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2021, נובמבר 11  
כולל דף זה   8מתוך  1דף   

 לכבוד
 09/2021מציעים, מכרז פומבי 

 
לביצוע עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות  

 ברחבי גבעתיים גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן 

 שלום רב, 
 

     הת הבהרו לשאל הנדון: מענה
 

 בטיחות בעבודה  :שאלה  .1

: נבקש להחליף את המילים: "לוקח על עצמו את מלוא האחריות" 1.2(: סעיף  83נספח ד' להסכם )עמוד  
 במילים: "אחראי על פי דין. 

 אין שינוי במסמכי המכרז  תשובה:

 ושיפוי אחריות  שאלה : .2

המילה23)עמוד  להסכם    16.1סעיף   .2.1 אחרי  השלישית,  בשורה  אתת    (:  להחליף  נבקש  "אחראי" 
 המילים: "באופן בלעדי" במילים: "על פי דין".  

"אחראי" נבקש להחליף את המילים: "באופן   : בשורה השלישית, אחרי המילהלהסכם   16.2סעיף   .2.2
"למעט אם נגרם ברשלנות   בלעדי" במילים: "על פי דין". בנוסף, נבקש להוסיף בסיפא את המילים:

 יעד או מי מטעמה או במעשה זדון שלהם". 

"אחראי" נבקש להחליף את המילים: "באופן   : בשורה הראשונה, אחרי המילהלהסכם  16.3סעיף   .2.3
 בלעדי" במילים: "על פי דין".  

: בשורה הראשונה, אחרי המילה" אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי להסכם 16.4סעיף  .2.4
 דין". 

מי   16.5סעיף    .2.5 או  יעד  ברשלנות  נגרם  אם  "למעט  המילים:  את  בסיפא  להוסיף  נבקש  לחוזה: 
 מטעמה או במעשה זדון שלהם". 

הוצאות משפט" נבקש להוסיף את המילה:  ולחוזה: בשורה השלישית אחרי המילים: "  16.6סעיף    .2.6
שות כן ובכל עלהחליף את המילים: "מיד עם קבלת דרישה ראשונה ל "סבירות". כמו כן נבקש  

: "והכל בכפוף ( ימים לאחר קבלת דרישה בכתב לעשות כן" במילים30מקרה לא יאוחר משלושים )
 לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן".

, לא יעלה גובה הקבלןנבקש להוסיף סעיף לחוזה בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד   .2.7
יחויב   בו  המרבי  המשולמת    לע  הספקהפיצוי  התמורה  למקרה   לספקסך  זה  חוזה  במסגרת 

 לנזק." הקבלןולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות 

לא יישא באחריות   הקבלןלחוזה בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי    נבקש להוסיף סעיף .2.8
 מרשלנות או זדון  לה או כוח עליון או בלאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מח

 ."הקבלןבניגוד להנחיותיו המפורשות של  האו מי מטעמ יעדמטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

: "למעט בסיפא את המילים   נבקש להוסיף  :( 25להסכם )עמוד    21.1סעיף    –  המחאת זכויות:    שאלה .3
 ". הקבלןלחברות קשורות מקבוצת 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

 כבון יפיצויים מוסכמים, שיפוי קיזוז עשאלה :  .4

(: נבקש למחוק את המילים: "בתוספת הוצאות כלליות בשיעור 25להסכם )עמוד    20.1סעיף   .4.1
 ". 15%של 

התראה כתובה של    לקבלן  שנתנהנבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד    (:25להסכם )עמוד    20.3סעיף   .4.2
ניתנה לקבלן הזדמנות להתייחס לקיזוז, או לתקן כל התחייבות או   ימי עסקים  7 במהלכם 

 ".  גינה נדרש הקיזוזבהפרה 
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 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

מצהירה כי היא    יעדלחוזה שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "  נבקש להוסיף  –  חשבונותשאלה :   .5
מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים.    מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות

להודיע    יעד בדרך    לקבלןתוכל  אלה  מסמכים  לקבל  שלא  בקשתה  על  עת  מהדרכים זבכל  באחת  ו, 
 לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות." 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה: .6

  ליעד נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע    –  חברה ציבוריתשאלה :   .7
חלק מקבוצת  וה  שהקבלן בחוק החברות,   1Gא  כהגדרתה  ציבורית  ומהווה חברה  בבורסה  הנסחרת 
בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר לא פורסם    ה, וכל מידע אשר נמסר ל1999-התשנ"ט

פנים אשר אסור ל ל  הבמערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע  וכן אסור  יישות,   הלהעביר לאף אדם או 
וטרם פורסם לציבור במערכת    הלעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי ביד

טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור   יעדידי  המגנ"א. שימוש במידע כאמור על
 . 1968-עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

לצורך עמידה באמצעות קבלני משנה של המציע  ניתן להוכיח תנאי סף  יהיה  נבקש לאשר כי  שאלה :   .8
ברה  לחילופין נבקש לאשר הגשת מכרז במשותף עם ח  .זלחוברת המכר  5.1בתנאי הסף הקבועים בסעיף  

 נוספת." 

 אין שינוי בתנאי המכרז  תשובה:

 האם ניתן להגיש אחוז הנחה שונה לכל פרק משלושת הפרקים שאלה :  .9

 . אין שינוי בתנאי המכרז בה :תשו 

 : עבור   תמורהביחס לוזאת אחוז הנחה אחיד  ע להגישציעל המ
 .פרק א': רכש, התקנה, ביקורת ותחזוקה של ציוד כיבוי אש מיטלטל

 . פרק ב': רכש, התקנה, ביקורת ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות
 ביקורת ותחזוקה של מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן. פרק ג': רכש, התקנה, 

 נודה לקבלת דחייה של שבועיים לפחות לאחר קבלת התשובות במועד הגשת המכרז. .10

 .המכרז גשת מסמכיעד הו במאין שינוי   תשובה:

 ביטוח  –נספח ג'  .11

  – 1סעיף  .11.1

שנים"    7-ל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מנבקש למחוק את המילים "כ   -  2פסקה  
 שנים מתום תקופת ההתקשרות". 3ך תקופה נוספת של ולהחליפם במילים "אלו למש

 נבקש למחוק.  – 3פסקה 
לאחר המילים "או משקה" נבקש שיתווספו המילים "אשר הוגשו    –  2שורה    –  2פסקה      –  2.2סעיף   .11.2

 ככיבוד על ידי הקבלן". 

 נבקש למחוק את המילים ו/או עקב" ולהחליפם במילה "ועקב".  – 2שורה  – 2.3סעיף  .11.3

  – 2.4סעיף  .11.4

 נבקש למחוק את המילים "בגין מי מהבאים מטעמו".  – 3שורה 

בתנאי כי לא נערך על לאחר המילים "מתום תוקף הביטוח" נבקש שיתווספו המילים "  –  5שורה  
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי   הקבלןידי  

 ".תשלום או מרמה  בתנאי הביטוח לא נבע מאי
לאחר המילים "מתום תוקף הביטוח" נבקש שיתווספו המילים   -  6שורה    -  1פסקה     –  2.5סעיף   .11.5

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה   הקבלןבתנאי כי לא נערך על ידי  "
 ". והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה

 ₪.  ₪400,000 בגבול אחריות של  500,000ש להחליף גבול אחריות של נבק – 3סעיף  .11.6

 נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מהבאים מטעמן". – 4.2סעיף  .11.7

 נבקש למחוק את המילים "ולא לעשות כל מעשה שיש בו ... הביטוחים".  – 5סעיף  .11.8
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  – 6סעיף  .11.9

 ימים".  7-נבקש למחוק את המילים "לא יאוחר מ – 1שורה 

לאחר המילים "להמשיך ולהמציא" נבקש שיתווספו המילים "לדרישת יעד ו/או מי    –  2שורה  
 גבעתיים". 

 נבקש למחוק את המילה "הסכם" ולהחליפה במילים "נספח ביטוח".   –   2שורה    –  8סעיף   .11.10

  – 9סעיף  .11.11

 נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו". – 3שורה 

 תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור". נבקש למחוק את המילים "ו/או בגין נזק – 5שורה 
   – 10סעיף  .11.12

" במילים "בהתאם לאופי גב אל גב" עם ביטוחי הקבלןנבקש להחליף את המילים "  –  4שורה  
 ולהיקף ההתקשרות עמם". 

כאשר הוראות נספח זה וכן הוראות אישור קיום ביטוחי נבקש להסיר את המילים "  –  5שורה  
 " י הגורמים הנ"להקבלן תחלנה בהתאמה על ביטוח

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור נבקש להוסיף את המילים "  –בסיפא    –  11סעיף   .11.13
יעד יום ממועד    14לעיל, לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו    זהעריכת הביטוח כאמור בסעיף  

 כאמור". בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או מי גבעתיים

 חים אישור קיום ביטו  – 1ג' נספח 

 $.  ₪1,000,000 בגבול אחריות של  4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  –ביטוח צד ג'  .1

 $.  ₪5,000,000 בגבול אחריות של  20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  –אחריות מעבידים  .2

 $.  ₪1,000,000 בגבול אחריות של  4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  –אחריות מקצועית  .3

 $.  ₪1,000,000 בגבול אחריות של  4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  –חבות המוצר  .4
 יום  30-יום ל  60- נבקש להחליף מ –ביטול/שינוי הפוליסה 

 

 נויים המאושרים בנושא הביטוחים  מצורפים השי  תשובה:

 

 ביטוח  –נספח ג' 

 

   לצורך נספח זה בלבד:

 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. -" יעד"

 ו/או גופי סמך ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.עיריית גבעתיים ו/או החברות העירוניות   - "העירייה" 

והמתכון   זה  נספח  פי  על  התחייבויותיו  את  לצמצם  באים  אינם  הקבלן  ע"י  שיוצגו  הביטוח  אישורי  כי  בזה  מובהר 
התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הקבלן לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח  

יהיה  אישורי   על הקבלן  אשר  להלן,  כמפורט  הביטוח  בנספח  אלו המופיעות  הן  המחייבות  הביטוח  הוראות  ביטוח. 
 ליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות. 

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך  -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ת ההתקשרות ו/או ביצוע מכלול העבודות על פי ההסכם, את הביטוחים  ולקיים, על חשבונו, וזאת במשך כל תקופ

המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד    -  אישור קיום ביטוחים  ,1בנספח ג'המפורטים בסעיפים שלהלן וכן  
(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר  "אישור קיום ביטוחי הקבלןמהסכם זה )להלן: "

 "(:  ביטוחי הקבלןלא יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

הקבלן   יחזיק  המוצר,  חבות  וביטוח  מקצועית  אחריות  לביטוח  בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.   7 -בביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

התחייבויות   את  הכוללות  פוליסות  עותק  להמציא  מתחייב  הקבלן  יעד,  לבקשת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
החוזיות. מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הקבלן רשאי להמציא את עותקי הפוליסות  

 ללא נתונים מסחריים.

 ביטוחי הקבלן:  .2



 

 03-7317685פקס:  03-7315184טל:  5358301גבעתיים  1כורזין , החברה לפיתוח גבעתיים בע''מ -יעד 
 

 רחב ביטוח אש מו 2.1

המבטח רכוש ו/או ציוד ו/או מכשור ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים מכל סוג שהוא אשר בבעלות  
ו/או באחריות הקבלן ו/או כל רכוש המשמש את הקבלן בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים ו/או כל  

ו/או העירייה ו/או למקום ב ו/או למתחמי יעד  יצוע העבודות ו/או  רכוש אחר המובא לאתרי ו/או לחצרי 
נזק עקב הסיכונים   ו/או מטעם ו/או עבור הקבלן, בערך כינון, מפני אובדן או  לסביבתם של הנ"ל על ידי 
המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי  

ידי כלי טיס, פרעות, שביתות,  -י רכב, פגיעה עלידי כל-נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על
 נזק בזדון ופריצה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש כמפורט בסעיף זה לעיל וכן באישור  
בסעיף   כאמור  הפטור  יחול  זה  ובמקרה  בחלקו,  ו/או  במלואו  הקבלן,  ביטוחי  נערך    9קיום  כאילו  להלן 

 .הביטוח במלואו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לרכושו של אדם  המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או  
 ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע פעילותו ו/או בביצוע העבודות.

בגין   וטעינה, חבות  לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  הביטוח אינו כפוף 
וכן   משקה,  או  במאכל  מזיק  דבר  כל  הרעלה,  פגומים,  סניטריים  מתקנים  משנה,  וקבלני  קבלנים  וכלפי 

 יעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  תב

של   בסך  אחריות  גבול  בתת  במישרין,  פועלים  עליו  רכוש  חריג  ביטול  כולל  למקרה    250,000הביטוח   ₪
 ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

 ביטוח חבות מעבידים  2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם -המבטח את חבות הקבלן על
, כלפי עובדי הקבלן בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב  1980  -

 עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

 ביטוח אחריות מקצועית  2.4

שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין    המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה
הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הקבלן ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין  
מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים. למען הסר ספק, הביטוח מכסה  

לב, נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק  גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום 
חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי    6פיזי לגוף או לרכוש. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  

 על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות. 

 ביטוח חבות המוצר  2.5

הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם עקב ו/או בקשר עם המבטח את חבות הקבלן על פי דין בכל  
המוצרים שייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או התקין ו/או החליף ו/או הציב ו/או טיפל בכל צורה  
אחרת, לרבות במפורש אחריות בגין ציוד האש ו/או המערכות ו/או  הרכיבים ו/או החלקים ו/או החלפים 

ידי הקבלן בקשר עם -נלווים המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על  ו/או מוצרים 
התקשרות זו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם ו/או ליקוי במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם 

טיבי  חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואק  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת    ו/או בסימונם(.
 על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או אספקת המוצרים )בהתאמה(.

הפוליסה מורחבת לשפות את יעד ו/או העירייה וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על מי מהן עקב נזק גוף  
 ו/או רכוש שייגרם בגין המוצרים כאמור לעיל. 

וש בכלי רכב ו/או בכלי צמ"ה בקשר עם ביצוע העבודות ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהקבלן עושה שימ .3
מתן השירותים נשוא הסכם זה, הקבלן מתחייב לערוך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ביטוח חובה כנדרש על  
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן ביטוח מקיף וביטוחי צמ"ה, הכוללים כיסוי לאחריות בגין  

₪ בגין נזק אחד.   500,000  -וש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או בכלי הצמ"ה בסך שלא יפחת מ  נזק לרכ
)למעט   על אף האמור לעיל, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל 

יחול סעיף הפטור כאמור   זה  נערכו    9בסעיף  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב( ובמקרה  להלן כאילו 
 הביטוחים במלואם. 

 ביטוחי הקבלן יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  .4

ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים   .4.1
 מקבילים לו. 

מטעמן, אולם הוויתור על זכות  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים   .4.2
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  
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הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי יעד ו/או העירייה והמבטח מוותר על כל   .4.3
 זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 

בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ   חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין .4.4
 דין. 

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הקבלן.   .4.5

 הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות יעד ו/או העירייה לקבלת שיפוי.   .4.6

הנזכרים בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי הקבלן, והוא    הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים .5
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הקבלן תחודשנה  
ביטוח   ולעניין  עפ"י ההסכם,  העבודות  ו/או  תקופת ההתקשרות  כל  בתוקף במשך  ותהיינה  ביטוח  מדי תקופת 

וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף  אחריות מקצ  ו/או    1ועית  בו כדי לצמצם  ולא לעשות כל מעשה שיש  לעיל, 
 להפקיע את תוקף הביטוחים.  

יאוחר מ .6 ליעד, לא  יעד מתחייב הקבלן להמציא  צורך בכל דרישה מצד  לפני מועד תחילת ביצוע    7  -ללא  ימים 
ל ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור  העבודות את אישור קיום ביטוחי הקבלן, כשהוא חתום כדין ע

נוספת, מדי תקופת ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות   קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח 
)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, לבקשת יעד, מתחייב הקבלן להמשיך ולהמציא את אישור  

 לעיל(.   1וספות בהתאם להתחייבות בסעיף קיום ביטוחי הקבלן לתקופות נ

המבטח הינה תנאי  הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי  
מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי  

 הסכם זה ו/או על פי דין.  

יעד תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל   .7
מה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו  שינוי ו/או תיקון ו/או התא 

על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי זכויות יעד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  
בי הביטוחים נושא  מטילות על יעד ו/או על העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לג

אישור קיום ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות  
שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין  

 ביטוחי הקבלן ובין אם לאו.  אם לאו, בין אם בדקה יעד את אישור קיום 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי הקבלן הינה בבחינת   .8
דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת  

לפי יעד ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן בכל הקשור  כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כ
 לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יעד   .9
העי כלשהו  ו/או  לרכוש  ו/או  שהוא  סוג  לרכושו מכל  שייגרם  נזק  כל  בגין  מי מהבאים מטעמן,  כלפי  ו/או  רייה 

המשמש את הקבלן בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו  
עבודות ו/או לסביבתם של  ו/או עבורו לאתרי ו/או לחצרי ו/או למתחמי יעד ו/או העירייה ו/או למקום ביצוע ה

הנ"ל )לרבות כלי רכב, ציוד, כלים וציוד מכני הנדסי( ו/או בגין נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, בין  
אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי  

מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות  הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי  
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

הקבלן מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/או קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם   .10
י לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הגורמים  ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחרא

לעיל, וכן סעיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז בביטוחים "גב אל   9הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף  
גב" עם ביטוחי הקבלן, למעט בכל הנוגע לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, כאשר הוראות נספח זה  

ביט קיום  אישור  הוראות  תקופת  וכן  כל  למשך  וזאת  הנ"ל,  הגורמים  ביטוחי  על  בהתאמה  תחלנה  הקבלן  וחי 
התקשרותם עם הקבלן. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה  

 כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן. 

"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של  לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע  1-10סעיפים   .11
 ההסכם.
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן   -  1נספח ג'

 אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)   תאריך הנפקת האישור

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

 קש האישור.  הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

מעמד מבקש האישור  
 מבקש האישור *  המבוטח  אופי העסקה *  *

 משכיר    ☐ 

 שוכר   ☐ 

 זכיין  ☐ 

 קבלני משנה    ☐ 

 מזמין שירותים  ☒ 

 מזמין מוצרים   ☐ 

 אחר:    ☐ 

 נדל"ן   ☐ 

 שירותים   ☒ 

 אספקת מוצרים    ☐ 

מכרז   אחר:   ☒ 
לביצוע עבודות  

בתחום כיבוי אש  
הכוללות: רכש,  

התקנה, ביקורת,  
תחזוקה של ציוד  

כיבוי אש מטלטל,  
מערכות גילוי וכיבוי  

אש אוטומטיות,  
מערכות אוטומטיות  

לכיבוי אש במים  
ופינוי עשן ברחבי  

 גבעתיים 

 

 שם 

 

 שם 

  יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או 
עיריית גבעתיים ו/או החברות  

העירוניות ו/או גופי סמך ו/או עובדים 
 ו/או מנהלים של כל הנ"ל  

 ת.ז./ ח.פ.

 

 ת.ז./ ח.פ.

520022864 

 מען 

 

 מען 

 53397, גבעתיים, 1רחוב כורזין 

 

 כיסויים  

נוספים  כיסויים  
 בתוקף וביטול חריגים

כיסוי   קוד  לציין  יש 
 בהתאם 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   314
 פריצה ושוד 

כיסוי רעידת   316
 אדמה 

 ראשוניות  328

 רכוש   ביט:______    ₪  

 אחריות צולבת  302

  –הרחבת צד ג'  307
 קבלנים וקבלני משנה 

 צד ג'   ביט:______   4,000,000 ₪ 
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ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

כיסוי לתביעות   315
 המל"ל

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(

תאריך רטרו:  
______ 

 ₪ 4,000,000  

 

 

 

 אחריות מקצועית     

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

 ראשוניות  328

  12תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

תאריך רטרו:  
______ 

 ₪ 4,000,000  

 

 

 

 חבות המוצר   ביט:______

 

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

 שירותי תחזוקת מערכות   - 089שירותי תחזוקה ותפעול,   - 088וכיבוי אש , מערכות גילוי  -050רכישת ציוד,  - 046
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 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו  יש .המכרז ממסמכי חלק הינו  זה מסמך •

           /http://www.yaadg.co.il כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •
 

         
 

 בברכה,
 

  
 
 
 

    

 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: 

 

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

