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  - 0737201//001100/פומבי מס'  מכרז
  התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של אמצעי תצוגה, 

  רשות שדות התעופהבכל אתרי 
  לשאלות הרשות ומענה 20176.010. מיום מציעים מפגש סיכום - 1' מס הודעה

  השונים המשתתפים"י ע שנשאלו 

 

   - משתתפים בישיבה

  

  :המשתתפים נציגי 

כפי שנרשמו בתחילת  ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדוןמכרז ל נרשמואשר  משתתפים שבעה

  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,המפגש

  

  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי 

  .קשר- אלקטרוניקה, אגף טכנאי בכיר מחלקת תצוגה ושמע -  חגאיכפיר מר 

   .יועצת הפרויקטמתכננת מערכות תצוגה ו - רוחמה המר 'גב

  .אגף לוגיסטיקהקניין,  -פישרמשה  מר

  

  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

 ,. הובהר למשתתפיםנרשמי המכרז וחתמו על הטופס המיוחד למפגשהנוכחים במפגש נרשמו  כי ,נבדק .1

   .למכרז שבנדון את הצעתורשאי להגיש ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה כי רק מי שנרשם 

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .2

 .")הזמנת ההצעות"(להלן:  המכרז

כמו כן,  .להזמנת ההצעות 7כמפורט בסעיף  ,מסמכי המענה של ההצעותהמסמכים שיש לצרף לפורטו  .3

כי כל ההודעות שיישלחו על ידי הרשות [ככל ויישלחו], הנן חלק  הובא לתשומת לב המשתתפים,

רישום ההעתק יש לצרף צילום/גם כמו  .ממסמכי המכרז, ויש לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות

 .ידי הרשות באמצעות הדוא"ל- שנשלח למציע על למכרז,

 להזמנת ההצעות. 8ניתן הסבר בדבר אופן הגשת ההצעה למכרז, כמפורט בסעיף  .4

 10:00שעה  ,7201.60.26 עד ליום הינו ,למכרז ההצעות הגשתלאשר נקבע  המועד האחרון כי ,הובהר .5

 הצעות.הלהזמנת  8.10.1 משנה כמפורט בסעיףהכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר

 8.10.2אמור בסעיף משנה בהתאם ל, ידוןתתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

 להזמנת ההצעות.
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או באמצעות  פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות ול כי המועד האחרון ,הודגש .6

 תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .7.20160.21 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות לרבות  ,הדוא"ל

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות ,ע"י הח"מ

 /יםהזוכה /ויידרשניתן הסבר מפורט בדבר הדרישה להפקדת ערבות לביצוע החוזה וערבות הבדק, אשר  .7

  ., בהתאמהלחוזה 16סעיף להזמנת ההצעות ו 9להמציא, כמפורט בסעיף  במכרז

 11הכול כמפורט בסעיף   ,בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות בדבר ניתן הסבר  .8

 להזמנת ההצעות.

 36 -ל היא אמצעי התצוגהשל  אספקה, התקנה ותמיכה שירותי תקופת ההתקשרות למתןכי  ,הובהר .9

תקופת . חודשים, בכל תמהיל שתבחר הרשות 24אופציה לתקופה/ות נוספת/ות של עד עם  ,חודשים

הנקוב בתעודת הקבלה  שירות של אספקה והתקנת אמצעי תצוגה נדרש, תחל במועד  בגין  האחריות

 ,(שלושים וששה) חודשים לאחר מכן 36,   ותסתיים (לאחר בדיקת קבלה שנערכה בגינם), המצ"ב לחוזה

 36 -ל היא לכל אמצעי תצוגה שיסופק ויותקן מלאה לאספקת שרותי אחזקהותקופת ההתקשרות 

, ובהתאמה להזמנת ההצעות 14כל כמפורט בסעיף ה .מתום מועד תקופת האחריותשתחל  ,חודשים

 לחוזה. 5סעיף 

התמורה אשר תשולם למציעים הזוכים, בהתאם להוראות אשר ו הליך התיחור בדבר ניתן הסבר מפורט, .10

 ., בהתאמהלחוזה 6וסעיף לטופס הזמנת ההצעות  13נקבעו לשם כך בסעיף 

 21, בהתאם למפורט בסעיף ההצעות הזוכות החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי העיון ב הובהרה זכות .11

  הצעות.הזמנת הל

מנוסח המסמכים אשר כלל כי אין לשנות  ,להזמנת ההצעות והודגש המצ"ב הנספחים ניתן הסבר בדבר  .12

 חתימות עו"ד/ ייהדרישות בדבר הצורך באימותלרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח

"אישור עריכת הביטוחים",  יונספחניתנו הסברים מפורטים לנוסחי נספח אחריות בנזיקין וביטוח  .13

, אלא אם יבוצע בהם ואינם ניתנים לשינוי קבועים הינםהמצורפים לחוזה. הובהר, כי נוסחים אלה 

 שינוי, במסגרת ההבהרות למכרז אשר תוציא הרשות [ככל ותוציא]. 

הוצע למשתתפים להעביר את דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם למבטחם, על מנת שיוכלו 

  .הצעתם הגשת בעת בחשבון ולקחתןהגשת הצעתם ,  טרםלבדוק את עלויות הביטוח, 

לעניין דרישות הביטוח, יש להפנות לרשות, בתוך  לרבות  ,הבהרה ו/או השגההודגש, כי כל שאלה ו/או 

להודעה זו לעיל. עוד הובהר, כי הגשת   6אשר נקבע להגשת השאלות וברורים, כאמור בסעיף  המועד

תוספות ו/או מחיקות/השמטות/הערות,  יםכולל םהביטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשה  ינספח

  תיחשבנה כהסתייגויות מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה להיפסל.
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 .הזוכים המציעיםעם כל אחד מ – ניתן הסבר כללי בדבר הוראות החוזה, שייחתם עם  .14

נשוא מכרז זה, ע"י הגורמים המקצועיים ברשות, בהתאם לאמור  השירותים ניתן הסבר בדבר מהות  .15

 והושמו דגשים בדבר עיקרי תכולת  ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנוההטכני המצורף לחוזה ו במפרט

 , נשוא התקשרות זו. השירותים

ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון -להלן תשובות הרשות, למספר שאלות  שנשאלו על .16

 שנקבע לפניות וברורים:

 או להעביר הצעת מחיר למערכות התצוגה? מתבקשת הבהרה האם נדרש למלא כתב כמויות: שאלה  .א

   למלא ואין צורך להעביר הצעות מחיר.  שנדרששלילי, במכרז אין כתב כמויות  :תשובה

לעניין גבול האחריות לחוזה  ה'2 סעיף משנה 2סעיף  מתבקשת הבהרה לאמור בנספח י' :שאלה  .ב

את הסכום מאחר ולא ברור מה  $ לאירוע. האם ניתן להקטין100,000,000הנדרשת בפוליסה שהינה 

   .יהיה ההיקף הכספי של העבודות במכרז לספק הזוכה

 ,ה' לחוזה2תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת, לאמור ומפורט בנספח י' בסעיף משנה  :תשובה

$, מדובר בפוליסה 100,000,000המציע לא נדרש לערוך פוליסת צד שלישי בגבול האחריות של 

בדמי עלות הביטוח בגינה. פוליסה זו הינה מהווה אשר הספק נדרש להשתתף הנערכת ע"י הרשות ו

  פוליסה שיורית לפוליסת צד שלישי הנערכת על ידי הספק. 

חוזה, באילו מיקרים הרשות תוכל לבטל ל 8.1.4מתבקשת הבהרה לעניין האמור בסעיף  :שאלה  .ג

ומה קורה כאשר  לביצוע אספקה והתקנה של מערכות תצוגה לספק זכה בתיחור הזמנת עבודה

 ?הספק שזכה בתיחור כבר הזמין ציוד ייעודי לטובת הפרויקט

לחוזה, מבקשת הרשות לעדכן סעיף זה כדלהלן:    8.1.4במקום האמור בסעיף משנה  :תשובה

הזמנת הודעה על ביטול קריאה ל ספק"הרשות תהא רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, ליתן ל

עבודה ו/או הודעה על ביטול פנייה לבעלי תפקידים, בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בחוזה. 

, כי נגרמו לו נזקים, בגין הוצאות ישירות בלבד, ובלבד הספקידי - במקרה זה, כאשר יוכח על

את ההחזר הנדרש, בגין הוצאות  לספק, תשלם הרשות ןמנת למזער-שהראה שעשה ככל יכולתו על

רות אלו, וזאת כנגד חשבוניות מס ערוכות כדין, והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של המנהל ישי

   ו/או מי מטעמו"

למפרט הטכני, רש"ת מבקשת להשתמש  1.1.2הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ד

אלא צריכה להיות  בתוכנת ניהול ספציפית ולכן דרישה זו אינה יכולה להיות באחריות האינטגרטור

 לספק התוכנה. מופנית
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אמור להיות ספק ציוד שגם מספק את המחשבים שידרשו למערכת, תוכנה כולל המציע  :תשובה

התקנה אינטגרציה של הציוד ושרות ואחזקה. לא תידרש  שונים שיש לתוכנה ונגנים,מודולים 

  אספקת ציוד/ תוכנה שלא קיימת. 

 כחלק ממתן השרות והאחריות למפרט הטכני, 1.4הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ה

במידה ויש תקלות  שנובעות מתפעול או תחזוקה לקויה או תקלות תקשורת,  ,מערכות המסופקותל

 ?במקרים מעין אלה מהו תמחור השירות ,'חשמל וכו

תקלות ככל ויימצא כי מדובר ב ,ת"תחילה ע"י טכנאי רש בוצעיכל תקלה לאבחון ראשוני  :תשובה

בהתאם להצעת מחיר  התקלה יהיהתיקון התמורה בגין  ,שבר או תקלות שנובעות מתפעול לקוי

   , ואישור גורמי רש"ת. על ידי הספק שתוגש

על שני הצדדים יש להוסיף כי  למפרט הטכני, 1.4.5הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ו

שנים  3- ל התשלום בגין מתן שרותי תמיכה ואחזקה למערכות התצוגהלהגיע להסכמה על גובה 

 שנות האחריות. 3 -נוספות מעבר ל

עלות אחזקת לחוזה,  6.1תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת, לאמור ומפורט בסעיף  :תשובה

לספקים  )התיחורהפנייה הפרטנית (במסגרת  לשנות האחריות, תיכל 3 - מערכות התצוגה מעבר ל

  לביצוע השרות הרלוונטי הנדרש, הנקוב בפנייה הפרטנית האמורה. כיםהזו

 :למפרט הטכני 1.4.3.1הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ז

האם הספק נדרש לשדרג את כלל הציוד ע"י חיבור פיזי לכל הציוד? או לחילופין רש"ת  .1

 תאפשר גישה ושדרוג גרסאות מרחוק?

 חודשים טרם התקנת העדכונים בשוק?האם לא כדאי להמתין מספר  .2

האם לציוד הקצה שמותקן כיום ברשות יש ניהול מרוחק לצורך עדכוני הקושחה/תוכנה והאם  .3

 דרישה זו מיושמת בציוד הקצה שפרוס היום?

הדרישה היא כללית. כל עדכון יבחן לגופו של עניין. העדכונים יעשו למערכות שיספקו ע"י  :תשובה

  ל עריכת עדכונים מרחוק אלא רק במרחבי רש"ת.הספק. אין אפשרות ש

למפרט הטכני, האם השרת של  5ס"ק  1.4.3.3.1הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ח

 תוכנת הניהול יסופק ע"י הספק הזוכה? או שמדובר בשרת ומערכת קיימים?
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הכוונה לשרת שסופק ע"י הספק למערכת אותה סיפק. במידה והספק יידרש לתת מענה  :תשובה

לו את כל האינפורמציה שנדרשת מכיוון  תהיהלמודולים שסיפק והתקין אותם בשרת קיים אזי 

  על השרת. כבר שעבד

, אם מתגלות סתירות במסמכי הרשות, לחוזה 1.4הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .ט

 מבקשים לתקן את עניין האי עיכוב ביצוע השירותים.

  הבקשה נדחית. ראה סיפא של הסיפא בדבר אפשרות הספק לפנות לרשות ולקבל את  :תשובה

  אישורה בקשר לעיכוב ביצוע.

התפעולי אין  לחוזה, האם לקריאת שרות 2.2.3הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .י

  תשלום?

  לחוזה. 7.3.3ראה סעיף  -קריאות שרות מהוות חלק ממתן השירות הנדרש :תשובה

מדוע מימון ההתחברות למערכת  ,לחוזה 4.20הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יא

זה יהיה על  , חיבורהממוחשבת לניהול חשבוניות ספקים במידה והרשות תדרוש זאת מהספק

 חשבונו?

  .זה בנושא הרשות מדיניות זוהי :תשובה

ביחס להתחייבות הספק למתן שירותי  לחוזה 5.1.2הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יב

חודשים מתום תקופת האחריות ובסעיף  36- שההתחייבות היא ל צוין –אחזקה מלאה של הטובין 

 חודשים. מה ההגדרה המדויקת? 36לחוזה רשום  11.1

חודשים למתן שרותי  36היא לתקופה נוספת בת  5.1.2תקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  :תשובה

  .11.1אחזקה, שתחל בתום מועד תקופת האחריות הנקובה בסעיף 

מבקשים הדדיות בסעיף זה, כך שגם , לחוזה 5.5הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יג

 ורצונו?לספק תתאפשר יציאה מהחוזה בהתאם לשיקול דעתו 

  .הבקשה נדחית :תשובה

, מבקשים למחוק את הסעיף או לחוזה 6.1.3.3הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יד

 .פעמים 5לספק עבודה לספק המגיש הצעות ולא זוכה מעל  מחויבתלהוסיף הערה נוספת שהרשות 

   .הבקשה נדחית :תשובה
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, מבקשים לקבל הבהרה המפרטת באילו לחוזה 6.7הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .טו

 .מקרים יבוצע תיחור מול ספקים שונים ובאילו לא

לפני כל שירות נדרש יבוצע הליך תיחור, למעט בהתקיים כל אחת מהנסיבות המפורטות  :תשובה

  לחוזה. 6.7.2,6.7.3, 6.7.1לשם כך בסעיפי המשנה 

, מהו התשלום עבור קריאות שרות שאינן לחוזה 11הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .טז

 כלולות באחריות הספק, ומה רש"ת מתחייבת לעשות כדי למנוע מקרים מסוג זה

עבור קריאות שירות שאינן כלולות  התשלום ראה התייחסות לנושא בשאלה ה' לעיל. :תשובה

  .הרלוונטיים ומתן אישור של גורמי רש"ת בהתאם להצעת מחיר שתוגש באחריות הספק יהיה

 , מבקשים למחוק סעיף זה.לחוזה 13הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יז

  הבקשה נדחית. :תשובה

 , מבקשים למחוק סעיף זה.לחוזה 22הבהרה לעניין האמור בסעיף  מתבקשת :שאלה  .יח

  הבקשה נדחית. :תשובה

 מבקשים להוסיף את ההערות כדלהלן: ,בהמשך למפגש המציעים שהתקיים: שאלה  .יט

 על הספק להזמין ציוד אך ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה. .1

 לוחות זמנים לביצוע פרויקטים יבוססו על תאריך קבלת הזמנת העבודה. .2

  הפרטני. לתיחורהמוצע יינתן במקביל להצעת המחיר הפיתרון הטכני נדחית.  הבקשה .3

חודשים מתום תקופת  24-כ לחוזה 6 'מוגדרת בהגדרת ה"שרותים" בעמ-אחריות .4

 האחריות.

תנאי לביצוע איזה  - לחוזה 8.1.1אין צורך בהבהרת נושא זה בסעיף נפרד. ראה סעיף   .1  :תשובה

בו יינתן  מהשירותים הינה הנפקת הזמנת עבודה שתונפק לאחר זכייה בהליך התיחור

  בדבר השירות הנדרש.  פירוט מלא

  לעיל. 1בסעיף  ,ראה תשובה לשאלה זו  .2

הספקים יידרשו להעביר נתוני יצרן ותצורת החיבור של המערכת  טרם תהליך התיחור  . 3

  המבוקשת. לאחר אישור גורמי רש"ת למערכת המוצעת יבוצע הליך התיחור.
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מתן שירותי תמיכה ואחזקה מלאה לטובין תקופת   - . בסעיף זה נפלה "טעות סופר"4

   תקופת האחריות. חודשים מתום 36-היא ל שהותקנו

) 6('ד2,'ג2,'ג1, 'ב1 בסעיפים לאמור] מחיקות/או ו תוספותמספר שינויים [הכוללים  נתבקשו :שאלה  .כ

 נרשם בטעותה' [2)],7(ד)(1בגוף השאלה נרשם בטעות) [7('ד2)], 6(ד)(1בגוף השאלה נרשם בטעות[

יא' 2(י)], 1בגוף השאלה בטעותנרשם י' [2(ו)], 1בגוף השאלה נרשם בטעותו' [2(ה)], 1בגוף השאלה

 סעיפים "ב לחוזה;המצ, וביטוח בנזיקין נספח אחריות –'ילנספח (יא)] 1בגוף השאלה נרשם בטעות[

 "ב לחוזה;המצ עבודות קבלניות - אישור עריכת ביטוחי הספק –1'יאלנספח  4, סעיף כללי א', ב'

לנספח  1ביטוח חבות מוצר, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מעבידים, סעיף כללי סעיפים: 

 ."ב לחוזההמצ  אישור עריכת ביטוחי הספק - 2'יא

 בנזיקין נספח אחריות-נספח י'ל האמור למעט, נדחות השינויים לביצוע הבקשות ככלל :תשובה

במקום המילה "ביטוחיו" תבאנה  הבקשה )]7(ד)(1בגוף השאלה נרשם בטעות[ )7ד'(2בסעיף  :וביטוח

  (ו)]1בגוף השאלה נרשם בטעות[ ו'2וסעיף  מתקבלת -"ביטוחי הרכוש שהתחייב לערוךהמילים "

; למעט מתקבלת-"בגין כלי הרכב שלותבואנה המילים " "אחרי המילים "הספק לערוך הבקשה

בקשה ה 4: בסעיף כללי קבלניותעבודות  - אישור עריכת ביטוחי הספקלחוזה  1האמור בנספח יא'

האמור לעייל לא יחול לגבי מתכננים, אחרי המילים "שגרם לנזק בכוונת זדון" תבאנה המילים "

אישור עריכת לחוזה  2ולמעט האמור בנספח יא' מתקבלת - "יועצים, מהנדסים, וחברות שמירה

-"שינוי לרעה בתנאיהאו המילים " לבטל את הבקשה : בסעיף ביטוח חבות מוצרביטוחי הספק

- "או שינוי לרעה בתנאיההמילים " הבקשה לבטל את, בסעיף ביטוח אחריות מקצועית מתקבלת

במקום המילים "ותוטל עליהם חבות" תבוא הבקשה בסעיף ביטוח אחריות מעבידים ו, מתקבלת

  .מתקבלת - "ויחשבוהמילה "

נספח אחריות ", עודכנו נוסחי השינוייםבמסגרת הבהרה זו, מבקשת הרשות להודיע, כי לאור   

 1נספח יא'( עבודות קבלניות - אישור עריכת ביטוחי הספק", ")נספח י' לחוזה" (בנזיקין וביטוח

 הנוסחים ' לחוזה). נוסחים אלו יחליפו את2יא(נספח  "ספקאישור עריכת ביטוחי ה" - ו )לחוזה

  רסום המכרז שבנדון., במסגרת פשל הרשות שפורסמו באתר האינטרנט ,המקוריים

  

ביטוח של הצעתם, נספחי יודגש, כי על המציעים להתייחס ולצרף למסמכי המענה  

   .עדכניים אלו בלבד

   ונספח אישור  עבודות קבלניות- , נספח אישור עריכת ביטוחי הספקמצ"ב נספח אחריות בנזיקין וביטוח  

   .הסופיבנוסחם , עדכניים - ספקעריכת ביטוחי ה
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש הודעה זו  

  כשהיא חתומה על ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.

   

  בכבוד רב,                                                                                        

 
  משה פישר, קניין                                          
  לוגיסטיקה אגף                                                    
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 לידי משה פישר  –אחזקה מחלקת התקשרויות    אל:

   9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  0011/073/007201/מכרז פומבי מס' הנדון: 

  התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של אמצעי תצוגה, 
  רשות שדות התעופה בכל אתרי

  

  ומענה הרשות לשאלות שנשאלו 7.20160.01מיום  מציעיםסיכום מפגש  – 1מס' ה ודעה
  השונים ע"י המשתתפים 

 

ה ודעהני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________  מאשר/ת קבלת א

  . ומענה הרשות לשאלות ,7.20160.10מיום  מציעיםסיכום מפגש  - 1מס' 

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומה, בעת הגשת 

  הצעתנו.

  

  

  

  __________________ תאריך __________________  חתימה__________________שם 
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15.06.2017  

  :)15.06.2017(עדכני ליום  נספח אחריות וביטוח

 אחריות  .1
  

 אדם כללוכן לכל אבדן  שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  הספק  א.
,  בין ו/או באספקת המוצרים מתן השירותיםו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב  תאגיד תוך וכל

על ידי הספק, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל  מוכאמור ייגרו/או אבדן  אם נזק 
 של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה /או לעובדיהםלרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו הספק,
  .ממעשה ו/או מחדל של הרשות

 צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  ב.
 תוך להם שייגרם ו/או הפסד מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,

וכן בגין כל  השירותים ו/או אספקת המוצרים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי
לנזק  אחריות מכל הרשות את פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליא

  כאמור.

 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק  ג.
 ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות
 הוצאהנזק,  בכל וכן כאמור, וצאה, הפסד ו/או הלנזק בקשר לשלםנדרשה ש או הרשות
עקב כל מעשה ו/או מחדל  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד

  המצוי באחריות הספק על פי המפורט בסעיף א. לעיל.

   יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה   

  : ביטוח .2
  

על פי הסכם זה ועל  ספקעל פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מאחריות ה ספקלהבטחת אחריות ה  א. 
תחילת מועד הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני פי הדין, לפני 

, מטעמו ו/או עבורועל ידי מי ו/או  הספקעל ידי הרשות ביצוע עבודות כלשהן בחצרי 
ביטוחים המפורטים את ה, על חשבונו, לערוך ספקמתחייב ההמוקדם מבין שני המועדים, 

  המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  "א"בנספח 

הספק  של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי  ב.   
על ידי ו/או אספקת מוצרים שירותים המתן זה, לפני תחילת  חוזה פי על ובין דין פי על בין

, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת וחשבונ על לקיים מתחייב הספק על פי חוזה זה, הספק
  נספח "ב'". –הביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים"  תופוליס מוניטין,  את

מהאמור לעיל, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית יערכו על ידי הספק מבלי לגרוע        .ג
במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין, 

  המאוחר מבין שני המועדים.

אות ההור יחולו ") ביטוחי הספקהמפורטים בנספח "א" ובנספח "ב" (להלן: "על ביטוחי הספק  ד.   
  הבאות :
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הספק מתחייב להמציא לרשות לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות ו/או הבאת  1
ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם מבין המועדים, אישור ביטוח 

 נספח ב'המצורף להסכם זה כשהוא חתום על ידי מבטחו, וכן את  לנספח א'בהתאם 
  בד כשהוא חתום על ידי מבטחו.לעניין ביטוח אחריות מקצועית בל

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורים כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי 
  לתחילת פעילותו.

  הרשות תהיה רשאית למנוע מהספק להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או 2
להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישורים כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם כי 
הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל 

  בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות בטרם המציא את האישורים כאמור. 

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  הספק, ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב  3
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

 מאת , ימציא הספק  אישורו/או אספקת המוצרים תנאי לתחילת מתן השירותים  .4
נספח  –ביטוחי הספק לנספח אישור עריכת  בהתאם בדבר עריכת הביטוח, מבטחיו

  ב'.

ו/או באספקת נוע מהספק להתחיל במתן השירותים למהרשות תהיה רשאית 
כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הספק יהיה מנוע במקרה שאישור המוצרים 

הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  מלעלות כל טענה כנגד 
  בטרם המציא האישור כנדרש.מוצרים ו/או באספקת ה

הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח 
וזאת למשך כל תקופת  לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםזה, וזאת לא יאוחר מ

  ' לעיל. ג 2 בסעיףההסכם וכן לתקופה נוספת כמפורט 
  

מועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח ב  .5
תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  

מתן שירותים ביצוע העבודות ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו 
  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. ו/או באספקת המוצרים 

 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, דיי על הביטוח האמור בעריכת אין  .6
 התאמתם בדבר אישור להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות

   החוזה. לדרישות הביטוח של

 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות

  דין. כל

 שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על  לנכון.

זכות התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות 

  חדלי הספק ו/או מי מטעמו.עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מ

עובדיה  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר הספק מצהי  .7
לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןו/או מנהליה 
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 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהספק
בין אם נערכו על ידו  ,הרכוש שהתחייב לערוך ביטוחי במסגרת בפוליסה) הנקובה

 מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות את בזאת פוטר והוא ביטוחים ובין אם לאו,
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור. אחריות

  
  הספק לקיים מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של   .1  .ה

צרף את הספק, על לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות   
חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  

 החבות הספק  בקשר עם פעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות לכיסוי 
החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף 

, וזאת  בגין כאמור לעיל אותה מחויב הספק  לקיים החל מעבר לפוליסה צד שלישי 
נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא 

עובד אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל 
 או מעביד.

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

 כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הספק כאמור 

 10,000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו   .3
  בכל תקופה אחרת. 5000$ -$ בתקופת ביצוע העבודות וכן לא תפחת מ

  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק הספק יישא
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר הספק 
  יגיע מאת הרשות לספק.

תמורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .4
פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה.  6.25

לחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק ימים מיום שנש 14התשלום יהיה בתוך 
מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע 

 מהרשות לספק.

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח   .5
שב אחריות כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יח

 כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.

מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או  הספק  .6
בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו  מטעמה הבאים 

כפי שימצא  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים ומגבלותיו, יהיה 
  לנכון. 

הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות   .7
ככל שיידרש על ידה לצורך , ולשתף פעולה עם הרשות על פי פוליסה זו לתביעהיסוד 

 על פי הפוליסה.  מימוש זכויות הרשות ו/או הספק
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מתחייב " המצ"ב, עריכת ביטוחי הספק נוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישורב  ו.
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב  בגין כלי הרכב שלו הספק לערוך

עקב (לרבות נזק תוצאתי) גין נזק לרכוש צד שלישי בביטוח רכב השימוש בכלי רכב, וכן 
. כמו רועילא₪  1,000,000 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   בעלות

 כן מתחייב הספק לוודא כי לכלי הרכב אשר אינם בבעלותו נערכים הביטוחים כאמור.

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות,   ז.
ולשלם את דמי הביטוח, לרבות אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק 

ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם  הפרמיות השוטפות, ריבית
לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות 

, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור הספק
    בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

זה  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי  .ח
 ובכלל זאת גובה גבולות האחריותב')  –(נספחים א' עריכת ביטוחים  יאישורוכן מ

ספק אשר אינה פוטרת , הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטים בהם
מנוע  יהאמצהיר ומאשר כי  ספק. הי דיןאותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פ

, בכל הקשור האו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה מלהעלות כל טענה או דרישה 
 לגובה גבולות האחריות כאמור.זה להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל 

  
הספק מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם   .ט

לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס זה, על הספק 
 לפעילותם.

 

מובהר ומוסכם בזאת כי הספק נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או   .י
אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הספק, והספק 

הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או 
המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות 

 שהתחייב הספק לערוך ובין אם לאו.
  

  
 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית .  ההפר
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  )15.06.2017(עדכני ליום  עבודות קבלניות -ביטוחי הספקאישור עריכת  - 1א'י" נספח

                    

  ……………תאריך:                                                

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  מרח' .............

  

  

התקנה לתכנון, אספקה, . …………הסכם מיוםאישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הנדון:
שנחתם  (להלן :"העבודות") בנמל התעופה בן גוריון חזקה של אמצעי תצוגה בכל אתרי הרשותאו

  ") ספק(להלן : "ה…...…בין הרשות לבין  

ועל שם  ספקערכנו על שם ה………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
להלן בקשר עם ביצוע  \פוליסות המפורטותקבלני משנה וכן על שם הרשות (להלן : "יחידי המבוטח" ) את ה

  העבודות:  

  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן .1
  

חודשי  12 : מיום ...................עד יום .................... כולל תקופת ניסוי ו/או ההרצה וכןתקופת ביטוח
 "). תקופת הביטוחתקופת תחזוקה מורחבת (להלן: "

  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   .א
  

וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות, במלוא קל לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד 
ביצוע העבודות  ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

וכן $/₪   ______________הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסךהביטוח  תוהתגלו בתקופ
  ₪.  $4,000,000/  1,000,000מ האחריות שלא יפחת כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול 

לכל הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי 
שכר ופריצה, ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה 

אווירי, הוצאות הובלה ות לילה, משלוח מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבוד
, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי הרשות לרבות מיוחדות

  בעת היותו באחסנה.  

וחומרים   לקויה כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה
בגבול  וחומרים לקויים לקויה מתכנון לקוי, עבודהישיר לנזק במלוא סכום הביטוח ו לקויים

  .$/₪ אחריות שלא יפחת מסך של ________________ 
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  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .ב
  

 תקופתבגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך   

  ולתקופת ביטוח. למקרה₪  4,000,000/$ 1,000,000של בקשר אליה בגבול אחריות הביטוח 

 ספקאין הואשר בגינו  ספקבפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של ה

  על פי פרק זה.חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי 

  ., למעט רכוש המבוטח בפרק א' לעילת יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זהרכוש הרשו

הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני  הנדסי, כיסוי 

  בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות" ונזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.

  

  :  ות מעבידיםביטוח חב - פרק ג'  .ג
  

פגיעה גופנית  בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין 
  ביטוח.ולתקופת  למקרה ולתובע₪  20,000,000/$ 5,000,000בסך של בגבול האחריות 

  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות ספקביטוחי ה

  תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום וכן לרשות  ספקל .1
   .ביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודהבהביטוח   

 ביטוח הקבלנים לא יהיה כפוף לסעיף ביטוח חסר.  .2
  
  הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  .3

  כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה   

  מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,  המפקיע או  

  לא יופעל כלפי הרשות.  

  כל אדם אועובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או  .4

  או לוותר על  בכתב לשפותו והתחייב יםלפי כל אדם או גוף שהמבוטחכ וכןגוף הפועל מטעמה   
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ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת  .זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

זדון. האמור לעיל לא יחול לגבי יועצים, מתכננים, מהנדסים וחברות שמירה בגין אחריותם 

  המקצועית.

  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ם ביטוח הקבלני .5

  התחזוקה. תקופת   

  , אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות,  תגמולי ביטוח .6

  אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.   

  ם חלה על ישתתפות העצמית בנזקהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וה מוסכם כי .7

  בלבד.ספק ה

 מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  .8

 לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי. 

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או  תנאי .9

ו/או כל ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו "הראל ביט" 

  נוסח אחר המקביל להן.

  האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 

  בכבוד רב,

              _______________           _______________                 __________________  

    תפקיד החותם                     שם החותם              חתימת המבטח וחותמת
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  )15.06.2017(עדכני ליום  הספק יאישור עריכת ביטוח - 2'יאנספח 

   ___________ תאריך                           

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  .,נ.ג.א

 ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון

(להלן: "השירותים")    חזקה של אמצעי תצוגה בכל אתרי הרשותאלתכנון, אספקה, התקנה ו

   התעופה שדותעבור רשות 

החל מיום _______________ ועד ליום  להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו

 ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשותהשירותים עם  בקשר") תקופת הביטוח______________ (להלן: "

  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם

  

 ביטוח חבות המוצר:

בגין המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים על   

למקרה ולתקופת  ₪  $2,000,000/ 500,000של  בגבול אחריות ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו וזאת 

  הביטוח.

ילת הפעילות בקשר התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו _______________אשר לא יפחת ממועד תח

  עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים.

  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי חודשים  12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול 

  ה.פוליסה זו או אי חידוש
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הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 

  הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  

  :קצועיתמ אחריותביטוח 

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000 /500,000גבולות האחריות: 

על פי כל דין של הספק בגין מעשה או מחדל מקצועי של הספק הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית 

 ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 

  השירותים.

בעקבות מקרה עיכוב או  הספק, השהייהמצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל

 ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי ונזק כספי טהור.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול  הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח

  פוליסה זו או אי חידושה.

/או והספק או מחדלי ו/מעשי אחריותם ל הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגיןאת  שפותל הפוליסה מורחבת

  .הפועלים מטעמו

  

  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):

  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪ $4,000,000/  1,000,000גבולות האחריות: 

 

הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של הספק לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק 

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים   - שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  מתן השירותים.  מטעמה, לרבות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או

        

עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הפועלים הרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו 
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  מעבידים : אחריותביטוח  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪ $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות:    

  

הפוליסה מכסה את חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים 

בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן  1980פגומים תש"ם 

  .םהשירותי

  

  מי מעובדי הספק.הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה  היה ויחשבו כמעסיקים של 

  

  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 

   

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

 הביטוח.  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

  

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה  .2

  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  

אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, .3

 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

  

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .4

 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

  

ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך נוי לרעה שיהביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5

 יום מראש. 30בדואר רשום, 
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 הספקידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6

 .בלבד

  

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  תנאי .7

ט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח ביט" ו/או "הראל בי

 ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.או חידושו 

  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

  

  

 בכבוד רב,

                               ______________                                                          __________________  

                      ותפקיד החותם שם                                                                                       חתימה וחותמת המבטח 
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