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שאלות הבהרה
מספר
שאלה
1

2

נוסח השאלה

נוסח התשובה

נא הבהרתכם מדוע רשימת הזכאים
מועברת רק פעם בשלושה חודשים ועל
בסיסה משלם המוסד את התשלום לנותן
השירות.
בתחום שירותי הדרך והגרירה עובדים
נותני השירות עם גופים גדולים יותר
מהמוסד לביטוח לאומי אשר מעבירים
דיווח של כלל המנויים שלהם לשירות בכל
חודש( .ידעו כי בתחום זה קיימים שינויים
רבים בתקופה של  90יום.
על פי הנתונים שהעביר המוסד אוכלוסיית
הזכאים גדלה באופן קבוע במהלך השנים
האחרונות בכ  3.5%בכל שנה דהינו גידול
של כ  90זכאים בכל חודש ( 270ברבעון/
 1100בשנה) אין זה הגיוני כי הזוכה
במכרז "יסבסד" זכאים אלו.
כמו כן הנכם מציינים בעמוד  8בסעיף
"אוכלוסיית הזכאים" כי יתכנו מקרים בהם
יידרש נותן השירות לספק שירות ל"זכאים"
אשר לא הופיעו בקובץ ולא שולמו עבורם
דמי המנוי.
חשוב לציין כי מתוקף מכרז זה נותן
השירות מבצע אקטואריה על בסיס הדיווח
של המוסד לביטוח לאומי אשר על פיו
מבוססת הצעת המחיר הנגזרת מן
ההוצאות הצפויות לנותן השירות.
אין זה הגיוני שנותן השירות יספק את
השירות לזכאי שעבורו לא שילם המוסד
וגם לא יתבצע תשלום רטרואקטיבי בגין
זכאותו.
על כן אנו מבקשים כי:
א .קובץ המנויים העדכני יועבר כל חודש
ועל בסיסו תוצא חשבונית למוסד.
ב .היה ונותן השירות יידרש לתת שירות
לזכאי אשר אינו מופיע בקובץ העדכני
ביותר ישלם המוסד בעבורו החל ממועד
בעלותו על הרכב.

יובהר כי מדובר בביטוח גרירה
ולא בתשלומים על גרירות
בפועל.
לאור זאת ,אכן מתאפשר מצב
בו יחול מקרה הגרירה לפני
מועד חלות הביטוח והתשלום
עבורו.
מצד שני ,במקרים רבים משולם
ביטוח הגרירה עבור מוגבלים
בניידות שזכאותם לשירות
הופסקה באמצע הרבעון.
על כן ,בהתייחס לבקשותיכם:
א .לא יחול שינוי במכרז,
וקובץ המנויים יועבר
בכל רבעון .במקביל,
תיבדק האפשרות
להגביר את תדירות
העברת הקובץ במהלך
ההתקשרות.
ב .מכיוון שמדובר בביטוח
גרירה לפי מספרי
מנויים ולא בתשלום על
מקרה גרירה פרטני,
תשלומי הביטוח
מתקזזים עם אלה
שמשולם עבורם ביטוח
בעוד הם כבר אינם
זכאים לגרירה.

בהתייחס לדרישה להגעה למנוי תוך 90
לא מקובל.
דקות.
הסעיף יישאר ללא שינוי.
2013
בשנת
יצא
זה
למכרז
הקודם
המכרז
מדובר במוגבלים בניידות ומתן
ומאז היקיף הנסועה בכבישי ישראל עלה
מענה מהיר הינו
בכ ( 25%עלפי נתוני הלמ"ס ועל פי
קריטי .לכן ,דרישות הסף
סקירות ה )OECDדבר אשר העלה את
מדברות על צי רכב משמעותי
כמות פקקי התנועה ומשפיע על יכולת
ההגעה למנויים על כן נבקש לשנות את זמן ובפריסה ארצית באופן
שיאפשר זמינות למתן
ההגעה למנוי עד  120דקות מקבלת

סעיף
0.1.4

0.3.2.8
2.0.6
( 3.2ס"ק )1
5.5.4

הקריאה.
1
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מענה מהיר כמוגדר בתנאי
הסף.
יודגש שבסעיף  3.2שורה
ראשונה הוגדר כי "תלונת זכאי
לגבי מועד הגעה שתיבדק על
ידי המוסד ותימצא מוצדקת,
תגרור הפחתה אוטומטית של
 ₪500לכל איחור העולה על
 30דק' עד  3שעות איחור".
3

סעיף זה אינו הגיוני ונוגד את חוק חובת
המכרזים .נבקש לבטל סעיף זה

אין שינוי במסמכי המכרז

0.6.3

4

נבקש לתקן נוסח סעיף זה ל:
"המוסד או כל גורם שהוסמך על ידיו ,ובלבד
שאינו מצוי בניגוד אינטרסים או קשור או
היה קשור בדרך כזו או אחרת לאחד
מהמציעים ,רשאי בכל עת לבדוק את איכות
אספקת השירותים על ידי הזוכה והתאמתם
לדרישות המכרז".

אין שינוי במסמכי המכרז.
יצויין כי הזוכה נדרש לחתום על
התחייבות להעדר ניגוד עניינים.

0.6.13.1.1
0.6.13.1.2

אין זה הגיוני כי בדיקת הזוכה תתבצע ע"י
גורם חיצוני למוסד שעשוי להיות בניגוד
אינטרסים

5

נבקש להבהיר בסעיף זה כי השירות לא
אין שינוי במסמכי המכרז,
בשליטת
יינתן באזורים המוגדרים כאזורי A
הסעיף ברור

6

 .1נבקש להבהיר כי אחריות נותן השירות
הינה להחלפת הצמיג התקול בצמיג
הרזרבי הנמצא ברכב הזכאי.
אין נותן השירות אחראי לתיקון התקר.
שירות זה יכול להתבצע רק על ידי
פנצ'רייה מוסמכת ואינו יכול להתבצע
בשטח (זאת ע"פ תקנות משרד
התחבורה).
 .2עוד נבקש להוסיף בסעיף זה כי במידה
וברכב הזכאי לא מצוי גלגל רזרבי (כיום
קיימים רכבים רבים שאינם כוללים גלגל
רזרבי) יהיה המבוטח זכאי לגרירה
לפנצ'רייה הקרובה למקום האירוע לטובת
המשך טיפול בתקלה.

2.0.4

הרשות הפלסטינית וכן באזורים הסגורים
מסיבות ביטחוניות בהנחיית הצבא או כל
גורם מוסמך אחר.
יובהר כי קיימים מקרים בהם רשות כל
שהיא כגון משטרה או רשות מקומית
אוסרות את הכניסה לשטח מסוים לזמן
מוגבל או בלתי מוגבל כגון תרגילים ,אירועי
תרבות או ספורט וכד ..במקרים אלו לא
ניתן להגיע למנוי את קבלת היתר מאותה
רשות מוסמכת.

יודגש כי באפשרות נותן
השירות להפעיל שיקול דעת
בכל הנוגע לצורך בהחלפת
צמיגים בהתאם לתנאים בשטח

2.2.2

2
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 .3נבקש להוסיף לסעיף זה כי השירות
יינתן לזכאי רק במידה ומדובר על תקר
בגלגל אחד ברכב .היה ומדובר על יותר
מתקר אחד (במקביל) ישלם הזכאי עבור
הגרירה שתתבצע לפנצ'רייה הקרובה
למקום האירוע

7

נבקש להוריד מסעיף זה את המונחים
הבאים:
החלפת צינוריות ,החלפת חגורה ,החלפת
מצתים במערכת הצתה.
להבדיל מבעבר ,כיום הרכבים הינם
ממוחשבים וכל החלפה של רכבי מסוג זה
(מלבד מצבר) חייב להתבצע במוסך כאשר
מתחברים במחשב למערכות הרכב.
בהנחה כי רוב זכאי המוסד נוסעים ברכבים
שגילם אינו יותר מ  5שנים אזי מדובר
ברכבים בעלי מערכות מחשוב מתקדמות
הדורשות טיפול ותיקון במוסך בעל
אמצעים אשר אינם קיימים בניידות שירות.

יודגש כי באפשרות נותן
השירות להפעיל שיקול דעת
בכל הנוגע לתיקוני הדרך
הקלים הנדרשים בהתאם
לתנאים בשטח ולמצב הרכב.

2.2.4

8

בסעיף זה הינכם מציינים כי התשלום
בעבור הזכאים יתבצע בכל רבעון בהתאם
לחשבונית שתועבר ע"י נותן הזוכה ואילו
בסעיף  0.1.4.1בעמוד  5הנכם כותבים
שהתשלום יהיה בכל חודש.
נבקש לתקן את בסעיף  2.9.2כך
שהתשלום יהיה בכל חודש.
חשוב כי היות והמוסד "רוכש" את המנויים
בצורה חודשית מן ההיגיון שגם התשלום
עבורם יהיה ברמת החודשית.

התשלום אכן מתבצע ברמה
החודשית ,ולכן תחילת סעיף
 2.9.2יתוקן בהתאם" :הזוכה
יגיש בתחילת כל חודש חשבון
וחשבונית מס כחוק" .המשך
הסעיף יישאר כלשונו .ככל
שבמהלך תקופת ההתקשרות
המוסד ימציא לזוכה דו"חות
בתדירות גבוהה יותר ,התשלום
החודשי יעודכן בהתאם.

2.9.2

9

נבקש לשנות את שעות הפסקת שעות
הפעילות ביום כיפור במקום שעה לפני
כניסת הצום ושעה לאחר יציאת הצום ל :
 3שעות לפני כניסת הצום ו 3שעות לאחר
יציאת הצום.
עמידה בזמן של תחילת פעילות של שעה
לפני ואחרי אינו ריאלי היות כוח האדם ,בין
היתר נהגי גרר ומכונאים ,צריכים להגיע
לביתם אשר לעיתים מרוחק ממקום
השירות וכן בזמן יציאת הצום יש לקחת
בחשבון כי אנשי השירות צריכים לאכול
ארוחה בסיום הצום ורק לאחריה לצאת
לעבודה.

אין שינוי במסמכי המכרז

2.2.5.1

10

נבקש לדעת מה המשקל של כל אחד מן
הרכבים בטבלה במתן ציון של  20נקודות

11

נבקש לבטל סעיף זה היות ואינו הגיוני
ואינו רלוונטי -הערבות הניתנת ע"י הספק

ראו סעיף  5.5.5על תתי-
סעיפיו .הסעיפים ברורים.
אין שינוי במסמכי המכרז

5.5.5
7.7

3

המוסד לביטוח לאומי
מכרז פומבי מ( - 2020)2021לאספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות

מספר
שאלה

נוסח השאלה

סעיף

נוסח התשובה

הינה בהקשר מתן השירותים במכרז זה
ואינה יכולה לשמש את הביטוח הלאומי
בנושאים שאינם קשורים למכרז זה.
אמנם מזמין השירות יכול לממש את
הערבות בכל עת אך המימוש חייב להיות
בהינתן התממשו הפרות תנאים הנוגעים
במתן השירות במסגרת המכרז

12

נבקש לבטל סעיף זה היות ואינו ריאלי.
מטרת הערבות הינה אבטחת תשלום
שהינו בין היתר בתשלום פיצויים או בגין
נזקים שלא שולמו ע"י הספק

אין שינוי במסמכי המכרז

7.9

13

נבקש להוסיף תת-סעיף לסעיף זה אשר
יבהיר כי אחת לרבעון בעת עדכון רשימת
הזכאים ישלם המזמין לספק הפרשים בגין
לקוחות אשר קיבלו שירות ולא הופיעו
ברשימת הזכאים.
אין זה הגיוני שהמוסד ידרוש מנותן
השירות לתת שירות לזכאי שאינו מופיע
ברשימות אך בפועל ישלם עבורו רק
בתקופה לאחר קבלת השירות.
מנגנון המכרז בנוי על בסיס "מנויים זכאי
שירות" ועל כן על המוסד לדאוג כי
הרשימה תהיה מעודכנת כל העת או
לחילופין לדאוג להשלים את התשלום
לספק בגין מנויים שהיו בתוקף אך לא דווחו
לספק בזמן.

ראו תשובות לשאלות  1ו.8-

9

14

בסעיף זה הנכם כותבים כי ההודעה
המוקדמת על הפסקת ההתקשרות הינה
 30יום ואילו בסעיף  0.6.14.2בעמוד 22
הנכם כותבים שההודעה המוקדמת תהיה
 60יום.
נבקש לתקן את הסעיף כך שגם בו זמן
ההודעה מראש יעמוד על  60יום

סעיף  15.2יתוקן ל 60-יום.

15.2

15

נבקש לבטל סעיף זה היות ואינו הגיוני .לא
יכול להתבצע קיזוז אוטומטי בגין פעילויות
שאינן קשורות למכרז זה היות ויתכן כי
בתחומים אחרים היו השגות בין הספק
למוסד בגין חיובים אשר לגביהם צריך
להתבצע בירור נפרד.

אין שינוי במסמכי המכרז

12.1

16

נבקש לבטל סעיף זה היות והוא אינו הוגן.
הצעת המחיר אשר ניתנה למוסד הינה על
בסיס חישוב כלכלי שלקח בחשבון בין
היתר את פוטנציאל הזכאים .המחיר הניתן
הינו למוסד בלבד ולא ניתן לכלול או
להשית אותו על הסכמים או גופים אחרים
אשר היקף פעילותם אינו ידוע

אין שינוי במסמכי המכרז.

13.2

17

נבקש להסיר סעיף זה היות והחוק (חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א-

אין שינוי במסמכי המכרז
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 )1981אינו מאפשר לספק לדרוש מעובדיו
או להחזיק עליהם מידע ממשטרת ישראל.
החוק המאפשר לגוף מסוים לדרוש מרשם
פלילי הינו החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א-
 2001והוא מדבר על מוסדות ספציפיים
ולא על שירותים נשוא מכרז זה .בנוסף
לזה .עוד נבהיר כי מי שמתבקש להציג
למעסיקו תדפיס מהמרשם הפלילי ,יכול
להציג רק את העמוד הראשון של גיליון
המרשם הפלילי זהו עמוד פתיח שאין בו
מידע על הרישום המשטרתי.

מדובר באוכלוסיית זכאים נכים
המוגבלים בניידות.

נבקש לבטל סעיף זה היות ואינו הגיוני.
הפסקת הפעילות ללא כל הסבר הגיוני
עלולה לנבוע משיקולים כלכליים של המוסד
שאינם קשורים לספק .במסגרת המכרז
הספק משקיע משאבים לעמידה בתנאי
המכרז בין היתר גיוס עובדים .אין זה הגיוני
להפסיק את הפעילות אפילו אם זמנית
במיוחד כאשר אין הגבלה לזמניות
ההפסקה.
אמנם מזמין השירות אינו מתחייב להיקפיי
עבודה אך הוא דורש מנותן השירות
להעמיד בכל העת מצבת כלים ועובדים
לטובת פעילות זו .אין זה הגיוני לבצע
הפסקת פעילות ביום בהיר אחד מבלי
לנמק זאת.

אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף
נספח ט:
התחייבות
לשמירה
ולקיום נהלי
הביטחון של
המוסד
(סעיף )1

15.1

עוד נבקש לציין כי גם במידה ועשה מזמין
השירות שימוש בסעיף זה חל עליו איסור
להעביר את העבודה לנותן שירות אחר
במסגרת מכרז זה.

19

הסעיף אינו הגיוני וחייב להיות מוגבל בזמן
על מנת לא ליצור עילת שיהוי מנהלית.
אין זה הגיוני כי יתכן מצב בו מי מהצדדים
יבוא בדרישות לאחר זמן לא סביר ו/או אף
שנים ממועד קרות האירוע נבקש להבהיר
כי היה ולא אכף מי מהצדדים את זכויותיו
במשך  12חודשים מקרות האירוע לא יהיה
זכאי צד זה לתשלום או פיצוי בגין אירוע
זה.

אין שינוי במסמכי המכרז

18.5

20

נבקש להוריד סעיף זה מההצהרה היות
וקיימת סתירה בין סעיף זה לסעיפים
אחרים במסמכי המכרז .בטבלה בעמוד 7
למסמכי המכרז וכן בסעיף  0.5.5בעמוד
 19הנכם מציינים בפירוש כי בכוונת המוסד
לבחור זוכה אחד למכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז

נספח
הצהרת
המציע עמוד
 65סעיף 8

21

נבקש להוסיף לסעיף זה את המילים:
"כל עוד ניתנה לזוכה האפשרות להצטרף

אין שינוי במסמכי המכרז

נספח
הצהרת
5

המוסד לביטוח לאומי
מכרז פומבי מ( - 2020)2021לאספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות

מספר
שאלה

22

נוסח התשובה

נוסח השאלה

סעיף

לכתב ההגנה במקרה של תביעת צד
שלישי".

המציע עמוד
 66סעיף 11

לאחר העברת הנספח לאישור חברות
ראו שינויים בעניין הביטוח
מדובר
הביטוח ויועצי הביטוח הובהר לנו כי
בקובץ השינויים המצורף
בנספח ביטוחים בנוסח ישן אשר אינו
לתשובת ההבהרה.

נספח כ –
אישור על
עריכת
ביטוחים.

בשימוש כיום.
נבקש לתקן ולהעביר בהקדם את הנספח
לנוסח המקובל היום בשוק.

23

חברתנו מחזיקה ברשותה  15משאיות
גרירה ו 10רכבי שירות עפ"י הסכמי
ליסינג תפעולי ,בנוסף קשורה
בהסכמים עם קבלני משנה אשר
בבעלותם כ 40-רכבי גרר וכ 20-רכבי
שירות ,באופן בו סך הרכבים המצטבר
(באחזקת ליסינג  +קבלני משנה) עונה
על תנאי הסף של המכרז.
אבקש את הבהרתכם ,באם חברתנו
אשר נותנת שירותי דרך וגרירה לכ-
 250,000מנויים בשנים האחרונות
באמצעות רכבי השירות שלנו בליסינג
(חלקם בבעלות) וקבלני משנה בהיקף
(המפורט לעיל) העונה מספרית על
תנאי הסף הנקובים במכרז ,תוכל
להשתתף במכרז מבלי שהצעתה
תיפסל על הסף?

אין שינוי במסמכי המכרז.
תנאי הסף ברורים ,כל מציע
שבוחר להגיש הצעה במכרז
הצעתו תיבחן בהתאם לתנאי
המכרז.

0.3.2.4

24

נא הבהרתכם האם זוכה יכול לספק ,או
להיות מעורב באספקה ,בד בבד עם
מתן שירותים מכוח המכרז ,של שירות
בתשלום למנויים או חבילת שירותים
בתשלום הכוללת בתוכה שירותים
הנכללים במכרז ,אך מוסיף עליהם,
כגון:
(א) בקיצור הזמנים הרשומים
במכרז – למשל המכרז מגדיר
כי כלול בו שירות של גרירה
ושרותי דרך תוך  90דק' (ללא
גביית תשלום) ,ואילו הזוכה
יתן ,או יהיה מעורב ,בנתינת
שירותים לזכאי המוסד לביטוח
לאומי במקביל וללא קשר
למכרז של גרירה ושרותי דרך
תוך זמן המתנה קצר יותר.
(ב) בהוספת שירותים אחרים על
השירות המוצע במכרז כאשר
השרות המוצע במכרז מפורסם
כחלק מהמנוי.

לא ניתן

2.0.8

6
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מס' העמוד
במכרז

מס' הסעיף

מהות השינוי  /הנוסח החדש של הסעיף (במרכאות):

0.3.1.8

"התחייבות המציע לשמירה וקיום נהלי הביטחון של המוסד על פי המוגדר בסעיף
 14של הסכם ההתקשרות (נספח ז') ,ובנוסח המפורט בנספח ט'".

0.3.1.10

הסעיף בוטל

0.4.4.5

"את המעטפה הסגורה (הנזכרת בסעיף  )0.4.4.1יש להגיש במסירה ידנית לתיבת
המכרזים של המוסד הממוקמת בארכיב המוסד לביטוח לאומי ,משרד ראשי,
שדרות וייצמן  ,13ירושלים ,בקומה  2אצל מר יוסי מרציאנו ,עד ליום רביעי,
 10.11.2021בשעה ".12:00

0.4.4.8

"המציע מתבקש לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בסעיף
 ,0.4.4.2.2בהתאם לסדר הסעיפים הרשומים במכרז".

17-18

0.4.6-7

הסעיף בנושא 'שינויים והסתייגויות' שהיה סעיף  ,0.4.6ימוספר כעת.0.4.7 :
סעיף ( 0.4.6חדש) יעסוק בנושא הביטוח .שני הסעיפים מצורפים מטה.

19

0.5.5

הסעיף מפנה לסעיף מס'  ,0.5.1.2ולא לסעיף  0.6.1.2כפי שפורסם בטעות.

0.6.14.1

הסעיף מפנה לסעיף  15בהסכם ,ולא לסעיף  16שם כפי שפורסם בטעות.

0.6.14.4

הסעיף מפנה לסעיף מס'  ,0.6.14.2ולא לסעיף  0.7.14.2כפי שפורסם בטעות.

10

16

22
2.0.2

נמחקו המילים .2.1.1" :לעיל".

2.0.9

הסעיף מפנה לסעיף מס'  ,2.2ולא לסעיף  2.3כפי שפורסם בטעות.

71

4.7-9

שונה סדר הסעיפים וסעיף  4.7עודכן בהתאם :ראו לאחר הטבלה.

73

9.1

75

15.3

32

"התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הספק כאמור ,בנספח ב' להסכם זה".
(המשך הסעיף נותר ללא שינוי).
הסעיפים מפנים לסעיף מס'  ,15.2ולא לסעיף  16.2כפי שפורסם בטעות.

15.4
15.8
76

"המוסד ישלם לספק את התמורה עבור השירותים שסופקו על ידיו בתקופת
ההודעה המוקדמת בהתאם לשיטת התשלום המוגדרת בסעיף  9להסכם זה".

16.1

"אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים/בפרקים הבאים בנספח א'
להסכם ,0.14 ,0.13 ,0.12 :פרקים  ,3-1וסעיפים  13 ,11 ,7 ,6 ,5 ,4ו 14-בהסכם זה,
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם".

77-78

17

בטעות הועלה נוסח לא נכון של הסעיף .הנוסח הנכון מובא מטה.

87

נספח יג

הנספח בוטל

97-99

נספח כ

בטעות הועלה נספח ישן .הנספח החדש המחייב מצורף מטה.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע
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ביטוח
0.4.6
 0.4.6.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז),
ימציא למוסד את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ,ללא כל שינוי בתוכנם
אלא אם אושר שינוי בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
 0.4.6.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה ,על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ,ואת המשמעויות הכספיות של
התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המוסד.
 0.4.6.3לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא אל הפועל את כל דרישות הביטוח
באמצעות "אישור קיום ביטוחים" ,יהיה על המציע הזוכה למסור למוסד העתקי פוליסות
או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ,ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים
מהמציע הזוכה.
 0.4.6.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 0.4.6.5מציע שהצעתו תתקבל ,לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ,ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ,ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות המוסד לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 0.4.6.6מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המוסד במועד
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה למוסד הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ,וכן
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו
מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
 0.4.6.7המוסד ו/או יועץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.
0.4.7

שינויים והסתייגויות
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך וצורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,אשר לא הותרו במפורש על
ידי המוסד במסגרת יתר הוראות המכרז ,רשאי המוסד:

תאריך



לפסול את הצעת המציע למכרז.



לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.



לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.



לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את
מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.



ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו בלבד .אם יחליט המוסד לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המוסד
לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4.7אי עמידה באמנת השירות תגרור קיזוז מוסכם מן התשלום בהתאם לטבלה בסעיף  3.2במסמך המכרז.
 .4.8בכפוף להוראות ההסכם והמכרז בעניין קבלני משנה ,הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות
של קבלני משנה מטעמו ,לרבות לנושא אמנת השירות ,איכות אספקת השירות ,איכות מתקני השירות,
נזקים ,הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לאספקת השירות עפ"י המכרז וההסכם.
 .4.9אין באמור בסעיפים  4.8 ,4.7דלעיל כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למוסד ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ
כל דין.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .17ביטוחים
.17.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל
דין ,הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.

.17.2

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה
ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים.

 .17.3הספק יסדיר ביטו ח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות כלי רכב
וציוד חילוץ וגרירה .הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו ,שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המוסד
בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות
תחלוף מחברות ביטוח.
 .17.4הספק יסדיר בעצמו או באמצעות בעל "מתקן מעבר" ביטוח לרכבים שימצאו ב"מתקן המעבר" בסכום
של לכל הפחות  1מיליון  .₪בביטוח זה ירשם סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי המוסד
לביטוח לאומי ,וכלפי נכים מוגבלים בניידות שברשותם רכב ניידות אשר נרכש באמצעות הלוואה/סיוע
של המוסד (להלן "מקבל השירות") .עוד יירשם בביטוח הרכבים במעבר שהביטוח קודם לכל ביטוח שעשה
מקבל השירות.
 .17.5הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות ,וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום הביטוחים המצ"ב,
הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על
הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למוסד
ולצד שלישי.
 .17.6הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המוסד ,יהא הספק
אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המוסד כל טענה כאמור.
 .17.7הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה.
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 14 .17.8ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה ,וכתנאי לחתימת המוסד על הסכם זה ,ימציא הספק למוסד
את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה ,כשהם
חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
 14 .17.9ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות ,ימציא הספק
למוסד אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
 .17.10מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו
לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור
ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המוסד כאמור לעיל אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי
היקפו וטיבו של הביטוח.
 .17.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ,אך
לא יהיה חייב לעשות כך .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה
פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
 .17.12הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המוסד ,לרבות מחירים,
שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
 .17.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את
אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא
תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המוסד אחריות כל
שהיא.
 .17.14מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק שייגרמו עקב העיכוב
כאמור.
 .17.15הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או
הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית.
 .17.16במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הספק למוסד את העתקי
הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו
כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא המכרז.
 .17.17הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי (או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר
שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול
כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק.
 .17.18שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים (בכפוף להרחבי השיפוי) יכלול את המוסד.
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 .17.19הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו :ביטוח סיכוני צד שלישי .ביטוח חבות מעבידים.
 .17.20כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק .סעיף לפיו
מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו וכלפי מקבל השירות ,הוויתור כאמור לא
יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק .סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי
המוסד והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המוסד .כיסוי ביטוחי בגין
רשלנות ו/או רשלנות רבתי .כיסוי זיהום פתאומי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לכל הפחות 60
יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המוסד לקבלת שיפוי.
 .17.21בפוליסה לביטוח א חריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :זיהום פתאומי .אי יושר של עובדים.
חריגה מסמכות בתום לב .אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה .אחריות בגין קבלני משנה .אובדן מידע
ומסמכים .בנוסף יבוטל סייג בגין אספקה ,תיקון ,טיפול ,הרכבה ושירות של מוצרים על ידי המבוטח ו/או
מי מטעמו.
 .17.22בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יירשמו:
 .17.22.1סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות
בין המוסד לבין הספק.
 .17.22.2סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת" .תקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח
למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק ,ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק
באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 .17.22.3סעיף "פגיעה אישית" Personal Injury
 .17.23הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח
לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש
בבעלות המוסד .שימוש במכשירי הרמה.
 .17.24ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף ,כל עוד יש לספק אחריות על פי כל דין.
 .17.25הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  '19או נוסח אחר הדומה לו
בכיסוי הביטוחי.
 .17.26הרחבי שיפוי:
 .17.26.1הפוליסות תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המוסד בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של
הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד.
 .17.26.2ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המוסד באם יחשב כמעביד של עובדי הספק.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

המוסד לביטוח לאומי  -מכרז  -לאספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות
מ(2020)2021
 .17.27האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח כדלקמן :ביטוח סיכוני צד
שלישי –  .₪ 2,000,000ביטוח אחריות מקצועית –  .₪ 1,000,000ביטוח חבות מעבידים – כפי הפוליסה
של הספק.
 .17.28ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים ,יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
 .17.29המוסד ו/או יועץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת
לעת ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  30יום מראש לספק.
 .17.30באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום ביטוחים.
 .17.31מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת ההסכם ,מתחייב הספק
למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על הספק חלה החובה על פי החוק ועל
פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי
על כל צוויו ותקנותיו.
 .17.32מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ,הספק מתחייב לקיים את
נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המוסד ו/או ע"י המבטח .כן מתחייב הספק שלא
לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש ,אשר עלולים לגרום לנזק
כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 .17.33הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסו ת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המוסד לעשות כל פעולה
כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
.17.34הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי הסכם זה ,או כדי
להטיל על המוסד חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים
כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המוסד שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא נערך הביטוח וכן
אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המוסד) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 .17.35הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
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כ .נספח  -אישור על קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים
אישורי ביטוח בהסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין ________________
תאריך הנפקת האישור
_________________

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור*
שם:

המבוטח

אופי העסקה*

שם:

מעמד מבקש האישור*

אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה
לרכבי מוגבלים בניידות

המוסד לביטוח לאומי

☐משכיר
☐שוכר

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען:
שד' ויצמן  13ירושלים

מען:

☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול
אחריות/
סכום ביטוח

מטבע

השתתפות
עצמית

כיסויים
נוספים בתוקף
וביטול
חריגים

רכוש

ביט 19

צד ג'

2,000,000

₪

302
אחריות
צולבת
304
הרחב שיפוי
למבקש
האישור
309
ויתור על
תחלוף
לטובת מבקש
האישור
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308
ויתור על
תחלוף כלפי
נכים
מוגבלים
בניידות
שברשותם
רכב ניידות
אשר נרכש
באמצעות
הלוואה/סיוע
של המוסד
315
כיסוי
לתביעות
מל"ל
322
מבקש
האישור
מוגדר כצד ג'
302
אחריות
צולבת
328
ראשוניות
אחריות
מעבידים

₪

ביט 19

309
ויתור על
תחלוף
לטובת מבקש
האישור
308
ויתור על
תחלוף כלפי
נכים
מוגבלים
בניידות
שברשותם
רכב ניידות
אשר נרכש
באמצעות
הלוואה/סיוע
של המוסד
319
מבוטח נוסף
– מבקש
האישור היה
וייחשב
כמעבידם של
מי מעובדי
המבוטח
328
ראשוניות

1,000,000

אחריות
מקצועית

₪

301
אובדן
מסמכים
302
אחריות
צולבת
303
הוצאת לשון
הרע במסגרת
כיסוי
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אחריות
מקצועית
304
הרחב שיפוי
למבקש
האישור
308
ויתור על
תחלוף כלפי
נכים
מוגבלים
בניידות
שברשותם
רכב ניידות
אשר נרכש
באמצעות
הלוואה/סיוע
של המוסד
309
ויתור על
תחלוף
לטובת מבקש
האישור
325
מרמה ואי
יושר עובדים
326
פגיעה
בפרטיות
במסגרת
כיסוי
אחריות
מקצועית
328
ראשוניות
332
תקופת גילוי
–  6חודשים
מתום תקופת
הביטוח
פירוט השירותים:
 – 072רכב/מוסכים
 – 080שירותי תיקונים
 – 088שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי דרך ושירותי גרירה לרכבי מוגבלים בניידות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

