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 טבלת ריכוז תאריכים

 

 התאריכים הפעילות

 17.7.2014יום  חמישי   פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

 מאת המציעיםתאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה 

   02-6463083אל מר מנחם לזר באמצעות פקס: 

     lazarm@nioi.gov.il  או במייל:

  22.7.2014יום שלישי 

 תאריך אחרון למענה הביטוח הלאומי לשאלות הבהרה

 , דף הבית, תחום מכרזים,  www.btl.gov.ilבכתובת 

 )בלחיצה על הקישור "?" = קובץ שאלות ותשובות(. 

 

  27.7.2014יום ראשון 

  12:00שעה  30.7.2014יום רביעי   תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
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 כללי  .א

 3 רכישה והתקנה שלמבקש בזאת לקבל הצעות מחיר ל"המוסד"(  –)להלן המוסד לביטוח לאומי 

, בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' למכרז לסניף באר שבע של המוסדיבילים מבנים מוגנים 

 .זה

 

 תנאי סף  .ב

 על המציע לצרף את המסמכים הבאים:

. על המציע לצרף אישור תקף עפ"י חוק המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק .1

ותעודת עוסק  1976-ם מס( התשל"ועסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו

 מורשה.

על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר ע"י עו"ד בדבר הרשעות  .2

  .למכרז זה ה'נספח כנוסח המצ"ב וזאת ב ,חוק שכר מינימוםלפי חוק עובדים זרים ו

, עו"דעל המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר ע"י  .3

לעמידת המציע בדרישות לתשלומים סוציאליים, תשלום שכר מינימום לעובדים וכן 

לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות  התחייבות לקיים את חוקי העבודה

 למכרז זה. ו' כנספחעפ"י מכרז זה, וזאת בנוסח המצ"ב 

נדס מיגון או באישור הגופים עמידות המבנה חייבת להיות מוכחת בניסוי המאושר ע"י מה .4
 המוסמכים )משרד הביטחון או צה"ל(" 

 

ימים מיום  60עד ם ולהתקינם בסניף באר שבע המציע מתחייב לספק את המבנים המוגני .5

 בחירת הזוכה במכרז זה.

 

לעיל,  1-5מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב'  לתשומת לב המציע:

 .על הסף ולא תידון בפני הוועדה הצעתו תידחה

 

 הצעת המחיר .ג

)נספח ב'(  הנדרש והמפורט במפרט הטכניכל  הכוללת אתחובה על המציע להגיש הצעת מחיר  .1

 חודשים מיום הגשתה. 6ולהצהיר כי ההצעה תקפה למשך 

הצעת המחיר תכלול את כל כוח האדם והכלים הנדרשים לביצוע מלא של ההתקשרות הכוללת,  .2

תמיכה,  התקנה,, ת המבנים לאתר הסניף בבאר שבעהסיכונים הכרוכים בה, הובל לרבות כל

  אחריות וכד'.

 ההצעה תהיה בשקלים חדשים וללא מע"מ. .3

 מע"מ ישולם בשיעורו החוקי התקף במועד ביצוע התשלום כנגד חשבונית מס כחוק. .4

 

 שאלות הבהרה .ד

או ,  02-6463083בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות אל מר מנחם לזר בכתב בפקס  .1

 עד לתאריך הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים.    lazarm@nioi.gov.il במייל:

עד  www.btl.gov.ilתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו:  .2

 ליום הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים.

 תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו. .3
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 הגשת ההצעותאופן  .ה

 את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים. .1

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכי  .2

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין

אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא 

לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע, יראה אותה המוסד כאילו 

 שינויים אלו לא נעשו כלל.

 13כרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן ההצעות תוגשנה לתיבת המ .3

 )אצל יוסי מרציאנו(, עליה יצוין מס' המכרז והנושא. 2בארכיב קומה  91909ירושלים 

 על ההצעה להגיע אל תיבת המכרזים, לא יאוחר מהתאריך הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים. .4

 המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל. .5

המוסד רשאי עפ"י שיקול דעתו לצמצם את היקף הרכישה על פי הצעה זו ו/או  לבחור יותר  .6

  .וללא כל פיצוי ותוזאת ללא כל שינוי במחיר היחיד ,מזוכה אחד

 המציע מצהיר, בהגשת הצעתו, כי כל פרטי ההצעה ידועים וברורים לו. .7

 והמפרטים השונים. על כל תנאי הסף הועדת המכרזים תבחר בהצעה הזולה ביותר העונ .8
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 נספח א'
 

 הסכם 

 

 

 לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.  

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי. 

 על ההסכם,  לצד חתימותיהם של נציגי המוסד בראשי תיבות על המציע לחתום 

 לביטוח לאומי.   

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  

 .לחץ כאן  ( 10-6)עמודים להורדת החוזה/הסכם 

   בתוךכן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

.מודעת המכרז[

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2025)2014-ASKEM.pdf
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 מפרט טכני – ב'נספח 
 

 הצעות המחיר תתייחסנה לפריטים המפורטים להלן רכש מבנים מוגנים עבור המוסד לביטוח לאומי.

 
 כללי: .1

לרכוש שלושה מבנים יבילים דו תכליתיים שישמשו הן כמקום מחסה והן הביטוח הלאומי מתכנן  .1.1

 כמשרדים במקומות מבודדים.

המבנים יוצבו בחצר מבנה "עין גדי" שבבאר שבע במיקום הקרוב ביותר ליציאות החירום שבבניין  .1.2

 ראה שרטוט רצ"ב. –

 המציע לענות לכל פרטי הדרישה המפורטת למטה כדרישות מינימום.  ספקעל ה .1.3

ההצעה תכלול ייצור המבנים בהתאם למפרט, הובלה לשטח, הצבה במקום בהתאם לדרישות  .1.4

 ואישור מהנדס מטעם החברה. ההצעה לא תכלול חיבורי חשמל ותקשורת. 

לגימור המבנים והתאמתם לשמש כמבנה משרד יביל חשיבות עליונה ועל כן יש לתת התשומות  .1.5

 הנדרשות לנושא זה.

 2.5מ"ר )פלוס מינוס מטר(, ובגובה  7.5שטח נטו עבור החלל המוגן במבנה יהיה לא פחות מ  .1.6

 מטר. 

 מטר. 2-מטר ולא יפחת מ 3מטר ורוחבו לא יעלה על  4.5אורך המבנה לא יעלה על  .1.7

 טון. 10משקל המבנה לא יעלה על  .1.8

הציג אישור בדיקת המבנה יהיה מוכן ואטום להתקנת מערכת סינון נגד גזים, על המציע יהיה ל .1.9

 האטימות על ידי מכון מוסמך לפני ניפוק.

 כל חלקי פח גלויים יצבעו במערכת צבע פוליאוריטני, יישום ע"פ מפרט היצרן. .1.10

 

 חשמל ותקשורת במבנה .2

 העבודה כוללת:

בקצוות וכן פס הארקות  מערכת חשמל לרבות הארקת יסוד של רצפת המבנה עם יציאות מגולבנות .2.1

בתוך קופסה, טבעת חיצונית מגולבנת סביב המבנה מוכנה לחיבור בקרקע ומחוברת ליציאות של 

 18w*4במידה ואין תקרה מונמכת או  36w*2המבנה, לוח חשמל, גופי תאורה פלואורינים מוגנים 

ופי תאורה עם כסוי אקרילי להתקנה שקועה במידה ויש תקרה מונמכת בתוך המבנה. כמות ג

שקעי כח,  5בכניסה למבנה,  13w*2לוקס, גוף תאורה חרמון עם נורות  600לעוצמת תאורה של 

נקודות טלפון כפולות הכוללת כבלים תקן  2 -מ"מ לתקשורת מחשבים וטלפונים 23צנרת בקוטר 

 זוג ושקעי בזק כפולים. 4בזק 

 ך שעה לפחות בתוך המבנה.נטענים באורך שימוש למש  LEDהתקנת שני גופי תאורת חירום  .2.2

 התקנת שלט מואר "אזור ממוגן" ותאורת חירום מחוץ למבנה. .2.3

 שקעים כ"א ובנוסף שקע תקשורת, טלפון ואינטרנט. 3קירות המבנה יסופקו  הבשלוש .2.4

כבלים  9כניסת חשמל ותקשורת למבנה אטומה לגזים ולפי הנחיות פקע"ר ואפשרות הכנסת  .2.5

 לפחות.

עביר דרכה כבלי חשמל ותקשורת לצרכי השימוש הדו תכליתי, בנוסף כניסה תקנית המאפשרת לה .2.6

 (.TVלמתחייב מתקנות פיקוד העורף )הכנת חשמל, טלפון, 

קרונות של חב' קרונה  2-עם דלת, גב עץ, פס הארקות, טבעות פיזור ו C43ארון פוליאסטר דגם  .2.7

. את פס הארקות יש לחבר )או שווה ערך באישור המזמין( מותקנות באמבטיות לחיבור כבלי טלפון

ממ"ר. את האמבטיות  6לפס השוואת פוטנציאלים של המבנה עם גיד הארקה נחושת מבודד 

 להאריק עם גיד הארקה נחושת מבודד.
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העבודה תבוצע בהתאם לתוכנית, המפרט הטכני להלן, להנחיות ולהוראות שינתנו וכן תחת פיקוח  .2.8

 ו.ולשביעות רצונו דל מנהל הפרויקט או בא כוח

 .AS MADEלהגיש בגמר העבודה תוכניות  ספקעל ה .2.9

 במבנה יותקן לוח חשמל המאפשר התחברות לרשת החשמל הארצית או לגנרטור חיצוני. .2.10

 לפחות. KW 3.5במערכת ישולב שנאי מבדל עם משגוחן תקני בהספק  .2.11

 

 סימון ושילוט .3

יבוצע באמצעות צבע פולט אור )בגוון ירוק על רקע צהוב פולט אור( ויכלול הכוונה למיגונית, "כניסה", "יציאה", "פתח 

 כנדרש בתקנות ובהנחיות פיקוד העורף. –חילוץ" 

 

 צביעה .4

לביטוח הקירות הגדולים לוגו המוסד  2המבנים ייצבעו בצבעי תכלת לבן )חצי תחתון תכלת וחצי עליון לבן( ובמרכז 

 ס"מ וכיתוב "המוסד לביטוח לאומי" בגודל בולט. 80לאומי בקוטר 

 

 ניקוז הגג .5

 המבנה יבוצע עם מערכת איטום וניקוז גג כדי לשמור על קירות נקיים של המבנה.

 

 דרישות מיגון .6

המבנה כמכלול יעמוד בדרישות מיגון מלאות כנגד פגיעה קרובה במרחק שני מטרים לפחות, של  .6.1

עמידות כנגד הדף ורסס. בחינת עמידת המבנה  –ק"ג  8.5עם רש"ק במשקל כולל של  רקטת גראד

 תכלול הן קירות, הן חלונות והן דלתות כמבנה אחוד. 

מיגון החלון והדלת יכול להתבצע באמצעות כנף פלדה או כל אמצעי אחר ובתנאי שיוכח כי עמוד   .6.2

 ון.הן בדרישות ההדף והן בעמידות כנגד רסס רש"ק הקריטרי

הריהוט הקבוע במבנה )חלונות, חיפוי קירות ותקרה( יעמדו גם הם בדרישות פקע"ר למבנים  .6.3

 מוגנים כדי למנוע פגיעה בחוסים כתוצאה מרסס משנה או העפת פצלים. 

עמידות המבנה יכולה להיות מוכחת בניסוי, חישוב, או אישור הגופים המוסמכים לדבר במדינת  .6.4

 ישראל )פקע"ר או צהל(. 

 הרצפה להיות מסוגלת לקלוט ולספוג את ההדף והתאוצות של המבנה בעת פיצוץ קרוב.על  .6.5

גג המבנה יהיה מותאם לרמת האיום אך יוכל לשאת מבנה נוסף עליו ועוביו יהיה לפחות כעובי  .6.6

 הקירות.

 דלת המבנה ותריס החלון יעמדו באותה רמת מיגון כמו הקירות. .6.7

 

 דרישות גימור ואדריכלות .7

שרטוט תכנון מפורט לצורך קבלת אישורי עירייה והצבת המבנים בשטח, כמו גם המציע יספק  .7.1

 מפרט טכני מלא כולל מידות ומשקלות.

 –איש לפרק זמן קצר  20המבנה המוצע חייב לכלול שטח מוגן פנימי שיאפשר כניסה של עד  .7.2

 מ"ר לפחות )פלוס מינוס מטר(, שטח גדול יותר יחשב יתרון.  7.5בשטח נטו של 

נה תהיה דלת רחבה שתאפשר כניסת נכים עם קלנועית או כיסא גלגלים או שני אנשים למב .7.3

 ס"מ(. 110במקביל )מינימום 

 יש לקבוע על הדלת מתקן נעילה ממתכת באמצעות מנעול רב בריח או מנעול מסוג דומה.  .7.4
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 לדלת יהיה מנגנון בטיחות כנגד טריקת הדלת ומניעת היתפסות אצבעות בדלת. .7.5

 שנים. 10 -הדלת והחלון ותריס החלון תהייה אחריות הספק לעל מסבי  .7.6

חלון המבנה יהיה דו תכליתי ויאפשר לשמש גם כחלון "דלפק" במידה והמבנה ישמש משרד נייד  .7.7

)חשיבות לגובה החלון מפני הקרקע בחיצוניים(. אם זאת חייב החלון להעניק גם מיגון מלא בהתאם 

 לקריטריון לעיל )כולל כנגד גזים(.

 ס"מ. 80ס"מ על  80גודל החלון לפחות  .7.8

 50למבנה יהיה בידוד מלא כנגד חום ורעש בהתאם לנדרש, בידוד טרמי הן בקירות והן בתקרה ) .7.9

מגולוון או גבס אדום נגד אש מחובר  0.8ק"ג לקוב ופח פנימי בעובי  50מ"מ צמר סלעים בצפיפות 

 ע"פ הוראות פקע"ר(.

מקיר לקיר כולל פנלים, חיפוי קירות ותקרה יתאים לשימוש  ריצוף כולל פנלים או שטיח -גימור  .7.10

 כמשרד.

 המבנה יסופק כולל תשתיות מלאות עבור מיזוג אוויר. .7.11

 

 דרישות כלליות .8

 אזני הרמה תקניות.  4המבנה יהיה יביל באמצעות רכב מנוף ומלגזה ועליו  .8.1

 קה משמעותיתשנים לפחות ללא צורך בתחזו 10גימור חיצוני יאפשר אורך חיים ארוך של  .8.2

 המבנה יתוכנן לעמוד עצמאית בשטח  ולא בצמוד למבנה קיים, כולל חיבורי תשתיות וכו'.  .8.3

 מיקום מוצע למבנים המוגנים: .8.4
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 הצעת מחיר   - ג'נספח 

 
 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי
 
 

 רכישה והתקנה של מבנים מוגנים – 2014(2025למכרז מ)להלן הצעתי 
 
 

 כמות תאור
 ליחידה מחיר

 )ללא מע"מ( 

מבנה מוגן עפ"י המפרט בנספח ב' )המחיר 
 יכלול ייצור, הובלה, התקנה, אחריות וכד'(

3  

 
 המחירים הם בש"ח וללא מע"מ .

 
 מכרז זההריני מצהיר בזאת כי הנני עומד בכל התנאים הנדרשים ע"פ 

 
  

 _____-__________ נייד   המציעשם 

 _____-__________ טלפון   שם איש הקשר 

 _____-__________ פקס   כתובת  

 __________________ תאריך 
חותמת 
  וחתימה

 
 
 
 

 
 

  



 לרכישה והתקנה של מבנים מוגנים בסניף באר שבע  - 0224(0202)ממכרז 

17 

 

 

 הצהרת המציע - 'דנספח 
 

 

 המציע מצהיר בזאת כי חומר מכרז זה לרבות המפרטים וההסכם המצ"ב ברורים ידועים ומקובלים עליו.

 

ימים מיום בחירת  60המציע מתחייב לספק את המבנים המוגנים למוסד ולהתקינם, כאמור במסמכי המכרז, עד 

 הזוכה במכרז זה.

 

 

 שם המציע  _______________________        כתובת ________________________ 

 

 

  מספר עוסק מורשה / ח.פ.  _____________________________________________

 

 

 שם מורשה החתימה ___________________   טל' _____________________  

 

 

 

 

 חתימה וחותמת _______________________ 

 

 

 

 תאריך _________________________  
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ה' 

 

 1987-, וחוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"אתצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 
 91360ירושלים 

 
אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת 

 מצהיר בזאת כדלהלן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 אני נציג  _____________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. .1

 
תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  .2

לרכישה והתקנה של מבנים  2014(2025מ)וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז  1976-התשל"ו

 בעבור המוסד לביטוח לאומי. מוגנים בסניף באר שבע

 
עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר  .3

משתי עבירות, הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות 

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 
בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  במידה ויהיה שינוי .4

 אעביר את המידע לגופים המוסמכים במוסד לביטוח לאומי לאלתר.

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור
 

אני החתום מטה, עורך דין  ________, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת  לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________

 נות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכו

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 תצהיר שמירה על חוקי העבודה -נספח ו' 

 

 התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

 
מצהירים אנו הח"מ_______________ המורשים לחתום בשם המציע _____________________, 

בזאת כי המציע מקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים המועסקים על ידינו ואנו מתחייבים לעמוד בדרישות 

התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים ולקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו 

 במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע בשם המציעשם מלא של החותם  תאריך

 
 
 

 אישור
 

אני החתום מטה, עורך דין  ________, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת  לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.האמת בלבד, וכי יהיה צפוי 

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה -נספח ז' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________מס' הפקס: 

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

שיוצמד (  שלושים אלף שקלים חדשים)במילים:  ₪ 30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 _________________________ למדד  המחירים לצרכן מתאריך

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                 
 

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 לרכישה  והתקנה של מבנים מוגנים בסניף באר שבע.  – 2014(2025מכרז מס' מ)עם 

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב 

 בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________ערבות ז

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                               

 
__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   
 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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 אישור עריכת ביטוחים  -נספח ח' 
 

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.

 לכבוד

  לאומי לביטוח המוסד
 "המוסד"( -)להלן 

 

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של הספק ___________________

 מספר  ח.פ .צ  ) מחק את המיותר ( ______________)להלן "הספק"(

 של מבנים מוגנים בסניף באר שבעבקשר להסכם להתקנה 
 )להלן "ההסכם"(

 
 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק ועל 

 שם המוסד את הביטוחים להלן:

ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי נזק ו/או אובדן, לרבות נזק ישיר  פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. .1
עקיף מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו בחצרי המוסד, לרכוש של המוסד, לציוד קל ו

שהובא לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, למועסקים על ידי הספק , לקבלני משנה, לעובדי קבלני 
 משנה, לעובדים במוסד ולצד שלישי כלשהו. 

( של הפוליסה, יחול השיפוי לטובת מי  1.1.2יף בכל מקרה של נזק על פי פרק א' ) למעט להלן בסע
 שהמוסד יקבע.

 במקרה של שיפוי המוסד או ישוב בתחום המוסד , יכלול הסכום העומד לתשלום גם מע"מ .
 24עם תום תוקף הביטוח או כל הארכה שלה, תתווסף תקופת תחזוקה על פי תנאי הפוליסה למשך 

 ל פרקי הפוליסה.חודשים . בתקופה זו יחול הביטוח על פי כ
 

 הפוליסה מכסה את הפרקים , סכומי ביטוח  וגבולות אחריות הבאים: 
 

 פרק א' ביטוח רכוש
 הסכום כולל מע"מ .  -_________________₪ שווי ההסכם  1.1.1
 ___________₪ .ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות  1.1.2
 הסכום כולל מע"מ.₪  100,000נזק ישיר מתכנון לקוי , עבודה לקויה וחומרים לקויים   1.1.3
 הסכום כולל מע"מ . -₪   100,000רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיחידי המבוטח  1.1.4
 הסכום כולל מע"מ . -₪  100,000רכוש סמוך ששייך לאחד מיחידי המבוטח  1.1.5
 הסכום כולל מע"מ .₪ .  100,000רכוש במעבר  1.1.6
 הסכום כולל מע"מ .₪ .  50,000פינוי הריסות  1.1.7
 הסכום כולל מע"מ .₪ .  50,000צים שכר אדריכלים ויוע 1.1.8
 הביטוח על פי פרק זה כולל נזקי טבע ורעידת אדמה. 1.1.9

 
 

לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  5,000,000, בגבול אחריות של  פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי
 ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת" על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי

 המבוטח.
הפוליסה מכסה : תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הסרה של תמיכה ו/או משען. רעד .  

שימוש בכלי הרמה. נזק לצנרת ומתקנים תת קרקעיים. חבות בגין פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי 
ך עד לס 1975-רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה

לתקופה ₪  400,000 –למקרה ו ₪  200,000הוצאות הגנה בהליכים פליליים בסך ₪ .  5,000,000
. 

 למען הסר ספק, רכוש המוסד יחשב לצד שלישי.
 

בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של  פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים
 לתובע ולתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם.₪   20,000,000

 
 5,000,000 על פי דין  בגבולות אחריות של  פוליסה לביטוח אחריות מוצר  בגין פגיעה בגוף או רכוש .2

 לתובע ולתקופת ביטוח של שנה. $  1,250,000שקלים חדשים או  
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תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור  
 ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .
 דל של הספק.הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המוסד בגין מעשה או מח

 $  15,000או ₪ .  60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
 
 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:
 נוסח הפוליסות הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך. .1
על כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופ .2

כלפי המוסד וכלפי מבטחיו, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וכלפי 
 מבטחיו .

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח  .3
 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד  לפחות 

 צמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.השתתפויות ע .4
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו.  הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק  .5

 בזדון.
 
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 
 לעיל.

 
 

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח עבודות קבלניות   
 

 ביטוח אחריות המוצר   
 

 
 בכבוד רב,

 
 שם חברת הביטוח _________________________

 
 

___________      ______   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך  
 
 
 
 

 פרטי סוכן הביטוח:
 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
 
 
 

 


