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  אדר, תש"פבט"ז      ב"ה,  לכבוד
 2020מרץ, ב 12    בל"ממשתתפי 

 
 
 

 שלום רב,
 

 אספקת הליום למנזלת באוניברסיטה – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 המכרז שבנדון: להלן הבהרות לגבי

 כללי .1

 .12:00, בשעה 19/3/2020 הינו: בהליךהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:

 מענה שאלה סעיף עמ' מס"ד

1 2 3.4.5 
ליטר" .  100נבקש להסיר את המילים " 

הנוזל יסופק במכלים בהתאם למלאי הזמין 
 אצל הספק.

 מקובל, ובתנאי שיתואם עם המזמין

 הסעיף יישאר בעינו נבקש למחוק את המילים "נזקים עקיפים" 3.7.5 3 2

3 4 5.1 
נבקש לשנות "מחיר ההליום יתעדכן אחת 

 לשנה בכפוף לשינוי מחירי הספק"

מקובל, ובתנאי שיוכיח את העלייה במחיר 
במקרה בו העלייה תהיה  מצד היצרן.

תהיה האוניברסיטה רשאית  20%-גבוהה מ
 שלא להאריך את ההתקשרות.

4 2 3.5.4 

לשקול מחדש מבוקש כי לאחר המילים: "
את ההסכם עם הספק גם בשנת ההסכם" 

יתווסף: "ולמעט אם העיכוב באספקה נגרם 
כתוצאה מנסיבות שאינן באחריות ו/או 

 בשליטת הספק ו/או בשל אירוע כוח עליון".

 מקובל

5 2 3.5.6 

, בנוסח  3.5.6מבוקש כי יתווסף סעיף 
הבא: "מוסכם על הצדדים כי אם וככל, שמי 

דדים לא יעמוד באיזו מהתחייבויותיו מהצ
מכוח בל"ם זה, בכל עת במהלך תקופת 

תוקפה של ההתקשרות בין הצדדים, 
מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה 

ידועה לו במועד ההתקשרות בין הצדדים, 
ואשר מקורה בנסיבות או אירועים שאינם 
ולא יכולים להיות בשליטתו )לעיל ולהלן: 

העמידה בהתחייבות לא  "כוח עליון"(, אי
תהווה הפרה של הוראות הבל"ם על ידי 
אותו הצד והוא לא יחויב בכל פיצוי ו/או 

 שיפוי שהוא בגין כך.

 מקובל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו 
באירועים הבאים מצב של כוח עליון: אסון 

טבע; מצב מלחמה; גיוס כללי הגורם 
מחסור באספקת למחסור בכוח אדם; 

חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינו בשליטת 
מי מהצדדים ; תקלה במתקן ייצור הגזים 
של הספק שאינה בשליטתו של הספק או 

שלא נגרמה עקב רשלנות של הספק 
והגורמת להשבתת הייצור; תקלות 

באספקת החשמל באתר מתקן הייצור של 
 הספק שאינן בשליטתו; 

הייצור של  הפרעות באספקת מים למתקן
הספק שאינן תלויות בספק; שביתה או 
השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים( 

דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד 
 להסכם); שביתה או השבתה בנמלי ישראל 

 והדבר ייבחן בכל מקרה לגופ
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 מענה שאלה סעיף עמ' מס"ד

   
)יבשתי, ימי או אווירי(; הפרעות בייצור 

ואספקת הגז אצל ספקים בחו"ל או ביבוא 
 לישראל".

 

6 4 6.3 

"על המציע להחזיק  -נבקש לשנות ל
בביטוחים נאותים לצורך מתן השירותים 
ו/או ביצוע העבודות הנדרשות בהתאם 
לתנאי ההתקשרות אשר יהיו בהתאם 

 לנוסח אישור הביטוח המצורף למכרז זה"

המציע להחזיק כדי להימנע מאי הבנות, על 
בפוליסות המפורטות בנספח המצורף 

 למסמך זה.
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 ביטוח -נספח א' 
 
לערוך ולקיים,  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .1

למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך 
ם , את הביטוחים בהתאם לתנאי)להלן: "התקופה הנוספת"( מסיומולפחות שנים נוספות  שלוש

 :להלןולסכומים כמפורט 
למקרה ובמצטבר  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1.1

 . לתקופת ביטוח שנתית
 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 

 321 המזמין -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 

 302 צולבת אחריות

 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

לעובד, למקרה ובמצטבר  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1.2
את המזמין כמבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול 

 (.319יף סעקוד ) של מי מעובדי הספק
למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 000,0008,, בגבול אחריות של המוצרביטוח אחריות  .1.3

 ביטוח שנתית. 
 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 

הנובעת  המזמין הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריות
 מאחריות הספק עקב המוצרים

304 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 

 332 חודשים 12 –ופת גילוי תק

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו מוותרים  לביטוחי המזמיןוקודמים ראשוניים כל ביטוחי הספק יהיו  .1.4
 (.328סעיף קוד ) המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין

חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל  ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או .1.5
 (. 306סעיף קוד הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .1.6
 פי הפוליסה ו/או על פי דין.הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על 

הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע  עלהמזמין, מצד ללא צורך בכל דרישה  .1.7
, 1נספח א'התקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כההסכם וכתנאי מוקדם ל

להמציא לידי הספק  על, תום תקופת הביטוחב מיד. הספק כשהוא חתום בידי מבטחי
ק לתקופת ביטוח המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספ

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל 
הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג אישור 

 ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.
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 לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחיםהספק  עלכן  .1.8
מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם 

חובה לכל כלי הרכב ביטוח ככל שרלוונטי, מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ו
כן . המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי המזמין

ישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, ביטוח אחריות כלפי צד שלמתחייב הספק לערוך 
 למקרה.₪  600,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  הספקמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .2
מנוע מלהעלות כל מצהיר ומאשר כי יהיה  הספק. הספקבבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ם המזמיןמטע/או מי ו המזמיןטענה כלפי 
למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור  .3

המצאת לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו. 
תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק  ההינבהתאם להוראות ההסכם אישור עריכת הביטוח 

לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות 
 הספק על פי הסכם זה.

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא לחצרי  עם המזמיןמטו/או מי  המזמיןפוטר את  ספקה .4
אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק ל כוכן בגין /או המשמש לצורך מתן השירותים, ו המזמין

ם מטעו/או מי  המזמיןכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי לספק ולא תהיה לרכוש כאמור, 
ל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם יהאמור לע בגין אובדן ו/או נזק כאמור. המזמין

 בזדון.לנזק 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  .5

לדאוג כי בידי  הספק, מתחייב הספק/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הסכם זה ו
 .  ההולמות את אופי והיקף ההתקשרותקבלן המשנה פוליסות ביטוח 

ו/או חברות  המזמיןר", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא מובהר בזאת, כי "מבקש האישו .6
 . למזמין בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה
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 'א נספח .2

 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

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

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה יאופ מבוטחה בקש האישורמ

  מקסימה :שם אוניברסיטת בר אילן :שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 :מען רמת גן :מען

 

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 קבלנים וקבלני משנה 307 ₪  4,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 לתביעות המל"ל כיסוי  315
מבוטח נוסף בגין  321

מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור –

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328

 

ויתור על תחלוף  309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  319
וייחשב כמעבידם של מי 

מבקש  –ח מעובדי המבוט
 האישור

 ראשוניות 328

ויתור על תחלוף  309 ₪  8,000,000     אחריות המוצר
 לטובת מבקש האישור

הרחב שיפוי לטובת  304
מבקש האישור בגין 

אחריותו הנובעת מאחריות 
 המבוטח עקב המוצרים

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג'

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332
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 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
 

        אחר

 

 :פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(

046 ,053 ,070 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח אחרל יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 


