
 לאספקת מחשבים נייחים למכללה05/2021' מכרז פומבי מס

מענה המכללה לשאלות הבהרה

סעיף במסמכי ד"מס
המכרז

התייחסות מכללהפירוט השאלהנספח

.מיידי נבקש הבהרתכם תוך כמה זמן בכוונתכם להזמין את המחשביםכלליכללי1

. מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לנזקים הינה אחריות על פי דין ולנזקים ישירים בלבדכלליכללי2
. מבוקש להבהיר כי חבות הספק מוגבלת לסך התמורה השנתית ששולמה בפועל על ידי המכללה, כמקובל בתחום

או מי /או זדון של הבנק  ו/או מחדל ו/הפגיעה נגרמו כתוצאה ממעשה ו/נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול במידה והנזק, כמו כן
.מטעמו

לרבות , אחריות הספק למוצר הינה כמוגדר בתנאי המכרז
ובהתאם למענה זה לשאלות '  ונספח ב13.4-13.6בסעיפים 
.  ההבהרה

.מעבר לכך אין שינוי במסמכי המכרז

הינו נספח הביטוח ואינו נחתם ' נספח ד.  בלבד1'אישור הביטוח הינו נספח ד+". 'נספח ד: "נבקש למחוק את המילים-שורה שניה         .אמסמכי המכרז311
. בשום שלב על ידי חברת הביטוח

להסכם ' וכן אישור על רכישת פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ד: "נבקש למחוק את המילים-8-9שורה          .ב
.  חתום על ידי חברת הביטוח1'משתמע מנוסח זה שיש להמציא אישור נוסף מעבר לאישור הביטוח נוסח ד". ההתקשרות

הינו נספח ' נספח ד. (1'ד)אין באפשרות הזוכה להמציא אישור חתום מחברת הביטוח למעט בנוסח אחיד בהתאם להוראות הפיקוח . ג
ככל ובקשה זו לא תאושר נבקש הבהרה לגבי מהו אותו אישור אשר יש . ביטוח עליו יחתום הזוכה אך חברת הביטוח לא תוכל לחתום עליו

.1'להמציא בנוסף לנספח ד

מובהר כי המציע הזוכה לא יידרש להציג למכללה , למען הסר ספק
אלא לחתום עליו '  ידי חברת הביטוח של נספח ד-אישור חתום על

.בעצמו

.אין שינוי במסמכי המכרז. ימי עבודה30נבקש להבהיר האם אפשר להעמיד את התקופה על מסמכי המכרז413.2

לפיכך נוצרת בעיה . לאור מחלת הקורונה ועקב חוסר בחומרי גלם,  אצל כל היצרנים, קיימת ירידה ניכרת בייצור ציוד מחשוב בעולםמסמכי המכרז513.3
.בהתחייבות המתבקשת על ידכם והקנסות העלולים להינתן עקב אי עמידה בזמן האספקה הנדרש

נבקשכם להוריד סעיפים אלו או לפחות להתנות את מתן הקנסות בפגישה עם הספק ובחינת מאמציו הממוסמכים בהזמנות לביצוע 
.אספקות הציוד כבקשתכם

 למסמכי המכרז אשר נוסחו 13.3המכללה מורה על עדכון סעיף 
:יהיה כדלקמן

יחייב את , איחור באספקת הטובין מעבר לתאריך הנקוב בהזמנה
 מהסך הכולל של ההזמנה בגין 0.25%הזוכה בתשלום פיצוי בסך 

להנחת דעתה של , אלא אם הזוכה יוכיח, כל יום של איחור
כי האיחור נגרם מנסיבות אשר , המכללה ובהתאם לשיקול דעתה

אינן תלויות בו וכי הוא נקט בכל האמצעים לעמידה במועדי 
במידה והזוכה יאחר . אספקת הטובין כנדרש במסמכי המכרז

יחושב תשלום הפיצוי ביחס לחלק , באספקת חלק מהטובין בלבד
. הטובין שלא סופק במועדו

מבלי לפגוע בזכותה של המכללה לתבוע כל סעד אחר המגיע , זאת
פ דין ומבלי לגרוע מכל טענה של המכללה בדבר הפרה "לה ע

.יסודית של ההסכם

הציוד מגיע . אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ומורכבת וחווים עיכובים גדולים באספקת ציוד כללי ובמיוחד ציוד מחשוב- קנסות ופיגוריםמסמכי המכרז613.3
. ל ולעיתים תוך כדי עיכוב גדול"מחו

 0.25%אך לא להפעיל את מנגנון תשלום פיצוי בסך , לעשות את המקסימום באספקת ההזמנות , ל "אנו מבקשים להחריג את התקופה הנ
.......בגין כל יום של איחור

. לעיל5' ראו המענה לשאלה מס

.0.1%מבוקש להעמיד את גובה הפיצוי על . 1מסמכי המכרז713.3
.מבוקש לקבוע תקופת חסד של שבוע ימים בטרם הפעלת הפיצוי, לחילופין. 2
מבוקש  להוסיף סעיף קורונה והגדרת המגיפה ככוח עליון , בנוסף ולאור קיומה של מגיפת הקורונה וחוסר הוודאות הקיים בתקופה זו. 3

לפיו צד לחוזה יהא מוגן במקרה בו ההפרה שהיא תוצאה , 1971- א"תשל (תרופות בשל הפרת חוזה) לחוק החוזים 18וזאת בהתאמה לסעיף 
.של סיכול החוזה מנסיבות חיצוניות כגון כוח עליון

מעבר לכך אין שינוי במסמכי .  לעיל5' ראו המענה לשאלה מס
.המכרז



רכיב /ציוד/או קלקול במערכות/או פגם ו/או תקלה ו/האחריות לא תכלול טיפול בנזק ו, נבקש להבהיר האם ניתן כי כמקובל בתחוםמסמכי המכרז813.4
:אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן ("הציוד: "להלן)מרכיביהם 

.שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד        .1
שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות של המכללה על ידי גורם , ביצוע עבודה       .2

.כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו
.י הספק"חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע, שימוש בתוכנה       .3
הפרעות , נזק בשל אש או מים, שימוש לא נכון, הזנחה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, תאונה, מעשה זדון, פגיעה מכוונת, השחתה       .4

.י הספק  או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק"ביצוע עבודה או שינויים שלא ע, חשמליות
.תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה        .5
או בשל כל רשת תקשורת אחרת /או תקלות שיגרמו בשל מערכות המכללה  ו/או ניתוקים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/הפסקות ו       .6

. או כל מרכיב תקשורת אחרת/לרבות האינטרנט ו
.אפילקציות של המכללה

מקובל באופן חלקי אחריות הספק למוצר לא תכלול מקרה של 
בלאי או תקלה שנגרמו עקב שימוש או הפעלה לא נכונים של 

תאונה , מעשה זדון, פגיעה מכוונת, השחתה מכוונת, הציוד
נזק בשל אש או , פ הוראות היצרן"שימוש לא ע, פגעי טבע, מכוונת

או /או הפרעות ו/מים או בשל הפרעות חשמליות לרבות הפסקות ו
או תקלות שייגרמו בשל מערכת המכללה /או ניתוקים ו/שיבושים ו

.או רשת התקשורת/ו

ובכך , שהרי ההצעה מפרטת את אופן המענה למפרט– נבקש שבמקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין המפרט יגברו הוראות ההצעה מסמכי המכרז913.7
כי בכל הקשור לנושא טכני , כמקובל בחוזי מחשוב, כמו כן נבקש לקבוע. שההצעה זכתה היא למעשה קיבלה את אישור המזמין לתוכנה

.או מקצועי נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על כללי/ו

הבקשה אינה ברורה שכן אין הפניה למפרט או לנספחים 
מטעם זה אין שינוי במסמכי המכרז ומובהר כי . ספציפיים

.המציעים מחויבים לעמוד בכל תנאי המכרז

אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל , והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, התמיכה, שירותי האחריות" נבקש להוסיף כי מסמכי המכרז1014
ביצוע עבודה או שינויים  (2).   המערכת או של כל חלק מהם/שימוש או הפעלה לא נכונים של המוצר (1): המקרים המפורטים להלן

שימוש  (3). ובכלל זה ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו, במערכת או בתוצרים או בכל חלק מהם
כוח עליון או פגעי טבע , תאונה, מעשה זדון (4). י הספק"מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו ע, מדיה, חומרה, בתוכנה

תחזוקה או כיול לקויים או  (5). הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, נזק בשל אש או מים, הזנחה, למיניהם
הפסקות  (8). הובלה שלא על ידי הספק (7). תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה (6). בלתי נאותים

או בשל כל רשת /או רשת הטלפונים הציבורית ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המזמין ו/או ניתוקים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/ו
תקלות /(end of support)י היצרן "תקלות בתוכנה שאיננה נתמכת ע (9)או כל מרכיב תקשורת אחר /תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו

כפי האחריות הסטנדרטית '  תוכנה של צד ג/נבקש להבהיר כי  לגבי מוצר חומרה, בנוסף  .(End of life)י היצרן "בחומרה שאיננה נמכרת ע
הספק מספק את . אחריות הספק לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות היצרן בהתאם לתנאי הרשיון. הניתנת על ידי היצרן למוצר

תוכנה אלא בהתאם ובמגבלות אחריותו /  והוא אינו יכול להיות אחראי לכל פגם שיתגלה במוצרAS ISב כפי שהן "התוכנה וכיו/ההמוצר
.כן יש להבהיר כי תקופת האחריות של חבילות תוכנה תחל במועד אספקת התוכנה. של היצרן

מעבר לכך אין שינוי במסמכי .  לעיל8' ראו המענה לשאלה מס
.המכרז

/  ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון וכי במקרה של סיכול14מבוקש להבהיר כי חילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת מסמכי המכרז1117.1
.הערבות לא תחולט,  קשורות בספק/או בשל נסיבות שאינן תלויות/כוח עליון ו

.אין שינוי במסמכי המכרז

.אין שינוי במסמכי המכרז.מבוקש להעמיד את התקופה על ימי עסקיםמסמכי המכרז1217.3

.אין שינוי במסמכי המכרז.למען הסדר נבקש כי המכללה תבדוק את הטובין עם אספקתם אחרת לא ניתן יהיה להוכיח את מועד היווצרות הנזקמסמכי המכרז1313.6.1

הצעת - 'נספח א141.3
מחיר

 ?Chipsetהאם קיימת דרישה מינימאלית של 
?האם נדרש מקלדת ועכבר עם המחשבים  

  ?DVDהאם נדרש כונן אופטי כגון 
מהם חיבורי המסך המבוקשים על לוח האם של המחשב

 CHIPSETעל ה .  ומעלה10ישנה דרישה למעבד מדור . א. 
לא . ג.   אבל לא חובה, עדיף שכן.  ב.  להתאים למעבד המוצע

לפחות חיבור אחד אנלוגי ואחד דיגיטליאין שינוי בנספח . ד.  חובה
הצעת מחיר- 'א

הצעת - 'נספח א151.3.2
מחיר

.  לפחות סלוט אחד פנוי לשדרוגים עתידיים- לפי הרשום במכרז כמה סלוטים של זיכרון נדרש
 יחיד STICKכלומר יכול הספק להתקין את כל הזיכרון ב 

ים STICKולהשאיר מקום פנוי אחד ויכול להתקין ב שני 
.ולהשאיר שני מקומות פנויים

הצעת - 'נספח א161.3.5
מחיר

.   כלשהיWindowsציינתם גירסת - מערכת הפעלה 
?  של יצרן המחשב OEM בגירסת  Windowsהאם נדרש רישוי 

מבחינת הרישוי מיקרוסופט אינה מגבילה  - WINDOWSכל 
הצעת המחיר- 'אין שינוי בנספח א. אותנו לגירסה כזו או אחרת

הצעת - 'נספח א17
מחיר

לא מקובלב ביום הוצאת החשבונית"אנא אישורכם להגיש הצעת המחיר בשער היציג של דולר ארה

מקובל.' בנספח ד1 שנים נוספות בהתאם למפורט בסעיף 3-מבוקש כי ההתחייבות ביחס לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה תהיה ל'נספח ב8סעיף 18



הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק הינן כמפורט , י הסכם זה"מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ: "נבקש להחליף סעיף זה במילים         .א'נספח ב198
".ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו" המצ1'וד' בנספחים ד

למשל תקופת . סעיף זה סותר חלק מההוראות בנספחים אלו, בנוסף.  ומדובר בכפילות1'ד-ו' כל הוראות הביטוח מפורטות כבר בנספחים ד
.  שנים3 שנים ובנספח ד הינה 4משך החזקת פוליסת אחריות מקצועית הינה 

:נבקש, ככל והבקשה לעיל לא תאושר      .1.א   
".או על פי דין/ו: "נבקש למחוק את המילים-1שורה    .א.1.א    

".או באמצעות מי מטעמו/באמצעותו ו: "את המילים" לערוך ולקיים: "נבקש להוסיף לאחר המילים-1שורה    .ב.1.א               
".משולבת עם ביטוח חבות המוצר: "את מילים" ביטוח אחריות מקצועית: "נבקש להוסיף לאחר המילים-2שורה     .ג.1.א         

".שנתיים: "במילה"  שנים4: "נבקש להחליף את המילים-3שורה    .ד.1.א               
.' לנספח ד1 שנים כאמור בסעיף 3-נבקש כי התקופה תקוצר ל, ככל והבקשה לעיל תידחה.1.ד.1.א                         

. הנוסח יישאר כפי שהוא בנספח ללא המחיקות המבוקשות 
 שנים3התקופה הנוספת של אחריות מקצועית תעמוד על 

אישור עריכת 20
- 1'נספח ד)הביטוח 

(אחריות מקצועית

אישור - 1'נספח ד
קיום ביטוחים

:מבוקש כי
.321 יצוין קוד 304במקום קוד . א
לא ניתן , בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על הביטוח, כידוע לעורך המכרז. ההתייחסות לתאריך הרטרואקטיבי תמחק מאישור הביטוח. ב

.להוסיף התייחסות לתאריך הרטרואקטיבי באישור עריכת הביטוח

יחד עם זאת ניתן יהיה לקבל קוד . הנספח יישאר בנוסחו המקורי 
תאריך רטרואקטיבי לא יימחק . 304 במקום 321

אישור עריכת 21
- 1'נספח ד)הביטוח 

(חבות המוצר

אישור - 1'נספח ד
קיום ביטוחים

:מבוקש כי
. יימחק309קוד . א
לא ניתן , בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על הביטוח, כידוע לעורך המכרז. ההתייחסות לתאריך הרטרואקטיבי תמחק מאישור הביטוח. ב

.להוסיף התייחסות לתאריך הרטרואקטיבי באישור עריכת הביטוח

.אין שינוי במסמכי המכרז

אישור עריכת 22
- 1'נספח ד)הביטוח 

('צד ג

אישור - 1'נספח ד
קיום ביטוחים

.אין שינוי במסמכי המכרז. יימחק309מבוקש כי קוד 

אישור - 1'נספח דגבול אחריות23
קיום ביטוחים

₪ מיליון 2מאושר גבול אחריות של ח" ש2,000,000נבקש שגבול אחריות ביטוח אחריות מקצועית  משולב עם חבות מוצר יהיה עד 

אישור -1'נספח ד24
קיום ביטוחים

אישור - 1'נספח ד
קיום ביטוחים

.' לנספח ד6נבקש כי שם מבקש האישור יהיה תואם את שם מבקש האישור הנדרש בסעיף "-שם מבקש האישור"         .א
".אחר"נבקש לסמן את -אופי העסקה         .ב
". שירותי: "במילים" מכרז: "נבקש להחליף את המילה" אחר"תחת           .ג
".מזמין שירותים"נבקש לסמן את -מעמד מבקש האישור.   ד

בעת - יחד עם זאת עבור הספק הזוכה.אין שינוי במסמכי המכרז
החתמת האישור על ידי חברת הביטוח עבור נקבל את האישור עם 

הערות אלו

אישור -1'נספח ד25
קיום ביטוחים

אישור - 1'נספח ד
קיום ביטוחים

למקרה ולתקופת : "נבקש להוסיף לאחר גבול האחריות את המילים-אחריות מקצועית, אחריות המוצר, אחריות מעבידים', צד ג         .א
".הביטוח

. הפוליסה אינה מכסה את אחריותם הישירה של קבלנים וקבלני משנה אלא אחריות המציע בגינם-307נבקש למחוק את קוד - 'צד ג         .ב
כך שהכיסוי " ביט"לעניין זה ולמציע קיימת פוליסה בתנאי ' קיימת התחייבות המציע בנספח ד. הקוד נתון לפרשנות ונבקש למחוק אותו

. לעניין זה ידוע
.  שכן מדובר בביטוח חבות309נבקש למחוק את קוד -אחריות מעבידים חבות המוצר', צד ג          .ג
נבקש לציין כי הביטוח הינו ביטוח חבות מוצר משולב אחריות מקצועית עם גבול -כותרת-אחריות המוצר ואחריות מקצועית         .ד

.אחריות משותף
. 321נבקש להוסיף לקודים את קוד -ביטוח אחריות המוצר         .ה
. חודשים6נבקש להחליף את תקופת הגילוי ל-332קוד , אחריות המוצר ואחריות מקצועית          .ו
הדרישה לא תואמת את נוסח ". _____: תאריך רטרואקטיבי: "נבקש למחוק את המילים-אחריות המוצר ואחריות מקצועית          .ז

.'ישנה התחייבות של המציע לעניין זה בנספח ד. האישור האחיד בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח
. הרחבת שיפוי כמקובל לביטוח זה-321 בקוד 304נבקש להחליף את קוד -אחריות מקצועית         .ח

.321ככל והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש להוסיף לקודים גם את קוד       .1.ח     

יחד עם זאת ניתן יהיה לקבל גבול . לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
משותף של אחריות המוצר ואחריות מקצועית ובמקרים בהם יוצג 

כמו כן .  חודשים 6גבול משותף ניתן יהיה לקבל תקופת גילוי של 
יתר הבקשות לא . 304 כחלופה לקוד 321ניתן יהיה לקבל קוד 

.מאושרות

אישור - 1'נספח ד18'  עמ1'נספח ד26
קיום ביטוחים

נבקש לאשר אחריות המוצר משולבת : בסוג הביטוח אחריות המוצר 
עם אחריות מקצועית

ניתן יהיה לקבל גבול משותף



אישור - 1'נספח ד18'  עמ1'נספח ד27
קיום ביטוחים

 לעיל26ראו תשובה לשאלה נבקש לאשר אחריות מקצועית משולבת עם חבות המוצר:בסוג הביטוח אחריות מקצועית 

אישור - 1'נספח דסוג ביטוח28
קיום ביטוחים

 לעיל26ראו תשובה לשאלה נבקש שביטוח אחריות מקצועית יהיה משולב עם חבות מוצר

אישור - 1'נספח דקוד ביטוח29
קיום ביטוחים

 לעיל26ראו תשובה לשאלה   לביטוח אחריות מקצועית  משולב עם חבות מוצר309נבקש להוסיף קוד 

הסעיף ימחק. מקובל.לא רלוונטי למכרז זה- נבקש להוריד את הייחסות ביטוח רכב ביטוח- נספח ד301.10

. לעיל30תת הסעיף לא קיים ובכל מקרה ראו תשובה לשאלה ".לחילופין רשאי המציע לכלול את פעילות קבלני המשנה עבורו בביטוחיו: "נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים הבאות. - 5תת סעיף ביטוח- נספח ד311.10

.אין שינוי במסמכי המכרז".על פי דין"ייכתב " או הנדרשים/הדרושים ו"מבוקש כי לאחר המילים ביטוח- נספח ד321.1

השירותים על פי המכרז הינם אספקת מחשבים ". ביצוע השירותים: "במילים" ביצוע העבודות: "נבקש להחליף את המילים         .אביטוח- נספח ד331.1
.נייחים לא מדובר בעבודות

. אין כל הגדרה של שירותים או עבודות בנספח הביטוח". נשוא המכרז: "במילים" נשוא נספח זה: "נבקש להחליף את המילים         .ב
".למעט מלאי שיבוטח לפי שוויו: "את המילים" ערך כינון: "נבקש להוסיף לאחר המילים          .ג
".הסיכונים המבוטחים: "במילים" הסיכונים המקובלים: "נבקש להחליף את המילים         .ד
. לא רלוונטי לעניין נספח הביטוח אלא רק לאישור הביטוח. (314, 313, 316)נבקש למחוק מהטבלה את מספרי הקודים          .ה
". גניבה: "נבקש למחוק מהטבלה את המילה          .ו
".אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון: "את המילים" התחלוף לטובת המכללה: "נבקש להוסיף לאחר המילים         .ז
".(309קוד סעיף ): "נבקש למחוק את המילים.       ח

.באשר ליתר הבקשות אין שינוי במסמכי המכרז. מאושר. א

.נבקש למחוק סעיף זה שכן אינו רלוונטי למתן השירותים         .אביטוח- נספח ד341.1
:נבקש, ככל והבקשה לעיל תידחה      .1.א      

".לאומי ו... את שאר הביטוחים: "למחוק את המילים      .2.א           
".שלא יפחתו מסך: "למחוק את המילים      .3.א                  
. 400,000₪-לשנות את גבול האחריות ל      .4.א                  

 יחול כאילו נערך הביטוח 4          נבקש כי תינתן האפשרות שלא לערוך את ביטוח הרכוש בכפוף לכך כי הפטור בסעיף 5.                  א
.במלואו

 30ראו תשובה לשאלה , 1.10ככל שהשהאלה מתייחסת לסעיף 
. לעיל

(' לנספח ד4סעיף )ממילא קיים סעיף פטור באשר לרכוש , בנוסף

.מקובל".שנתית"נבקש להוריד את המילה ביטוח- נספח ד351.2

:מבוקש כיביטוח- נספח ד361.2
.תמחק" שנתית"המילה . א
.תמחק (305קוד )הרחבת כלי ירייה . ב

.מקובל

או אובדן לגוף /לביטוח אחריות המציע על פי דין ישראלי בגין נזק ו: "את המילים" בגבול אחריות: "נבקש להוסיף לפני המילים         .אביטוח- נספח ד371.2
".או רכוש לצד שלישי עקב ביצוע השירותים נשוא המכרז/ו
".לתקופת הביטוח: "במילים" לתקופת ביטוח שנתית: "נבקש להחליף את המילים         .ב
חלק מהדרישות הן ללא חריג בפוליסה :". ההרחבות הבאות/את הכיסויים, בין היתר, הביטוח יכלול: "נבקש למחוק את המילים          .ג

. ולא כהרחבה או כיסוי
לא רלוונטי לעניין נספח הביטוח אלא רק לאישור . (305, 315, 307, 302, 322, 321)נבקש למחוק מהטבלה את כל מספרי הקודים          .ד

. הביטוח
הביטוח יורחב לשפות את המכללה כמבוטח נוסף בגין אחריותה : "במילים" המכללה... מבוטח נוסף: "נבקש להחליף את המילים         .ה

".או מחדלי המציע/למעשי ו
הביטוח לא יכלול חריג בדבר חבות המציע בגין וכלפי קבלנים : "במילים" קבלנים וקבלני משנה: "נבקש להחליף את המילים          .ו

". וקבלני משנה
אין כיסוי בפוליסה לאחריותם הישירה של קבלנים וקבלני משנה אלא רק חבותו של המציע בגינם ומלל הקוד נתון לפרשנות ועל כן נבקש 

.להחליפו
.לא רלוונטי לשירותים הניתנים על פי המכרז". כלי ירייה: "נבקש למחוק את המילים          .ז

אין שינוי במסמכי - באשר ליתר הבקשות. תמחק" שנתית"המילה 
המכרז



או חוק /ו [נוסח חדש]ביטוח אחריותו של המציע על פי פקודת הנזיקין : "את המילים" בגבול אחריות: "נבקש להוסיף לפני המילים         .אביטוח- נספח ד381.3
או מחלה מקצועית תוך כדי /או נזק נפשי ו/או נזק שכלי ו/או נזק גוף ו/בגין מוות ו, כלפי עובדיו, 1980-ם"האחריות למוצרים פגומים תש

".ועקב עבודתם
".לשפות: "במילה" לכלול: "נבקש להחליף את המילה         .ב
.לא רלוונטי לעניין נספח הביטוח אלא רק לאישור הביטוח. 319נבקש למחוק את קוד . ג

.אין שינוי במסמכי המכרז

מקובלח ולשלב את כל הקודים יחד תחת אותו סעיף" ש2,000,000נבקש לשלב אחריות מקצועית וחבות מוצר ולשנות את גבול האחרויות לעד ביטוח- נספח ד391.4

:מבוקש כיביטוח- נספח ד401.4
".משולב אחריות מקצועית"ייכתב " אחריות המוצר"לאחר המילים . א
.תמחק" שנתית"המילה . ב

מקובל.  לעיל ב26ראו תשובה לשאלה . א

.נבקש לציין כי הביטוח הינו ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית-כותרת         .אביטוח- נספח ד411.4
.  הינה פוליסה משולבת עם גבול אחריות משותף1.5- ו1.4לעניין זה נבקש להבהיר כי הפוליסה לעניין סעיף          .ב
או רכוש של /ביטוח לאחריות המציע על פי דין ישראלי בגין נזק לגוף ו: "את המילים" בגבול אחריות: "נבקש להוסיף לפני המילים          .ג

".או סופקו על ידי המציע או מי מטעמו/או שווקו ו/או טופלו ו/עקב מוצרים שיוצרו ו' צד ג
".לתקופת הביטוח: "במילים" לתקופת ביטוח שנתית: "נבקש להחליף את המילים         .ד
.לא רלוונטי לעניין נספח הביטוח אלא רק לאישור הביטוח. (332, 304)נבקש למחוק מהטבלה את כל מספרי הקודים          .ה
הביטוח יורחב לשפות את המכללה היה : "במילים" עקב המוצרים... הרחב שיפוי לטובת המכללה: "נבקש להחליף את המילים          .ו

, נמכרו, סופקו, תוקנו, שנגרם על ידי מוצרים שהורכבו, או רכוש צד שלישי/בגין נזק לגוף ו, ותוטל על המכללה אחריות על פי דין ישראלי
". על ידי המציע אשר המציע אחראי בגינם ובתנאי שיצאו מחזקתו של המציע

:נבקש, ככל והבקשה לעיל לא תתקבל       .1.ו       
".על פי דין ישראלי: "את המילים" מאחריות המציע: "להוסיף לאחר המילים    .א.1.ו                

"בתנאי שיצאו מחזקתו של המציע: "את המילים" עקב המוצרים: "להוסיף לאחר המילים     .ב.1.ו           
. חודשים6נבקש לצמצם את תקופת הגילוי ל          .ז
או אי תשלום פרמיה ובתנאי כי למציע לא קיים /למעט במקרה של מרמה ו: "נבקש להוסיף בסוף סעיף תקופת הגילוי את המילים         .ח

".כיסוי אחר המבטח את אותה החבות
".1.8.2021אך לא לפני : "את המילים" מתן השירותים: "נבקש להוסיף לאחר המילים-תאריך רטרואקטיבי         .ט

כל . המילה שנתית נמחקה' ד. לא יהיה שינוי' ג. ראו לעיל- ' וב'  א
במקרה של ביטוח משולב ניתן יהיה להציג . היתר לא מקובל
 חודשים6תקופת גילוי של 

מעבר לכך אין שינוי במסמכי המכרז.  לעיל26ראו תשובה לשאלה .נבקש לבטל סעיף זה, בהתאם לסעיף הקודם ביטוח- נספח ד421.5

:מבוקש כיביטוח- נספח ד431.5
".משולב חבות המוצר"ייכתב " אחריות מקצועית"לאחר המילים . א
.תמחק" שנתית"המילה . ב
. כמקובל321 יימחק ובמקומו ייכתב קוד 304קוד . ג

. לעיל26ראו תשובה לשאלה 



.נבקש לציין כי הביטוח הינו אחריות מקצועית משולב חבות המוצר-כותרת         .אביטוח- נספח ד441.5
.  הינה פוליסה משולבת עם גבול אחריות משותף1.5- ו1.4לעניין זה נבקש להבהיר כי הפוליסה לעניין סעיף          .ב
או מחדל /ביטוח לאחריות המציע על פי דין ישראלי בגין מעשה ו: "את המילים" בגבול אחריות: "נבקש להוסיף לפני המילים          .ג

".או מי מטעמו לרבות עקב מתן השירותים/מקצועי מצד המציע ו
".לתקופת הביטוח: "במילים" לתקופת ביטוח שנתית: "נבקש להחליף את המילים         .ד
לא רלוונטי לעניין נספח הביטוח אלא רק . (332, 304, 325, 326, 303, 327, 301)נבקש למחוק מהטבלה את כל מספרי הקודים          .ה

. לאישור הביטוח
".יושר עובדי המציע: "במילים" יושר עובדים: "נבקש להחליף את המילים         .ו
הביטוח יורחב לשפות את המכללה כמבוטח : "במילים" מחדלי המציע... הרחב שיפוי לטובת המכללה: "נבקש להחליף את המילים          .ז

".או מחדלי המציע/נוסף בגין אחריותה למעשי ו
. חודשים6נבקש להחליף את תקופת הגילוי ל          .ח
או אי תשלום פרמיה ובתנאי כי למציע לא קיים /למעט במקרה של מרמה ו: "נבקש להוסיף בסוף סעיף תקופת הגילוי את המילים         .ט

".כיסוי אחר המבטח את אותה החבות
".1.8.2021אך לא לפני : "את המילים" מתן השירותים: "נבקש להוסיף לאחר המילים-תאריך רטרואקטיבי         .י

לא - ' סעיף ג.  לעיל ביחס לגבול משותף26ראו תשובה לשאלה 
אין שינוי - באשר ליתר הסעיפים. המילה שנתית נמחקה. ד. מקובל

.במסמכי המכרז

מקובל".המפורטים לעיל"ייכתב " כל ביטוחי המציע"מבוקש כי לאחר המילים ביטוח- נספח ד451.6

".בקשר לשירותים נשוא המכרז: "את המילים" לביטוחי המכללה: "נבקש להוסיף לאחר המילים-1שורה          .אביטוח- נספח ד461.6
".בקשר לשירותים נשוא המכרז: "את המילים" ביטוחי המכללה: "נבקש להוסיף לאחר המילים-2שורה          .ב
.לא רלוונטי לנספח הביטוח רק לאישור עריכת הביטוח". (328קוד סעיף ): "נבקש למחוק את המילים.          ג

לא מקובל

.מקובל.פ תנאי המכרז"תשומת לב עורך המכרז כי האמור בסעיף זה לא רלוונטי להתקשרות ע. מבוקש כי הסעיף יימחקביטוח- נספח ד471.7

.ל"אין שירותים בחו. נבקש למחוק סעיף זה         .אביטוח- נספח ד481.7
: ככל והבקשה תידחה נבקש      .1.א      
".ל"הרחבת שהות זמנית בחו: "במילים" ל"בחו... הרחבה בגין: "להחליף את המילים      .2.א    
כאמור בהוראות האישור האחיד על פי הוראות ' לעניין הקוד רלוונטי רק לביטוח צד ג". (306קוד סעיף ): "   למחוק את המילים3.א

.הפיקוח כך שלא ניתן יהיה לכלול את הקוד בכל ביטוחי המציע

.מקובל

".ביטוחי המציע: "במילים" ביטוח המציע: "נבקש להחליף את המילים         .אביטוח- נספח ד491.8
אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח : "במילים" על פי דין... זאת מבלי לגרוע: "נבקש להחליף את המילים. ב

".1981– א "וחובות המציע על פי חוק חוזה ביטוח התשמ

.אין שינוי במסמכי המכרז

. לעיל26ראו תשובה לשאלה ".לביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר: "במילים" התביעה...לביטוחים הנערכים על בסיס: "נבקש להחליף את המיליםביטוח- נספח ד501.9

אין אפשרות להמציא אישור ". 1'בהתאם לנספח ד: "במילים" בהתאם להוראות ההסכם: "נבקש להחליף את המילים-3שורה          .אביטוח- נספח ד513
. ביטוח בהתאם להוראות ההסכם אלא רק בהתאם לנוסח האחיד בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח

אישור עריכת ביטוחי המציע להתחייבויות המציע : "במילים" זה... הביטוחים להתחייבויות: "נבקש להחליף את המילים-שורה אחרונה. ב
". להסכם זה1'על פי נספח ד

אין שינוי במסמכי המכרז

.אין שינוי במסמכי המכרז.תמחקנה" או נזק לרכוש כאמור/וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו"מבוקש כי המילים ביטוח- נספח ד524



".או עובדיה/או מנהליה ו/ו: "במילים" או מי מטעם המכללה/ו: "נבקש להחליף את המילים-4 ושורה 1שורה          .אביטוח- נספח ד534
".או מי מטעמו/על ידי המציע ו: "את המילים" המובא לחצרי המכללה: "נבקש להוסיף לאחר המילים-2שורה          .ב
".או מי מטעמו/על ידי המציע ו: "את המילים" לצורך מתן השירותים: "נבקש להוסיף לאחר המילים-2שורה           .ג
או שהיה זכאי לשיפוי )נבקש כי הפטור יחול רק על נזק אשר המציע זכאי לשיפוי בגינו על פי פוליסת הרכוש שהתחייב המציע לערוך          .ד

וכן בגין : "בהתאם נבקש להוסיף לפני המילים. בין אם ערך את הפוליסה ובין אם לאו (בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות בפוליסה
או האובדן כאמור על פי פוליסת הרכוש שהתחייב המציע /הכל בכפוף לכך כי המציע זכאי לשיפוי בגין הנזק ו: "את המילים, 2בשורה 

בין אם ערך את  (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות בפוליסה) 1'לערוך לעיל ובאישור עריכת הביטוח נספח ד
". הפוליסה ובין אם לאו

".או נזק לרכוש כאמור/ו... וכן בגין: "ובהתאם יימחקו המילים. נבקש כי הפטור לא יחול בגין נזק אובדן תוצאתי         .ה
הכל בכפוף לכך כי : " את המילים" לרכוש כאמור... וכן בגין: "ככל והבקשה לעיל לא תאושר נבקש להוסיף לאחר המילים      .1.ה      

 12לתקופת שיפוי של " או נוסח מקביל" ביט"או האובדן כאמור על פי פוליסת אובדן תוצאתי בתנאי /המציע זכאי לשיפוי בגין הנזק ו
".בין אם ערך פוליסה כאמור ובין אם לאו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות בפוליסה)חודשים 

.אין שינוי במסמכי המכרז

מתחייב המציע לכלול הוראה בהתקשרותו עם קבלן המשנה : "במילים" מתחייב המציע לדאוג כי: "נבקש להחליף את המילים         .אביטוח- נספח ד545
".לפיה

".עימו: "את המילה" והיקף ההתקשרות: "נבקש להוסיף לאחר המילים. ב

.אין שינוי במסמכי המכרז

. נבקש למחוק סעיף זה ולהגדיר את שם מבקש האישור באישור עריכת הביטוח         .אביטוח- נספח ד556
נא תשומת לב עורך המכרז כי המצב כרגע הינו שיש סתירה בין הגדרת מבקש האישור בסעיף זה לבין שם מבקש האישור באישור עריכת 

.הביטוח כך שסביר שכל המציעים לא יעמדו בדרישת סעיף זה
:ככל והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש כי         .ב
.  יהיה זהה לחלוטין לשם מבקש האישור בסעיף זה1'שם מבקש האישור באישור עריכת הביטוח נספח ד      .1.ב  
".או חברות קשורות/ו: "במילים" או ישות משפטית קשורה/או כל חברה ו/ו: "להחליף את המילים      .2.ב  

".למכללה: "במילה" למזמין: "להחליף את המילה      .3.ב       

באשר . מקובל- 3'ב. שם מבקש האישור המופיע הא הרלבנטי 
.אין שינוי במסמכי המכרז- ליתר הסעיפים

מבקש "תשומת לב עורך המכרז כי הגורמים המפורטים בסעיף זה מצוינים באישור עריכת הביטוח תחת . מבוקש כי הסעיף יימחקביטוח- נספח ד5610
ב מבוקש להותיר כלפי המכללה "הזכות להורות על תיקונים וכיו, אולם את ההתחייבויות של הספק לעניין המצאת האישור, "האישור

.בלבד

. לעיל30ראו תשובה לשאלה , 1.10ככל שהכוונה לסעיף 

".או על פי דין/ו: "נבקש למחוק את המילים         .אביטוח- נספח דביטוח-' לנספח ד571
".או באמצעות מי מטעמו/באמצעותו ו: "את המילים" לערוך ולקיים: "נבקש להוסיף לאחר המילים         .ב
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות : "במילים" התביעה... ולעניין ביטוחים הנערכים: "נבקש להחליף את המילים          .ג

".המוצר
".שנתיים: "במילה" שלוש שנים: "נבקש להחליף את המילים         .ד
".לפחות: "נבקש למחוק את המילה         .ה
.("ביטוחי המציע: "להלן): "את המילים" כמפורט להלן: "נבקש להוסיף לאחר המילים. ו

אין שינוי במסמכי המכרז

לא מדובר באישור עריכת ביטוח בנוסח אחיד ומלל הקודים פעמים רבות אינו תואם את . נבקש למחוק את כל הקודים מנספח הביטוחביטוח- נספח ד581.1-1.7
יש להתאים את המלל של הכיסוי הנדרש למלל הקיים והידוע בפוליסת . (בהתייחס לנוסח הפוליסות המוכר ביט)הכיסוי הקיים בפוליסות 

.ביט או מקביל

אין שינוי במסמכי המכרז

מעודכן' מצורף למענה זה לשאלות ההבהרה נוסח נספח ו. מקובלאו הסבה/נבקש להוסיף הוראה לפיה הערבות לא ניתנת להעברה וערבות- ' נספח ו59


