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 החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

הזמנה להציע הצעות לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי  -12-2018מכרז מסגרת פומבי מס' 

 ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 הודעה על עדכון מסמכי המכרז

 
להודיע על עדכון במסמכי  מתכבדת "(החברה)להלן: " החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

 המכרז שבנדון:
 

לנוסח  ישונהלמסמך ג' למסמכי המכרז )להלן: "הסכם המסגרת(  9.1עיף .  נוסחו של ס1
 הבא:

 
ואישור הספק מתחייב לקיים את הוראות הביטוח בהתאם לנספח הביטוח   . 9.1

 –"1נספח ב'" ו"נספח ב'עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"
 תאמה.בה

 
 להסכם המסגרת יבוטל. 9.2סעיף . 2
 
 שונה בהתאם לנוסח הבא:נספח ב' להסכם המסגרת י. 3

 
 ביטוח -נספח ב' 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על  .1
ת חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח חבו

המוצר ואחריות מקצועית למשך שנתיים נוספות( , את הביטוחים המפורטים באישור 
, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1כנספח ב'עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק"
ור לעיל, לספק הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמ

יחול  6המפורט באישור עריכת הביטוח, במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף 
 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

לפני תחילת מתן  ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, .2
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 
תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש 

יטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה תוקף ביטוחי הספק לתקופת ב
 לעיל. 1בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד 
ר עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישו

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 
 בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .3
י לגרוע מכל הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, שאין בה כד

התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק 
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או 

 מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
עריכת הביטוח שיומצא על ידי למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור  .4

הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על 
 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
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מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .5
המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי מטילות על 

הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת 

אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 
 הביטוח ובין אם לאו.

הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש  .6
או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין או המשמש את 

ו תביעה כלפי הנזכרים הספק לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה א
 לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור  .7
המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
ה בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקר .8

השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על 
הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 
ההתקשרות לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת 

 באישור עריכת הביטוח. הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס  .9

לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 
ועל הספק תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או 

ירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בעקיפין, עקב ש
 בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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                          אישור עריכת הביטוח - 1ב'ספח נ                                  
 __________:תאריך 

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ םיהמפורט יםהביטוח
 .זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☒

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 ______ אחר: ☐

  שם: 
________________

___ 
 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☒

 עבודות

 מזמין מוצרים ☒

 אחר: ______ ☐

 שם:
החברה לשירותי איכות 

 הסביבה
ו/או חברת האם ו/או חברות 

 בנות ו/או חברות קשורות

 כתובת: 
      

, תל 40: יצחק שדה כתובת
 אביב 

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
  אספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג וליסהמספר פ

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐

 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח 

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 20,000,000 ₪ 
למקרה  לעובד,

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

            ת.רטרו: 
      

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

אחריות  
 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

            ת.רטרו: 
       

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח 

יות אחר 
 המוצר

 

5.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

לחץ   -אחר    
 כאן 

6.  
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 ויתור על תחלוף ☒

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 האישור.

 ולא נית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשו
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. יחול

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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