
 3מתוך  1עמוד 

 

 חתימת המציע: ______________ 

      

 02/2020מכרז פומבי   – 1הבהרה מס' נספח א' ל 
 בקריית ביאליק   תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקנים סולאריים פוטו וולטאיים

  להלן שינויים ו/או תוספות לנספח הביטוח:  

מס'   מס' סעיף  חוזה/מכרז/נספח  עמוד פירוט השאלה

 סידורי 

ימחקו המילים: "ויציאת המבוטח  שורה שלישית, 

 "ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות

 1 1 9נספח  

שורה רביעית, ימחקו המילים: "ויציאת המבוטח  

 ו/או מי מטעם המבוטח באתר העבודות"

 2 1 9נספח  

בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "אולם מובהר כי  

אחריותם המקצועית של מבטחים, מתכננים, 

אינה  –מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה 

 מכוסה" 

 3 1 9נספח  

 4 3 9נספח   ימחק  3סעיף מס' 

 5 4 9נספח   ימים"  7שורה ראשונה, ימחקו המילים: "

 6 4 9נספח   יום"  30שורה שלוש עשרה, ימחקו המילים: "

שורה שלישית, תמחק המילה: "מיד" ובמקומה 

 יתווספו המילים: "תוך זמן סביר"

 7 5 9נספח  

לאחר המילים: "שיערך על ידי המבוטח" יתווספו  

 המילים: "בקשר להסכם זה" 

 8 6 9נספח  

 9 7 9נספח   ימחקו המילים: "ובשם הבאים מטעמו" 

 10 8 9נספח   ימחק  8סעיף מס' 

תמחק הפסקה, מהמילים: "מוסכם כי לעניין אבדן  

 או נזק.." ועד לסוף המשפט.

 11 14.1.1 9נספח  

שורה שניה, לאחר המילים: "מצד המבוטח"  

 תתווספנה המילים:" "ו/או אחריותו בגין". 

 12 14.2 9נספח  

שורה שישית, ימחקו המילים: "בכפוף לסעיף 

הביטוח כאילו נערך אחריות צולבת על פיו נחשב 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח" 

 13 14.2 9נספח  

שורה רביעית, ימחקו המילים: סייג אחריות  

 מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף"

 14 14.6 9נספח  

שורה שניה, לאחר המילים "מצד המבוטח" יתווספו  

 המילים: "ו/או אחריותו בגין" 

 15 14.8 9נספח  

שישית, ימחקו המילים: "בכפוף לסעיף שורה 

אחריות צולבת על פיו נחשב הביטוח כאילו נערך 

 ח" בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוט

 16 14.8 9נספח  

" יתווספו  2013לאחר המילים: "ביט מהדורה 

המילים: " או ביטוח מקביל של חברת ביטוח  

 .אחרת"

 17 15.5 9נספח  

 18 15.7 9נספח   . ימחק 15.7סעיף 

לאורך כל  ": 15יתווסף סעיף נוסף אחרי סעיף מס' 

תקופת הסכם ההקמה וכן תקופת התפעול והתחזוקה 

יערוך מבקש האישור ביטוח רכוש המבטח את  

רכושו בכל אתרי ביצוע עבודות ובסביבתם )לרבות  

מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי כינונם )להלן  

יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד הסיכונים המבוטחים  

 מורחב". -בביטוח אש

 19  9נספח  
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 חתימת המציע: ______________ 

כיסויים   –רק כל הסיכונים עבודות הקבלניות פ

 .324ימחק הקוד  –נוספים בתוקף וביטוח חריגים  

 20  א'9נספח  

כיסויים נוספים בתוקף  –פרק אחריות מעבידים 

 .371ימחק הקוד  –וביטוח חריגים 

 21  א'9נספח  

הריסות /   021ימחקו הקודים:  –פירוט השירותים 

עבודות חשמל / איטום /  )  053פינויים, 

 והנחת קווי מים וביוב  צנרת 059אינסטלציה(, 

 22  א'9נספח  

יום תימחק   60-ההפניה ל –ביטול שינוי הפוליסה 

 . יום" 30ובמקומה תבוא התקופה: "

 23  א'9נספח  

 24  ב' 9נספח   .320ימחק הקוד   –ביטוח חבות מוצר 

הריסות /   021ימחקו הקודים:  –פירוט השירותים 

) עבודות חשמל / איטום /   053פינויים, 

 והנחת קווי מים וביוב  צנרת 059אינסטלציה(, 

 25  ב' 9נספח  

מסכום הביטוח, מינימום   20%"עד  ימחקו המילים:

 מיליון ₪"   4" ובמקומם ירשמו:₪ "  1,000,000

הוראות  9נספח   21

 ודרישות ביטוח  

14.1.1.1. 26 

מיליון  1מהנזק, מינימום   15%" ימחקו המילים:

מערך הפרויקט  10%"   ובמקומם יתווספו:₪" 

   מיליון ₪". 1מינימום 

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.2  27 

  ובמקומם יתווסף:" 15%" ימחקו האחוזים:

"10%."  

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.3  28 

הוראות  9נספח  21   מיליון ₪"  2.5"מקסימום    יתווספו המילים:

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.4  29 

ובמקומם  מסכום הביטוח"   15%" ימחקו המילים:

   מיליון ₪" 1" :ףיתווס

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.5  30 

ובמקומם  מסכום הביטוח"   15%" ימחקו המילים:

  מיליון ₪".   1הוספה " יתווסף:

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.6 31 

ובמקומם  מסכום הביטוח"   15%" ימחקו המילים:

   מיליון ₪"  2.5" יתווספו

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.7 32 

הוראות  9נספח  21   מיליון ₪"  5"מקסימום   יתווספו המילים:

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.8  33 

  והמקומם יתווסף:" 20%" ימחקו האחוזים:

"10% ." 

  ויתווספו המילים:₪ "   1,000,000ימחק הסכום: 

   מיליון ₪" 2.5"מקסימום 

הוראות  9נספח  21

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.9 34 

 ובמקומם יתווסף:"מגובה הנזק"  ימחקו המילים:

  מיליון ₪".  1"מערך הפרויקט מינימום 

הוראות  9נספח  22

 ודרישות ביטוח 

141.1.10  35 

מסכום הביטוח"   15%"עד ימחקו המילים: 

   "כמפורט בפוליסה". ובמקומם יתווספו:

הוראות  9נספח  22

 ודרישות ביטוח 

14.1.1.11 36 

" ובמקומם יתווספו:  "כל הסיכונים ימחקו המילים:

   "אש מורחב".

23 

 

הוראות  9נספח 

 ודרישות ביטוח 

14.4 37 

"לאירוע   יתווספו המילים:בשורה השמינית בסיפא  

   במצטבר".

הוראות  9נספח  23

 ודרישות ביטוח 

14.6 38 

"למעט    יתווספו המילים:לאחר המילה מבוטח  

   ביטוחי רכב".

הוראות  9נספח  24

 ודרישות ביטוח 

15 39 

יתווספו    "מבוטח" בשורה הראשונה לאחר המילה

   "במשך תקופת הביטוח". המילים:

  יתווספו "כאמורהמילה "בשורה הרביעית לאחר 

  "במשך תקופת הביטוח". המילים

הוראות  9נספח  24

 ודרישות ביטוח 

15.2 40 

 "והתנאותיהםהמילה "לאחר  בשורה הראשונה

   "בתום לב". המיליםיתווספו 

הוראות  9נספח  24

 ודרישות ביטוח 

15.3 41 
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 חתימת המציע: ______________ 

הוראות  9נספח  24  "2010"  ובמקומו ירשם" 2013" ימחק

 ודרישות ביטוח 

15.5 42 

יתווספו   "הפרויקטהמילה " בשורה השנייה לאחר 

  "למעט לאחריותם המקצועית". המילים

הוראות  9נספח  24

 ודרישות ביטוח 

15.6 43 

מסכום הביטוח מינימום   20%"עד  המשפט:ימחק 

   מיליון ₪". 4" ובמקומו יתווסף:₪ "  1,000,000

א אישור   9נספח  26

 ביטוח  

 44 רכוש סמוך  

מסכום הביטוח מינימום   20%"עד  ימחק המשפט:

   מיליון ₪". 4" ובמקומו יתווסף:₪ "  1,000,000

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

רכוש עליו 

 עובדים 

45 

מהנזק, מינימום   15%" עד  ו המילים:ימחק

מערך  10%" ובמקומם יתווסף:₪"  200,000

 מיליון ₪". 1הפרויקט מינימום 

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

הוצאות 

תכנון  

 ופיקוח 

46 

א אישור   9נספח  26   מיליון ₪". 2.5"מקסימום  יתווסף המשפט:

 ביטוח 

רכוש 

 בהעברה 

47 

אישור  א  9נספח  26 324קוד  ימחק

 ביטוח 

כיסויים  

נוספים  

 בתוקף

48 

  ובמקומםמסכום הביטוח"   15%" ימחקו המילים:

   מיליון ₪" 1"עד  יתווסף

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

מתקנים 

 כלי עבודה 

49 

 מסכום הביטוח  15%" עד  ימחקו המילים:

 מיליון ₪"  1" ובמקומם יתווסף:

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

מבני עזר  

 זמניים  

50 

 מסכום הביטוח  15%עד  ימחקו המילים:

   מיליון ₪" 2.5" ובמקומם יתווסף:

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

רכוש מחוץ  

 לחצרים 

51 

א אישור   9נספח  26 מיליון ₪ "   5"מקסימום   יתווספו המילים:

 ביטוח 

נזק ישיר 

כתוצאה 

מתכנון  

 לקוי 

52 

א אישור   9נספח  26  מיליון ₪". 2.5"עד   יתווספו המילים:

 ביטוח 

פינוי 

 הריסות  

53 

ובמקומם יתווסף: "מגובה הנזק"  ימחקו המילים:

  מיליון ₪".  1"מערך הפרויקט מינימום 

א אישור   9נספח  26

 ביטוח 

שינויים  

ותוספות  

 שיידרשו  

54 

".  10%"  ובמקומם יתווסף:" 15%"  ימחקו המילים:

   "כמפורט בפוליסה"המילים:   בסוף הסיפא יתווספו
א אישור   9נספח  27

 ביטוח 

 55 כיסויים  

א אישור   9נספח  27 .  317ימחק הקוד 

 ביטוח 

אחריות  

 מעבידים 

56 

ובמקומם  כל הסיכונים"  -"רכוש ימחקו המילים:

   "אש מורחב" יתווסף:

ב אישור   9נספח  28

ביטוח עבודות  

 הקמה 

 57 סוג כיסוי  

 ובמקומם יתווסף:"כל הסיכונים"  המילים:ימחקו 

   "אש מורחב".

ג אישור   9נספח  30

ביטוח עבודות  

 תחזוקה 

רכוש כל  

 הסיכונים  

58 

 

 

 

 

  


