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2020, דצמבר 20  

כולל דף זה   8מתוך  1דף   

 מציעים, לכבוד

 11/2020 זוטאמכרז 

  מתח נמוךקויים ותקלות במערכות יאחזקה שוטפת, מניעה ותיקון של ל בודות ושירותיעלביצוע 
 .גבעתיים ברחבי העיר במוסדות חינוך ובמתקנים

 

 שלום רב,

   הת הבהר ולשאלהנדון: מענה 

 יקיןבנזאחריות  .1
a. ( לחוזה: בשורה השלישית, אחרי המילה" אחראי"  20)עמוד    16.1סעיף    :שאלה

 נבקש להחליף אתת המילים: "באופן בלעדי" במילים: "על פי דין".  
ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:

 בהם שינויים. 
b. נבקש    16.2סעיף    :שאלה אחראי"  המילה"  אחרי  השלישית,  בשורה  לחוזה: 

 להחליף אתת המילים: "באופן בלעדי" במילים: "על פי דין".  
ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:

 בהם שינויים. 
c. נבקש    לחוזה:  16.3סעיף    :שאלה אחראי"  המילה"  אחרי  הראשונה,  בשורה 

להוסיף את המילים: "על פי דין". בנוסף, נבקש להוסיף בסיפא: "בכפוף לפסק דין  
 שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן".  

ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:
 בהם שינויים. 

d. נבקש    16.4סעיף    :שאלה אחראי"  המילה"  אחרי  הראשונה,  בשורה  לחוזה: 
 להוסיף את המילים: "על פי דין". 

ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:
 בהם שינויים. 

e. ה: נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "למעט אם נגרם  לחוז   16.5סעיף      :שאלה
 ברשלנות יעד או מי מטעמה או במעשה זדון שלהם". 

ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:
 בהם שינויים. 

f. לחוזה: בשורה השלישית אחרי המילים: "הוצאות משפט"    16.6סעיף      :שאלה
נבקש להוסיף את המילה: "סבירות". כמו כן נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף  

 ריות הקבלן". לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אח
ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:

 בהם שינויים. 
g. נבקש להוסיף סעיף לחוזה בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית    :שאלה

יחויב  הקבלןמצד   בו  המרבי  הפיצוי  גובה  יעלה  לא  התמורה    הספק,  סך  על 
במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר    לספקהמשולמת  

 לנזק." הקבלן קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות  
ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה:

 בהם שינויים. 
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h. סעיף נבקש    :שאלה כי    להוסיף  מוסכם  ספק  הסר  "למען  להלן:  בנוסח  לחוזה 
לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה    הקבלן

  יעד מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי    מרשלנות או זדון  מחבלה או כוח עליון או
 ." הקבלןבניגוד להנחיותיו המפורשות של  האו מי מטעמ

i. :ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה  תשובה
 בהם שינויים. 

   חוזהאיסור הסבת ה .2
בשורה הרביעית אחרי המילים: "מראש ובכתב של   :( לחוזה23)עמוד    21.1סעיף    :שאלה

 . ןהקבלנבקש להוסיף: "למעט לחברות קשורות מקבוצת   יעד"
בהם ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה   תשובה:
 שינויים. 

 קיזוז .3
התראה    לקבלן  שנתנהנבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד    ( לחוזה:23)עמוד    20.3סעיף    :שאלה

ל  ימי עסקים  7כתובה של   התייחס לקיזוז, או לתקן כל  במהלכם ניתנה לספק הזדמנות 
 ".התחייבות או הפרה בגינה נדרש הקיזוז 

בהם ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה   תשובה:
 שינויים. 

 חשבונות .4
"  :שאלה מצהירה כי    יעד נבקש להוסיף לחוזה שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: 

חשבוניות חשבוניות,  לקבל  מסכימה  היתר,    היא  בין  זיכוי,  והודעות  קבלה  שוברי  מס, 
בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים   ןלקבל תוכל להודיע    יעדבאמצעים דיגיטליים.  

 .אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות
מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר,    חשבוניות, חשבוניותבל  אין מניעה לק  תשובה:

דיגיטליים על  באמצעים  קבל  המלאה  אחריותההספק  ,  ואישור  לוודא  באמצעים  ה 
 . דיגיטליים

 חברה ציבורית  .5
  שהקבלן  ליעד נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע    :שאלה

ק החברות,  הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחו 1Gא חלק מקבוצת וה
בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר   ה, וכל מידע אשר נמסר ל1999- התשנ"ט

להעביר לאף אדם או    הלא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור ל
לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי    היישות, וכן אסור ל

טרם פרסומו    יעד לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי    וטרם פורסם   הביד
 . 1968- לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

בהם ולא יחלו    ם נתונים למשא ומתן, אינחריותאתנאי ההסכם ובפרט סעיפי ה   תשובה:
 שינויים. 

 נספח ג'  -נספח הביטוח  .6
a. נבקש למחוק את המילה "מפרט" ולהחליפה במילה    -  4שורה  ,  1פסקה    :שאלה

 "נספח". 
 . מאושר  תשובה:

b. מפרטי" ולהחליפה במילה    ילההמ  את  נבקש למחוק  -   6שורה  ,  1פסקה    :שאלה"
 "בנספח". 

 . מאושר  תשובה:
c. נבקש למחוק את המילים "על הקבלן יהיה ללמוד ...   -  7שורה    ,1  פסקה  :שאלה

 ללא הסתייגות". 
 . לא מאושר  תשובה:

d. לאחר המילים "תקופת השירותים" נבקש שיתווספו    -  3שורה  ,  1סעיף    :שאלה
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 תנים על ידי הקבלן" יהמילים "הנ
 . לא מאושר  תשובה:

e. נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת אחריותו על    -  8רה  וש  ,1סעיף    :שאלה
 שנים".   3שנים" ולהחליפם במילים "למשך תקופה נוספת של    7-ולא פחות מ  פי דין

 . לא מאושר  תשובה:
f. נבקש למחוק החל מהמילים  "מבלי לגרוע מהאמור ....  -  9שורה  ,1סעיף  :שאלה

זה    רזמכעבור    רכיםם נעינ א   הקבלןביטוחי    לתשומת לב עורך המכרז,]החוזיות"  
ן מבוקש  , ועל כהקבלןבלבד וכוללים פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של  

 .[כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח
מאושר    תשובה: זאת  לא  עם  של  ,  מחיקה  עם  פוליסות  להמציא  אפשר  יהיה 

 . מחירים או פרטים סודיים
g. חומרים  ם "ו/או מתקנים ו/או  את המיליחוק  ש למבקנ   –  1שורה  ,  2.1סעיף    :שאלה

 מכל סוג שהוא". 
 . לא מאושר  תשובה:

h. נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעם ו/או עבור". -  3שורה  ,2.1סעיף  :שאלה 
 . לא מאושר  תשובה:

i. נבקש למחוק את המילים "שבר זכוכית".  -  5שורה  ,2.1סעיף  :שאלה 
 . לא מאושר  תשובה:

j. נבקש למחוק את המילה "לכל". -  3שורה  ,.22סעיף  :שאלה 
 . לא מאושר  תשובה:

k. משקה" נבקש שיתווספו    לאחר המילים "במאכל או   -  4  שורה   ,.22סעיף    :שאלה
 . שו ככיבוד על ידי הקבלןהמילים "אשר הוג

 . מאושר  תשובה:
 $"  1,000,000נבקש שיתווספו המילים "עד לסך של   ,.22סעיף  :שאלה

 . מאושר  תשובה:
l. להיגרם"    -  2  שורה   ,.32סעיף    :שאלה "העלולה  המילים  את  למחוק  נבקש 

 יפם במילה "שיגרם". ולהחל
 . מאושר  תשובה:

m. ולהחליפם    -  2  שורה  ,.32סעיף    :שאלה עקב"  "ו/או  המילים  את  למחוק  נבקש 
 במילה "ועקב". 

 . לא מאושר  תשובה:
n. מי מהבאים    -   2  שורה  ,.42סעיף    :שאלה בגין  "ו/או  נבקש למחוק את המילים 

 מטעמו". 
 . לא מאושר  תשובה:

o. לאחר המילים "על פי דין" נבקש שיתווספו המילים    -  1  שורה  ,.52סעיף    :שאלה
 ביטוח". ופת ה לראשונה בתק   "בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה

 . מאושר  תשובה:
p. נבקש למחוק את המילים "שעלול להיגרם" ולהחליפם    -  1  שורה  ,.52סעיף    :שאלה

 במילה "שיגרם". 
 . מאושר  תשובה:

q. נבקש למחוק את המילים "השירותים כאמור ו/או    -   2  שורה  ,.52סעיף    :שאלה
   בקשר עם".

 . לא מאושר  תשובה:
r. נבקש למחוק את המילים "ו/או בנה". -  2 שורה ,.52סעיף  :שאלה   

 . לא מאושר  תשובה:
s. נבקש למחוק את המילים "החשמל ו/או -  4 שורה ,.52סעיף  :שאלה " 
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 . לא מאושר  תשובה:
t. נבקש שיתווספו המילים "שבבעלות הקבלן".  -  1 שורה ,3סעיף  :שאלה 

 . לא מאושר  תשובה:
u. לאחר המילים "אשר ישמשו" נבקש שיתווספו המילים    -  2  שורה  ,3סעיף    :שאלה

 "את הקבלן" 
 . לא מאושר  תשובה:

v. בגבול    500,000נבקש להחליף גבול אחריות של    -3.2תת סעיף    ,3סעיף    :שאלה ₪
  .₪ 400,000אחריות של 

 . לא מאושר  תשובה:
w. נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מהבאים". - 4.3תת סעיף   ,4סעיף  :שאלה   

 . לא מאושר  תשובה:
x. נבקש שיתווספו המילים "על פי הפוליסות לעיל"  - .74תת סעיף   ,4סעיף  :שאלה 

 . לא מאושר  תשובה:
y. נבקש למחוק החל מהמילים "ולא לעשות כל מעשה שיש בו ....    ,5סעיף    :שאלה

   הביטוחים".
 . לא מאושר  תשובה:

z. ימים". 7- "מ  נבקש למחוק את המילים -  1שורה   ,6סעיף  :שאלה   
 . לא מאושר  תשובה:

aa. נבקש שיתווספו המילים "לדרישת יעד".  -  2שורה   ,6סעיף  :שאלה 
 . לא מאושר  תשובה:

bb. במילה    נבקש  -  3שורה      ,6סעיף    :שאלה ולהחליפה  "שנת"  המילה  את  למחוק 
 "תקופת 
 . לא מאושר  תשובה:

cc. נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות  -  2שורה   ,7סעיף  :שאלה   
 . לא מאושר  תשובה:

dd. מהבאים מטעמו המילים "ו/או את מי    את   נבקש למחוק  -  3שורה      ,7סעיף    :שאלה 
 . לא מאושר  תשובה:

ee. נבקש למחוק את המילה "הסכם" ולהחליפה במילים    -   3שורה      ,8סעיף    :שאלה

 . "נספח ביטוח"
 . לא מאושר  תשובה: 

ff. למחוק את המילים "ו/או לרכוש אחרים הנמצא  נבקש    -  2שורה      ,10סעיף    :שאלה
 בפיקוחו" ולהחליפם במילה שבשימושו" 

 . מאושר  תשובה: 
gg. או עבורו"/ המילים "ו/או מטעמו ואת נבקש למחוק  - 4שורה    ,10סעיף  :שאלה. 

 מאושר לא   תשובה: 
hh. נבקש למחוק את המילים "ו/או בגין נזק תוצאתי".  - 5שורה    ,10סעיף  :שאלה 

 . מאושרלא   תשובה: 
ii. לאחר המילים "מכל אחריות לנזק" נבקש שתתווסף    -  7שורה      ,10סעיף    :שאלה

 המילה "לרכוש". 
 . מאושר  תשובה: 

jj. נבקש למחוק החל מהמילים "הוא יהא אחראי לכלול ... קבלני     ,11סעיף  :שאלה
 המשנה". 
 . מאושרלא   תשובה:

kk. על אף האמור, אי המצאת אישור קיום ביטוחים, כאמור לעיל,     , 12סעיף  :שאלה
ימים ממועד בקשת יעד    14לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו  

 בכתב להמצאת האישור כאמור". 
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ll. :מאושרלא   תשובה . 
 

 טוחיםאישור קיום בי 1נספח ג' .7
a. בגבול אחריות    004,000,0נבקש להחליף גבול אחריות של    – ביטוח צד ג    :שאלה ₪

 $.  1,000,000של 
 . להמיר לדולרים אך שיהיה שווה ערך לדרישת המקורניתן ,  מאושרלא   תשובה:

b. בגבול    20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של    -אחריות מעבידים    :שאלה ₪
 $.  5,000,000אחריות של 

 . להמיר לדולרים אך שיהיה שווה ערך לדרישת המקורניתן ,  מאושרלא   תשובה:
c. בגבול    000,0002,ריות של  נבקש להחליף גבול אח  -ת  אחריות מקצועי  :שאלה ₪

   $. 000600,אחריות של 
 . להמיר לדולרים אך שיהיה שווה ערך לדרישת המקורניתן ,  מאושרלא   תשובה:

d. בגבול אחריות    000,0001,נבקש להחליף גבול אחריות של    -חבות המוצר    :שאלה ₪
 $.  300,000של 

 . להמיר לדולרים אך שיהיה שווה ערך לדרישת המקורניתן ,  מאושרלא   תשובה:
e. שאינם רלוונטיים    098וקוד    062נבקש להחליף קוד    -השירותים  פירוט    :שאלה

הרלוונטי:   בקוד  ולהחליפם  הקבלן  ידי  על  הניתנים  )תחזוקת    089לשירותים 
   מערכות(.
 . מאושר  תשובה:

 
 

 

 אישור קיום ביטוחי הקבלן  – 1נספח ג' עדכוןמצורף  •

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו יש,  המכרז ממסמכי חלק הינו זה מסמך •

 המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובתלל כ •

http://www.yaadg.co.il/           

 

         

 

 בברכה,

 מנכ"ל דרור דבאח, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yaadg.co.il/
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן   –   1נספח ג'   עדכון 

   תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 
 ים אישור קיום ביטוח

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

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מבקש   מעמד 
 האישור * 

 *  האישור  מבקש המבוטח  אופי העסקה * 

 משכיר    ☐ 

 שוכר   ☐ 

 זכיין  ☐ 

 קבלני משנה    ☐ 

 מזמין שירותים  ☒ 

 מזמין מוצרים   ☐ 

 אחר:    ☐ 

 נדל"ן   ☐ 

 שירותים   ☒ 

 אספקת מוצרים    ☐ 

 אחר:    ☐ 

 

 שם 

 

 שם 

 לפיתוח גבעתיים בע"מ  חברה יעד ה

ו/או   ם ו/או עובדיו/או עיריית גבעתיים 
 של הנ"ל. םמנהלי

 ת.ז./ ח.פ.

 

 ת.ז./ ח.פ.

520022864 

 מען 

 

 מען 

 53397, גבעתיים, 1רחוב כורזין 

 

 כיסויים  

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

בהתאם  כיסוי  קוד  לציין  יש 
 לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

 תאריך סיום 
תאריך  
 תחילה

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה

מספר  
 הפוליסה

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח

 סכום  מטבע 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

כיסוי בגין נזקי   313
 טבע

כיסוי גניבה פריצה  314
 ושוד

כיסוי רעידת   316
 אדמה 

 ראשוניות  328

 רכוש   ביט:______    ₪  

 אחריות צולבת 302

  – הרחבת צד ג'  307
 קבלנים וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

כיסוי לתביעות   315
 המל"ל 

 צד ג'   ביט:______   4,000,000 ₪ 
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  האחריות   גבולות,  המוצר וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 1

 . ₪ 3,000,000 של  מסך  יפחתו לא המשותפים
  האחריות   גבולות,  המוצר וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 2

 . ₪ 3,000,000 של  מסך  יפחתו לא המשותפים

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי 

מבקש   –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329
 האישור ייחשב כצד ג' 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

היה   -מבוטח נוסף 319
וייחשב כמעבידם של  

 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪ 

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי 

מבקש   –המבוטח 
 האישור

מרמה ואי יושר   325
 עובדים

עיכוב/שיהוי עקב   327
 מקרה ביטוח 

 ראשוניות  328

  6תקופת גילוי ) 332
 חודשים( 

 ₪ 2,000,000  

 

 

תאריך  
 רטרו:

 

 

______ 

    1אחריות מקצועית   

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי 

מבקש   –המבוטח 
 האישור

 ראשוניות  328

  12תקופת גילוי ) 332
 חודשים( 

 ₪ 1,000,000  

 

 

תאריך  
 רטרו:

 

 

______ 

 2חבות המוצר   ביט:______
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 המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין השירותים  פירוט 

 שירותי תחזוקת מערכות  – 089

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 השינוי או הביטול.  

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 


