
 

 

 

 

 

 

 

 16/2020מכרז פומבי מס'  - 2הודעת עדכון מס' 

 , לביצוע עבודות שדרוג, שיפוצים, תחזוקה ובנייה במבני ציבור ומוסדות חינוך  בעיר פתח תקווה
 ₪ )ללא מע"מ(, לכל עבודה  4,000,000עד לסך של 

 הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן: 

ושאלות   .1 לבקשות  המשתתפים  בהמשך  שאלות  את  המפרטת  טבלה  להלן  במכרז,  משתתפים  מאת  הבהרה 

 ותשובות החברה לצדן: 

סעיף בהזמנה  

למכרז/בחוזה  

 המכרז

 תשובת החברה  השאלה הבקשה/

מבוקש לשנות את הסיווג הקבלני   להזמנה  2.1סעיף 

)מינימלי(   100בענף  הנדרש   לסיווג 

 1ג'

 לא יחול שינוי בסעיף 

האם ניתן לעדכן את תנאי הסף כך  להזמנה  2.2סעיף 

עבור   גם  יהיה  הנדרש  שהניסיון 

ציבוריים/עמותות   גופים 

 ציבוריות? 

הנו,    2.2סעיף   המתוקן  ונוסחו  יעודכן, 

 כדלקמן: 

בעל  ע" להיות  המשתתף  מוכח ל  ניסיון 

ציבור  במבני  שיפוצים  עבודות  בביצוע 

ו/או  ומוסדות חינוך, עבור רשויות מקומיות  

ציבוריות עמותות  ו/או  ציבוריים   , גופים 

השנים   כספי  2017-2019במהלך  בהיקף   ,

  8,000,000בסך של    מממוצע שנתישלא פחת  

מיליון)ש"ח   ללא    שמונה  חדשים(,  שקלים 

 מע"מ" 

חשבונות   לחוזה  70סעיף  הגשת  לשקול  נבקש 

חלקיים מדי חודש בחודשו על פי  

הקדמת  וכן  העבודות  התקדמות 

 בפועל לקבלן התשלום 

 לא יחול שינוי בסעיף 

  – לחוזה    6נספח  

   נספח הביטוח

הביטוח   יועץ  מול  לבחון  נבקש 

משמע סכומי  הקטנה  של  ותית 

 הביטוח הנדרשים בנספח הביטוח  

א'מצ"ב   נספח    כנספח  זו  עדכון  להודעת 

 ביטוח מעודכן.  
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 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .2

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו  

 במסגרת הצעתו.  

 

 

 בכבוד רב,             

 בע"מ   לפיתוח פתח תקווההחברה 
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 לחוזה המכרז(  6נוסח נספח ביטוח מעודכן )נספח  -נספח א'

 ביטוח  – 6 נספח

בחברת  על חשבון הקבלן,  פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים,  -או עלהסכם זה  פי  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
כדין,  ביטוח   ה החל  מורשית  או מתן  עבודותמיום העמדת אתר  ל  לרשות הקבלן  )לפי   עבודותה ביצוע  האישור 

)לפי   אתרת ויציאתו של הקבלן מהכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודוולמשך    המוקדם(
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות    המאוחר(

  " א'6  נספח"כהמצורף    ביטוח עבודות קבלניות  באישור עריכת  ביטוח כמפורט    תופוליס  ,תקופת העבודות והבדק(
וכן פוליסות ביטוח כמפורט באישור "  עבודות קבלניות  אישור עריכת ביטוח)"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  

להלן:    3"( ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף  אישור ביטוחי הקבלן )"  "ב'6נספח  כ"ביטוחי הקבלן המצורף  
 . ", בהתאמה(ביטוחי הקבלן "

 ביטוח עבודות קבלניות:  -התנאות מיוחדות פרק א

 למזמין לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה    1.1
 . המזמיןרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת בלבד וזאת בקביעה בלתי חוז 

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

 ביטוח עבודות קבלניות   -התנאות כלליות  1.3

המזמין ו/או  והבאים מטעם    המזמיןעל זכות התחלוף כלפי  הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור   1.3.1
 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המפקח 

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת  סעיף הקובע כי בהפוליסה תכלול  1.3.2
הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר   למזמין  מסרהיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנאי תשלום פרמ

 .יום לפחות מראש 60רשום של 

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.3
 . למזמיןמלאה של כל חלקי הפרויקט 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח סעיף הקובע  הפוליסה תכלול   1.3.4
וטח, והכל בכפוף ויתר יחידי המב  המזמיןמאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את  

 להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

תכלול   1.3.5 שהפוליסה  מאשר  המבטח  כי  הקובע  העבודה,  של  במקרה  סעיף  משך   תוארך הארכת 
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

הפוליס 1.4 מקצועית(נוסח  אחריות  )למעט  לנוסח  ות  בהתאם  כביט    הינו    _____________, הידוע 
 .בוטליחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, . בכפוף לשינויים הנקובים לעיל

גבולות  במקרה 1.5  / הביטוח  סכומי  הפוליסה  הנקובים  האחריות  בו  קבלניות   במסגרת  עבודות  לביטוח 
ו/או המזמין ו/או קבלני משנה    הקבלן  כנגד  שהוגשה   תשלום תביעה  עקב,  בחלקם  או  במלואם,  ימוצו

לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים    הקבלן  )מכל דרגה(, מתחייב
 לקדמותם. 

זה, ובכל מקרה טרם הסכם  החתימה על    מועדמ  ימים)שבעה(    7-לא יאוחר מ  ,המזמיןלהמציא לידי    הקבלןעל   .2
, על המזמיןלדרישת  .  על ידי מבטחת הקבלן ם  מיהביטוח חתו  עריכת  יאישוראת  לאתר העבודה,    הקבלן  כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה הקבלן למסור העתק מן 

, המזמיןהפקיד בידי  הקבלן ל, על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7- לא יאוחר מכמו כן,  

ות על  וכן למשך כל תקופת ההתקשרנוספת    תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל  יםביטוחהעריכת    יאישור

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים:  לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1
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  החייבים בביטוח חובה   ו/או כלי צמ"ה  עקב השימוש בכלי רכב  רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין    3.2
 .  בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב

 אמור להיות   , בגין נזק אשר היההמזמיןמטעם  מהבאים  או מי    המזמיןצד שלישי כנגד    תככל שתוגש תביע

המזמין, בגין מטעם  מהבאים  או מי    את המזמיןלשפות  יהיה  , על הקבלן  בסעיף זה  ביטוח כאמורלפי    המכוס

 ;נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור

הקבלן ו/או מי    ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידילכל כלי הרכב    ו/או "כל הסיכונים"  "  ביטוח מקיף 3.3
מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, 

 להלן; 13  ובלבד שיחול האמור בסעיף במלואו או בחלקו,

  דרישה  בבחינת  הנה  עריכת הביטוח  יבנספח זה, לרבות אישור  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת   מוסכם .4
לקבלן לא  .  זה ו/או לפי הדין  הסכם  לפי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית

  או/ו  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  המזמיןו/או מי מטעם    המזמין  כלפי  דרישה  או/תהא כל טענה ו
 .  ידי הקבלן על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל

ו/או מי   המזמין  כלפילתחלוף  של המבטח  יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכוש של הקבלן  ביטוחי   .5
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  ,, המפקחהמזמיןמטעם 

ביטוחי בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בודמי הביטוח  בתשלומי    האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה .6
מכל סכום שיגיע לקבלן על פי    המזמיןומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  . סכהקבלן המפורטים בנספח זה

 הסכם זה.

  העבודות ביטוח  המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם  ביטוחי הקבלן )לרבות  תנאי  כל  קבלן לקיים את  על ה .7
שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, להאריך את פוליסות הביטוח  (,  וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות במשך  מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  
תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי  הובמהלך כל תקופת  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאו   אתרויציאת הקבלן מה
נוספות    זההסכם  קבועה באחריות הקבלן ה )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים 

 . לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
  פי כל דין.  ו עלאפי הסכם זה  - עלהקבלן  צמצם את אחריות  או ל  יןהמזמעל    יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו

בין האמור   אי התאמה  או בהעתקי  במקרה של  על באישורי הביטוח  זה,  לבין האמור בהסכם  ביטוחי הקבלן 
 הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבע של הקבלן ף ביטוח העבודות הקבלניות  להרחיב את היקקבלן קיים צורך  הככל שלדעת   .9
 .ן הקבלןכאמור, על חשבואו המשלים  הביטוח הנוסף  לערוך    על הקבלן,  או משלימים  לערוך ביטוחים נוספים או  

למעט    ,המפקח  המזמיןומי מטעם    המזמיןבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי  
 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10

מש .11 קבלני  הקבלן  ידי  על  ויועסקו  כתנאי במידה  לוודא  הקבלן  על  זה,  הסכם  נשוא  ההתקשרות  עם  בקשר  נה 
. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם

 לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

אבדן או  פגיעה,  והזהירות הנדרשים לשם מניעת    לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
 . העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםנזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לאומי וחוק ביטוח  

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות  
    .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל
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הגופים הנזכרים ם  ואת כל הבאים מטע, המפקח  המזמיןם  ואת כל הבאים מטע  המזמיןפוטר במפורש את  הקבלן   .13
  , )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( העבודות  ביצוע  בוכן את כל הקבלנים הקשורים  לעיל,  

הקבלן )לרבות    מטעםעלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או  לנזק אשר    לאבדן או מכל אחריות
לשיפוי  , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות    העבודות  לאתרומנופים(  הנדסיים  כלים    ,כלי רכבכלי עבודה, מתקני עזר,  

ות העצמית  לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפהזכות    לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן  ביטוח רכושעל פי  בגינו  
פטור ה   , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא  הנקובה בביטוח, ול

  מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

אישור עריכת   -   ב'6בנספח  המפורטים  רכוש והצמ"ה  ביטוחי  את כי לקבלן הזכות שלא לערוך את  מובהר בז .14
למען   , במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.הקבלןביטוחי  

המבטח לא ישחרר את הקבלן מן  על ידי  טוח  יהסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב
טוח אינו מכסה את העילה  ילרבות במקרה שהב  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  האחריות המוטלת ע

נפסק או כל מקרה    ,נתבע  ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםילתביעה או במקרה שתגמולי הב
ככל  לגבי גובה תגמולי הביטוח ) המזמיןם והבאים מטע המזמיןלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  אחר.

    יהיו(.ש

דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו   .15
 הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן  .16
 את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.  למזמיןת, ולשלוח את סכום הביטוח בפוליסה מיידי

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  להמציא   .17
 המזמיןלעיל, בידי    1אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  

 יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.  המזמיןו/או כל גוף אחר ש

, כל  1, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  המזמיןלדרישת   .18
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח    למזמיןגורם או בעל זכויות ש

 או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח   .19
  , בכתבמאת הקבלן  מין  יום ממועד בקשתו של המז  10הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  

 כאמור. עריכת ביטוח להמצאת אישור
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 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות   –   א' 6  נספח ביטוח 
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 הקבע של הקבלן אישור עריכת ביטוחי  - ב'6 נספח
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