
 

לאספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות של גשר שירותי השיקום  3/2019פומבי מספר הבהרה במכרז תשובות לשאלות 

  התעסוקתי של ישראל 

 

 תשובות  מס' סעיף ועמוד נוסח השאלה/בקשה/הבהרה 'מס

1.  

בטבלת פירוט התשלומים לפי ענף 

צוין כי שולמו תביעות בצד שלישי 

 2018-2019מעבידים בשנים ובחבות 

ה ינבקש לדעת מדוע בטבלה השני

בשנים אלה לא צוין דבר לגבי חבות 

לא צוין דבר לגבי  2019 -מעבידים  וב

 חבות מעבידים וצד שלישי ?

לא נרשמו תביעות  2017בנוסף, בשנת 

בביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

אולם בטבלת פירוט התביעות צוין כי 

לקבלת הבהרה  , נודה במספר 5היו 

לגבי התביעות צד ג'  בנושא ומידע

   2019  – 2017וחבות מעבידים לשנים 

 ניסיון תביעות 36עמ' 

 מה שקיים במסמכי המכרז

2.  

האם ניתן לאשר בסוף המשפט את 

אינו  LR-המלל הבא:  "במידה  וה

בשנת הביטוח  65%עולה על 

 האחרונה"?

  4עמ'  5.1סעיף 

 מאושר

 

3.  

להבהיר כי הצעתנו מוגשת נבקש 

 כמקשה אחת

 

 8עמ'  19.4סעיף 

 ללא שינוי

4.  

צוין בטבלת המיגונים כי הרשימה 

אינה סגורה וכי ישנן יחידות שלא 

 ,  36נכללו ברשימה הנוכחית בעמ' 

האם ניתן לקבל רשימה עדכנית 

 הכוללת גם את המיגונים?

האם קיימים אישורי מיגון  .1

 הכתובות?עדכניים לכל 

 מה לגבי מערכות כיבוי אש ?   .2

  9סעיף ד' עמ' 

 

 מה שהוצג במסמכי המכרז
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5.  

נבקש לדעת מהו סכום ביטוח 

 דמקסימלי אש מורחב לאתר אח

 ולאיזה כתובת הוא מתייחס?

והאם קיים אישור כבאות עדכני 

 לאתר זה?

 9סעיף ד' עמ' 

 

 ליחידות הזמינה קיים אישור כבאות. 

6.  

נבקשכם להוסיף בסוף המשפט את 

המלל הבא: "אולם אין בביטול 

החריג בכדי לגרוע מזכויות המבטחת 

 ומחובת המבוטח עפ"י דין".

 

 24עמ'  23סעיף 

 מאושר

7.  
 

 נבקשכם לבטל את הסעיף
  24עמ'  32סעיף 

"לעניין הסעיף ירשם מחדש כדלקמן :  

בנזק שסכומו אינו עולה ביטוח חסר , 

יסתפק המבטח ,  1,000,000על סך 

 הביטוח"בהצהרת המבוטח בדבר סכום 

 

8.  

נבקשכם למחוק בסוף הפסקה את 

המלל הבא: "לרבות בהיותם במעבר" 

 ובמקומן לאשר את המלל הבא: 

 "בהיותם נייחים ודוממים בלבד"

 25עמ'  5סעיף 

 ללא שינוי

 

 26עמ'  15סעיף  נבקשכם לאשר ביטול סעיף זה  .9

 ללא שינוי

 

 

10.  

 

נבקשכם לשנות השתתפות עצמית 

 ₪  2,500 -בגין הרחבה זה ל

 26עמ'  18סעיף 

 1500ההשתתפות העצמית תהיה 

 

11.  

 

נבקשכם לשנות השתתפות עצמית 

 ₪ למקרה  10,000 -בגין פרק זה ל

 

 27עמ' 

 אין שינוי בתנאי המכרז

12.  
 

 נבקשכם לאשר ביטול סעיף זה

 

 27סעיף א' עמ' 

"חבות  יקרא :   27סעיף א' בעמוד  

שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי  

 " רכב מנועי

13.  
 

נבקשכם לשנות השתתפות עצמית 
 28עמ' 

 אין שינוי בתנאי המכרז
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 ₪ למקרה 10,000 -בגין פרק זה ל

14.  

נבקשכם לאשר בסוף הפסקה את 

המלל הבא: גבול אחריות בגין 

 ₪  5,000,000הרחבה זו הינה עד 

 28עמ'  6סעיף 

 

 ללא שינוי

15.  
 

 נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה 

 

 28עמ'  11סעיף 

 מאושר 

 

 

 ללא שינוי 29עמ'  13סעיף  נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה  .16

17.  

נבקשכם לאשר בסוף הפסקה את 

גבול אחריות בגין המלל הבא: 

 ₪ 5,000,000הרחבה זו הינה עד 

 29עמ'  15סעיף 

 ללא שינוי

 

 29עמ'  17סעיף  נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה  .18
 ללא שינוי

 

19.  

לשנות השתתפות עצמית נבקשכם 

למקרה ₪  10,000 -בגין פרק זה ל

 שנים. 10לרכוש שגילו עד 

 ₪10 לציוד שגילו מעל  15,000 -ו

 שנים.

 30עמ' 

השתתפות עצמית לכל סוגי הציוד תהיה 

5,000 

 

20.  
נבקשכם לשנות השתתפות עצמית 

 ₪ למקרה 4,000 -בגין פרק זה ל
  31עמ' 

 

 מאושר

 31עמ'  1סעיף  נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה  .21

 

 ללא שינוי

22.  

נקשכם להוסיף בסוף המשפט את 

המלל הבא: אולם לא יכוסה נזק 

 למסמכים בעלי ערך כספי .

 31עמ'  2סעיף 

 מאושר

 

 


