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 ד' כסלו תשפ"ג  ב"ה,   
 2022נובמבר  28 

  22/92משתתפי מכרז מס'  לכבוד 
 
 

 שלום רב,

 

קבלני מסגרת   -להקמת רשימת מציעים  29/22מכרז מספר  - 1 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 
 תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילןלאספקה והתקנת 

 כללי .1

יש להגיש את  בצהריים    12:00בשעה    12.12.2022יום  בהינו    הצעותהמועד האחרון להגשת   .1.1

'  מס  מבנה,  הרכש  בבניין  המוצבת  המכרזים  לתיבתההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  

 .לא תיבדקהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה    . באוניברסיטת בר אילן  209  חדר ,  408

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה    .1.2

 ועליו להיערך בהתאם. 

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

הצעת מציע שלא תכלול את כל    ת, כשהם מלאים כראוי. ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחר

  המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

לצרפו להצעתו כשהוא חתום   .1.4 על המציע  נפרד מהמכרז.  זה מהווה חלק בלתי  מסמך הבהרות 

 .ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות

 
 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף  שם מסמך  עמוד  #

 17 מבוא 19  .1

המילים "ואישור  נבקש למחוק את 
 תקף על קיום ביטוחים". 

 

 
 הבקשה נדחית 

 הסכם  47  .2

נבקש  
להוסיף 

את 
הסעיף 
 הבא: 
 

6 

  הגבלת אחריות
כי ומוסכם  הקבלן  מובהר  חבות 

ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן 
באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על 
פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה 

( דלהלן:  המצטברים  ( 1לתנאים 
( חלוט  פס"ד  המזמין  2התקבל   )

או   תביעה  כל  על  לקבלן  הודיע 
דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על  

מקובלת,  הראשונה  הפסקה 
המתחילה השניה  הפסקה  

האמור"   במילים אף   " על 
 . לא מקובלת התוספת
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את ההגנה   כך ואפשר לקבלן לנהל 
ו/או   ובמקומו  בשמו  התפשר  ולא 
מראש   הקבלן  של  אישורו  ללא 

( בשום מקרה הקבלן לא  3ובכתב )
יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים  

 לרבות כלכליים טהורים. 
 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל 
מוסכם  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה 
כי אחריות הקבלן  בזאת מפורשות 

הפ של  המרבי  ו/או  והשיעור  יצויים 
השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק 
יישא הקבלן על פי הסכם זה   בהם 
או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על 

, התמורה במסגרת הסכם זה  סכום  
והבאים   הקבלן  את  פוטר  והמזמין 
מטעמו ומוותר בזאת על כל תשלום 
המרבי   הפיצוי  סכום  על  העולה 

ו המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחול
ו/או   ההסכם  סיום  לאחר  אף 

 .ביטולו"

3.  
51-
55 

 17 הסכם 

שניה    –  17.1סעיף   .1   – שורה 
הספק",  "כלפי  המילים  לאחר 

בגין    תתווספנה המילים: "למעט 
ביטוח   לעריכת  ההתחייבויות 
ידי   על  הקבלניות  העבודות 

 המזמין כמפורט בסעיף זה".
המזמינה   –   17.1סעיף   .2

סכומי  הם  מה  לפרט  מתבקשת 
הקבועים   העצמית  ההשתתפות 
הקבלניות  העבודות  בביטוח 

 ידה.-הנערך על
נזק    –(  1פרק )  – א.    17.1סעיף   .3

יתווסף    -   לרכוש הסעיף  בסוף 
(  1המלל הבא: "פרק זה יכלול: )

כיסוי בגין נזק לרכוש סמוך/רכוש 
עוב מסך שעליו  יפחת  שלא  דים 

או    20% העבודות  משווי 
מביניהם(;   200,000 )הגבוה   ₪

( כיסוי בגין פינוי הריסות שלא  2)
משווי העבודות    20%יפחת מסך  

)הגבוה   200,000או    ₪
( כיסוי בגין הוצאות 3מביניהם(; )

 מקובל.  המבוקש אינו  -17.1  .1

מאפשר   17.5סעיף    -17.1.  2
בפוליסה. לספק   לעיין 

ההשתתפויות לא תפורטנה 
הביטוח  סעיפי  בנוסח 

 בהסכם. 

פירוט ההרחבות לא   -17.1.  3
סעיף  בסעיף.  תיכללנה 

לעיין   17.5 לספק  מאפשר 
 בפוליסה.

לא    -17.1.  4 הכיסוייים  פירוט 
  . בסעיף  סעיף   תיכללנה 

לעיין   17.5 לספק  מאפשר 
 בפוליסה.

לא    –  17.2.  5 הכיסוי  פירוט 
סעיף    . בסעיף   17.5יכלל 

לעיין  לספק  מאפשר 
 בפוליסה.

לא   –17.2  .6 הכיסוי  פירוט 
סעיף    . בסעיף   17.5יכלל 
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תכנון לאחר נזק שלא יפחת מסך  
או    20% העבודות  משווי 

מביניהם(;   200,000 )הגבוה   ₪
הנובע כיסו ישיר  נזק  בגין  י 

לקויים   מתכנון/עבודה/חומרים 
מסך   יפחת  משווי    20%שלא 

 העבודות.
)   –.ב.  17.1סעיף   .4   –(  2פרק 

בסוף   – ביטוח אחריות כלפי צד ג'  
הבא:  המלל  יתווסף  הסעיף 
"בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

למקרה   20,000,000  ₪
יכלול:  זה  פרק  ביטוח.  ולתקופת 

תחל1) לתביעות  כיסוי  של (  וף 
האחריות;   גבול  במלוא  המל"ל 

( חבות בגין נזקי גוף משימוש 2)
בכלי צ.מ.ה שהינו כלי רכב מנועי 

( האחריות;  גבול  נזק  3במלוא   )
לנזק  ייחשב  המזמין  לרכוש 
נזק  למעט  שלישי  צד  לרכוש 
המכוסה במסגרת הרחבת רכוש 

  –(  1סמוך/שעליו עובדים בפרק )
 נזק לרכוש.

  –ונה  בשורה הראש  –   17.2סעיף   .5
הספק",  את  "גם  המילים  לאחר 
קבלנים  "וכן  המילים:  תתווספנה 
וקבלני משנה )מכל דרגה( מטעם 

 הספק". 
הסעיף   –  17.2סעיף   .6 לסוף 

"הביטוח   המילים:  תתווספנה 
( תחזוקה 1יכלול:  תקופת   )

של   )  24מורחבת  (  2חודשים; 
ראשוני  הביטוח  לפיה  הוראה 
ידי   על  ביטוח הנערך  לכל  וקודם 

וכן וקבלני משנה    הספק  קבלנים 
הספק  מטעם  דרגה(  )מכל 
לטענת  זכותו  מוותר  והמבטח 

סעיף   מכח  ביטוח  לחוק    59כפל 
( הוראה 3.; )1981  – חוזה ביטוח  

זכותו  על  מוותר  המבטח  לפיה 
קבלנים  וכן  כלפי הספק  לתחלוף 
וקבלני משנה )מכל דרגה( מטעם 

( בגין  4הספק;  ביטוח  תגמולי   )
ולספק נזק לעבודה יועברו לספק  

לעיין  לספק  מאפשר 
 בפוליסה.

 לא מקובל. 7

 לא מקובל .8

 לא מקובל -12- 9

 המבוקש אינו מקובל.  .13

 מקובל . לא 14

 . לא מקובל 15

 . מקובל 16

 המבוקש מקובל.  .17

 . לא מקובל. 18

 מקובל  .19

 לא מקובל . 20

 המבוקש מקובל.  .21

סעיף    .22 מקובל.    17.5לא 
לעיין  לספק  מאפשר 

 בפוליסה.

ובלבד .23 מקובל  המבוקש 
"מחדלו  ש המילים  לאחר 

"ומי  יבוא:  הקבלן"  של 
 מטעמו".

 . לא מקובל. 24

 . לא מקובל 25
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עם   מו"מ  לנהל  הזכות  תהיה 
 המבטחת.

שניה    –  17.3סעיף   .7   – שורה 
 " לסכום 0.6%הסכום  ישונה   "
0.345% ." 

ראשונה    –  17.5סעיף   .8  –שורה 
"המזמין  המילים  תמחקנה 
ובמקומן   לעיין",  לספק  יאפשר 
"המזמין  המילים:  תתווספנה 
קודם   לספק  להעביר  מתחייב 
העתק  העבודות  תחילת  למועד 

 ודות הקבלניות". מפוליסת העב
הסעיף   –  17.6סעיף   .9 לסוף 

בגין   "למעט  המלל:  יתווסף 
על  לקח  שהמזמין  ההתחייבויות 
במסגרת  זה  ביטוח  לגבי  עצמו 

 זה". 17סעיף 
 –בשורה השלישית    –  17.7סעיף   .10

"כאמור",  המילה  לאחר 
המילים: לא  תתווספנה  "האמור 

בהן  חבויות  תביעות  לגבי  יחול 
והמזמין הספק  של   האינטרס 

 מנוגד בגין אותה חבות". 
החל   –  17.7סעיף   .11 ימחק המלל 

דיווח"   אי  של  "במקרה  מהמילה 
 ועד למילים "עפ"י הוראותיה".

שישית    –  17.9סעיף   .12  –שורה 
יהיו(",  ")אם  המילים  לאחר 
בגין   "למעט  המילים:  תתווספנה 
על  לקח  שהמזמין  ההתחייבויות 
במסגרת  זה  ביטוח  לגבי  עצמו 

 זה". 17סעיף 
 .נבקש למחוק – 1017.סעיף  .13
 –שורה שלישית    –  17.11סעיף   .14

דין",   פי  "על  המילים  ימחקו 
המילים:   תתווספנה  ובמקומן 

של   נוספות    3"לתקופה  שנים 
 ממועד סיום ההתקשרות".

שורה שלישית   – .ד.  17.11סעיף   .15
תמחקנה המילים "ו/או הבאים   –

 מטעמו.
שורה חמישית   – .ד.  17.11סעיף   .16

"מעבודה",  – המילה   לאחר 
 תתווספנה המילה: "שנמסרה".

http://www.biu.ac.il/
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בשורה   – .ד.  17.11סעיף   .17
עשרה   לאחר המילה   –השמונה 

המילים:   תתווספנה  "כ"ביט"", 
נוסח   או  לביטוח  חברה  "בכלל 

 מקביל בחברת ביטוח אחרת". 
שורה שמינית   –.ה.  17.11סעיף   .18

"ו/או של מי   – תמחקנה המילים 
 מהבאים מטעמו".

 –שורה חמישית    –  17.12סעיף   .19
מילה "לשנה", ובמקומה תמחק ה

"לתקופת  המילים:  תתווספנה 
 ביטוח".

תמחקנה המילים    –  17.13סעיף   .20
 "בדואר רשום".

שניה,   –  17.14סעיף   .21 שורה 
המזמין",  ידי  "על  המילים  לאחר 

"למעט ביטוח   תתווספנה המילים:
 העבודות הקבלניות".

נדרש   –   17.16סעיף   .22 המזמין 
ההשתתפויות   הן  מה  להבהיר 

בבי העבודות  העצמיות  טוח 
 הקבלניות.

בשורה השלישית  –  17.16סעיף  .23
"העבודות   המילים  לאחר 
המילים:   תתווספנה  הקבלניות", 
כתוצאה  שנגרם  נזק  "בגין 
הקבלן  של  מחדל  ו/או  ממעשה 
טבע   נזקי  במפורש  )ולמעט 

 ורעידת אדמה(".
שישית    –  17.17סעיף   .24  –שורה 

תקופה  "לכל  המילים  תמחקנה 
א להימצא  עשוי  הספק  חראי בה 

על פי הוראות ההסכם ו/או על פי  
תתווספנה  ובמקומן  דין",  כל 

של   תקופה  "למשך   3המילים: 
סיום  ממועד  נוספות  שנים 

 ההסכם". 
 –שורה שלישית    –  17.21סעיף   .25

 תמחק המילה "הבלעדית".

 הסכם  51  .4

17 

נבקש  
להוסיף 

את 

 ביטוחי המזמין בתקופת ההסכם  
וכתנאי  ההסכם  תקופת  כל  לאורך 
כלשהן,   העבודות  ביצוע  לתחילת 
יערוך המזמין בעצמו ו/או באמצעות  
מי מטעמו ביטוח רכוש המבטח את 

 לא מקובל 
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 בברכה,
 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

הסעיף 
 הבא: 

עבודות   ביצוע  אתרי  בכל  רכושו 
תכולה   מבנים,  )לרבות  ובסביבתם 

כינונם )להלן  ומלאים(, במלוא ערכי  
כנגד  "רכוש"(  יחדיו:  יקראו 

אש  בביטוח  המבוטחים  - הסיכונים 
תוצאתי   אובדן  ביטוח  וכן  מורחב 
לעיל   כאמור  לרכוש  נזק  עקב 

  24  -לתקופת שיפוי שלא תפחת מ
נכלל   האמורים  בביטוחים  חודשים. 
סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת  
לרבות   מטעמו,  מי  ו/או  הספק 

כל דרגה( במפורש קבלני משנה )מ 
אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 
מי  ו/או  הספק  את  פוטר  המזמין 
קבלני   במפורש  לרבות  מטעמו, 
משנה )מכל מדרגה( מאחריות לנזק  
זכאי   המזמין  שבגינו  אבדן  ו/או 
שהתחייב   הביטוחים  פי  על  לשיפוי 
לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי  

אלמלא ההשתת בגינם  פות לשיפוי 
ו/או  בפוליסות  הנקובה  העצמית 
תנאי   הפרת  ו/או  חסר  ביטוח 
הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור  
לנזק  שגרם  אדם  לטובת  יחול  לא 

 בזדון.

העבודות   ביצוע  בסיום  כי  מובהר 
יבטח   זה,  הסכם  נשוא  והמערכות 
העבודות   את  האישור  מבקש 
במסגרת פוליסת הרכוש כאמור וכל  

 .תנאי סעיף זה יחולו בגינן

5.  
59-
60 

  3נספח ג 

למחוק .1 ויתור    –   308קוד    נבקש 
אחר  גורם  לטובת  תחלוף  על 

 " בקוד  על    –  309ויוחלף  ויתור 
 תחלוף לטובת מבקש האישור".

למחוק .2 קבלן   –   069קוד    נבקש 
 עבודות אזרחיות. 

 .מקובל .1
 .מקובל .2
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