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 ה' אב, תשע"חב"ה,  לכבוד
 2018יולי,  17 1813/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 הכנת ולהתקנת שלטי תורמיםל 1813/מכרז מס'  - 2מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 תשע"ח(. אב א"י) 12:00 בשעה 201823.7.יום ב הואהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

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

 .ועליו להיערך בהתאם

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

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

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

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
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 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 5נספח   .1
)טבלאות 

הצעות 
 המחיר(

באיזה פונט יהיו האותיות? האם  טבלה א'
יוחד )חשוב ברמת סטנדרטי או מ

 טבלה א'( –תמחור הכרסום 

: עובדים עם שני פונטים
 קפוצ'ינו+בריטניקה.

 5נספח   .2
)טבלאות 

הצעות 
 המחיר(

בתמחור עבודה בגובה )טבלה א'(  טבלה א'
האם התמחור צריך להיות פר 

שלט אחד? במידה ולא, כמה 
שלטים כאלו בכל גובה? ובאיזה 

 מיקומים גיאוגרפיים?

זו תוספת  - ה בגובהתמחור לעבוד
עבור שלט ספציפי. אם מתקינים סט 
אותיות יש לציין מה התוספת אם זה 

 בגובה לפי הטבלה.

 5נספח   .3
)טבלאות 

הצעות 
 המחיר(

האם יש עובי כיפוף לכל שלט?  טבלה ג'
האם מדובר על כיפוף מגש? 

 )טבלה ג'(

   ס"מ. 2-עובי כיפוף כ

 כיפוף מגש.מדובר על 

 5נספח   .4
 )טבלאות

הצעות 
 המחיר(

האם ישנם איזשהם קבצים  
גראפיים? שרטוטים? הדמיות? 

 שניתן להיעזר בהם.

האם ניתן לקבל כמויות, 
שרטוטים או סקיצות כלשהן של 

השילוט, על מנת להעריך ימי 
עבודה ודרכי עבודה של 

 קונסטרקטור ומתקינים.

בתמציתיות תהליך העבודה הוא 
 :כדלהלן

 גביותמקבלים טקסט ממחלקת מא. 
]אותיות על בניין, ואת סוג השלט 

 שלט זכוכית בתוך בניין וכדומה[.

. מצלמים את המקום ששם אמור ב
 להיות השלט מותקן. 

. מכינים סקיצה/הדמיה כשהשלט ג
 מופיע ע"ג הצילום.

לאחר מכן מתקדמים עם תיקונים של 
 הטקסט וכדומה.

האם  –מבחינת קונסטרקטור  3.3 16  .5
ם לא, על לתמחר פר שלט? וא
 כמה שלטים מדובר?

א מופיע טרוקטור לסמחור קונת
 . ת הצעת המחירבטבל

באחריות הספק הזוכה לדווח 
לאוניברסיטה על כל שלט המצריך 

 אישור קונסטרוקטור.

התשלום עבור אישור הקונסטרוקטור 
 יהיה על חשבון האוניברסיטה.

במקרים הנ"ל האוניברסיטה תוכל 
הספק לפנות לקבלת הצעות מחיר מ

הזוכה או מספקים אחרים ו/או 
לפנות בעצמה לקבלת אישור 

 קונסטרוקטור.

6.  30 

34 

18 

 ב'2נספח 

עדכון לסעיף הביטוח בהסכם 
ב' 2ולאישור הביטוחים )נספח 

 להסכם(.

מצורף סעיף ביטוח מעודכן אשר 
 .30בעמוד  18יחליף את סעיף 

מצורף אישור ביטוחים )נספח כן מו כ
ישור ב'( מעודכן אשר יחליף את א2

 .34-35הביטוחים המופיע בעמודים 
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

שיש למלא כתוב  4.4סעיף  40בעמוד  ם להכליל מע"מ במחירים?אה 4.4 40  .7
 .בש"ח ללא מע"מהצעת מחיר 

 
 

 בהסכם( 18סעיף ביטוח מעודכן )סעיף 
 

 .         ביטוח18
 

/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך וזה  לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם מבלי .18.1
ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד תקופת  כלולקיים, על חשבונו, למשך 

, את הביטוחים בהתאם לתנאים הגשת התביעה, גם למשך שבע שנים נוספות מסיומו
ה חלק , והמהווב'2כנספח זה  להסכםולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף 

העניין(, אצל  לפי, עריכת הביטוח" אישור"/או ו הספק" ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן: 
יהיו קודמים לכל ביטוח  הספק ביטוחיחברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 האוניברסיטה.הנערך על ידי 
 

לאישור  4למרות האמור, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף 
עריכת הביטוח )ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור 

 להלן כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 18.5בסעיף 
 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .18.2
הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  האוניברסיטהמנוע מלהעלות כל טענה כלפי 
 כאמור.

 
כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  למשךמתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו,  כן .18.3

ומבלי לגרוע מכלליות  לרבות, מתן השירותיםוההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם 
מתן לכל כלי הרכב המשמשים לצורך  חובההאמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח 

. כן מתחייב הספק לערוך האוניברסיטהחצרי ו/או המובאים על ידי הספק ל השירותים
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו 

 למקרה. ₪ 400,000מסך של 
 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לפני  .18.4
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על 
חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת 

ב הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין הביטוח, מתחיי
חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 

לאישור עריכת  1בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 
שיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני הביטוח )ביטוח חבות מוצר(, מתחייב הספק להמ

האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות 
 ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

 
 ספקמוסכם כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל, אינה פוטרת את ה

זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר  כםהסמהתחייבות כלשהי על פי 
 לוחות זמנים. 

 
רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  האוניברסיטה 18.5

מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה  ספקכאמור לעיל, וה ספקה
 על פי הסכם זה. יום נושא האישור להתחייבויותשיידרשו על מנת להתאים את הביטוחי
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לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים האוניברסיטה כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הספק
ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות  האוניברסיטהכמפורט לעיל אינן מטילות על 

ם, או לגבי טיבם, היקפם, ותוקפ ,שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים
על פי הסכם זה ו/או על פי  ספקהעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה

כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את 
 אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא  הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה

על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה 
לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק 

או מי מטעמה מאחריות לכל כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הספק פוטר את האוניברסיטה ו/
אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 

לאישור עריכת הביטוח )ביטוח  4ההשתתפות העצמית( על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף 
הרכוש(, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה 

 בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ו/או משלימים לביטוחי הספק  נוספיםלדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים  אם .18.6
הביטוחים הנוספים ו/או  אתהמפורטים בהסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים 

ייכלל סעיף  האוניברסיטהיטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי המשלימים כאמור. בכל ב
ובלבד ה, ו/או מי מטעמ האוניברסיטהבדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי 

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורושה
 

השירותים , ובמקרה בו הסבת ההסכם לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .18.7
משנה מטעם הספק, מתחייב הספק  קבלןעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה ו/או חלק מה

ולסכומים הנדרשים על פי  לתנאיםלדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם 
 האוניברסיטהבאחריות כלפי  הנושאהסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא 

 קבלןשירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי לרבות ים במלואם שירותביחס ל
בגין כל אובדן ו/או נזק  האוניברסיטהמשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

אובדן ו/או נזק כאמור  אם, אם ייגרם, בין שירותים אלה, במישרין או בעקיפין, עקב שייגרם
 אם לאו.  מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין 

 
כל מגבלת אחריות ככל שקיימת בהסכם זה, לא תחול מקום בו מדובר באובדן ו/או נזק בר  18.8

 כיסוי על פי ביטוחי הספק.
 

 להפרה יסודית של ההסכם. תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  הפרת
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 ב' מעודכן2נספח 
 

 אישור עריכת ביטוח
 

 תאריך: ________________
 לכבוד

 ("המזמין")להלן: יברסיטת בר אילן אונ
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ("הספק"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________ 
 , להכנת ולהתקנת שלטי תורמיםבין המזמין לבין הספק 

 ("השירותים"למזמין )להלן: 
 
 

________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן הננו מאשרים בזאת כי החל מיום 
 בגין פעילות הספק, לרבות בגין השירותים למזמין:

 
שייגרמו להיגרם לגופו נזק אובדן ו/או על פי דין בגין  הספקחריותו של לכיסוי א ביטוח חבות המוצר .1

עקב מוצרים שסופקו למזמין ( המזמיןבמפורש לרבות )כל אדם ו/או גוף כלשהו ו/או לרכושו של 
 1,000,000סך של באחריות  בגבולותלרבות במפורש העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן למזמין, 

  ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.למקרה  ₪
 

תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן 
 למזמין(.

שים, שתחול כל עוד לא נרכשה על ידי הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה חוד 12תקופת גילוי: 
 חבות.

 
לול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו הנובעת מאחריות הקבלן עקב לכ ורחבמ הביטוח

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המוצרים/העבודות
 

 : החל מיום __________ ועד ליום __________.תקופת הביטוח
 

לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו  טוח אחריות כלפי צד שלישיבי .2
 2,000,000ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש המזמין(, בגבולות אחריות בסך של 

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, 
פוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק הת

במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
 תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 
ו למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריות

 לסעיף אחריות צולבת.
 רכוש המזמין, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי.

 
לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק  ביטוח אחריות מעבידים .3

ותים, בגין פגיעה כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השיר 1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם
ש"ח  20,000,000גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 
 



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't כרזים והתקשרויותמחלקת רכש מ 

 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

6 

 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער 
 כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. וכן בדבר חבות הספק 

 
הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אם 

 ייקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.
 

הרכוש המובא על ידי הספק לחצרי המזמין המכסה במלוא ערך כינון את כל  ביטוח "אש מורחב" .4
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או 

 מי מטעמו, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 
 

  כללי לכל הפוליסות
 
 "לרבות חברות בנות ו/או  ניברסיטהוה הא/או אישור זה הינו להביטוחים הנ" לצורך "המזמין

 קשורות.חברות 
 
  ויתור על זכות התחלוף ועל זכות התחלוף כלפי המזמין, ובלבד שה ויתור יםכאמור כולל יםהביטוחכל

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור
 
 תפות עצמית חלה על פרמיות הביטוח והשת לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו

 ., ובשום מקרה לא על המזמיןהספק בלבד
 
 לא תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסות. לבתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום  הפרת 
 
 ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין  הינם למאשרים כי כל הביטוחים הנ" הננו

 /או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.טענה ו כל, ואנו מוותרים על וו/או לטובת
 
 יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה  לא למתחייבים כי הביטוחים הנ" הננו

 ., בהתאם לכתובת הרשומה לעילרשום בדואר, בכתב, למזמיןיום  60מראש של 
 
 
 

ייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור הביטוח המקוריות ולס פוליסותזה הינו בכפוף לתנאי  אישורנו
 באישור זה.

 
 
 

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

  )תפקיד החותם(                 )שם החותם(                  )חתימת המבטח(               (המבטח)חותמת 
 
 
 
 
 
 


