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מכרז מס' 29/2019
עריכת ביטוחים אלמנטריים
נספח א' – שינויים והבהרות
יש לחתום על מסמך זה (חותמת  +חתימה) וכן:
 לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.מס"ד סעיף
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שאלה
מבקשים שלאחר המילים "(סה"כ 5
שנים)" ירשם – "בכפוף להסכמת
המבטח מראש ובכתב מידי שנה".

שורה ראשונה ,מבקשים שלאחר
המילים "ובכפוף להסכמת
המבטחים" תתווסף המילה
"בכתב".
מבקשים שהסעיף יימחק.
שורה שניה ,מבקשים שתימחק
המילה "או" (כחלק מ-ו/או) כמו כן,
מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את
המילים " למעט אחריות מקצועית
של מתכננים ,מפקחים ויועצים
שאינם קשורים בהתקשרות ישירה
עם יפה נוף".
מבקשים להוסיף לאחר המילים
"המבטחים לא יפעילו נגד" את
המילים " המבוטח הראשי (יפה נוף)
במקום המילה "המבוטחים"
שתימחק.
מבקשים שבמקום הסכום 500,000
 ₪יירשם .₪ 100,000
מבקשים ש" "60ימים יוחלף ב""30
ימים.
מבקשים ש" "90ימים יוחלף ב""60
ימים.
מבקשים שיימחקו המילים "ופרטי
כל תביעה" (שורה " ,)3בכל תביעה
סגורה או פתוחה" (שורה " ,)3ככל
שנתוני ניסיון התביעות
התלויות .......מהערכות התביעות
התלויות והמשולמות" (שורות .)7-9
כמו כן מבקשים שבמקום " 14ימי
עסקים" יירשם " 30ימי עסקים".

תשובה
הבקשה מאושרת
הבקשה מאושרת

הבקשה מאושרת
הנוסח המאושר:
" למעט אחריות מקצועית של
מתכננים ,מפקחים ויועצים שאינם
קשורים לעבודות שבאחריות יפה נוף".
הבקשה מאושרת

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה מאושרת
הבקשה מאושרת
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מבקשים במקום  ₪ 25,000שיירשם
.₪ 40,000
מבקשים שהסעיף יימחק ובמקומו
יירשם " בפוליסת המסגרת יבוטחו
באופן אוטומטי פרויקטים בהיקף
התחלתי של עד .₪ 35,000,000
בפרויקטים שעלות העבודה הצפויה
בהם היא מעל הסכום הנ"ל ,יערך
חיתום מיוחד .כמו כן ,במסגרת
פוליסת המסגרת ,לא יבוטחו
פרויקטים של הקמת מנהרות
ולגביהן יערך חיתום מיוחד.
פרויקטים הכוללים  )1עבודות
באפיקי נחלים ו/או ואדיות או עד
מרחק  100מ' מהם )2 .עבודות
במרחק של עד  150מ' מקו המים של
הים ,אינם מכוסים אוטומטית
בתקופת החורף .עבודות אלה
(קטגוריות  1+2לעיל) מצריכות
הודעה מראש ,ביצוע סקר ועמידה
בדרישותיו וקביעת תנאים בתיאום
עמכם"
מבקשים שיתווספו המילים – "אך
בכל מקרה לא יותר מ 10% -משווי
העבודה".

22

.18

4.1.2.9

22

מבקשים שהסכום ישונה ל-
.₪ 1,000,000
מבקשים שהסכום ישונה ל-
.₪ 5,000,000

.17

מבקשים שלאחר הסוגריים "(להלן-
המבוטחים הנוספים)" יתווספו
המילים "בגין פעילותם בפרויקטים
המבוטחים של יפה נוף בלבד".
כמו כן מבקשים בסוף הסעיף
להוסיף את המלל " מובהר כי
בביטוחי יפה נוף האחרים  ,למעט
ביטוח עבודות קבלניות לא יחולו
המילים "קבלנים ו/או קבלני משנה"
ביחס לסעיף הנ"ל ".
מבקשים שהסעיף יימחק.
שורה אחרונה ,מבקשים שהמילה
"ימחק" תימחק ובמקומה יירשם
"ייזקף למצבת".
מבקשים שהסעיף יימחק.

הנוסח המאושר:
"בקשר לפעילותם בפרויקטים
המבוטחים של יפה נוף" .

הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית – אך שורה  3יצוין 3
מקרים במקום . 4
הבקשה נדחית
הבקשה מתקבלת ,אך לעניין סך
הפרויקטים סכום הביטוח לפרויקטים
התחלתיים של עד סך  -יהיה
₪ 40,000,000

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
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מבקשים שבסוף הסעיף ,יתווסף
המלל "וכן בהמצאות הציוד בתוך
מכולות סגורות ונעולות ב 2-מנעולי
רתק " ,16זאת למעט ציוד וחומר
בניה שלא ניתן להכניסם למכולה".
מבקשים שהסכום ישונה ל-
.₪ 1,000,000
השתתפות עצמית מבקשים לתקן
כדלקמן:
לעבודות תשתית והנדסה אזרחית –
במקום  ₪ 100,000יירשם 300,000
.₪

4.4.2

צד שלישי ,במקום  30,000יירשם
50,000

הבקשה נדחית

ברעד והחלשת משען יירשם 50,000
במקום .40,000

הבקשה מאושרת

יתווסף – "נזקים ישירים עקב פגיעה
בכבלים/מתקנים תת קרקעיים –
 10%מהנזק ,מינימום .₪ 50,000

הבקשה מאושרת

4.4
4.4.1

תביעות תחלוף ביטוח לאומי –
במקום  45,000יירשם .₪ 80,000

.22

4.4.3
4.7.1

24

.23

4.7.4

24

.24

2

26

.25

8.4

27

.26
.27
.28
.29

8.6
8.7
8.13
8.21

27
27
28
28

.30

9

31

השתתפות עצמית למחלת מקצוע
במקום  15,000יירשם .30,000
מבקשים שבמקום  180ימים ,יירשם
 120ימים
מבקשים שבמקום  4,000,000יירשם
1,000,000
מבקשים להוסיף מלל "לעניין
פרויקטים קבלניים ,יובהר כי
פוליסה זו אינה מכסה עבודות
קבלניות.
מבקשים במקום " ₪ 1,000,000לכל
מקרה" שיירשם "₪ 100,000
למקרה ו ₪ 1,000,000 -לתקופה.
מבקשים שיימחק
מבקשים שיימחק

הבקשה מאושרת

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית ,ניתן לציין השתתפות
עצמית של ( ₪ 125,000במקום 100,000
)₪

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה מאושרת ,ירשם "יובהר כי
פוליסה זו אינה מכסה עבודות
המכוסות בפוליסת עבודות קבלניות"
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

מבקשים שיימחק

הבקשה נדחית

מבקשים שבסופו יתווספו המילים
"למעט תביעות בגין ניזוקים
שהמבוטח חייב בגינם בתשלומי
ביטוח לאומי".
מבקשים שנוסח הפוליסה יהיה
"נוסח ש.פ.י .מהדורת ."2018

הנוסח המאושר:
"למעט תביעות בגין ניזוקים הנתבע
חייב בגינם בתשלומי ביטוח לאומי".
הבקשה מאושרת ,ובלבד ינוסח
בפוליסה לא יפחת מהכיסוי המפורט
בסעיף  9ובכפוף להתאמות בסעיף 10
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מבקשים שהסעיף כולו יימחק.
מבקשים כי לאחר המילים "במקרה
של שער לא נעול" יתווספו המילים
"מותנה הכיסוי" וכי לאחר המילים
"עם שער נעול" יתווספו המילים "
וכי האתר מוגן במגונים שנדרשו ע"י
סוקר מטעם המבטח".
מבקשים שיימחקו המילים
"והפוליסה לא תהיה כפופה לתנאי
ביטוח חסר".
מבקשים שבסופו יתווספו המילים
"ובתנאי שכלי הרכב סגור ונעול".
מבקשים שהסעיף יימחק
מבקשים שיתווספו המילים "כפוף
לקבלת רשימה שמית ,אשר גילם
אינו עולה על  70שנים"
מבקשים שסכום פינוי הריסות
ישונה מ ₪ 10,000,000 -ל-
.₪ 5,000,000

הבקשה נדחית
הבקשה מאושרת

הבקשה מאושרת
הבקשה מאושרת
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית ,ניתן לציין "בהתאם
לרשימה שמית"
הבקשה נדחית

