
 

     

 
           

 
לכבוד   

 --------------

 ----------------

באמצעות דוא"ל- 

שלום רב, 

 
הנדון :   מכרז פומבי 07/2019 למערכת מרכזית לאספקת מים מטופלים (אוסמוזה הפוכה) עבור 

המרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה והודעה על שינויים . 
  

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון. 
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה 

לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה. 
 

לאור השאלות שהועלו במסגרת שאלות ההבהרה להלן שינוי מועדי המכרז: 
המועד להגשת הצעות במכרז הוארך עד ליום 23.7.2019, בשעה 13:00.  

מועד להגשת שאלות הבהרה – 11.7.2019 
סיור מציעים נוסף, יערך ביום 7.7.2019 בשעה 11:00 בקומת הקרקע, חדר ישיבות הנהלת 

בית החולים (מול המיון הכללי), בניין אשפוז א' במזמין. 
 
  

תשובה  שאלה  כותרת ועמ'  סעיף  מסמך   
למעט העמודה של "מחיר ליחידת 

מידה" כל העמודות נעולות. 
סה"כ בש"ח יחושב באופן אוטומטי 
בהתאם למחיר ליחידה במידה 

שיוכנס. 

מרבית העמודות בקובץ נעולות. 
האם ישנה אפשרות לקבל את 
הקובץ כקובץ פתוח ללא 

חסימות ונעילות. 

טבלת  
אקסל 

כתב 
כמויות 

 

 המועדים במכרז שונו כמפורט 
לעיל. 

נוכח תאריך הגשת המכרז 
ומועדי קבלת הצעות מחיר 
מהקבלנים השונים, מבוקש 
לדחות בכחודש את מועד הגשת 

המכרז. 

    1

19 ביוני 2019  תאריך :  לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
ט"ז בסיוון תשע"ט    

 2000-2003-2019-0011859 סימוכין :   



 

תחום בינוי החדר ומערכת המיזוג 
אינם חלק ממכרז זה. הנ"ל מתבצע 

בנפרד ע''י המזמין ועל חשבונו. 

"לא כולל בתוכו עלויות בינוי, 
חשמל ומיזוג"- מבוקש פירוט. 
האם עבודות חשמל ומיזוג 
מתבצעות על חשבון המציע? 
האם המרכז הרפואי משלמים 
על זה בנוסף או שזה באחריות 

מלאה של המזמין? 

כללי 
עמ' 6 

סעיף 1.2  מסמך 
א' 
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א. תנאי סף 2.1 במסמך א' 
למסמכי המכרז- מבוטל. 

ב. השאלה מתייתרת- תנאי 
הסף בוטל. 

  

א. מבוקש לשנות/להוסיף 
את הסיווג 500- הסיווג 
הקבלני המקובל 
להקמה של מתקנים 

לטיפול במים. 
המציעים הפוטנצאלים 
אינם קבלן רשום 

בפנקס הקבלנים. 
ב. האם על המציע להיות 
קבלן לעבודות הנדסה 
בנאיות ובמקביל חברה 
לטיפול במים בעלת 
ניסיון מוכח באספקה 
והתקנה של לפחות 3 
מתקני אוסמוזה, או 
שניתן שאחד מהתנאים 

יהיה קבלן משנה.  

סיווג קבלני 
עמ' 7 

תנאי סף 2.1  מסמך 
א' 
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מאשר להפחית את דרישת ההיקף 
הכספי ל 500,000 ש''ח למתקן. 

מבוקש להפחית את דרישת 
ההיקף הכספי למערכת מים 
ממליון ₪ למתקן ל- 400,000- 

₪ 600,000 ₪  למתקן. 

היקף כספי 
עמ' 7 

תנאי סף 2.2  מסמך 
א' 

 4

לא רלוונטי למכרז זה  אם החברה מוכרת מתקנים 
בשיטת  BODבהיקף מעל 
למיליון ₪, האם זה מספק או 
שחייב שהמכירה תהיה כמכירת 
מתקן בעלות המתאימה ולא 

 ?BOD בשיטת

היקף כספי  
עמ' 7 

תנאי סף 2.2  מסמך 
א' 

 5

בתשקיף המשתתף, מסמך ה' 
למסמכי המכרז, עמ' 73, סעיף 7.  

 

 
איפה כותבים את הלקוחות 
שמשתמשים במערכות במשך 5 

שנים האחרונות? 

 
עמ' 7 

 
תנאי סף 2.2 

 
מסמך 
א' 
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לצורך הוכחת סעיף 2.5 לתנאי 
הסף, יש להגיש אישור על היעדר 
חובות לרשם החברות : יש להגיש 
נסח חברה/שותפות עדכני מרשות 
התאגידים הניתן להפקה דרך אתר 

האינטרנט של רשות התאגידים. 

נבקש לקבל מסמך לחתימה או 
תצהיר לעניין זה. 

חובות לרשם 
החברות 

עמ' 7 

תנאי סף 2.5  מסמך 
א' 
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זה סעיף כללי. 
 לא צריך להגיש שום דבר נוסף 
מעבר למסמכים הנדרשים במסגרת 

מסמכי המכרז.  

מבוקש לצרף אסמכתאות בכתב 
שיעידו על עמידה בתנאי הסף 
או כל תנאי אחר העומד במכרז? 
למה הכוונה? האם צריך תצהיר 

ההצעה   
עמ'  8 

סעיף 7.1  מסמך 
א' 

 8



 

המעיד על עמידה בתנאים? 
דוגמאות או משהו אחר? 

כן.   ה"מכרזית" זה כתב הכמויות 
בטבלת האקסל? 

עמ' 8  סעיף 7.3  מסמך 
א' 
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אין מקום לציין זאת במסמכי 
המכרז.  

 
מציע העונה לדרישות התיקון לחוק 
חובת המכרזים (מס' 15), התשס"ג 
– 2002 (להלן – "התיקון לחוק") 
לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש 
אישור ותצהיר בהתאם לתיקון 
לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת 

אישה. 

היכן לציין שהחברה הינה 
בשליטת אישה? 

עסק בשליטת 
אישה 
עמ' 8 

סעיף 6  מסמך 
א' 
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אין תוכנת מכרזית.  
 

כתב הכמויות של מכרז זה הינו על 
גבי קובץ אקסל, המופיע באתר 
האינטרנט של המרכז הרפואי. יש 
למלא את קובץ האקסל, לחתום 
ולצרף אותו כחלק ממסמכי 

ההצעה. 
 

נבקש הבהרה לבקשתכם בנושא 
תוכנת המכרזית. 

עמ' 9  סעיף 7.5  מסמך 
א' 

 11

מדובר על שנתיים אחריות יצרן,  
הסכם ההתקשרות עליו יחתום 
הזוכה, הינו ההסכם המופיע 

במסמך ה' למסמכי המכרז.  

האם יש התייחסות לחוזה 
שירות? במכרז יש בקשה 
לשנתיים – האם הכוונה לחוזה 

שירות בתוך המכרז? 

תקופת 
ההתקשרות 

עמ' 9 

סעיף 8  מסמך 
א' 

 12

תשקיף המשתתף נמצא במסמך ה' 
למסמכי המכרז, עמ' 73. 

 

נבקש לקבל מסמך תשקיף 
למילוי. 

עמ' 10  סעיף 10.2  מסמך 
א' 

 13

המיקום של ההתחברות להזנת 
חשמל בחדר הדוודים, סמוך לחדר 

הפנימי שיבנה על-ידי המזמין. 

 
מבוקש לקבל את מיקום 
ההתחברות להזנת חשמל 

(חיוני/בלתי חיוני) 

    
 14

פרט תכנון באחריות המציע  נבקש לקבל פרט תכנון של 
תעלת רשת לחיזוק רציף 
המופיע לדוגמא בסעיף 071005 

בכתב הכמויות. 

כתב   
כמויות 
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תמיכות כלולות במפרט הטכני 
בסעיף תמיכות. 

נבקש כי תפנו אותנו לסעיף 
בכתב הכמויות הרלוונטי לביצוע 
תמיכות להנחת קווים בתוך 

המנהרה. 

כתב   
כמויות 
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במקום הסעיף הנוכחי המופיע בגוף 
המכרז, יופיע נוסח הסעיף שלהלן:  

 
8.1 הקבלן יישא באחריות בגין כל 
פגיעה, הפסד, אובדן ו/או נזק 
שייגרמו מכל סיבה שהיא לו 
ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו 

הבהרה על ידי המרכז הרפואי   סעיף 8 
עמ' 77 

סעיף 8- 
אחריות 

מסמך ו'   17



 

או העובדים מטעמו ו/או 
למרכז הרפואי ו/או למי 
מטעמו או לכל אדם ו/או גוף 
אחר כתוצאה ישירה ו/או 
עקיפה מהפעלתו של הסכם 

זה. 
8.2 מוסכם בין הצדדים כי המרכז 
הרפואי לא ישא בכל תשלום, 
הוצאה ו/או נזק מכל סיבה 
שהיא שייגרמו לקבלן ו/או 
למי מטעמו ו/או לעובדיו או 
העובדים מטעמו למרכז 
הרפואי ו/או מי מטעמו או 
לכל אדם ו/או גוף אחר 
כתוצאה ישירה ו/או עקיפה 

מהפעלתו של הסכם זה. 
8.3 הקבלן מתחייב לשפות את 
המרכז הרפואי על כל נזק, 
ו/או תשלום ו/או הוצאה, 
שייגרמו מכל סיבה שהיא 
הנובעים ממעשיו ו/או מחדליו 
של הספק כתוצאה ישירה 
ו/או עקיפה מהפעלתו של 
הסכם זה, מיד עם קבלת 
הודעה על כך מאת המרכז 

הרפואי. 
 

הבקשה נדחית   נבקש לבטל את המלל "ביטוח 
הציוד לביצוע הפרויקט... לנזקי 

רכוש כלפי צד שלישי". 

סעיף 1 
עמ' 77 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   18

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי הבהרה  
לפיה: "המהווים חלק בלתי נפרד 
מעבודות הפרויקט" תתקבל 
באישור הביטוח החתום לכשיוצג. 

לאחר המילים "כל החומרים 
והציוד" נבקש שיתווסף 
"המהווים חלק מעבודות 

הפרויקט". 

סעיף 2 פרק 
א' 

עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   19

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג, תתקבל 
הגבלת סכום ההרחבה בכפוף 
להצגת נספח א' המצ"ב חתום בידי 
המבטח לעניין סעיף 1 תוך ציין 

הסכום המופיע באישור. 

בסיפא נבקש שיתווסף "עד 
לסכום 4,000,000 ₪" 

סעיף 2 פרק 
א' ס"ק א 

עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   20

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג.  

במקום המילים "לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך" 

סעיף 2 פרק 
א' ס"ק ב 
עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   21

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

במקום המילים "לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך" 

סעיף 2 פרק 
א' ס"ק ג 
עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   22



 

לכשיוצג. 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילים "לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך" 

סעיף 2 פרק 
א' ס"ק ט 
עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   23

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילים "של לפחות" 
נבקש שיירשם "בסך של".  
במקום המילים "לא יפחת 

מסך" נבקש שיירשם "בסך" 

סעיף 2 פרק 
ב' 

עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   24

הבקשה נדחית.   נבקש לבטל את הסעיף כולו.  סעיף 2 פרק 
ג' 

עמ' 78 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   25

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילה "בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

סעיף 3(1) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   26

הבקשה נדחית.   נבקש לבטל את הסעיף כולו על 
כל תתי סעיפיו. 

סעיף 3(2) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   27

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

שורה אחרונה- נבקש לבטל את 
המילה "לפחות" 

סעיף 3(3) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   28

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

לאחר המלל "לצורך כך לשם 
המבוטח...הלל יפה" נבקש 
שיתווסף "בכפוף להרחבי 

השיפוי כמפורט לעיל". 

סעיף 3(4) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   29

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילה "בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

סעיף 4(א) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   30

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילים "לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך" 

סעיף 4(ג) 
עמ' 79 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   31

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

סעיף 4(ד)(2) 
עמ' 80 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   32

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

לאחר המלל "לצורך כך לשם 
המבוטח...הלל יפה" נבקש 
שיתווסף "בכפוף להרחבי 

השיפוי כמפורט לעיל". 

סעיף 4(ה) 
עמ' 80 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   33

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

סעיף 5(א) 
עמ' 80 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   34

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

נבקש לבטל את המילים "לא 
יפחתו מהמקובל". לאחר 
המילים "נוסח ביט" נבקש 

סעיף 5(ו) 
עמ' 80 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   35



 

לכשיוצג.  שיירשם "2013". 
1. הבקשה נדחית.  
2. הבקשה נדחית.  
3. הבקשה נדחית.  
4. הבקשה נדחית.  

 

נבקש לבטל את המלל: 
1. "העתקי פוליסות 
הביטוח מאושרות ע"י 

המבטח". 
2. "ובגין קבלני משנה- 
בעלי מקצוע מטעמו." 

3. " עד למועד חתימת 
ההסכם" 

4. "ובגין קבלני המשנה 
בעלי המקצוע מטעמו"- 
במקום מילים אלה 
נבקש שיירשם "טרם 
תחילת ביצוע 

העבודות". 

סעיף 5- 
פסקה 

ראשונה 
בסיום סעיף 5   

עמ' 80  

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   36

1. הבקשה נדחית.  
 
 
 

2. הבקשה נדחית.  

1. במקום המילים 
"בהתאם למתחייב 
כאמור לעיל" נבקש 
שיירשם "בהתאם 

לפעילותם". 
2. נבקש לבטל את המלל 
"ועל ידי קבלני המשנה 
בעלי המקצוע מטעמו". 

סעיף 5- 
פסקה שנייה 

בסיום סעיף 5   
עמ' 80  

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   37

 
 

הבקשה נדחית. 

 
 

נבקש לבטל את הפסקה כולה 
"הקבלן מתחייב להציג.לפני 

תום תקופת הביטוח". 

 
 

סעיף 5- 
פסקה 

שלישית 
בסיום סעיף -
5 עמ' 80 

 
 

סעיף 9- 
ביטוח 

 
 

מסמך ו' 
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הבקשה נדחית.  נבקש לבטל את המילים "ועל 
הקבלן לבחון את 

חשיפתו..בהתאם לכך" 

עמ' 81 
פסקה 

ראשונה 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   39

הבקשה נדחית.  נבקש לבטל את המילים "ועל פי 
החוזה". 

עמ' 81 פסקה 
שנייה 

סעיף 9- 
ביטוח 

מסמך ו'   40

הבקשה נדחית. תשומת הלב כי 
אישורי ביטוח חתומים לצורך 
כיסוי נדרשים להיות מוצגים על ידי 
הזוכה בלבד, ואישור חתום מאת 

המבטח "לצורך מכרז" לא התבקש.    
לצורך אישור הצעתם הקבלנים 
נדרשים לחתום על נספח הביטוח 
כהתחייבות חוזית בדומה ליתר 

מסמכי המכרז.   

נבקש להוסיף על כל אישורי 
הביטוח את החותמת המורה 
כדלקמן:" מסמך זה מהווה 
הצהרת כוונות לצורך זכייה 
במכרז בלבד. ככל שנידרש יינתן 
כיסוי בהתאם לאמור במסמך 
זה. למען הסר ספק אין במסמך 
זה בכדי להוות אישור לכיסוי 

ביטוחי אלא הצעה בלבד." 

עמ' 85  נספח ג'  
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור ביטוח החתום  על 
ידי המבטח בגין ביטוח העבודות 

נבקש לבטל את המילה 
"וצמ"ה" 

הנדון 
עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הקבלניות בלבד.  
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילה בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה". 

פתיח 
עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית.   נבקש לבטל את הסעיף כולו.  סעיף א' 
עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילה בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

סעיף ב' 
עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 

 45

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג, תתקבל 
הגבלת סכום ההרחבה בכפוף 
להצגת נספח א' המצ"ב חתום בידי 
המבטח לעניין סעיף 1 תוך ציין 

הסכום המופיע באישור. 

בסיפא נבקש שיתווסף "עד 
לסכום 4,000,000 ₪." 

סעיף ב'-פרק 
א'  ס"ק א' 

עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילים " לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך". 

סעיף ב'-פרק 
א'  ס"ק ב' 
עמ' 85 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

 
במקום המילים " לא יפחת 

מסך" נבקש שיירשם "בסך". 

 
סעיף ב'-פרק 
א'  ס"ק ג' 
עמ' 85 

 
אישור קיום 

ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

 
נספח ג' 

להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

במקום המילים " לא יפחת 
מסך" נבקש שיירשם "בסך". 

סעיף ב'-פרק 
א'  ס"ק ט' 

עמ' 86 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

בכל מקום שמופיע נבקש כי 
במקום המילים "שלא יפחתו 
מסך"/"שלא יפחת מסך" יירשם 

"בסך". 

סעיף ב'-פרק 
ב' 

עמ' 86 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית.   נבקש לבטל את הסעיף כולו  סעיף ב'-פרק 
ג' 

עמ' 86 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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1. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
2. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 

1. ס"ק ד'- נבקש לבטל 
את המילה "לפחות". 

2. ס"ק ט'- נבקש לבטל 
את המילים "לא יפחתו 
מהמקובל". לאחר 
המילים "נוסח ביט" 
נבקש שיירשם "2013". 
3. נבקש להוסיף חותמת 

הפוליסה 
כוללת את 
ההרחבות 
והתנאים 
הבאים 
עמ' 86 

אישור קיום 
ביטוח 
עבודות 

קבלניות 

נספח ג' 
להסכם 
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באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג. 

3. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

המורה כדלקמן" יבוטל 
סעיף רשלנות רבתי. אין 
באמור בכדי לגרוע 
מחובת הזהירות של 
המבוטח ו/או  מזכויות 
המבטח על פי הפוליסה 

ו/או על פי כל דין." 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

במקום המילה "בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

פתיח 
עמ' 88 

 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

במקום המילה "בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

סעיף 1 
עמ' 88 

 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

נספח ג' 
להסכם 
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1. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
2. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג, היה ואישור 
כאמור ייחתם על ידי 
המבטח של הקבלן ע"ש 
הקבלן, בגין עובדיו 

השכירים, 
והקונסטרוקטור הינו עובד 

שכיר של הקבלן.  
3. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג כתיקון טכני היה 
וגבול האחריות שמצויין 
בסעיף 2 תואם לגבולות 
האחריות בגין אותו נותן 
שירות שעורך את הביטוח. 
לדוגמא - היה והאישור 

1. נבקש לבטל את 
המילים "לא יפחת מ" 

2. לאחר המילים "גבול 
האחריות" נבקש 
שיירשם "1,000,000". 

3. נבקש לבטל את המלל 
על כל 3 תתי סעיפיו 
החל מהמילים "להלן 
גבולות האחריות לגבי 
כ"א... ולתקופת ביטוח 

(שנה)". 

 
 

סעיף 2 
עמ' 88 

 

 
 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

 
 

נספח ג' 
להסכם 
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ייחתם ע"י מבטח של 
הקבלן,והקונסטורקטור 

שכיר של הקבלן – גבול 
האחריות בסעיף 2 צ"ל 1 
מ' דולר (הגבוה). ככל 
והאישור מוצג על ידי 
קבלני משנה מטעם הקבלן 
ועל שמם (מהנדסים, 
בודקים מודדים ומתכננים 
חיצוניים) -  גבול האחריות 
שיצויין צריך להיות תואם 
ולא נמוך לגבול האחריות 
שנרשם בסעיף ביחס לבעל 
המקצוע (כל מהנדס שאינו 
שכיר צריך להציג את 
האישור בגבול אחריות של 
500 א' דולר, מודד חיצוני 
צריך להציג את האישור 
לפי גבול אחריות של 250 א 

' דולר וכו' ). 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

סעיף 3 
עמ' 88 

 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

סעיף 5(א) 
עמ' 89 

 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

נספח ג' 
להסכם 

 57

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

נבקש להוסיף חותמת המורה 
כדלקמן" יבוטל סעיף רשלנות 
רבתי. אין באמור בכדי לגרוע 
מחובת הזהירות של המבוטח 
ו/או  מזכויות המבטח על פי 

הפוליסה ו/או על פי כל דין." 

עמ' 88 
 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 
מודדים 

ומתכננים 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

נבקש להוסיף חותמת המורה 
כדלקמן: "גבולות 
האחריות/סכומי הביטוח 
המצוינים באישור זה יחולו על 
כל העבודות/פעילויות (באופן 
כולל) של כלל המבוטחים 

עמ' 88 
 

אישור קיום 
ביטוח 

אחריות 
מקצועית- 
מהנדסים 
,בודקים, 

נספח ג' 
להסכם 
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בפוליסה הנ"ל (בחד)לרבות 
העבודה נשוא אישור זה. 
האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי 
וחריגי הפוליסה המקורית. עד 
כמה שלא שונו במפורש על פי 

האמור באישור זה" 

מודדים 
ומתכננים 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

במקום המילה "בהתאם ל" 
נבקש שיירשם "בקשר עם ה" 

פתיח 
עמ' 90 

 

אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

נספח ג' 
להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

 
נבקש לבטל את המילים "לא 

יפחת מ" 

 
סעיף 3 
עמ' 90 

 

 
אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

 
נספח ג' 

להסכם 
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הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
 

נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

סעיף 5 
עמ' 90 

 

אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

נספח ג' 
להסכם 
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1. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 
2. הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח נספח הביטוח. אולם 
מובהר כי התיקון יתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

1. נבקש לבטל את המילה 
"לפחות" 

2. נבקש לבטל את 
המילים "לא יפחתו 
מהמקובל". לאחר 
המילים "נוסח ביט" 
נבקש שיירשם "2013". 

 

סעיף כללי 
עמ' 90 

 

אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

נספח ג' 
להסכם 

 63

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

נבקש להוסיף חותמת המורה 
כדלקמן" יבוטל סעיף רשלנות 
רבתי. אין באמור בכדי לגרוע 
מחובת הזהירות של המבוטח 
ו/או  מזכויות המבטח על פי 

הפוליסה ו/או על פי כל דין." 

עמ' 90 
 

אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

נספח ג' 
להסכם 

 64

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח. אולם מובהר כי התיקון 
יתקבל באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. 

נבקש להוסיף חותמת המורה 
כדלקמן: "גבולות 
האחריות/סכומי הביטוח 
המצוינים באישור זה יחולו על 
כל העבודות/פעילויות (באופן 
כולל) של כלל המבוטחים 
בפוליסה הנ"ל (בחד)לרבות 
העבודה נשוא אישור זה. 
האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי 
וחריגי הפוליסה המקורית. עד 
כמה שלא שונו במפורש על פי 

האמור באישור זה" 

עמ' 90 
 

אישור קיום 
ביטוח חבות 

מוצר 

נספח ג' 
להסכם 

 65



 

 
על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם: 

תאריך ________________  
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________ 

חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו. 
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.  

             
         בברכה, 

             אפרת קולטון זלמה,   
             מרכזת וועדת מכרזים    

            מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות  
העתקים: 

חברי וועדת המכרזים, כאן 
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן 

אינג' גנאדי קויפמן, מהנדס מים ודוודים, כאן 
תיק 

 
  



 

 נספח א'


