 61נובמבר 0202
כ"ט חשון תשפ"א
לכבוד
המציעים המתמודדים במכרז /002/2/
בפרסום באתר האינטרנט של האיגוד

הנדון :תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז מס' /0-2/2/
למתן שירותי כ"א כללי בחופי איגוד ערים כינרת

חלק א'
מצ"ב חלק א' של מסמך תשובות לשאלות ששאלו המציעים.

חלק ב' של מסמך תשובות לשאלות המציעים יועלה לאתר בהמשך.
תשומת לבכם להמשך הפרסומים באתר האינטרנט.
.6

נספח ביטוח – נספח א'  -סעיף  - 4.5הדרישה לביטוח אחריות מקצועית אינה מובנת ועל כך נבקש
לבטלה
תשובה:
המזמין לא מוותר על ביטוח אחריות מקצועית.

.0

נספח ביטוח – נספח א'  -סעיף  - 0..8נהוג כי נספח הביטוח מועבר כשהוא חתום רק על ידי הזוכה.
נבקש לבטל את הדרישה לצירוף אישור קיום ביטוחים נספח א' לחוזה
תשובה:
על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בנספח א' כשהוא חתום ע"י
המציע וע"י חב' ביטוח .אישור זה הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת של המציע להוציא
אישור כזה ,כמופיע במסמכי המכרז ,במידה וזכה המציע במכרז.
המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח  /סוכן הביטוח המורשה חתימה ע"י חברת הביטוח.
מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא ,בשלב זה.

.3

נספח א'  -סעיף  , 5שורה  8מבוקש למחוק " סטנדרטי" ולכתוב " של ." ₪ 5//,///
תשובה:
מאושר.

 .4נספח א' -בסיפא מבוקש להוסיף " שיפוי ינתן על פי פסק דין שביצועו לא עוכב הקובע את חבות
הקבלן על פי דין כאמור בסעיף זה .המזמין יודיע לקבלן מידית אודות כל תביעה ו0או דרישה שיקבל
מתובע כלשהו ,ישתף פעולה עם הקבלן ויאפשר לקבלן לנהל את ההגנה ו0או המו"מ לפשרה ולא
יתפשר ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב זאת כתנאי לשיפוי  0כאמור".
תשובה:
בקשה נדחית .הסעיף קובע את אחריות הקבלן ביחס לנזקים שנגרמו על ידי קבלני המשנה מטעמו.
ככל שהקלן בוחר להתקשר עם קבלני משנה לצורך מתן השירותים ,אחריותו כלפי המעשים/
המחדלים שלהם היא בלעדית .המזמין מתקשר עם הקבלן בלבד .ככל שהקבלן אינו מתקשר עם
קבלני משנה אין לסעיף רלוונטיות.

 .5נספח א'  -סעיף  - ./שורה  2במקום המילים " לביטוחים הנ"ל" מבוקש לכתוב " לביטוחי
הקבלן".
תשובה:
כל הביטוחים "הנזכרים לעיל" והמפורטים בנספח הביטוח הינם "ביטוחי הקבלן" .ככל שהכוונה היא
לביטוחים הנערכים על ידי קבלנה משנה מטעם הקבלן ,האמור מוסדר בסעיף  8לנספח הביטוח.
 .1סעיף  .4למכרז (תנאים לחתימת חוזה) –
א .נבקש לוותר על הדרישה להמצאת פוליסות הקבלן ולהסתפק בהמצאת אישור עריכת ביטוח
חתום כאמור בסעיף  ....למכרז .בהתאם לכך ,נבקש להחליף את המילים" :המצאת פוליסות
ביטוח לפי האישור הביטוחי" ...המזמין"" במילים" :המצאת אישור עריכת ביטוח בנוסח
המצ"ב כנספח א' .לחוזה ,חתום על ידי מבטחי הקבלן הכל כמפורט בחוזה".
ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש:
א ...כי הפוליסות יועברו רק במידה ואין באישור עריכת הביטוח החתום את המידע הנדרש
למזמין.
א .2.כי יועברו רק חלקי הפוליסה הרלוונטיים להתקשרות נשוא הסכם זה וללא סממנים
מסחריים".
תשובה:
פוליסות הביטוח יועברו בהתאם לבקשת המזמין ,וככל שאישורי הביטוח לא יספקו את דעת המזמין.
 .7נספח א' – ביטוח ,שורה -.נבקש להוסיף לפני המילים" :את הביטוחים" את המילים" :באמצעותו
ו0או באמצעות מי מטעמו".
תשובה:
מאושר.
 .8נספח א' – ביטוח ,נבקש להוסיף לאחר המילים" :על ידי הקבלן" את המילים" :אך לא לפני יום
.".....2/
תשובה:
ככל שהמציע יזכה ,ומועד תחילת מתן השירותים אינו מוקדם למוד זה ,ניתן יהיה לאשר זאת
נקודתית.
.9

נספח א' – ביטוח ,שורה  - 5נבקש להחליף את המילים" :וכל עוד  ...דין" במילים" :ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית גם למשך שנתיים לאחר תום תקופת החוזה".
תשובה:
מאושר אך למשך שלוש שנים לאחר תום תקופת החוזה.

 .62נספח א' – ביטוח ,נבקש להוסיף לאחר המילים" :על כל ביטוחי הקבלן" את המילים" :למעט
ביטוחי הרכב".
תשובה:
מקובל ,למעט לעניין הוראה  5.0לנספח א' (ויתור על זכות השיבוב) ,אשר תחול גם על ביטוחי הרכב
(למעט ביטוח חובה).
 .66נספח א' – ביטוח ,שורה -.נבקש למחוק את המילים" :והבאים מטעמו".
תשובה:
לא מאושר

 .60נספח א' -שורה -.-2נבקש למחוק את המילים" :ו0או כל מי שהמזמין התחייב ...ראשוני לגביו".
ככל וישנם גורמים מטעם המזמין אשר נדרשת ראשוניות לגביהם נא ציינו את הגורמים במפורש
ההגדרה רחבה מידי ולא ניתן לעמוד בה.
תשובה:
עובדים ,מנהלים ,נותני שירותים ,מבקרים ,לקוחות ,רשות מקומית ,קבלני משנה.
 .63בהמשך לשאלה  -.5נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :בכל בקשר לשירותים נשוא החוזה".
תשובה:
מאושר.
 .64נספח א' – ביטוח ,נבקש כי סעיף זה יחול רק לגבי ביטוח הרכוש.
תשובה:
הבקשה נדחית.
 .65נספח א' – ביטוח – נבקש להחליף את המילים" :ו0או הבאים מטעמו" במילים" :ו0או עובדיו
ומנהליו".
נבקש למחוק את המילים" :ו0או כל מי שהמזמין ...כלפיו" .הדרישה רחבה מידי ואינה תואמת
נוסח "ביט"-ככל וישנם גורמים מטעם המזמין לטובתם נדרש ויתור נבקש לציינם מפורשות.
תשובה:
ראו התייחסות לשאלות 66-63 :
 .61נספח א' – ביטוח ,נבקש למחוק את המילים" :על הקבלן לוודא כי" .
תשובה:
בקשה נדחית.
 .67נספח א' – ביטוח  -נבקש להחליף את המילים" :אולם מובהר ...דין" במילים" :אולם אין בביטול
החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המפעיל על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א –
.".80.
תשובה:
הבקשה מאושרת.
 .68נספח א' – ביטוח ,שורה -8-4נבקש למחוק את המילים" :מובהר ,כי הקבלן ...דין".
תשובה:
בקשה נדחית.
 .69ככל והבקשה לעיל תידחה נבקש להחליף את המילים" :מובהר ,כי הקבלן ...דין" במילים" :הקבלן
יהיה רשאי לערוך כל ביטוח נוסף ו0או משלים אשר יידרש לדעתו בקשר להסכם זה".
תשובה:
ראו המשך הסעיף ,המתייחס לכך.

 .02נספח א' – ביטוח ,שורה -.נבקש להחליף את המילים" :ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים
הפועלים מטעמו" במילים" :ובשם עובדיו ומנהליו".
תשובה:
בקשה נדחית .בהתקשרויות הקבלן עם קבלני המשנה מטעמו ,עליו להכניס סעיף דומה.
נספח א' ביטוח ,שורה -2נבקש להחליף את המילים" :ומי מטעמו" במילים" :ועובדיו ומנהליו
תשובה:
המילים "ומי מטעמו" יוחלפו במילים " :ועובדיו ומנהליו וכן קבלני משנה מטעמו (בכפוף לפטור
מקביל כלפי הקבלן)".
 .06שורה -2-8נבקש למחוק את המילים" :וכל מי שהמזמין ...מקרה ביטוח" .הדרישה רחבה מאוד
נבקש לציין במפורש אם ישנם גורמים מטעם המזמין לגביהם נדרש הפטור.
תשובה:
עובדים ,מנהלים ,נותני שירותים ,מבקרים ,לקוחות ,רשות מקומית ,קבלני משנה.
 .00נספח א' – ביטוח  -שורה -8נבקש להחליף את המילים" :על פי הביטוחים שייערכו על ידו"
במילים" :על ביטוח הרכוש שייערך על ידו כמפורט באישור עריכת הביטוח"(.לא מקובל לדרשו
פטור לגבי ביטוחי חבויות).
תשובה:
הבקשה נדחית .מקובל לדרוש.
 .03נספח א' -ביטוח  -שורה -5-4נבקש למחוק את המילים" :או בגין כל נזק ...מטעמו".
תשובה:
הבקשה נדחית ,על הקבלן לבטח את הרכוש שלו .המזמין אינו אחראי לנזקי רכוש.
 .04נספח א' ביטוח -שורה -4נבקש למחוק את המילים" :וכן בגין כל נזק ו0או אובדן תוצאתי".
תשובה:
הבקשה נדחית ,על הקבלן לבטח את הסיכונים והנזקים האפשריים לרכוש שלו.
 .05נספח א' ביטוח  -שורה -4נבקש להחליף את המילים" :וכל הבאים מטעמו" במילים" :וכל מנהליו
ועובדיו".
תשובה:
המילים "וכל הבאים מטעמו" יוחלפו במילים" :עובדים ,מנהלים ,נותני שירותים ,מבקרים ,לקוחות,
רשות מקומית ,קבלני משנה".

 .01נספח א' – ביטוח ,נבקש למחוק את המילים" :או צדדים שלישיים" .ההגדרה לא ברורה לא ברור
למי הכוונה פרט לקבלני משנה.
תשובה:
כל נותני שירות אחרים ,נותני שירות שאינם בשכר וכו' .הבקשה נדחית.

 .07נספח א' – ביטוח  -נבקש להחליף את המילים" :נספח זה" במילים" :נספח א'.".
תשובה:
הבקשה נדחית .יש לעמוד בדרישות נספח הוראות הביטוח (נספח א') וכן בדרישות נספח א' 6אליו
מפנה נספח א'.
 .08נספח א' -ביטוח ,נבקש להחליף את המילה" :המחויבים" במילה" :המתאימים".
תשובה:
בקשה נדחית.
 .09נספח א' ,ביטוח  ,סעיף  - ./ - 8נבקש להחליף את המילה" :בלעדית" במילים" :על פי הסכם זה".
נבקש למחוק את המילים" :וצדדים שלישיים".
נבקש למחוק את המילים" :והקבלן ישפה ...ובין אם לאו".
נבקש למחוק את המילים" :ובכל עלות אחרת הקשורה".
תשובה:
הבקשות נדחות.
 .32נספח א'  – .אישור קיום ביטוחים ,מבקש האישור-נבקש להוסיף ח.פ .ומען האיגוד.
תשובה:
מען -בניין מכבי אש צמח ,ח.פ 526422122
 .36נספח א' – אישור קיום ביטוחים -נוסח ומהדורת הפוליסה-נבקש להוסיף לאחר המילים:
"מנוביט" את המילים" :או כל נוסח מקביל".
ביטוח רכוש-בסכום נבקש לרשום" :כמפורט בפוליסה".
ביטוח רכוש-נבקש למחוק את קוד -825הקבלן מבטח את רכושו ואין כל סיבה שהמזמין יהיה מוטב
לתגמולי ביטוח לגבי רכוש הקבלן.
ביטוח צד ג' ,ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית-נבקש לציין לאחר גבול האחריות את
המילים" :למקרה ולתקופה".
ביטוח צד ג'-נבקש למחוק את קוד  8/5ולהסתפק בקוד .82.
ביטוח צד ג'-נבקש למחוק את קוד ( -8/3קבלנים וקבלני משנה) .הפוליסה אינה מכסה את חבותם
הישירה של קבלנים וקבלני משנה אלא רק את חבות הספק בגינם ועל כן נבקש המחיקה שכן מלל
הקוד לא תואם לנוסח הכיסוי ב"ביט".
ביטוח חבות מעבידים -נבקש למחוק את קוד  8/5ולהסתפק בקוד .8.8
פירוט השירותים-נבקש להוסיף קוד -/88כוח אדם.
ביטול0שינוי הפוליסה-נבקש להחליף את המספר  ./ב.8/-
תשובה:
מאושר.
 .30ביטוח רכוש-נבקש למחוק את קוד  8/0או לציין את שם וכתובת הגורם האחר לגביו מבקשים ויתור
כנדרש בהוראות האישור האחיד על פי הוראות הפיקוח על הביטוח.
תשובה:
ניתן למחוק את קוד 328

 .33ביטוח צד ג'-נבקש למחוק את קוד  8/8שכן מדובר בביטוח חבות.
ביטוח צד ג'-נבקש למחוק את קוד -828שכן הכיסוי של הקבלן הינו על פי פוליסת "מגדל ביט"
(לרבות חריגיה למשל למעט החלק עליו פועלים במישרין) ומלל הקוד אינו תואם את הכיסוי
בפוליסה.
ביטוח חבות מעבידים-נבקש למחוק את קוד  8/8שכן מדובר בביטוח חבות.
אחריות מקצועית -נבקש למחוק את קוד  8/8שכן מדובר בביטוח חבות.
תשובה:
לא מאושר.
 .34שאלה:
נספח ביטוח סעיף  - 5הקבלן לא צריך לספק לרכבים במסגרת מכרז זה ,מדוע נדרש לבטח רכבים ?
נא לתקן סעיף זה.
תשובה:
ביטוחי הרכב הינם דרישה סטנדרטית שנועדה להבטיח כי לקבלן ביטוחים לכיסוי חבותו במקרה של
תאונת דרכים (ביטוחה חובה כנדרש ע"פ חוק) וכן ביטוח לנזקי רכוש כלפי צדדים שלישיים .אין כל
קשר לעובדה שהקבלן אינו מספק רכבים .די בכך שהוא נוהג ברכב כדי לעמוד בדרישה זו ,בוודאי אם
הוא מגיע לאתר מתן השירותים ברכב.
 .35שאלה:
נספח ביטוח  -נבקש לתקן את הנספח ולהבהיר כי אחריות הספק הינה בקשר לאספקת שירותי כח
אדם ולא עבור ביצוע העבודה .ראו למשל בס"ק  " .2..למען הסר ספק ,הרי במקרה של הפרת איזו
חובה מהחובות המפורטות לעיל-הקבלן מתחייב כי ישפה את הממין על חשבונו ,בגין כל
אובדן0חוסר0תקלה0בלאי0נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרם לרכוש ו0או.
תשובה:
הפניה אינה ברורה .אחריות הקבלן הינה בגין השירותים המסופקים על ידו .כמו כן ,ככל שהקבלן
גורם נזק למזמין או לכל צד שלישי אחר ,לרבות נזק רכוש ,עליו לשפות את המזמין וכל צד שלישי
אחר בגין אותו נזק.

חלק ב' של מסמך תשובות לשאלות המציעים יועלה לאתר בהמשך.
תשומת לבכם להמשך הפרסומים באתר האינטרנט.
בברכה,
דנה בכר
מנהלת אגף מינהלת הכינרת
רשות ניקוז כינרת

