25.10.2020

הנדון :תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 22/2020
לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז:

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
כללי
1

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

האם במועצה קיימת חברה כלכלית לפיתוח ?
במידה וכן  ,אנו מבקשים תיאור מדויק של הפעילויות
והמחזורים שלה.
האם בשטח המועצה אתרים לפינוי פסולת?
במידה וכן ,מי הגוף שמפעיל אותם?

אין חברה כלכלית למועצה.
אין אתרים לפינוי פסולת בשטח
המועצה.
אין ברשות המועצה חברות
שמירה.
אין ברשות המועצה חברת הסעות.

2

כללי

5

כללי

האם ברשות המועצה חברת שמירה?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה.

6

כללי

7

כללי

8

כללי

האם ברשות המועצה חברת הסעות?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה.
האם ברשות המועצה קיימים אצטדיונים ,מגרשי ספורט (שלא
במסגרת מוסדות חינוך) ?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע ביחס לגורם המבצע עבודות
תחזוקה?
האם באחריות המועצה קיימים נחלים ,אגמים ,מקווה מים,
מאגרי מים עיליים ו/או תת קרקעיים שהמועצה אחראית
בגינם?
במידה וכן ,אנו זקוקים למידע ביחס לגורם האחראי על
בטיחות ושלום הציבור במקומות האלה?

קיימים מגרשי ספורט ואצטדיון
כדורגל .התחזוקה מתבצעת על ידי
קבלנים במיקור חוץ.
לא קיימים.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
כללי
9
10

עמ'  - 17כללי

11

כללי

12

עמ' 6

13

עמ' 6

14

עמ' 7

15

עמ' 8

16

עמ' 9

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

בכל הפוליסות יירשם :הכיסוי הביטוחי לא יחול
על רכוש וחבויות כלשהם השייכים לתאגיד המים
ו/או מכון טיהור שפכים (מט"ש).
הגדרת "תשתית מוניציפלית" מעמ'  17סעיף  – 2.3דף רשימה
לפוליסה לביטוח רכוש – תחול גם על יתר פרקי הביטוח לכל
ענין התשתיות המוניציפליות

ההבהרה מתקבלת.

אנו מבקשים לקבל את פירוט השתתפויות עצמיות בכל פרקי
אישור
הביטוח ב 3-שנים אחרונות
ניסיון
כמו כן ,אנו מבקשים הסבר למושג "חשיפה"
תביעות
האם אלו תביעות שהוגשו?
כמו כן אנו מבקשים מידע ביחס לאירוע תביעה בצד שלישי
בשנת חיתום . 2017
סעיף  1.10סיפא  ,2שורה  1המילים "ללא הודעה מראש " מוחלפות
במילים "בהודעה מראש"
סעיף  1.13שורה  3המילה "המאוחר" מבוטלת ומוחלפות במילה
"המוקדם"
שורה  1המילים "...ו/או להתעלם מן ההסתייגויות" –
סעיף
מבוטלות
1.14.2
סעיף  2.6שורה  1המילים "המציע מתחייב בזה כי" – מבוטלות
ומוחלפות במילים "כפוף לאישור המבטח/מבטחי משנה" .
סעיף  2.17שורה  2המילים "אם בפוליסות שונות" – מבוטלות
שורה  3המילים "בסוגי כיסוי שונים" – מבוטלות ומוחלפות
במילים "באותו סוג כיסוי/סיכון"

תחולה הסעיף תישאר ללא שינוי
ממסמכי המכרז.

לא היו שינויים בשלוש שנים
האחרונות.
"חשיפה" – מספר הפוליסות
בחשיפה.
לא ידוע על אירוע חריג בשנת
חיתום .2017
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
בשורה השניה אחרי המילים "אם
בפוליסות" תתווסף המילה
"רכוש".
יתר הסעיף ישאר ללא שינוי.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 9
17
18

עמ' 9

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

סעיף  2.18בסוף הסעיף תתווספנה המילים "טיפול בתביעות אשר נצפות
חוצות את רף  75%מגובה ההשתתפות העצמית הנקובה
בפוליסה ,תועברנה לטיפולו של המבטח "
סעיף  2.20בסוף הסעיף תתוספנה המילים " כפוף לתנאי הפוליסה וכפוף
לנוהלי המבטח"

תשובה

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי .עם
זאת לכשיבחר זוכה במרכז ,יסוכם
מולו נוהל טיפול בתביעות.
הבקשה נדחית.

19

עמ' 12

סעיף 6

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "בגין אירוע המכוסה על פי
תנאי הפוליסה וכפוף לאישור המבטח "

הבקשה נדחית.

20

עמ' 12

סעיף  7א

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "בין באישור במפורש בכתב
ובין באישור בסכמה שבשתיקה"

הבקשה נדחית.

21

עמ'  13וכן עמ'
17+18

עמ' 13
סעיף 1.8
השתתפות
עצמית
(לאירוע)
וכן עמ' 17
סעיף – 5
השתתפויו
ת עצמיות
לאירוע

22

עמ'  13וכן עמ'
22

המילים "נזק רכוש הנובע/קשור לשיטפון והצפה (לאירוע) –
עמ' 13
סעיף  2.2מבוטלות ומוחלפות במילים " כל נזק הקשור ו/או הנובע
וכן סעיף  5משתשתיות ו/או מנזקי טבע"
(מעמ' )22

א .השתתפות עצמית לסיכון רעידת אדמה תהא10% :
מסכום הביטוח לאתר מינ'  ₪ 30,000מקס' 5,000,000
₪
דהיינו המילה "לאירוע" מבוטלת
השתתפות עצמית נקבעת ע"י חוזים של ביטוח משנה.

הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית.

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ'  13וכן עמ'
23
27

עמ'
13סעיף
 3.3וכן
עמ' 27
סעיף 5

בתחילת הסעיף  ,תתוספנה המילים " :בגין מהנדס המועצה
והוועדה לתכנון ובניה  ₪ 100,000ובגין כל יתר בעלי המקצוע
" ₪ 40,000

ההשתתפות העצמית בפוליסת
אחריות מקצועית מחלקת
המהנדס תוגדל ל –  ₪ 60,000לכל
מקרה ביטוח ולכל התביעות
הנובעות מסיבה מקורית אחת.

24

עמ' 14

סעיף 6.3

25

עמ'  – 17דף
רשימה לפוליסה
לביטוח רכוש

סעיף 2

תתוספנה המילים "יום תחילת הביטוח בחברתנו או כנדרש,
כפוף להוכחת רצף ביטוחי"
סעיף  – 2.1באם ברשות המבוטח מתקנים פוטו וולטאיים?
במידה וכן מה סכום הביטוח והיכן מותקנים ?

הבקשה נדחית.

26
27

עמ' 17
עמ'  18וכן עמ'
19
וכן עמ' 20

סעיף 5.1
עמ' ,18
סעיף 7.6
– DIC
ועמ' 19
סעיף 8.6
מוצגים
ותערוכות
ועמ' 20
סעיף 8.7

סעיף  - 2.2שורה  3המילה "מחוץ" מבוטלת ומוחלפת במילה
"בתוך"
סעיף  – 2.3שורה  3אחרי המילים " ...מעבירי מים " תתוספנה
המילים "ולמעט מאגרי מים" וכן בסוף הסעיף תתווספנה
המילים "למקרה ולתקופת הביטוח"
המילה "לאירוע" – מבוטלת
לסעיף זה תתווספנה המילים "גבול אחריות המבטח בגין
סעיפים  8.6, 7.6וכן  8.7מוגבל עד לסך הנקוב בכל אחד
מהסעיפים המפורטים לעיל ולא יותר מסך ₪ 1,000,000
במצטבר למקרה ולתקופת הביטוח"

בימים אלה נמצאת המועצה
בהליך מכרזי להתקנת תאים פוטו
וולטאים .שווי המערכת כ 7
מלש"ח ופרוסה על גבי מספר
מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 18
28
29

עמ' 19

30

עמ' 19

31

עמ' 20

32

עמ' 20

33

עמ'20

34

עמ' 21

ציוד
מיוחד
סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

סעיף  7.14הספרה " " ₪ 4,000,000מוחלפת במילים "עד  10%מהנזק ולא
יותר מ ₪ 2,000,000-לפי הרחבה
 3.11.6מנוסח ביט " 2016
סעיף  8.1שורה  2אחרי המילים "חצרים מגודרים" המילים "ו/או"
מבוטלות ומוחלפות במילים "ושמורים"
שורה  8אחרי המילים "...עד לסכום  ₪ 250,000למקרה"
תתוספנה המילים "ולתקופת הביטוח"
שורה  24אחרי המילים "  ₪ 50,000למקרה" תתוספנה
המילים "ולתקופת הביטוח"
" ₪ 100,000
סעיף  8.5שורה  4אחרי המילים "...לפי סעיף זה
תתוספנה המילים "למקרה ולתקופת הביטוח "
סעיף  8.8שורה  4אחרי המילים "...למקרה אחד" תתוספנה המילים
"ולתקופת הביטוח"
סעיף  8.9אחרי המילים "ציוד נייד ונגררים" שבכותרת,
תתוספנה המילים "עד לסך  ₪ 50,000לפריט ולא יותר מ-
 ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח".
שורה  2המילים "מרבית הזמן" – מבוטלות
שורה  10המילים "נגררים שהינם כלי רכב" מבוטלות
ומוחלפות במילים "כלים המפורטים לעיל"
שורה  10ושורה  11המילים "תגמולי ביטוח לגבי יתר הציוד
המבוטח יהיה בערכי כינון" – מבוטלות.
סעיף  8.10בשורה  5המילים "הגבלת הסכום" מבוטלות
ובסוף הסעיף תתווספנה המילים "כפוף להרחבה  3.12מנוסח
ביט " 2016
סעיף  8.14הסעיף יוחלף בנוסח הבא:

תשובה

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

כמו כן ולמען הסר ספק השלמה לכל הסיכונים הרחבה 3.20
מפרק הסיכונים המבוטחים לא יחול על תשתיות לרבות
צנרת ביוב ו/או ניקוז ו/או צנרת מים
למען הסר כל ספק כל הנ"ל בהתאם יחול על צנרת של בריכות
שחיה.
הכיסוי הביטוחי לא יחול על קריסת מבנים שאינם בנויים
בניה מאסיבית (בלוקים ו/או בטון ו/או אבן)שאינה נובעת
מאירוע חיצוני ,תאונתי ובלתי צפוי שגרם לקריסתם ו/או
קריסת מערכות (חשמל ,מים ,ביוב וכו') ו/או קריסת קירות
תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות.
מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ'  – 22דף
35
רשימה לפוליסה
לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

36

37

עמ'  – 22דף
רשימה לפוליסה
לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי
עמ' 23

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

סעיף 2

באם בתחום אחריות המוניציפלית של המועצה קיימים :
אגמים,
נהרות,
נחלים ומקורות מים אחרים
ומי הגורם האחראי בגינם?
שוק עירוני – מי הגורם המפעיל /המנהל שבאחריותו השוק
העירוני?
בכל מקרה הכיסוי הביטוחי מוגבל לחבותה של המועצה בלבד
ולא יחול על חבותם של גורמים
אחרים כלשהם.
שורה  8המילה "וכיו"ב" – מבוטלת.
המילים "נזק רכוש הנובע/קשור לשיטפון והצפה (לאירוע) –
מבוטלות ומוחלפות במילים " כל נזק הקשור ו/או הנובע
משתשתיות ו/או מנזקי טבע"

לא קיימים.

סעיף 7.2

שורה  ,4אחרי המילים " ₪ 1,000,000...למקרה אחד"
תתוספנה המילים "ולתקופת הביטוח כלול בגבולות האחריות
לעיל"

סעיף 5

הכיסוי הביטוחי יהיה בהתאם
לתנאים הכללים והביטוחיים
במכרז.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 23
38

39

עמ' 23

40

עמ' 24

41

עמ' 21

42

עמ' 24

43

עמ'  -26דף
רשימה לפוליסה
לביטוח אחריות
מקצועית

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

סעיף  7.3שורה  6אחרי המילים "...חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה
אישית)" תתוספנה המילים "בתום לב"
נוכל להרחיב את הכיסוי על פי סעיף  4.8ולכלול
פגיעה אישית כתוצאה מהטרדה מינית לפי חוזר הפיקוח 2015-
 1-16בלבד.
אי לכך סיפא  2של הסעיף – שורות מ 1-עד  – 7מבוטלות .
המשפט "גבול אחריות המבטח בנוגע לחבותו בגין הטרדה
מינית יהיו בסך  ₪ 200,000למקרה ולתקופת הביטוח כלולים
בגול האחריות של הרחבה זו"  -בתוקף
סעיף  7.6בסוף הסעיף תתוספנה המילים "ובתנאי כי פעילות כלשהיא
מתקיימת בהתאם לדרישות כל דין/תקנה/צו"
סעיף  7.12סיפא  ,2שורה  1אחרי המילים "...ותכלול הוצאות" תתווסף
המילה "סבירות"
סעיף  7.13בסוף הסעיף תתוספנה המילים "כפוף להגדרה 2.7
מנוסח הפוליסה ביט " 2016
סעיף  7.15הסעיף – מבוטל (סייג חוזי של כלי טיס בביטוח צד שלישי)
במידה וברשות המבוטח כטב"מים ,וע"מ לרכוש
הרחבה מתאימה  ,יש להמציא מידע מפורט ביחס לרחפנים,
וכן לאחר קבלת המידע  ,אנו פונים למבטחי משנה לרכישת
ההרחבה פרטני לכל מבוטח ,כך שאם אין ברשות המבוטח
רחפנים ,העדר תשובה ברורה עלול לגרום לייקור מיותר של
הפרמיה.
והכיסוי ,ככל שיירכש  ,יוגבל לגבולות האחריות ולתנאים
מפורשים של הפעלת הרחפנים.
סעיף  2.1שורה  3המילים "...בין השאר" – מבוטלות
שורה  4אחרי המילים "...ו/או מחדלים של בעלי המקצוע "
המילה "...הנ"ל ו/או " מבוטלת ומוחלפת במילים "המפורטים
מטה"

תשובה

אחרי המילים "הטרדה מינית"
בפסקה הראשונה בשורה השביעית
יתווספו המילים " לפי חוזר
הפיקוח ."2015-1-16
כמו כן ,בפסקה השניה אחרי
המילים "(ובכפוף לשינוי שבוצע
לעיל)" יתווספו המילים "בהתאם
לחוזר הפיקוח ."2015-1-16
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
ברשות המועצה רחפן  djiלצורכי
פיקוח וביטחון .הרחפן מופעל על
ידי גורם מוסמך מטעם המועצה.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 26
44

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

סעיף 2.1
סעיף קטן
א'
סעיף 2.1
סעיף קטן
ד'
סעיף 5

שורה  5אחרי המילים " ארגון והפקת אירועים" – מבוטלות.
משום זה תפקיד ולא מקצוע

הבקשה נדחית.

שורה  ,2אחרי המילים "...נותני שירותים מקצועיים חיצוניים
" תתוספנה המילים "במקצועות המפורטים"

הבקשה נדחית.

44

עמ' 26

45

עמ' 27

46

עמ' 27

סעיף 8

47

עמ' 28

סעיף 10.1

48

עמ' 28

סעיף 10.4

49

עמ' 28

סעיף 10.5

50
51

עמ' 28
עמ' 28

52

עמ' 28

סעיף 10.9
סעיף
10.10
הסעיף -מבוטל
סעיף
10.12

ההשתתפות העצמית בפוליסת
אחרי המילים "...ולכל התביעות הנובעות מסיבה מקורית
אחריות מקצועית מחלקת
אחת" תתוספנה המילים "בגין בעלי מקצוע המורטים
בסעיפים  2.1א' –ג' – השתתפות עצמית תהא  ₪ 50,000בגין כל המהנדס תוגדל ל –  ₪ 60,000לכל
מקרה ביטוח ולכל התביעות
נזק אחר השתתפות עצמית תהא " ₪ 100,000
הנובעות מסיבה מקורית אחת.
הבקשה נדחית.
ביחס לשני התאריכים הרטרואקטיביים תתוספנה המילים
"יום תחילת הביטוח בחברתנו או כנדרש כפוף להוכחת רצף
ביטוחי"
הבקשה נדחית.
שורה  2אחרי המילים "נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע"
תתווספנה המילים "או היה עליו לדעת"
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הסעיף -מבוטל.
מחיקת המילה "ישיר" עלולה לגרום ליקור משמעותי של
הפרמיה המוצעת
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
כפוף להודעה מוקדמת של  60יום מראש של המבוטח ו
להסכמת המבטח  ,ותשלום פרמיה ובתנאים כפי שידרשו ע"י
המבטח בגין תקופת ביטוח נוספת.
הכיצד נדרש להעניק כיסוי ביטוחי לשנה שלמה ללא תשלום
פרמיה בגינו?
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הסעיף -מבוטל
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הסעיף  -מבוטל
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 28
53

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

סעיף
10.13

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "עד לסך  ₪ 2,000,000למקרה
ולתקופה כלול בגבולות האחריות לפרק אחריות מקצועית
לעיל"
המשפט המופיע פעמיים "חובת הוכחת קיומו של הסייג ,לרבות הבקשה נדחית.
כוונת הרשות לגרום לנזק חלה על המבטח" – מבוטל

54

עמ' 28

סעיף
10.14

תשובה

הבקשה נדחית.

55

עמ'  31דף
רשימה לפוליסה
לביטוח חבות
מעבידים

סעיף 9.1

סיפא  , 2אחרי המילים "...תורחב ותכלול הוצאות" תתווסף
המילה "סבירות"

הבקשה נדחית.

56

עמ' 31

סעיף 9.3

57

עמ' 31

סעיף 9.5

58

עמ'  ,32דף
רשימה לפוליסה
לביטוח כספים
בכספת ובהעברה
סעיף 7.2
עמ' 32

הסעיף -מבוטל.
לתשומת לבכם תנאי  5.1.5ותנאי  5.16מנוסח ביט . 2016
הסעיף – מבוטל
הכיסוי יהיה עד לסך  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח
לפי נוסח הרחבה  4.10בלבד.
לתשומת לבכם הגדרה  "– 2.5חוק"  ,מנוסח ביט  , 2016ולא
ניתן להרחיב הכיסוי לחוקים נוספים גם לא בדרך עקיפה.
או לחלופין ,
שורה  6המילים "התעמרות ,אפליה ,פינוי מוטעה ,מעצר
שווא – מבוטלות
שורה  1המילים "...וכיו"ב" – מבוטלות
שורה  2המילה "אחר" מבוטלת ומוחלפת במילים "בשעות
העבודה"

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

60
61

סעיף 7.5
סעיף 7.6

59

סעיף 7.1

עמ' 32
עמ' 33

שורה  – 2המילה "חצרי" – מבוטלת ומוחלפת במילים
"במשרדי "
הסעיף  -מבוטל
הסעיף – מבוטל

אחרי המילים "הטרדה מינית"
בפסקה הראשונה בשורה השביעית
יתווספו המילים " לפי חוזר
הפיקוח ."2015-1-16
כמו כן ,בפסקה השניה אחרי
המילים "(ובכפוף לשינוי שבוצע
לעיל)" יתווספו המילים "בהתאם
לחוזר הפיקוח ."2015-1-16
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה מתקבלת.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ' 33
62

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

סעיף 7.7

שורה  , 1המילים " ...במקום סגור" מבוטלות ומוחלפות
במילים "בכספת"
הסעיף  -מבוטל
בסוף הסעיף תתוספנה המילים "יום תחילת הביטוח בחברתנו
או כנדרש כפוף להוכחת רצף ביטוחי"

הבקשה נדחית.

63
64

עמ' 33
עמ' 34

65

עמ' 35

סעיף 7.8
סעיף – 4
תאריך
רטרואקט
יבי
סעיף 5.1

66

עמ' 35

סעיף 5.4

67

עמ'  ,36דף
רשימה לפוליסה
לביטוח ציוד
אלקטרוני

סעיפים
6.3

68

כללי

69

כללי

70

עמ'  - 7תנאים
כלליים למכרז
הביטוח

הספרה " " ₪ 100,000מוחלפות בספרה

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הבקשה נדחית.

"  " ₪ 25,000הסכום ישתנה ל  ₪ 50,000על
בסיס נזק ראשון
הבקשה מתקבלת.

הסעיף – מבוטל.
סכומי ביטוחי חייבים להיות על בסיס ערך כחדש
ותשלום תגמולי הביטוח יעשה על פי תנאי הפוליסה  ,על אחד
כמה וכמה לציוד בארות ושאיבות מים.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הסעיף – מבוטל
הרחב כינון ניתן לרכוש במסגרת פוליסת אש מורחב בגין
אירועים המכוסים על פי פוליסת אש מורחב.
בנוסף המבוטח מתחייב להעביר רשימת ציוד בערכי הציוד
כחדש.
נבקש אישורכם לנייד פרמיות בין ענפי הביטוח השונים ובלבד הבקשה נדחית.
שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא ישתנה.
נבקש לקבל ניסיון תביעות מהמבטח הקודם עדכני לשנים  2014לא התקבל ניסיון תביעות מעודכן
מהמבטח הקודם.
– .2017

1.14.2

נבקש למחוק את המילים "ו/או להתעלם".

הבקשה נדחית.

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ'  - 9תנאים
71
כלליים למכרז
הביטוח

2.17

בשורה השנייה לאחר המילים "אם בפוליסות" נבקש להוסיף
":לביטוח רכוש".
(נבקש לציין כי ההרחבה לא תחול במקרה ביטוח בגינו תוגש
תביעה גם בפוליסת רכוש וגם בפוליסת חבות ובמקרה כזה
תחול השתתפות עצמית בשתי הפוליסות).

בשורה השניה אחרי המילים "אם
בפוליסות" תתווסף המילה
"רכוש".
ההבהרה מתקבלת.

72

סכומי ביטוח
וגבולות אחריות

 1.8וסעיף
15.1
בעמוד 17
בהתאמה

רעידת אדמה – נבקש למחוק את המילה "לאירוע".
בהתאם להנחיית מבטחי משנה לא נוכל לשנות את נוסח הסעיף.

הבקשה מתקבלת.

73

עמ'  - 13סכומי
ביטוח וגבולות
אחריות

 1.8וסעיף נזקי טבע – נבקש לתקן את ההשתתפות העצמית לנזקי טבע (כפי הבקשה נדחית.
 5.2בעמוד שהייתה בשנים האחרונות  10% :מהנזק מינימום ₪ 100,000
ולא יותר מ ₪ 500,000-לאירוע.
18
בהתאמה

74

עמ' –  13פירוט
הצעת פרמיות

3.2 ,3.1

אחריות מקצועית:
האם נדרשת פוליסה אחת עם גבולות אחריות משותפים ל2-
הכיסויים או  2פוליסות שונות (אחת אחריות מקצועית כללית
ואחת למהנדס הרשות) ?

75

עמ'  - 17דף
רשימה לפוליסת
רכוש

2.1

האם לעירייה יש מתקנים פוטו וולטאים?
במידה ויש נבקש לדעת היכן מותקנים  ,מה ערכם וכיצד הם
מוגנים.

שתי פוליסות שונות עם גבולות
אחריות נפרדים:
אחריות מקצועית כללית
אחריות מקצועית מחלקת
המהנדס
מכרז בתהליך .ראה התייחסות
בסעיף/מס"ד  25לעיל.

מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
עמ'  - 17דף
76
רשימה לפוליסת
רכוש
עמ'  - 20דף
77
רשימה לפוליסת
רכוש
78
עמ'  - 23דף
רשימה לביטוח
אחריות כלפי צד
שלישי

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

2.3

לאחר המילים "עצים וצמחי נוי שנשתלו ו/או נטעו ע"י הרשות
המקומית" נבקש להוסיף "בהתאם לרשום בסעיף  3.6להלן"

הבקשה מתקבלת.

8.9

נבקש למחוק את המילים "מרבית הזמן" בשורה .2
כמו כן ,נבקש לציין כי הפיצוי גם בגין מלגזות וכלי צמ"ה יהיה
בערך שיפוי.
אחרי המילים "הטרדה מינית"
נבקש למחוק את הפסקה השנייה בסעיף עד המילים "הגיע
להסדר פשרה עם התביעה" (כולל) ולהוסיף כי תנאי ההרחבה בפסקה הראשונה בשורה השביעית
יתווספו המילים " לפי חוזר
יהיו על פי האמור בחוזר הפיקוח על הביטוח . 2015-1-16
הפיקוח ."2015-1-16
כמו כן ,בפסקה השניה אחרי
המילים "(ובכפוף לשינוי שבוצע
לעיל)" יתווספו המילים "בהתאם
לחוזר הפיקוח ."2015-1-16
ראה התייחסות בסעיף רמי 42
האם לעירייה יש רחפנים? אם כן נבקש לדעת :כמה רחפנים?
מה משקלם? מה ערכם? ואז נוכל להמציא את התנאים לכיסוי לעיל.
רחפנים .כמו כן נבקש אישורכם כי כט"במים משמעותם
רחפנים בלבד.

7.3

79

עמ'  - 24דף
רשימה לביטוח
אחריות כלפי צד
שלישי

7.15

80

עמ'  - 28דף
רשימה לביטוח
אחריות
מקצועית
עמ'  - 28דף
רשימה לביטוח

81

הבקשה נדחית.

10.5

נבקש למחוק החל מהמילים "תקופת הגילוי הינה  ".....עד
הסוף.

הבקשה נדחית.

10.7

אחרי המילים" :בתנאי שהתקיים רצף ביטוחי" נבקש להוסיף
" :אצל המבטח".

הבקשה מתקבלת.

אחריות
מקצועית
מס"ד עמוד  +מסמך
או נספח אליו
מתייחסת
ההבהרה
82
עמ'  - 28דף
רשימה לביטוח
אחריות
מקצועית
83
עמ'  - 28דף
רשימה לביטוח
אחריות
מקצועית
עמ'  - 28דף
84
רשימה לביטוח
אחריות
מקצועית
85
86

עמ'  - 31דף
רשימה לביטוח
חבות מעבידים
עמ'  - 31דף
רשימה לביטוח
חבות מעבידים

סעיף

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

10.10

נבקש להוסיף "ובתנאי שהפוליסה בתוקף"( .הפוליסה הינה על
בסיס הגשת התביעה)

הבקשה מתקבלת.

10.12

נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

 10.14סייג אחרי המילים" :מתוך כוונה מצד הרשות" נבקש להוסיף "ו/או הבקשה נדחית.
 ,3.27וכן מתוך פזיזות ו/או מתוך אי אכפתיות לתוצאות המחדל".
סייג  3.28כמו כן נבקש למחוק את המילים " :לרבות כוונת הרשות לגרום
לנזק".
הבקשה נדחית.

9.3

נבקש למחוק את הסעיף.

9.5

אחרי המילים "הטרדה מינית"
נבקש למחוק את הפסקה השנייה בסעיף עד המילים "הגיע
להסדר פשרה עם התביעה" (כולל) ולהוסיף כי תנאי ההרחבה בפסקה הראשונה בשורה השביעית
יתווספו המילים " לפי חוזר
יהיו על פי האמור בחוזר הפיקוח על הביטוח . 2015-1-16
הפיקוח ."2015-1-16
כמו כן ,בפסקה השניה אחרי
המילים "(ובכפוף לשינוי שבוצע
לעיל)" יתווספו המילים "בהתאם
לחוזר הפיקוח ."2015-1-16

87

עמ'  - 35שבר
מכני

5.4

נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה מתקבלת.

