
  

 

 2020פברואר   13
 י"ח שבט תש"פ 

 
 

 
 לכבוד: 

 המכרז  משתתפי 
   01/2020תשובות לשאלות למכרז פומבי מס'   -2הנדון: הודעה מספר 

 
נקודתיים בקווי ביוב, שיקום בשיטת השירוול, תיקונים  מכרז לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה

 וחידוש שוחות ביקורת וחידוש צנרת בשיטת הניפוץ

 
 כללי -פרק א' 

 
הודעה זו מכילה הבהרות למסמכי המכרז שבנדון ותשובות לשאלות שהתקבלו. יובהר כי אין שינוי במסמכי  .1

  .למעט המופיע בהודעה זו  המכרז

 שאלות ותשובות. נספח א'מצ"ב להודעה זו כ .2

 הודעה על כך תפורסם במקביל בעיתונות., 'א למסמך 2.2לתנאי סף  תיקוןמודגש כי הודעה זו כוללת  .3

  08.03.2020וזאת עד ליום החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון,  .4

 .כל שינוי במועד תוקף הערבות איןמובהר כי  . 12:00בשעה 

 

 למסמך 3.1 בסעיף המופיע העניינים תוכן הינוחוזה ההתקשרות להבהיר כי תוכן העניינים למסמך ב'  נבקש .5

 (.המכרז לחוברת 2' בעמ שצוין זה' )ולא ב

הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו  .6

 נדרש.והנספחים לה להצעתם, כאשר הם חתומים ומלאים כ

 .שמסרו את פרטיהםהודעה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח למשתתפים  .7

 

 בכבוד רב,

 ניר שרעבי, מהנדס
 ציונה בע"מ-מי
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 2נספח א' להודעה מס' 
 

 תשובות לשאלות
 
 

בשיטת השירוול, תיקונים נקודתיים בקווי ביוב, שיקום  מכרז לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה
 שוחות ביקורת וחידוש צנרת בשיטת הניפוץוחידוש 

 
 

 :1שאלה 
 

, מעסיקים 2.1, ברשותינו מכונת ניפוץ צנרת ועומדים בדרישת סעיף 4-ב 260" , קבלן רשום בסיווג Xאנו חברת "
 .2.2קבלן משנה בתחום השרוול אשר עומד בדרישה לסעיף 

וזאת )צ"ל החוזה( כעמידה בסעיפי החושה  אנו מבקשים לדעת אם קיימת האפשרות לכלול את קבלן המשנה שלנו
 כאשר קבלן המשנה שלנו יבצע את עבודות השרוול בפרוייקט זה תחת הפיקוח שלנו .

 
 :1תשובה 

 
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים כמפורט במסמכי המכרז, 

 והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון 

 
 :2שאלה 

 
הסיווג הקבלני  בנוסף, יש לנו את אנו חברה בעלת ניסיון בתחום עבודות שרוול, ניפוץ, שיקום ושדרוג קווי ביוב.

הנדרש לצורך ביצוע העבודות הכלולות במכרז, והניסיון המתאים לצורך ביצוע העבודות, בהיקפים כספיים העולים 

, UVעל אלה הנדרשים במכרז. עומד לרשותנו ציוד חדיש ביותר מסוגו בתחום השרוול והניפוץ, לרבות ניידת שרוול 

קוב; משאית  4,000מושתקות בספיקה כוללת של  bypassבות מכונות ניפוץ פניאומאטיות והידראוליות; משא

הכל לצורך ביצוע עבודות שרוול וניפוץ. אנו מבקשים להשתתף במכרז שבנדון,  -סופרקומבי, וציוד הנדסי רב נוסף 

ולהגיש במסגרתו הצעה טובה ותחרותית, אשר תאפשר לתאגיד לקבל שירות טוב ואיכותי, תוך צמצום הוצאותיו 

על הקופה הציבורית. נציין, כי מדובר בשוק שנשלט, עד לאחרונה, על ידי שתי חברות עיקריות. כניסתנו ושמירה 

לשוק גרמה להפחתה משמעותית של ההוצאות של תאגידי המים והביוב עבור עבודות השרוול והניפוץ. מסיבה לא 

שאינן שלוש השנים ש שנים למכרז(, מתייחס לשלו 2.2ברורה, הניסיון שדורש התאגיד, כתנאי סף )סעיף 

, בשנים האחרונות. בדרך כלל קיימת דרישה במכרזים להצגת ניסיון 2016-2018 , אלא שלוש השנים האחרונות

והבחירה בשלוש שנים מסויימות דווקא, היא לא שגרתית, ואולי הדבר נעשה עקב חוסר תשומת לב, מאחר שמדובר 

לא היתה כוונה של התאגיד לקבוע שדווקא הניסיון מהשנה . אנחנו מניחים ש2020במכרז הראשון של שנת 

, הוא לא רלבנטי. לאור האמור, נבקש שתנאי הסף של המכרז יתוקנו, כך שהמציע יידרש להציג 2019האחרונה, 

לחילופין, נבקש שתנאי הסף יתוקן  .2019 -ו 2018, 2017 -בשלוש השנים האחרונות ניסיון בהיקף הכספי שנדרש 

. יש לתקן בהתאמה את בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונותצריך להציג ניסיון בהיקף הכספי שנדרש כך שהמציע 

 ב. נודה על פרסום ההבהרה כאמור, ומשלוח ההבהרות לדואר האלקטרוני של החברה.5 -א ו5טפסים 

 :2תשובה 
 :למסמך א' יתוקן ויוחלף באמור להלן 2.2תנאי הסף מקובל. 

 בשיטתלחידוש צנרת ביוב ללא חפירה  עבודותבביצוע  ראשי כקבלןקודם  ניסיון בעל מציע 2.2 
לפחות שלוש  במהלך בשנה (מע"מ )לא כוללמיליון ₪  0.5לפחות  שלכספי מצטבר  בהיקף שרוולה

  .2016,2017,2018, 2019ם מהשני שנים
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 ובנוסף       

 
 בשיטתלחידוש צנרת ביוב ללא חפירה  עבודותבביצוע  ראשי כקבלןקודם  ניסיון בעל מציע  

לפחות שלוש  במהלך בשנה (מע"מ )לא כוללמיליון ₪  0.5לפחות  שלכספי מצטבר  בהיקף הניפוץ
 .2016,2017,2018, 2019ם מהשני שנים

 

 לשינויים בתנאי הסף:  ב' מעודכנים בהתאם 5א' ו5להלן טפסי  
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   א5טופס  

 

  (01/2020הכנסות )מכרז הצהרת משתתף ואישור רו"ח על 

         לכבוד
 מ"ציונה בע-מי

 נס ציונה
 
 בשיטתלחידוש צנרת ביוב ללא חפירה  עבודותבביצוע י ראש כקבלןקודם  ניסיון בעל הנני כי להצהיר הריני .1

 מהשנים שנים 3לפחות  במהלך בשנה (מע"מ )לא כוללמיליון ₪  0.5לפחות  שלכספי מצטבר  בהיקף שרוולה

2016,2017,2018,2019.  

 להלן פירוט העבודות בשיטת השרוול:

 

 מועדי ביצועה  תיאור העבודה

 היקף כספי לא כולל מע"מ
 

)יש לפרט ההיקף בכל שנה 
 בנפרד(

 עבור מי בוצעה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 בשיטתלחידוש צנרת ביוב ללא חפירה  עבודותבביצוע י ראש כקבלןקודם  ניסיון בעל הנני כי להצהיר הריני .2

 מהשנים שנים 3לפחות  במהלך בשנה (מע"מ )לא כוללמיליון ₪  0.5לפחות  שלכספי מצטבר  בהיקף הניפוץ

2016,2017,2018,2019. 

  

 להלן פירוט העבודות בשיטת הניפוץ:
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 מועדי ביצועה  תיאור העבודה

 כולל מע"מהיקף כספי לא 
 

)יש לפרט ההיקף בכל שנה 
 בנפרד(

 עבור מי בוצעה

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 חתימת המשתתף______________________________

 תאריך: _______________
 

 (ך)ניתן להוסיף דפים לפי הצור
 

 אישור רואה חשבון
 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת 
ההכנסות מביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
 

ומכות בסכומים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות הת
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף 
 .כמדווח לעיל 2016-2019במהלך השנים  ,מהעבודות הנ"ל

 
 

 בכבוד רב,      _תאריך:___________
 רואי חשבון          
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 ב  5טופס    
 

  עבודות  ביצוע על  אישור :הנדון
 

 לאישור בדבר ביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב בשיטת שירוול או ניפוץ  -בלבד  -נוסח מוצע  

 

 לכבוד 

 ציונה בע"מ -תאגיד מי

 

 

 אישור בדבר  ביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת שירוול או ניפוץ הנדון: 

 
 

 הריני מאשר בזאת כדלקמן:

 

ביצע עבור תאגיד המים והביוב/ עיריית/ מועצה מקומית/ מועצה  (למלא שם המציע____________________ )

כקבלן ראשי עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה בהיקף כספי   ______________(רמחק את המיות)אזורית 

 שנתי )לא כולל מע"מ( כדלקמן:

 

 בשיטת ניפוץ  בשיטת שרוול בשנת

 _____________ _____________ 2016בשנת 

 _____________ _____________ 2017בשנת 

 _____________  _____________  2018בשנת 

 _____________ _____________ 2019בשנת 

 

 בברכה,                                                                                                   

 שם: ____________________

 תפקיד:__________________

 חתימה: __________________

 מספר הטלפון ליצירת קשר: ____________
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 :3שאלה 
כי חלק מתנאי הסף שנקבעו למכרז זה הינם מחמירים מדי לטעמנו  הנני מבקש להפנות את תשומת לבכם

 ונבקשכם לשקול לאשר שינויים/ הקלות כדלקמן על מנת לאפשר לחברתנו להגיש הצעתה ולהשתתף במכרז.

 
 3 תשובה  פירוט השאלה מס' סעיף מס"ד

אישור  – 5.7 .1
 רו"ח 

כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל הוסכם על מספר 
אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם   נוסחים מחייבים

באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלו 
שכותרתה "אסמכתאות  7.24.1מפורטות בהוראת תכ"ם 

מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור 
וראת תכ"ם הינם הפרקטיקה המקובלת ורו"ח נצמדים בה

 להוראות אלו.
 

לפיכך נודה לאשר הגשת אישור רו"ח ע"ג דף לוגו של רואה 
החשבון ולא באמצעות חתימתו ע"ג הנספח במסמכי המכרז 

כאשר חותמת רואה החשבון תוטבע על גבי הצהרת המציע 
 לצורך זיהוי בלבד.

 

 מקובל
 
 

 

  סעיפי ביטוח  
 –פרק ה'  .2

אחריות 
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח:

 – 39סעיף 
אחריות 
 לעבודה:

תת סעיף 
39.1: 

 

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "תעודת סיום", נבקש 
להחליף את המילים "תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים על 

פי חוזה זה, לפי המאוחר", המילים "העבודות ומסירתן", 
 "העבודות ומסירתן".במילים 

בשורה הרביעית, לאחר המילים "מסיבה כלשהי", נבקש 
 להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית של הקבלן".

בשורה הרביעית, לאחר המילים "תקין וראוי לשימוש", נבקש 
להחליף את המילים "ולשביעות רצון החברה", במילים 

 ."בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח
בסיפא, לאחר המילים "בתקופת הבדק", יש להוסיף את 

 המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".
 

 
 

 ללא שינוי

תת סעיף  .3
39.2: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
להחליף את המילים "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
שלישית, יש לגרוע את המילים "בין שהנזק בשורה השנייה וה

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי 
 מראש".

בסיפא, לאחר המילים "או לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את 
 המילים "הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 
 

 
הסיפא מקובלת. מלבד 

 האמור ללא שינוי

תת סעיף  .4
39.3: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
בסיפא, לאחר המילים "או לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את 

המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם 
 ".לנזק בזדון

 

 
הסיפא מקובלת. מלבד 

 האמור ללא שינוי

תת סעיף  .5
39.4: 

 

בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש 
והיקפה". בסוף  להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו

השורה, נבקש להחליף את המילים "שקבעה החברה", במילה 
 "סביר".

בסיפא, נבקש להחליף את המילים "החברה וקביעותיה 
תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך 

 מטעם חברת הביטוח".
 

 ללא שינוי
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 – 40סעיף  .6
אחריות 

ושיפוי 
 בנזיקין:

תת סעיף 
40.1: 

 

בשורה החמישית, לאחר המילים "מסיבה כלשהי", נבקש 
 להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית".

בתחילת השורה השביעית, נבקש להחליף את המילים 
"ולשביעות רצון המזמין", במילים "בהתאם לקביעת שמאי 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח".
 

 נדחה .א
 נדחה .ב

תת סעיף  .7
40.2: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".
 

 נדחה

תת סעיף  .8
40.3: 

 

בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש 
 להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה".

בסיפא, נבקש להחליף את המילים "המזמין וקביעתו תהיינה 
סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם 

 חברת הביטוח".
 

 נדחה .א
 נדחה .ב

תת סעיף  .9
40.4: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "כלפי המזמין", נבקש 
 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השישית, לאחר המילים "ו/או קשור לעבודות", נבקש 
 להחליף את המילה "ו/או", במילים "ושנגרמו עקב".

בסיפא, לאחר המילים "שיגרם להם", נבקש להוסיף את 
 וקית".המילים "עד תקרת חבותו הח

 

 נדחה .א
 נדחה .ב
 נדחה .ג

תת סעיף  .10
40.5: 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "ו/או יורשיהם", נבקש להוסיף את 
 המילים "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה".

 

 נדחה .א
 נדחה .ב

תת סעיף  .11
40.6: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "ו/או נזק רכוש כאמור", נבקש להוסיף 
את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון".
 

 נדחה. .א
יובהר כי האמור 

לא יחול לטובת מי 
 לנזק בזדון. שגרם

 מקובל. .ב

תת סעיף  .12
40.7: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש 
 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השלישית והרביעית, נבקש להחליף את המילים "בין 
שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 

לביצוע העבודות", במילים "בהתאם לקביעת וצפוי מראש 
 שמאי מוסמך של חברת הביטוח".

 

 נדחה .א
 נדחה .ב

תת סעיף  .13
40.10: 

 
בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "ושכ"ט עו"ד", נבקש 

 להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".
 

 נדחה

תת סעיף  .14
40.11: 

 

לגרוע את המילים "ו/או מכל בתחילת השורה השנייה, נבקש 
 סיבה אחרת".

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", נבקש להוסיף את 
יום  14המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 

 מראש".
 

 מקובל .א
 מקובל. .ב

תת סעיף  .15
40.11: 

 נבקש לגרוע תת סעיף זה.
 

 14ראו תשובה 
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 – 41סעיף  .16

 ביטוח:
תת סעיף 

41.1: 
 

השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", בסוף 
 במילה "דין".

 

 מקובל

תת סעיף  .17
41.3: 

 

סעיף זה מתייחס לביטוח רכב )מבוטח באמצעות סוכן ביטוח 
אחר בחברת ביטוח אחרת(.בסוף השורה השלישית, לאחר 

המילים "בגין נזק לרכוש", נבקש להוסיף את המילים "צד 
 שלישי".
הרביעית, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו בשורה 

 ₪ לכל כלי רכב". 500,000ע"ס 
בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כולל מנופים, מלגזות, 
טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

סוג", במילים "הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי 
 רכב מנועי".

 

 מקובל .א
 מקובל .ב
 חהנד .ג

תת סעיף  .18
41.3: 

 

בסוף השורה השנייה, נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב 
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. 1,000,000ולהעמידו ע"ס 

 

נדחה ככל ומדובר 
 .41.4בסעיף 

תת סעיף  .19
41.5: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", 
 ביטוח חבות המוצר".נבקש להוסיף את המילים "משולב עם 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה 
 "דין".

בשורה השלישית, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", 
 נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".
בשורה השישית, לאחר המילים "לעסוק בביטוח בישראל", 

, במילים "וייחדש מידי שנה נבקש להחליף את המילה "למשך"
 במשך".

 

מקובל כחלופה  .א
נוספת ככל ויוכפלו 

 גבולות האחריות
 מקובל .ב
מקובל כחלופה  .ג

נוספת ככל ויוכפלו 
 גבולות האחריות

 נדחה .ד

תת סעיף  .20
41.6: 

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות המוצר", 
נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות 

 מקצועית".
בשורה השביעית, לאחר המילים "האישור הקודם יפוג", נבקש 

 לגרוע את המילים "מכל סיבה שהיא".
 בשורה התשיעית, לאחר המילים "לביטוח אחריות המוצר",

נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות 
 מקצועית".

 

מקובל כחלופה  .א
נוספת ככל ויוכפלו 

 גבולות האחריות
 נדחה .ב
מקובל כחלופה  .ג

נוספת ככל ויוכפלו 
 גבולות האחריות

 
תת סעיף  .21

41.8: 
תת סעיף 

 ב':
 

בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", נבקש 
להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע 

מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח 
 ".1981התשמ"א 

 

ומדובר מקובל ככל 
 ב'. 41.8בסעיף 

תת סעיף  .22
 ד':

בסוף השורה, נבקש להחליף את המילים "ביט של קבוצת כלל 
ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח", במילים "מגדל ביט 

, למעט באשר לביטוח אחריות מקצועית משולב עם 2013
 ביטוח חבות המוצר".

 

 מקובל כחלופה נוספת

תת סעיף  .23
41.9: 

 

השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", בסוף 
 במילה "דין".

 

 מקובל

תת סעיף  .24
41.11: 

 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הקבלן", יש לגרוע 
את המילה "לבדו". בהמשך השורה, לאחר המילים "כלפי 

 החברה", נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".

 מקובל .א
 נדחה .ב
 מקובל .ג
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ם ההתקשרות", יש להוסיף בסיפא, לאחר המילים "בקשר ע
את המילים "אולם אין הפטור כאמור לעיל חל לגבי מי שגרם 

 לנזק בזדון".
 

תת סעיף  .25
41.12: 

בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", 
נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו 

 החוקית.
 

נדחה, תימחק המילה 
 לבדו.

 –נספח ב'  .26
אישור קיום 

 ביטוחים:
ביטוח 

עבודות 
 קבלניות:

 

באשר לנוסח ומהדורת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, יש 
 " 2013מ"ביט" ל"מגדל ביט לשנות 

באשר להרחבה "נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת 
מגבול  10%-קרקעיים", יש לתקן את גבול האחריות ל

 האחריות הנקוב לחבות כלפי צד שלישי לעבודה זו.
באשר להרחבה לרעידות והחלשת משען, נבקש לתקן את גבול 

 בודה זו.בגבול האחריות בביטוח צד שלישי לע 20%האחריות ל
 

מקובל כחלופה  .א
 נוספת

 נדחה .ב
 מקובל .ג

ביטוח  .27
אחריות 

 מקצועית:
 

בסוג הביטוח, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", 
 נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".

באשר לנוסח ומהדורת פוליסה, נבקש לציין" על פי מפרט אורי 
 אורלנד".

האחריות למקרה ולתקופת ביטוח נבקש לתקנו באשר לגבול 
 ₪. 2,000,000ולהעמידו ע"ס 

 307באשר לכיסויים נוספים וביטול חריגים, נבקש לבטל כיסוי 
-ב 318)קבלנים וקבלני משנה(, ובנוסף, יש להחליף את כיסוי 

322 
 

מקובל כחלופה  .א
 נוספת

 נדחה .ב
 .א.19ראו תשובה  .ג
יובהר כי  – 307 .ד

הכיסוי הנחוץ הוא 
ריות הקבלן לאח

בגין קבלנים וקבלני 
משנה ולא מדובר 

באחריותם הישירה 
 של קבלני המשנה.

 מקובל. – 322/  318 .ה
ביטוח חבות  .28

 המוצר:
 

בסוג הביטוח, לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר", נבקש 
 להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית".

לציין" על פי מפרט אורי באשר לנוסח ומהדורת פוליסה, נבקש 
 אורלנד".

באשר לגבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח נבקש לתקנו 
 ₪. 2,000,000ולהעמידו ע"ס 

 307באשר לכיסויים נוספים וביטול חריגים, נבקש לבטל כיסוי 
 318)קבלנים וקבלני משנה(, ובנוסף, נבקש להחליף את כיסוי 

 322-ב
חודשים  6יש לתקנה ולרשום )תקופת גילוי(,  332בכיסוי נוסף 

 בלבד.
 

מקובל כחלופה  .א
 נוספת

 נדחה .ב
 .א.19ראו תשובה  .ג
יובהר כי  – 307 .ד

הכיסוי הנחוץ הוא 
לאחריות הקבלן 

בגין קבלנים וקבלני 
משנה ולא מדובר 

באחריותם הישירה 
 של קבלני המשנה.

 מקובל. – 322/  318
 נדחה. – 332


