
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 יותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכו

 

 

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 לרשויות האשכול אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשובל 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 גליל מערבייגוד ערים אשכול רשויות א

 6/2019  פומבי מכרז

 

 

 אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב

 לרשויות אשכול גליל מערבי

 

 הבהרהתשובות לשאלות 

 

 

 

 2019 באפריל 16
  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
2 

 

 

 

 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 6/2019מכרז פומבי מס' ב

 אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכולל

 

הסכום הנדרש למחזור פעילות  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3סעיף  .1

בשלוש שנים האחרונות גבוה ביחס להיקף עבודה של החברות המקומיות באיזור גליל מערבי 

 ₪ 1.500000-אבקש להוריד את הסכום ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מחזור "הלמסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3סעיף  במקום האמור ב

)לא ₪  1,500,000 מעל 2018-2016המציע בשלוש שנים האחרונות   שלהמצטבר שנתי הכספי ה

 הנובע מתחום אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב. כולל מע"מ(

, להוכחת הניסיון , מכל לקוח בנפרדהמשתתף יצרף להצעתו אישורלהוכחת תנאי סף אלו, 

, ובלבד שכל הנתונים 9-אנספח מסמך אחר שאינו , או 9-אנספח כאמור בנוסח האישור שב

 ".יופיעו גם במסמך שיצרף המציע להצעתו 7המופיעים בנספח 

 

, אישור רו"ח על מחזור כספי, 9-מסמך א 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

זה  2למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  35בעמוד  9-נספח א םאשר יבוא במקו

 שצורף למסמכי המכרז. 9-במקום נספח א

 

____ ימי עבודה עקב סמיכות לחג הפסח הקרב בו נמצאת  10אבקש לדחות את הגשת המכרז ב .2

 .בחופש כללי )השם שמור באשכול(

 הבקשה נדחית.
 
 

במסמכי המכרז נרשם  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3פסקה שניה בסעיף  .3

נבקש מהאשכול להבהיר באם הסכום המצוין ₪ .  1,000,000כי סך ההתקשרות המרבי עומד על 

הוא הסכום המקסימלי לכלל האשכול או לחלופין סך הסכום מול כל רשות אשר הינה חלק 

 .מהאשכול

 המתייחס להתקשרות על כלל רשויות האשכול, לרבות האשכול עצמו.הסכום 

 

נבקש להבהיר שוב את מספר  -למסמכי המכרז  27-25, הצעת המחיר, עמודים 2-מסמך א .4

 העותקים שצריך להגיש.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח 
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 .זהים, נבקש לצרף אישור אחד 2וסעיף  1סעיף  -למסמכי המכרז  31, עמוד 6-נספח א .5

 הבקשה נדחית.

 

יש טעות בסכום המחזור  -למסמכי המכרז  35, אישור רו"ח על מחזור כספי, עמוד 9-מסמך א .6

 הכספי, נבקש לתקן.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח 

 

המלצה ובו פירוט על נבקש במקום נספח זה לצרף מכתב  -למסמכי המכרז  37, עמוד 11-נספח א .7

 ההתקשרות, היקף ושם הממליץ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, ובלבד שכל הנתונים המפורטים 11-המציעים רשאים לצרף מכתבי המלצה במקום נספח א

 הנ"ל יהיו רשומים במכתבי ההמלצה. 11-בסנפח א

 

 למסמכי המכרז: 94-92טח, עמודים , נוסח אישורי המב7-מסמך ב .8

 ואחריות הקשורים..." פיזי ובלתי צפוי מראשנבקש להוסיף את המשפט "מפני אובדן, נזק  1סעיף 

 נבקש להוריד את המשפט : 2.5סעיף 

"וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח צמ"ה של המבוטח ככל שישנה או 

 של המבוטח". מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח צמ"ה אחרת ...שברשותו

 להוריד את המילה "כל" ולהוסיף בסוף המשפט את המילה "כחוק". 3.1סעיף 

 נבקש להוריד את המילה "כל"-5,6,7סעיף 

-עבודות-ביטוח-נבקש להוסיף את המשפט "ובכפוף לתנאי וסייגי פוליסת מגדל -11סעיף 

 .קבלניות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, נושח אישורי המבטח, אשר יבוא 7-מסמך ב 3ורף כנספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצ

זה במקום  3למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  94-92בעמודים  7-במקות נספח ב

 שצורף למסמכי המכרז. 7-נספח ב

 

, אבל אין 7הסעיף מפנה לנספח  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3סעיף  .9

 אבל הם מתייחסים לעניינים אחרים. מבקשים  הבהרה. 7ב-ו 7במכרז. יש נספח א 7נספח 

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לתשובה 

 

זה  –לא יכול לספק שמירה ואבטחה באתר  –למסמכי המכרז  53, עמוד הספק לחוזה 14.1סעיף  .10

העבודות במכרז הזה. אין לספק כל שליטה על האתר לא לקבלן נשוא  –מתאים לקבלן בניין ראשי 

 או יכולת לספק שמירה ואבטחה באתר. מבקשים למחוק את הדרישה.
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 הבקשה נדחית.

 בעת ביצוע עבודות על הקבלן לשמור על הוראות הבטיחות בכל מקרה.

 

"למרות מבקשים להוסיף את תת הסעיף הבא:  –למסמכי המכרז  54, עמוד הספק לחוזה 16סעיף  .11

האמור בכל מקום אחר: א. אף צד לא ישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט במקרה של 

נזק בזדון או נזק גוף, סך אחריותו המצטברת של כל צד לא יעלה על גובה התמורה. ב. חבות 

הספק לשפות את המזמין, במקרה של תביעת צד ג', כפופה לכך שהמזמין יודיע לספק, מידית, על 

 ביעה ויאפשר לו לנהל את ההגנה."כל ת

 הבקשה נדחית.

 

"לא  מבקשים להוסיף את תת הסעיף הבא:  –למסמכי המכרז  68, עמוד הספק לחוזה 35סעיף  .12

 עיכוב עקב המזמין או כח עליון." יוטלו על הספק פיצויים במקרה של

 .הבקשה נדחית

 

מבקשים להוסיף את תת הסעיף הבא: "סך  –למסמכי המכרז  68, עמוד הספק לחוזה 35סעיף  .13

 מסך התמורה." 10%הפיצויים המוסכמים המצטבר לא יעלה על 

 הבקשה נדחית.

 

 עצם טיבה, לא הגיוני שההגדרה של כחמ –למסמכי המכרז  69, עמוד הספק לחוזה  37.5סעיף  .14

 לעיון תהיה סגורה. לפיכך, בשורה הראשונה, במקום: "אך ורק" יבוא: "בין השאר".

 הבקשה נדחית.

 

זו  –פיצויים מוסכמים במקרה של איחורים  –למסמכי המכרז  78, עמוד הספק לחוזה  54סעיף  .15

בסעיף יש למחוק את הסעיף. בכל מקרה, יש להוסיף את ההחרגות שרשמתי  – 35כפילות עם סעיף 

35. 

 הבקשה נדחית. בכל מקרה לא יידרש כפל פיצוי מוסכם על אותו אירוע.

 

, יומיים לאחר חזרה מחופשת 29.4.2019מועד הגשת הצעה נקבע לתאריך  מועד הגשת הצעה .16

הפסח. מבקשים דחייה של מספר ימים למועד ההגשה על מנת שנוכל לתת מענה למכרז ולהתייחס 

 לתשובותיכם לשאלות ההבהרה.

 הבקשה נדחית.

 

 הבהרה: .17
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 , הצעת המחיר, אשר יבוא במקות2-מסמך א 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

 2-זה במקום נספח א 1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  27-25בעמודים  2-נספח א

 שצורף למסמכי המכרז.
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 1נספח 

 

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר

  3/2019פומבי  מכרזל
 

 אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויותל

 מערביאיגוד ערים אשכול רשויות גליל 

 

 (עותקים שניב - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 אנו מציעים הנחה בשיעור %_____ למחירי העבודות המפורטות להלן: .1

 

 

 

 כמות תיאור עבודה

מחיר 

 יחידה

 לפני מע"מ

 - GIGA CAT-7/1000Mh הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט

 מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(כבל תקני מאושר ע"י 

 280 י"ח 1

 - GIGA CAT-7/1000MHz הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט

 כבל תקני מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(

 )לא כולל( נקודות בסך הכל 10בהזמנת עבודה עד 

 340 י"ח 1

  -בלבד, ללא כבילה  הספקה והתקנת נקודת מחשב

 כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט ,CAT-6Aשקע בודד עם קיסטון 

 140 י"ח 1

  -בלבד, ללא כבילה  הספקה והתקנת נקודת מחשב

 כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט ,CAT-6Aשקע כפול עם קיסטונים 

 180 י"ח 1
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 380 י"ח 1 כולל חיווט CAT-7-יציאות ל 24פנל תקשורת 

  GIGA CAT-7גישור בין ריכוזים תקשורת מכבל

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט

 360 י"ח 1

  S/M -12Wהספקה והתקנת סיב אופטי משוריין בין מבנים 

 מטר( 100)מינימום 

 22 מטר 1

 70 י"ח 1 י"ח 24חיבור פיקטל אופטי בריתוך כולל בדיקה אלקטרונית מינימום 

 380 י"ח SC/SC 1מקום כולל מתאם  24הספקה והתקנת פנל אופטי 

 70 י"ח SC/LC 1מטר  2עד  S/Mהספקה וחיבור מגשר אופטי 

עבודה עבור סיבים אופטיים הכולל השחלה בתווי תת קרקעי / או 

 מתיחה אווירית  לצוות

 1400 יום 1

 20 מטר PVC 30/30 1הרכבת תעלה 

 15 מטר PVC 60/25 1הרכבת תעלה 

 25 מטר PVC 60/40 1הרכבת תעלה 

 30 מטר PVC 60/60 1הרכבת תעלה 

 60 מטר 1 חצויות  PVC 60/120הרכבת תעלה 

 5 מטר 1 16הרכבת צינור מריכף 

 7 מטר 1 20הרכבת צינור מריכף 

 8 מטר 1 25הרכבת צינור מריכף 

 12 מטר 1 32הרכבת צינור מריכף 

 120 י"ח 1 קידוח בטון בין קירות/קומות עבור תשתית תקשורת

 240 י"ח 1 התקנת נקודת טלפון עבור מודם 

 מ"מ 0.4זוג  20הספקה והתקנת כבל טלפון רב זוגי משוריין 

 מטר( 100)מינימום 

 18 י"ח 1

עבודה עבור כבל טלפון רב זוגי הכולל השחלה בתווי תת קרקעי או 

 מתיחה אווירית )לצוות עובדים(

 1400 יום 1

 40 י"ח 1 הרכבת פס קרונה לטלפוניה

 160 י"ח 45RJ 1תיקון נקודת מחשב כולל שקע 

 160 י"ח 1 תיקון נקודת טלפון 

 120 י"ח 1 שעות עבודה לצוות

 נסיעות טכנאי

 לפני מע"מ(₪  1,000-)כאשר הזמנת עבודה מתחת ל

 120 י"ח 1
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 אנו מציעים הנחה בשיעור %_____ למחירי הציוד )כולל התקנה( המפורט להלן: .2

 ס"מ 50עומק  U6הספקה והתקנת ארון 

 כולל דלת זכוכית

 360 י"ח 1

 ס"מ 60עומק  U10הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכיתN-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 600 י"ח 1

 ס"מ 60עומק  U15הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכיתN-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 1380 י"ח 1

 ס"מ 60עומק  U20הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכיתN-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 1800 י"ח 1

 ס"מ 60עומק  U25הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכיתN-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 2200 י"ח 1

 ס"מ 100בעומק  U32הספקה והתקנת ארון מסד 

מדפים ודפנות פריקות,  2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 דלתות רשת מחוררת

 2950 י"ח 1

 ס"מ 100בעומק  U44הספקה והתקנת ארון שרתים/תקשורת מסד 

מדפים ודפנות פריקות,  2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 דלתות רשת מחוררת 

 3100 י"ח 1

 30 י"ח 0.5U 1פנל שערות 

 40 י"ח 1U 1פנל שערות 

 1 י"ח 50 סט ברגים ואומים לחיבור ציוד בארון תקשורת

 8 י"ח 1 מטר 0.5באורך  CAT-6כבל רשת 

 10 י"ח 1 מטר 1באורך  CAT-6כבל רשת 

 12 י"ח 1 מטר 2באורך  CAT-6כבל רשת 

 15 י"ח 1 מטר 3באורך  CAT-6כבל רשת 

 25 י"ח 1 מטר 5באורך  CAT-6כבל רשת 

 40 י"ח 1 מטר 10באורך  CAT-6כבל רשת 

 

 

 ידינו הינו על כל אחד מהרכיבים לעיל.-למען הסר ספק שיעור ההנחה המוצע על .3

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ. .4

 

ההצעה כוללת את כל ההוצאות הנדרשות שלם ביצועה המלא, לרבות עלות עובדים, הוצאות  .5

 נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב'



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 תאריך: ____________________________________________

 

 שם המציע: _________________________________________

 

 __________________שמות החותמים בשם המציע: __________

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________

 

 עותקים בשני - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 2נספח 

 9-אספח נ

 6/2019פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

_____________ 

 

 6201-8201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

 2018-2016הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים  כםלבקשתכם וכרואי החשבון של

הנובע מאספקה  ₪ 1,500,000-, מצטבר ליותר מ, לא כולל מע"מכםשבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של

 .והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 3נספח 
 

 

 7-מסמך ב

 1/18מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד "הקבלן")להלן: ________________________________________ ח.פ. 

שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 

  "(.העבודותקשרות )להלן: "לעבודות נשוא ההסכם ההת

בגין פעילות בין היתר  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה .1

ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע פיזי ובלתי צפוי מראש , מפני אובדן, נזק הקבלן

 העבודות.

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 פוליסה: _____________________מס'   ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות:  ביטוח

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 ואינו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוק כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של 

 המבוטח.



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

הפוליסה  ., פתאומי ובלתי צפויתאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 מורחבת לכסות עבודות אצל מזמין העבודה.

 

אך ורק  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, .2.4

, למעט כלפי וויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין בגין ובקשר עם פעילות הקבלן,

 .מי שגרם נזק בכוונת זדון

לכל הנזקים ₪  1,000,000סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  .2.5

 שאירעו בתקופת הביטוח

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט  .2.6

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 _____________________מס' פוליסה:  ביטוח חבות מעבידים: .3

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 מגבלה בקשר עם העסקת נוער.לא תחול כל  .3.1

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .3.2

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .3.3

מעבידם ממי מעובדי כי  בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב

 הקבלן

 

 וחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפםהביט .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  לרעה 

 יום מראש. 30

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .5

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח  (SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .6

המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה 

ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים 

 ברשות. 

הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה כל  .7

בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין 

כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 

מסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך כמפורט בכותרת ל

זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת 

למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה.

 ות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חריג לפרע .8

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי  .9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .10

ין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת ההתקשרות בין הקבלן למזמ

 עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

, הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה .11

 .ובכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה לעבודות קבלניות

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 

 


