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מס' סעיף  מס"ד
רלוונטי 
 במכרז

 נוסח התשובה המוצע נוסח שאלה

נספח א  1
פירוט 

 הבדיקות

ארוחת הבוקר ניתנת לרוב אצל ספק חיצוני 
ואין אפשרות להתחייב למבנה אחיד של 
ארוחת בוקר אצל כל אחד מהספקים. נא 
הבהרתכם בנושא והאם יוכל הספק במידה 
ויזכה להעביר לאישור המוסד את מבנה 

 ארוחת הבוקר באתר בו זכה.

 מקובל, על הספק הזוכה להעביר
לאיש הקשר במוסד לביטוח 

את המקום המוצע  לאומי
בוקר להפניית עובדים לארוחת 

. ומרחק מהמכון כולל תפריט
במידה והמוסד לא יאשר את 

על הספק לספק מקום  ,ההצעה
חלופי אשר יתאים לדרישות 

 .המוסד לביטוח לאומי
נספח א  2

פירוט 
 הבדיקות

צוין שתוצאות הבדיקות תינתנה  14בעמוד 
ביום הבדיקות לידין של הנבדק. ראוי לציין 
שבדיקות המעבדה מבוצעות במעבדות 
חיצוניות ותוצאות הבדיקות אינן מגיעות 
תמיד בזמן שהנבדק עדיין במכון. לפיכך 
נבקש לאשר ששיחת הסיכום תבוצע 
טלפונית במידה והנבדק כבר אינו בסניף 

 ותוצאות הבדיקות תישלחנה אליו.

מקובל, על המכון להתחייב 
שיעביר את הבדיקות למעבדה 
בהקדם האפשרי, במידה 
והתוצאות הגיעו לאחר שהעובד 

חובת המכון  ,עזב את המתחם
לדווח את תוצאות הבדיקה 
טלפונית וכן להעביר את תוצאות 

 הבדיקה לעובד בדואר.
נספח א+ ב  3

הצעת 
 המחיר

נבקשכם לבחון את המחיר המקסימלי אשר 
צוין . ראוי לציין שמחירי הבדיקות עלו , 
עלויות בדיקות המעבדה החיצונית, ומחירי 
ארוחות הבוקר המסופקות על ידי ספקים 

יצוניים עלו גם כן, נבקשכם לבחון הגדלה ח
 של המחיר המירבי .

בנוסף הבדיקות הגניקולוגיות התייקרו 
₪  120 -עולה כ –בדיקת פאפס סמיר 

ופאפס דק המומלצת כיום, הבדיקה עולה 
 ₪   200-כ

כמו כן, נא בדקו אפשרות לתמחור שונה 
לסקר גברים לעומת נשים, עלות סקר נשים 

 הרבה יותר גבוהה.
ממליצים שתתייחסו במחיר המבוקש גם 
למחירים שעודכנו לאחרונה במכרז עבור 
משרד הביטחון למפרט בדיקות תקופתיות 

 דומה.

 אין שינוי בדרישות המכרז.

 11עמוד  4
תנאי סף 

מקצועיים 
 2סעיף ב.

נא הבהרתכם האם ניתן שאותו טכנאי יבצע 
יותר מבדיקה אחת מהרשימה האמורה 

כך שהוכשר לבצע בסעיף זה בכפוף ל
 בדיקות אלו.

טכנאי יוכל לבצע יותר מבדיקה 
אחת רק אם יש לו את ההכשרה 
הנדרשת. על המכון להוכיח 
שלטכנאי יש את כל התעודות 
הנדרשות להפעלת מכשירים 

במידה ולטכנאי אין את  נוספים.
התעודות הנדרשות ואת 
ההכשרה המתאימה, על המכון 

 לפעול בהתאם לרשום במכרז.



נספח א  5
פירוט 

 הבדיקות

נבקש להבהיר שיתכנו מקרים בהם בדיקות 
אשר מבוצעות כיום ומפורטות במסגרת 
מכרז זה, ישתנו עקב שיטת בדיקה חדשנית 
יותר או טכנולוגיה חדשנית. דבר אשר יאלץ 
לשנות את אופן ביצוע הבדיקה ויתכן כי 

 ישפיע גם על תמחור הבדיקה. 
נא הבהרתכם כיצד יטופלו מקרים מעין 

 אלו?  

במקרה כזה על המכון להעביר 
לנציג המוסד לביטוח לאומי את 
פירוט הבדיקה החדשנית וכיצד 

 השינוי בא לידי ביטוי.
אין המוסד מתחייב שיעביר 
תשלום נוסף בגין השינוי וכן 
המכון מתחייב שעליו לספק את 

 כל הבדיקות המפורטות במכרז.
במידה והיקף הפעילות הצפוי עבור אחד   ערבות 6

האם  ₪  50,000מהאזורים או יותר יקטן מ
  .עדיין נדרשת ערבות

אופן חישוב הערבות ואומדן 
 7.1ההתקשרות מפורט בסעיף 

 בנספח ג'.
במידה וההצעה שתגישו כולל 
מע"מ )נספח ב'( כפול האומדנים 

למכרז יהיו  6הרשומים בסעיף 
אין צורך  ₪, 50,000קטנים מ
 בערבות.

עד מתי ? )שעה ( ניתן יהיה להגיש את  הגשה 7
 ע"פ הנחיות המכרז 17.06.20המכרז ב

המועד האחרון להגשת 
יום רביעי, תאריך  –ההצעות

. 12:00, שעה 17.06.2020
הצעות אשר יוגשו באיחור לא 

 יילקחו בחשבון.
 –נספח א'  8

פירוט 
בדיקות 

 הסקר
 התקופתיות

העיניים, אנו באשר לבדיקת  .א
בדיקת לחץ תוך עיני,  מבצעים

בדיקת מקטע קדמי  חדות ראיה וכן
 וקרקעית באישון צר. במנורת סדק

איננו מבצעים את הבדיקות 
 הבאות:

מרחבים, שילוב שתי העיניים, 
פריפרית וראיית רקע. לכן  ראייה

כי בדיקות אלו ירשמו  מבקשים
בדיקות רשות ולא  במכרז בגדר

 חובה.
 להבהיר כי אין חובתמבקשים  .ב

 מומחיות לביצוע בדיקת רופא
 1העיניים כרשום בהבהרות בעמ' 

מקובל, כחלופה יש לבצע  .א
. את הבדיקות שציינתם

חובה לבצע בדיקת לחץ 
 תוך עיניי.

מרחבים, שילוב שתי 
העיניים, ראייה פריפרית 
וראיית רקע הינן בדיקות 
רשות. במידה והמכון 

 יכול לבצעם יעשה זאת.
ינוי בתנאי המכרז. אין ש .ב

אך בדיקת עיניים תתבצע 
 על ידי רופא עיניים.ורק 

 בשם עיקרון ההדיות, מבוקש לשנות את  3.2 9
 הנוסח על מנת שיהיה הדדי:

 "...ובסופם מוקנית לצדדים האפשרות שלא
 להמשיך בהתקשרות עפ"י הסכם זה

 והצדדים מוותרים מראש ...."

 אין שינוי בתנאי המכרז.

נדרש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף  4.11 10
 בית דין". להכרעת

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 אין שינוי בתנאי המכרז. נדרש להסיר "גם אם אינו קשור להסכם זה" 7.7 11

נדרש להוסיף בסוף הסעיף " בכפוף  7.9 12
 להכרעת בית דין"

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 סעיףו 11.1 13
11.2 

 סעיף "בכפוף נדרש להוסיף בסוף כל
 להכרעת בית דין".

 אין שינוי בתנאי המכרז.



 

 

 

 

 

 

 נדרש למחוק מהסעיף את המילים הבאות:  12.1 14
 "לרבות בגין הסכמים אחרים הקיימים

 ביניהם" ובמקומן יתווסף "בגין הסכם זה
 בלבד".

 אין שינוי בתנאי המכרז.

יתווסף בסוף הסעיף ..."המוסד ייתן  12.2 15
מראש לספק, הזדמנות יום  14התראה של 

 הנדרש" לתקן את

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 יות, מבוקש לשנות את דבשם עיקרון ההד 15.2 16
 הנוסח הסעיף על מנת שיהיה הדדי וגם

 לספק תינתן זכות ביטול ההסכם בהודעה
 מראש בדיוק כפי שניתן למוסד.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 יות, מבוקש לשנות את דבשם עיקרון ההד 16.2 17
 במידה הנוסח הסעיף על מנת שיהיה הדדי,

 ולא, מבוקש למחוק את הסעיף.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

רן הפנימית לביטוחי הממשלה כידוע הק 17 18
מבטח מסחרי ומשכך אינכם יכולים  אינה

בסעיפי הביטוח כלשונם המתאימים  לעמוד
המבוטחים אצל מבטח מסחרי  לספקים
 כאמור.

 מבוקש לאשר כי עורך המכרז יקבל את
אישור הביטוח בנוסח המקובל בקרן 

לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל  הפנימית
לביטוח בע"מ" כאסמכתא לכך  חברה

מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי  שהזוכה
וכחלופה לסעיפי הביטוח ונספח  הממשלה

 הקיימים במכרז. הביטוח
הפנימית ביחס לזוכה שמכוסה בקרן 

הממשלה מבוקש כי יתאפשר מו"מ  לביטוחי
הביטוח של הזוכה לבין יועצי  בין יועצי

המוסד ביחס לנוסח סעיפי  הביטוח של
הביטוח לאחר הזכייה וטרם  הביטוח ונספחי

 ההסכם. החתימה על

מאושר שהקרן הפנימית לביטוחי 
הממשלה תגיש אישור ביטוח כפי 
המקובל אצלה . אשר ייבדק על 

 המוסד. ידי 
אם האישור יתאים לדרישות 
המכרז הוא יאושר. אם האישור 
לא יתאים למכרז ולאחר דרישה 
חוזרת של המוסד לעדכון 
והתאמה , אזי הצעת המציע 

 תפסל.

נספח ז'  19
הצהרת 
המציע, 

 11 סעיף

 נדרש להוסיף בסוף המשפט " בכפוף
 להכרעת בית דין"

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 1נספח יב  20
ביטוח  –

 עבודות
קבלניות 
 בהקמה

 לא מובן מדוע נכנס למכרז, כנראה מדובר
 בטעות, נא להסיר הנספח.

אין צורך בהסדרת ביטוח עבודות 
 .קבלניות

 מצורף נספח יב מתוקן



 נספח יב מתוקן

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 __________האישור

 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
 המוסד לביטוח לאומי 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
בדיקות תקופתיות 

לעובדי המוסד 
 לביטוח לאומי

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
500500772 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 18שד'  חיים ויצמן 

 ירושלים

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

          

         
         
         

   ₪  4,000,000   ביט  צד ג'
302 

אחריות 
 צולבת

 
304 

הרחב 
שיפוי 

למבקש 
 האישור 

 
309 

ויתור על 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 
 

315 
כיסוי 

לתביעות 
 מל"ל

 
322 

מבקש 
האישור 

מוגדר 
כצד ג' 

 בפרק זה



 כיסויים

 
328 

 ראשוניות
 

329 
רכוש 

מבקש 
האישור 

ייחשב 
 כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

 309   ₪  20,000,000   ביט 
ויתור על 

תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור
 

319 
מבוטח 

 –נוסף 
מבקש 

האישור 
היה 

וייחשב 
כמעבידם 

של מי 
מעובדי 

 המבוטח
 

328 
 ראשוניות

          

אחריות 
 מקצועית

    10,000,000  ₪   
301 

אובדן 
 מסמכים

 
302 

אחריות 
 צולבת

 
 

304 
הרחב 
שיפוי 

למבקש 
 האישור 

 
309 

ויתור על 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור  
 

325 
מרמה ואי 

יושר 
 עובדים

 
326 

פגיעה 
בפרטיות 
במסגרת 

כיסוי 



 כיסויים

אחריות 
 מקצועית

 
328 

 ראשוניות
 

332 
תקופת 

 6 –גילוי 
חודשים 

מתום 
תקופת 

 הביטוח.

 
 

          

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים 
 (:ג'המצוין בנספח 

044 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא: סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן(
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


