

מסכום הביטוח, מינימום  15%עד      ומומחים אחרים
200,000 ₪ 

מסכום הביטוח, מינימום  10%עד      רכוש בהעברה
500,000 ₪ 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
מסכום הביטוח )מקסימום  15%עד      )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

 ₪( 50,000לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      פינוי הריסות
500,000 ₪ 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
הרשויות המוסמכות בעקבות 

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 
 טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות 
נוספות, עבודת לילה וחגים 

 והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000    
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזק שנגרם 

 (312משימוש בצמ"ה )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
האישור מוגדר מבקש 
 (322כצד ג' )

 (328ראשוניות )
האישור  רכוש מבקש

 (329ייחשב כצד ג' )

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 האחריות מלוא גבול     צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  4,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
 ₪  2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )



 כיסויים
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
 (328) ראשוניות

        

 (302אחריות צולבת ) ₪  1,000,000     אחריות המוצר
 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי 
 -או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

 (301אבדן מסמכים ) ₪  1,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

דיבה, השמצה והוצאת 
 (303לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326) פגיעה בפרטיות
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 (327ביטוח )
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

 
2.  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות  060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

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

 


