07/06/2020
ט"ו סיון ,תש"ף
סימוכין230449 :

מכרז מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה נוף בע"מ ("המכרז")
(סה"כ  13דפים)
הודעה מס'  1תשובות לשאלות הבהרה
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח)
על ידי החברה במסגרת המכרז.
 .1.4על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
מס'
שאלה

.1

עמ'
במכרז

43

סעיף
במכרז

12.1

פירוט השאלה/הבהרה/הערה

יש למחוק את המילים "להבטחת התחייבות ....וחובותיו".

תשובות

אין שינוי במסמכי המכרז.
תשומת לב המציעים מופנית לכך שהסעיף מתייחס לאחריות בנוגע
להתחייבויות והחובות ולא להבטחת החובות וההתחייבויות.

.2

יש למחוק את המילים "וכל עוד קיימת אחריות שבדין
כלפיו".

אין שינוי במסמכי המכרז
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יש למחוק את המילים "לפי שיקול דעתו .....והתנאים"
ובמקום יש לרשום "את הביטוחים".

אין שינוי במסמכי המכרז

12.2

יש למחוק את המילה "מיד" ויש לרשום במקום "תוך זמן
סביר" .כמו כן ,יש למחוק את המילים "וזאת ללא צורך....
מהחברה".

מקובל חלקית .המילה מיד תמחק .מעבר לכך אין שינוי במסמכי
המכרז

12.4

יש למחוק את המילים "פוליסות הביטוח ו/או".

מובהר כמבוקש.

12.6

יש להוסיף לאחר המילים "אחראי" את המילים "על פי דין".

אין שינוי במסמכי המכרז

יש למחוק את המילים "היו מבוטחים אף אם אלה נבעו".

אין שינוי במסמכי המכרז

לאחר המילה "והזהירות" יש לרשום "הסבירים".

אין שינוי במסמכי המכרז

בסוף הסעיף יש להוסיף את המילים "כל עוד לא תפגענה
זכויותיו של הספק".

אין שינוי במסמכי המכרז

יש להוסיף לאחר המילים "אחראי" את המילים "על פי דין".

אין שינוי במסמכי המכרז

יש למחוק את המילים "באופן מלא ......עקב זאת".

אין שינוי במסמכי המכרז

.12

12.9

יש למחוק את המילים "חברות בנות ,עובדים ומנהלים של
הנ"ל.

אין שינוי במסמכי המכרז

.13

12.11

מבוקש להוסיף סעיף כדלקמן :על אף האמור בהסכם זה ,אין שינוי במסמכי המכרז
חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות
ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה ,כפופה לתנאים
המצטברים דלהלן )1( :התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה
כן ( )2החברה ו/או הבאים מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה
או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק
לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של
הספק מראש ובכתב ( )3בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים

.3
.4

.5
.6

44

.7
.8

12.7

.9
.10

12.8

.11

07/06/2020
ט"ו סיון ,תש"ף
סימוכין230449 :
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או
מחדל של החברה ו/או מי מטעמה

.14

32

כתב
הצעת
מחיר

באם מתבקשת הצעת מחיר לכלל התזקיקים ,יש לפרט אילו
הם.

אין שינוי במסמכי המכרז
התזקיקים הנדרשים הינם:

יש להציג תצורה כזו אשר תאפשר הצעות שונות ,לתזקיקים
השונים.

בנזין  95אוקטן וסולר.

.15

41

8

נבקש הבהרה מדויקת לתנאי האשראי.

אין שינוי במסמכי המכרז.

.16

7

1.4.2

נבקש לפרט כמה רכבים מונעי בנזין וכמה רכבים מונעי סולר
יש למזמין וכן ,את כמות הליטרים המוערכת בחלוקה לבנזין
וסולר.

.17

7

1.4.2.3

נבקש להבהיר כי לא ניתן להתנות החלפת תחנת תדלוק
באישור המזמין .במקום זאת ,נבקש להבהיר כי החלפת
תחנת תדלוק תהיה אפשרית ,בכפוף לכך שאופן פריסת
התחנות לאחר השינוי יעמוד בדרישות המכרז.

מקובל.

.18

8

1.4.3.3

נבקש להבהיר האם יש לחסום לחלוטין אפשרות תדלוק
בתחנות שאינן תחנות שירות (בהתאם להוראות סעיף 1.4.2

אין שינוי במסמכי המכרז.

יודגש כי על פי דין חלה חובת תשלום בתנאי שוטף  45 +ימים.
ללא יצירת התחייבות של החברה לרכישה ,היקף הצריכה של
החברה ,נכון לשנת  2019הינה  ,31בחלוקה הבאה:
 30רכבים  -בנזין  ,95רכב  – 1סולר.
כמות ליטר שנרכשה:
בנזין  95כ 60 -אלף ליטר
סולר -כ -אלף ליטר
נוזל שמשות ( 4ליטר)6.-
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בעמוד  ,)7או שניתן לאפשר תדלוק על פי המחיר המעודכן
באותו חודש בתחנה (כאמור בסעיף זה).

.19

8

1.4.3.6

נבקש להבהיר כי על פי חוק ,חל איסור לספק דלקים
באמצעות התקן תדלוק שאיננו אוניברסלי.

מקובל.

.20

8

1.4.3.8

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים למזמין
במסגרת המכרז ,מוענקים על רקע המצב השורר בשוק
האנרגיה ,וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה ,במהלך
תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,יהא המציע זכאי לשנות את
התנאים המסחריים ותנאי ההנחה ,ובלבד שהמציע יודיע
למזמין בהודעה מוקדמת בת  30יום מראש ובכתב ,על השינוי
שבכוונתו לבצע .במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת המזמין,
יהא המזמין רשאי להביא ההסכם לידי סיום .כמו כן ,נבקש
להבהיר ,כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות
שינוי בבלו ,הם יחולו על המזמין.

מקובל.

.21

8

1.4.3.9

נבקש לבטל סעיף זה ,לא ניתן לקבל כפל הטבות או הנחות.

מקובל.

.22

13

4.3.6

)(1נבקש להבהיר מה הכוונה ב"תיקיות?"

הכוונה לאופן סידור המסמכים כך שנין יהיה להבחין בנקל בשני
העותקים המצורפים.

.23

13

4.4.7

נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת  14יום
במהלכה לא תוקן הליקוי.

אין שינוי במסמכי המכרז

.24

14

4.4.8

נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת  14יום
במהלכה לא תוקן הליקוי.

אין שינוי במסמכי המכרז

בקשה להבהיר כי מחירי הבנזין והסולר שונים זה מזה
ולפיכך יש לתת שתי הצעת מחיר נפרדת לכל אחד מהם.

טופס הצעת המחיר יעודכן באופן הבא:
המוצר מחיר מלא לליטר ,כולל הנחה
באגורות
מע"מ
המחיר המרבי המפוקח
בנזין
שפורסם על ידי מינהל

.25

14

5.1

המלצתנו היא לבקש הצעת מחיר לבנזין ומחיר לסולר על פי
הטבלה הבאה:

מובהר כי שינוי מהותי הינו שינוי של למעלה מ 15%-בשיעור
מרווח השיווק

מכפיל
60,000
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המוצר מחיר מלא לליטר ,כולל
מע"מ

בנזין

סולר

הנחה
באגורות

נטו
מחיר
לליטר לאחר
הנחה ,לחודש
ההצעה ,כולל
מע"מ

המחיר המירבי המפוקח
שפורסם על ידי מינהל
הדלק לתדלוק בשירות
לחודש
נכון
מלא
ההצעה_____ :
מחיר על פי מחירון
המציע לחודש הגשת
ההצעה________ :

סולר

הדלק לתדלוק בשירות
לחודש
נכון
מלא
ההצעה_____ :
מחיר על פי מחירון
המציע לחודש הגשת
ההצעה________ :

מחיר  ₪ 14למיכל של 4
נוזל
שמשות ליטר

.26

19

16.1

נבקש להכפיף את הסעיף להתראה בת  14יום במהלכה לא
תוקן הליקוי.

אין שינוי במסמכי המכרז

.27

20

18.1

נבקש להכפיף את הסעיף להתראה בת  14יום במהלכה לא
תוקן הליקוי.

אין שינוי במסמכי המכרז

.28

26

סעיף א .וכן
הערת
השוליים.

( )1נבקש להבהיר כי חברה ציבורית איננה מדווחת לרשם
החברות כי אם לבורסה לניירות ערך .לפיכך נבקש להבהיר כי
מציע שהינו חברה ציבורית ,יצרף להצעתו (במקום תדפיס
מרשם החברות) ,תדפיס רלוונטי מאתר הבורסה לניירות ערך.

( )1מובהר כמבוקש;

.29

32

טופס מס' 7

( )2מובהר כמבוקש.

( )2נבקש להבהיר כי במקום פרוטוקול זכויות חתימה כללי
של המציע ,ניתן לצרף להצעה אישור עו"ד על כך שמסמכי
המכרז נחתמו בהתאם לזכויות החתימה במציע ,על ידי
המורשים לכך.
נבקש להבהיר כי מחירי הבנזין והסולר שונים זה מזה ולפיכך
יש לתת שתי הצעת מחיר נפרדת לכל אחד מהם.

ראו מענה להבהרה  25לעיל

1,000

0.01
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המלצתנו היא לבקש הצעת מחיר לבנזין ומחיר לסולר על פי
הטבלה הבאה:
המוצר

מחיר מלא לליטר ,כולל
מע"מ

בנזין

המחיר המירבי המפוקח
שפורסם על ידי מינהל
הדלק לתדלוק בשירות
לחודש
נכון
מלא
ההצעה_____ :
מחיר על פי מחירון
המציע לחודש הגשת
ההצעה________ :

סולר

.30

32

טופס מס' 7

.31

34

(2פיסקה
שניה)

הנחה
באגורות

נטו
מחיר
לליטר לאחר
הנחה ,לחודש
ההצעה ,כולל
מע"מ

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים למזמין במסגרת
המכרז ,מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה ,וכי במידה
ויחול שינוי מהותי במצב זה ,במהלך תקופת ההתקשרות בין
הצדדים ,יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי
ההנחה ,ובלבד שהמציע יודיע למזמין בהודעה מוקדמת בת  30יום
מראש ובכתב ,על השינוי שבכוונתו לבצע .במקרה שהשינוי האמור
יהיה לרעת המזמין ,יהא המזמין רשאי להביא ההסכם לידי סיום.
כמו כן ,נבקש להבהיר ,כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק
לרבות שינוי בבלו ,הם יחולו על המזמין.

ראו מענה להבהרה  20לעיל.

נבקש להבהיר כי כלי רכב חליפיים  /רכבי גישור ,יוכלו לתדלק
באמצעות כרטיסי תדלוק ולא יותקן בהם התקן תדלוק.

[אין שינוי במסמכי המכרז.
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.32

38

3.8

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין .לעניין קבלני
משנה נבקש להבהיר ,כי אחריות הספק תתמצה בכך שהוא יסייע
בפתרון כל מחלוקת בין המזמין לבין קבלן המשנה.

.33
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5.9

נבקש למחוק סעיף זה ,שאינו מתאים לאופי ההתקשרות.

אין שינוי במסמכי המכרז.

.34

40

5.10

נבקש להבהיר כי כל חובת שיפוי של הספק תהיה כפופה לקיומו
של פסק דין חלוט ולכך שהספק קיבל הודעה על כל דרישה /
תביעה מיד עם קבלתה והתאפשר לו להתגונן כנגדה.

מקובל באופן חלקי.

.35

40

5.11

נבקש לבטל סעיף זה ,שאיננו רלוונטי לאופי ההתקשרות.

.36

40

6.4

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים למזמין במסגרת ראה מענה להבהרה מס'  5לעיל.
המכרז ,מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה ,וכי במידה
ויחול שינוי מהותי במצב זה ,במהלך תקופת ההתקשרות בין
הצדדים ,יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי
ההנחה ,ובלבד שהמציע יודיע למזמין בהודעה מוקדמת בת  30יום
מראש ובכתב ,על השינוי שבכוונתו לבצע .במקרה שהשינוי האמור
יהיה לרעת המזמין ,יהא המזמין רשאי להביא ההסכם לידי סיום.
כמו כן ,נבקש להבהיר ,כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק
לרבות שינוי בבלו ,הם יחולו על המזמין.

.37

40

7.1

לפי סעיף  8.3להלן ,התשלום כפוף להוראות תכ"מ ( 3.4.1נראה לנו
כי הכוונה היא להוראת תכ"מ  ,1.4.03נא אישורכם) .בהוראת
תכ"מ זו נקבע כי מדיניות ימי האשראי של מדינת ישראל כפופה
לחוק מוסר תשלומים ,לפיו על פיגור בתשלום כן ישולמו הפרשי

אין שינוי במסמכי המכרז.
מודגש כי האחריות לביצוע השירותים ואספקתם היא של המציע,
אין באחריות החברה לטפל באופן נפרד בקבלני משנה.

החברה תיידע את הספק בגין כל תביעה וזאת בפרק זמן סביר
ותאפשר לו להתגונן כנגדה .אין באמור בכדי לגרוע מחובתו לשיפוי
מיד עם דרישת החברה.
מקובל כמבוקש.

אין שינוי במסמכי המכרז.
מובהר כי הקבוע בסעיף  8.4אכן מתייחס להוראת תכ"מ 1.4.03
בכל הנוגע למועדי התשלום ביחס למועד הגשת החשבונית על ידי
הספק ולא ביחס להפרשי הצמדה וריבית.
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הצמדה וריבית .לפיכך נבקש למחוק סעיף זה ,לפיו לא ישולמו
תשלומי הצמדה.
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8.2

נבקש להבהיר כי המסמך שיועבר על ידי הספק יהיה
.1
"מסמך אחר" המוכר על ידי רשויות המס ,ולא "חשבונית מס".

 .1על הספק יהיה להעביר חשבון .חשבונית מס תועבר לאחר ביצוע
התשלום.

נבקש להבהיר ,כי פיגור בתשלום התמורה יחויב בהפרשי
.2
הצמדה וריבית.

 .2ראו מענה להבהרה  37לעיל.

.3

.3מקובל

נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע.
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8.3

לפי סעיף זה ,התשלום כפוף להוראות תכ"מ  .3.4.1נראה לנו כי
הכוונה היא להוראת תכ"מ  ,1.4.03נא אישורכם .כמו כן ,נבקש
לצרף את ההוראה.

ראו מענה להבהרה  37לעיל.
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9.1

סעיף הקיזוז איננו מקובל ונבקש למחקו .תשומת לב עורך המכרז
לכך שקיימת ערבות בנקאית.

אין שינוי במסמכי המכרז
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9.2

נבקש להבהיר כי על סכום שקוזז לא תחול ריבית .ריבית ניתן
להשית על סכום חוב שטרם קוזז/נפרע .לאחר פירעון/קיזוז חוב,
לא תחול על החוב ריבית מסוג כלשהו.

מובהר כמבוקש
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9.3

נבקש למחוק סעיף זה ,לא מקובל.

אין שינוי במסמכי המכרז

.43
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10.2

נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון הפרה טרם חילוט הערבות,
מ 7-ימים ל 14-ימים.

אין שינוי במסמכי המכרז

.44
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(11על כל
תתי סעיפיו)

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין בלבד .תשומת לב
עורך המכרז לכך שאחריות העולה על האחריות על פי דין איננה
ברת ביטוח.

אין שינוי במסמכי המכרז

.45

43

11.5

( )1נבקש להבהיר כי אין כוונת המכרז לפטור את המזמין ו/או מי
מטעמו מאחריות החלה עליהם על פי דין.
( )2נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצותה".

(" :)1נדחה"
( )2אי שינוי במסמכי המכרז;
( )3אין שינוי במסמכי המכרז;
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( )3נבקש להוסיף את המילים "בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב
ביצועו" לאחר המילים "עקב נזקים כאמור".
)(4נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "המזמין לא יתפשר
בתביעה מבלי לקבל את הסכמת הספק בכתב מראש".
סעיף הקיזוז איננו מקובל ונבקש למחקו .תשומת לב עורך המכרז
לכך שקיימת ערבות בנקאית.

(" )4נדחה"
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11.6

.47
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12.1

.48
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12.2

מבוקש להסיר את המילה "מיד" .כן מבוקש להוסיף בסיפא
הסעיף את המילים "על אף האמור בסעיף זה ,איחור של עד 14
יום בהמצאת אישור הביטוח ,לאחר קבלת דרישה מהמזמין ,לא
יהווה הפרת החוזה".
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12.4

מבוקש להסיר את המילים "המצאת פוליסות הביטוח".

יוסרו המילים "פוליסות הביטוח ו/או".
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12.6

מבוקש להסיר את המילים "הספק אחראי לנזקים אשר היו
מבוטחים  .....אשר היו משולמים בגין אותם נזקים" .כן מבוקש
להוסיף את המילים "אשר באחריותו על פי הסכם זה" לאחר
המילים "אחראי לנזקים בלתי מבוטחים".

אין שינוי במסמכי המכרז

.51

44

12.7

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ככל ואין בכך ניגוד
אינטרסים".

אין שינוי במסמכי המכרז

לחילופין ,נבקש להוסיף את המילים "וזאת בכפוף ל-סעיף "11.5
בסיפא הסעיף.
( )1מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת"
במילים "ולעניין ביטוח אחריות מוצר למשך  3שנים נוספות לאחר
תום תקופת ההתקשרות".

אין שינוי במסמכי המכרז.
" הסעיף ימחק לאור קיומו של סעיף  9העוסק בקיזוז"
( )1מובהר כמבוקש;
( )2אין שינוי במסמכי המכרז.

( )2מבוקש להסיר את המילים "ביטוחים מתאימים להבטחת
אחריותו כאמור ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים" במילים "את הביטוחים".
מקובל באופן חלקי.
המילה מיד תמחק כמו כן יתווספו המילים:
" על אף האמור בסעיף זה ,איחור של עד  10יום בהמצאת אישור
הביטוח ,לאחר קבלת דרישה מהמזמין ,לא יהווה הפרת החוזה"
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12.8

מבוקש להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים
"בהתאם להסכם זה".

אין שינוי במסמכי המכרז
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14.4

תשומת לב המזמין לכך שתחנות השירות של המציע מופעלות על
ידי קבלני משנה וחלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על
ידי זכיינים וכי למציע ולקבלניו  /זכייניו אלפי עובדים שיעסקו
במתן השירותים ,בין אם מתדלקים ו/או מתקינים ובין אם עובדי
מטה .לפיכך ,נבקש להבהיר כי אין זה אפשרי ואין זה מעשי כי כל
קבלני המשנה ו/או כל מי שייטול חלק במתן השירותים יחתום על
נספח הסודיות המצורף ודרישה זו אף איננה תואמת את אופי
השירותים .

מובהר כי באחריות המציע לשמור את המידע של החברה בסוד
ולהקפיד על הוראות הסודיות הכלולות בתצהיר.

.54

47

17.1

למען הסדר הטוב ,נבקש להבהיר כי תחנות השירות להתקנת /
תיקון התקני תדלוק הינם קבלני משנה .כמו כן ,חלק מתחנות
התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים .נבקש אישור המזמין
לכך מראש כבר בשלב זה.

מובהר כמבוקש.
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17.2

נבקש למחוק סעיף זה ,שאינו מקובל.

אין שינוי במסמכי המכרז

.56

48

19.1

נבקש להאריך את ההתראה לפני ביטול החוזה ,מ 7-ימים ל14-
ימים.

מקובל כמבוקש.

.57

50

)20.1 (2

נבקש לבטל את הפיצוי המוסכם .נבקש להבהיר כי הספק יישא
בעלות תיקון נזק לרכב המזמין כאמור בסעיף זה ,בכפוף לכך
שיוכח כי הנזק אירע באחריות הספק.

אין שינוי במסמכי המכרז.

החברה תאפשר לספק להצהיר גם בשם עובדיו ו/או קבלני המשנה
שלו ו/או זכייניו ו/או עובדיהם אך בכל מקרה של הפרה כאמור
יראוה כהפרה של הספק.

מובהר כי ככל שהספק יוכיח כי מקור הנזק הינו בשל מעשה או
מחדל של החברה ו/או מי מטעמה הרי שאז יהיה הספק פטור
מהתשלום.
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21.3

נבקש להבהיר כי לא ניתן למחוק את המידע ממערכות המציע וכי
התיעוד במערכות הספק יישמר.

מובהר כמבוקש.

.59

51

21.4

נבקש להבהיר כי לא ניתן למחוק את המידע ממערכות המציע וכי
התיעוד במערכות הספק יישמר.

מובהר כמבוקש.
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סעיף הקיזוז איננו מקובל ונבקש למחקו .תשומת לב עורך המכרז
לכך שקיימת ערבות בנקאית.

אין שינוי במסמכי המכרז
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22.2

אין שינוי במסמכי המכרז.
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23

נבקש להפוך סעיף זה להדדי.

.62

53

3

נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות שתוגש באמצעות
דוא"ל ,פקס ,מסרון או כל אמצעי דיגיטלי אחר ,לא תיחשב
כ"דרישה" לעניין כתב ערבות זה.

מובהר כמבוקש.
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4

תשומת לב המזמין לכך שתחנות השירות של המציע מופעלות על
ידי קבלני משנה וחלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על
ידי זכיינים וכי למציע ולקבלניו  /זכייניו אלפי עובדים שיעסקו
במתן השירותים ,בין אם מתדלקים ו/או מתקינים ובין אם עובדי
מטה .לפיכך ,נבקש להבהיר כי אין זה אפשרי ואין זה מעשי כי כל
קבלני המשנה ו/או כל מי שייטול חלק במתן השירותים יחתום על
נספח הסודיות המצורף ודרישה זו אף איננה תואמת את אופי
השירותים.

ראו מענה להבהרה  53לעיל.
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(אישור
עריכת
ביטוחים)

א .מבוקש להסיר את המילים "(המזמינה ו/או תאגידים
עירוניים ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל)" – תוספת זו אינה
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח בדבר אישור ביטוח אחיד
אליו מחויבות חברות הביטוח.

א .מקובל.
ב .מקובל.
ג .יוסר קוד  ,318לא יצוין קוד .321
ד .יוסר קוד  ,218יוסר קוד  ,311לא יצוין קוד .321

ב .מבוקש להסיר את שדה "תיאור הפעילות  /שירותים /
העבודות "...מראש אישור הביטוח הואיל ואינו נכלל באישור
קיום הביטוחים האחיד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח
אליו מחויבות חברות הביטוח.
ג .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מבוקש להחליף את קוד 318
("מבקש האישור מבוטח נוסף") בקוד "( 321מבוטח נוסף לעניין
מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור").
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ד .ביטוח חבות המוצר – מבוקש להחליף את קוד "( 318מבקש
האישור מבוטח נוסף") בקוד "( 321מבוטח נוסף לעניין מעשי או
מחדלי המבוטח – מבקש האישור") .כמו כן ,מבוקש להסיר את
קוד ( 311כיסוי אובדן תוצאתי).

