כ"ה טבת תש"פ
 22ינואר 2020
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 2 7/ 19
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  27/19להקמה והפעלה של אולפן צילום Motion Capture
בירושלים
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים (" הרשות "),
ביחס למסמכי הפנייה התחרותית שבנדון.
הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה ,ייחשבו כחלק מתנאיו ,ויחולו עליהן
כל ההוראות הנוגעות למסמכי הפנייה .על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו ,כשהוא
חתום בסופו כדין  ,במקום המיועד לכך.
אין באי התייחסותו של המ זמין לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הפנייה התחרותית.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריו תו בלבד.
מס'

הפנייה

מענה

שאלה
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
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מבוקש לקבוע מועד נוסף להעברת להלן שינוי במועדי המכרז:
שאלות הבהרה לרשות.
 .1שאלות הבהרה נוספות (על ידי
מציעים שנרשמו למכרז במועד)
ניתן להגיש עד ליום .28.1.2020
 .2מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות
מכרז לאישור מוקדם של הרשות
(לא חובה) יידחה ליום .9.2.2020
בכל יתר מועדי המכרז לא יחול כל
שינוי.
מבוקש כי הרשות תשלם את מלוא אין שינוי בתנאי המכרז.
סכום המענק המוצע מראש ,כדי
לאפשר את מימון עלויות ההקמה.
מבוקש לבטל את הסעיף.
אין שינוי בתנאי המכרז.
מבוקש לבטל את תנאי הסף ,כך שרק אין שינוי בתנאי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש להיות בעל זכויות
בנכס.
האם נדרש להוכיח מחזור כספי שנתי
של  700,000ש"ח לפחות מפעילות
הפקה בכל אחד מהתחומים :קולנוע,
טלוויזיה ואנימציה ו/או Motion
 Captureו/או ?Green Screen
מבוקש לאפשר הוכחת עמידת המציע
בתנאי זה גם ביחס לשנת .2019

לא .אין הכוונה כי המציע יוכיח את
המחזור הכספי הנדרש בכל תחום
בנפרד.
אין שינוי בתנאי המכרז.

.7
16.7
.8

האם המציע נדרש להציג  6פרויקטים
לפחות ,ביחס לכל אחד מסעיפים
?16.7.10 - 16.7.1

לא .לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף,
נדרש המציע להציג לפחות  6פרויקטים
ביחס לאחד או יותר מסעיפים – 16.7.1
 16.7.10להזמנה.
המציע יפרט במסגרת תכנית העבודה
מידע בדבר שיתופי פעולה מתוכננים עם
גופים אחרים ,יתייחס לפעילויות אשר
ייערכו במתחם האולפן ,ויפרט כל מידע
נוסף הנדרש לשיקול דעתו ועל פי
שיקוליו המקצועיים .הרשות אינה
קובעת את אופי ההתקשרות עם גופים
אחרים.
אין שינוי בסעיפי המכרז.

מבוקש להפחית את סכום הערבות.

אין שינוי בתנאי המכרז .מדובר
בדרישה מינימאלית ,בשיעור של 2.5%
מסכום המענק המקסימאלי.

מהו אופי ההתקשרות הנדרש בדבר
שיתופי פעולה מתוכננים עם גופים
אחרים ופעילויות במתחם האולפן?
25.7

.9

26

. 10
29
. 11

( 63ב)

מבוקש לבטל את הסעיף.

האם לצורך חישוב השקעה בהקמת על המציע להציע את הצעתו הכספית
האולפנים ,ניתן לכלול שווי של מקום (סכום המענק) על בסיס המידע
קיים שיורחב ויהיה חלק מהמבנה שבמכרז ובהתאם לתנאיו ,וכן לפי
שיקול דעתו המקצועי .למען הסר
כולו?
ספק ,מובהר בזאת כי הרשות תהא
רשאית לבחון בכל דרך שהיא ,
לרבות באמצעות דרישת הבהרות /
השלמות  /מסמכים ,את התאמת
ההצעה הכספית של המציע לתכנית
העבודה המוצעת והיקפה וליכולות
המוצעות במסגרתה ,וכן לפסול הצעה
שתיראה לה בלתי סבירה לעניין זה .כן
תהיה הרשות רשאית בכל שלב של
ההתקשרות ,לבחון את עלויות ההקמה
ו/או הפרויקט בפועל ,בכל דרך שהיא,
ואת התאמתן לתכניות העבודה
המאושרות ,וככל שלא תימצא התאמה
מלאה לשביעות רצון הרשות ,תהיה
הרשות רשאית לפעול בכל דרך ,לרבות
בדרך של סיום ההתקשרות וחילוט
הערבות הבנקאית.
בלי לגרוע מכלליות האמור בפתח
מסמך זה ,הבהרה זו תהפוך לחלק
בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וההסכם
ותחייב את המציעים ו/או הזוכה לכל
דבר ועניין.
מסמך א'(  – )6מפרט טכני

האם המצלמות נדרשות לבצע את הדרישה הינה שתהיה יכולת חיתוך
 . 12שילוב
חיתוך ה Chroma Key -בתנועה ,או  .Chroma Keyהמציע רשאי להציע
תמונה
שדרוג יכולת לחיתוך בתנועה ו/או כל
שמדובר במצלמות עומדות?
(גרין
תוספת ושדרוג אחרים ,כאשר אלה
סקרין /
יבואו בחשבון במסגרת ניקוד האיכות
אולפן
של ההצעה (וראו לעניין זה סעיף 25.6
וירטואלי
להזמנה).
AR /

מסמך ב' – הסכם ההתקשרות
. 13

10

עדכון ביוזמת הרשות

סעיף  10להסכם (ביטוח) מבוטל.
במקומו יבוא סעיף  10המפורט
ב נספח  1למסמך הבהרות זה .למען
הסר ספק ,הסעיף המעודכן יהפוך
מהסכם
נפרד
בלתי
לחלק
ההתקשרות ויחייב את הספק לכל
דבר ועניין.

נספח ה'  -אישור עריכת ביטוח
עדכון ביוזמת הרשות

. 14
-

במקום נספח ו ' ו נספח ו' 1להסכם
ההתקשרות ,יבוא ו נספח ו ' ו נספח
ו' 1בנוסח המצורף כ נספח  2למסמך
הבהרות זה .למען הסר ספק ,הנספח
המעודכן יהפוך לחלק בלתי נפרד
מהסכם ההתקשרות ויחייב את
הספק לכל דבר ועניין.

בכבוד רב,
הרשות לפיתוח ירושלים
______________ X
חתימת המציע

נספח 1
. 10

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו הוא
ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודה ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים
המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות
הידוע כ"-ביט" מהדורה ( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים) ,על כל
ההרחבות הניתנות לביטוח על-פי הנוסח כאמור.
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה.
.10.1

ביטוח לתקופת ההקמה

.10.1.1

פוליסה לביטוח עבודות הקמה:
פרק א' – ביטוח על מלא ערך עבודות החוזה:
הפוליסה תכלול בשם המבוטח את שם הספק ,קבלנים וקבלני משנה ,את הרשות
ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל ואת המפקח מטעמם ותבטח את העבודות
במלוא ערכן ,לרבות חומרים ,ציוד ,מתקנים וכל רכוש אחר שהובא לאתר לצורך
ביצוע העבודה כנגד כל הסיכונים למקרה של נזק שייגרם לעבודה ולרכוש האמור
במשך תקופת ביצוע העבודה וכן במשך תקופת תחזוקה המורחבת בת  12חדשים .
פרק א' בפוליסה יורחב לכסות בין השאר ,נזקי טבע ,נזק לרכוש סמוך ולרכוש
שעליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח; מתקנים וציוד קל ,הוצאות פירוק
ופינוי הריסות ,הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק ,הוצאות מיוחדות למומחים
שונים ושכר אדריכלים ,רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לשטח האתר ,נזק מתכנון לקוי,
חומרים לקויים או עבודה לקויה.
בוטלו בפוליסה החריגים המתייחסים לפרעות ,שביתות ונזק בזדון.
פרק ב'  -ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור:
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק
לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות של  $ 1,000,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים
המצטברים בתקופת הביטוח(.או שווה ערך בש"ח ).
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה,
שיטפון ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון
ו/או משקה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,זיהום תאונתי של הקרקע ,האוויר
והמים ,רעידות והסרת תמיכות ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני
משנה (מכל דרגה) ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש בכלי נשק וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי ,הפסקת עבודה ,פיצוצים והריסה.
רכוש הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל יחשב לרכוש צד ג' למעט
הפריט עליו עבדו במישרין  .ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו ב "ביטוח חובה"
ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של  . ₪ 1,000,000כיסוי
לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של
פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד סך של
.₪ 1,000,000

פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1980בגין
כל היזק גופני,נפשי או שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי
או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה ב גבול אחריות שלא יפחת מ –
 $ 5,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך בש"ח ).
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק,
חבות בגין וכלפי קבלני משנה ועובדיהם ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב
מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,וכן הגבלה בדבר שעות עבודה ,הפסקת עבודה,
פיצוצים והריסה.
.10.1.2

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה – ).באם יהיה שימוש בכלי צ.מ.ה:.
הפוליסה תבטח את הציוד בבעלותו ו/או באחריותו של הספק והקשורים לביצוע
החוזה ,במלוא ערכם מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המצוינים בפוליסה לביטוח
ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה ).וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין
(ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בסכום שלא יפחת מ –
 ₪ 750,000או לפי שווים בשקלים חדשים.
למען הסר ספק מוסכם כי המונח "ציוד" כולל מנופים ,גוררים וכן כלים נעים
וממונעים אחרים מכל סוג.

.10.1.3

פוליסה לביטוח "אש מורחב":
הפוליסה תכסה את הרכוש ,הציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הספק
או מטעם הספק לאתר העבודות במלוא ערכם כחדש (ערך כינון) ,מפני אובדן או
נזק ,לרבות גניבה ופריצה כנגד הסיכונים המפורטים בפוליסה לביטוח "אש
מורחב".

.10.1.4

על אף האמור בסעיפים  10.1.2ו 10.1.3 -לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך
ביטוח "אש מורחב" ו/או צ.מ.ה במלואם או בחלקם ,אולם הפטור המפורט בסעיף
( 10.1.6ד) להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו .למען הסר ספק ,הפטור
איננו כולל ביטוח צד שלישי צ.מ.ה.

.10.1.5

פוליסה לביטוח חבות המוצר (הפוליסה תכנס לתוקף עם סיום עבודות ההקמה):
הפוליסה תכסה את חבותו של הספק בגין נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו
אשר נגרם על ידי או עקב פגם במוצרי הספק.
הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת של  12חדשים ממועד ביטול או אי חידוש
הפוליסה.
הפוליסה לביטוח חבות המוצר תחודש ע"י הספק כל עוד קיימת אחריותו על פי
דין.

.10.1.6

בכל הפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחי הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל.

ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם ו/או הבאים מטעמם ובלבד
שהוויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .פרק ב' בפוליסה לביטוח עבודות הקמה (ביטוח צד שלישי) וביטוח צד שלישי
צ.מ.ה .יורחבו לשפות את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל בגין
אחריות שתוטל עליהם למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
ד .הספק פוטר את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל ו ו/או את מי
מטעמם מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הצ.מ.ה.
וביטוח "אש מורחב" המפורט בסעיפים  10.1.2ו 10.1.3 -לעיל (או שהיה זכאי
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) ,אולם הפטור
מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
ה .פרק ג' בפוליסה לביטוח עבודות הקמה (ביטוח חבות מעבידים) ,יורחב לשפות
את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל היה ונטען לעניין קרות
תאונת עבודה כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי
הספק.
ו .רכוש הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל יחשב כרכוש צד ג' כלפי
הספק ,עובדיו והבאים מטעמו ,למעט רכוש שפעלו עליו במישרין.
ז .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית
במקרה של נזק.
ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת
הביטוח אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לרשות הודעה בדאר רשום
מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
ט .תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל  ,ישולמו אך ורק לרשות או על פי הוראותיה
המפורשות בכתב.
.10.1.7

הספק ימציאו לרשות תוך  14יום ממועד מתן ההודעה על זכייתו במכרז ,אך לפני
תחילת ביצוע העבודות ,אישור ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח ו' לחוזה
וכן ימציא ,ללא דרישת הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל ,מידי שנה,
ולא יאוחר מאשר  7ימים לפני תחילת כל שנה ,אישור על המשך החלת הפוליסות
כאמור.

.10.1.8

תקופת הביטוח תהיה לתקופה המיועדת להקמת האולפנים .אם תוארך תקופת
העבודה ,לפי הוראות הסכם זה ,תוארכנה הפוליסות בתנאים המקוריים בהתאם.

.10.1.9

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם
זה ו/או על פי דין .מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי הרשות ו/או
עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.

.10.1.10

הספק פוטר את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל ואת הבאים
מטעמם מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו או על ידי מי מטעמו
לחצרי הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל המשמש את הספק לצורך
מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל

בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
.10.1.11

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי
הספק  .מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או
אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.

.10.1.12

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בחוזה זה והספק
מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על-פי הדין.

.10.2

ביטוח לתקופת התפעול  /ההפעלה

.10.2.1

פוליסה לביטוח "אש מורחב":
הפוליסה תכסה את ציוד האולפן וכל ציוד נלווה אחר במלוא ערכם כחדש מפני
אובדן או נזק ,כתוצאה מהסיכונים המפורטים בפוליסה לביטוח "אש מורחב"
לרבות ,אך בכל מקרה מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אש ,התפוצצויות ,ברק,
רעידות אדמה וסיכוני טבע ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,התנגשויות ,פריצה,
גניבה ונזק בזדון.

.10.2.2

פוליסה לביטוח "ביטוח אובדן תוצאתי":
הפוליסה תכסה אובדן הכנסות לספק עקב הסיכונים האמורים בסעיף .1
בוטלו בפוליסה החריגים המתייחסים לפרעות ,שביתות ונזק בזדון.
על אף האמור לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים
כמפורט בסעיף  ,2במלואו או בחלקו ,אולם הפטור המפורט להלן יחול כאילו נערך
הביטוח כאמור במלואו.
הספק פוטר את הרשות ו/או את עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל את מי
מטעמם מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח אובדן רווחים
המפורט לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות
הנקובות בפוליסות) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם
לנזק בזדון.

.10.2.3

פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור ("צד שלישי"):
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק
לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות של  $ 1,000,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים
המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה ערך בש"ח )
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה,
שיטפון ,מכשירי הרמה ,נפילה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת
מזון ו/או משקה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה,
חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש
בכלי נשק וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

.10.2.4

פוליסה לביטוח "חבות מעבידים":
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם , 1980בגין
כל היזק גופני ,נפשי או שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי
או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה בגבול אחריות של $ 5,000,000
לתובע ,לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה ערך
בש"ח ) .
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק,
קבלני משנה ועובדיהם  ,פתיונות ורעלים ,שימוש בכלי נשק כחוק וכן הגבלה בדבר
שעות עבודה.

.10.2.5

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ,רכוש
ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש ,בשל הפרת חובה מקצועית
שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או השמטה ו/או
רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה גבול אחריות של  $ 1,000,000לאירוע כלשהו
ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה ערך בש"ח).
הפוליסה תכלול ,בין השאר ,את ההרחבות הבאות :אובדן השימוש או העיכוב,
אובדן מסמכים ומדיה מגנטית ,אי יושר עובדים ,השמצה ,הוצאת דיבה או הוצאת
שם רע ,חריגה בתום לב מסמכות.
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של  12חדשים לפחות ותקופה
רטרואקטיבית החופפת את תקופת וההתקשרות.
הספק מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.

.10.2.6

בכל הפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל ,והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
בדבר שיתוף ביטוחי הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל.
ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם /או הבאים מטעמם ובלבד שהויתור
כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הספק /או על ידי מי
מטעמו ,לא תגרע מזכותו של הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל
לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות.
ד .הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית יורחבו לשפות את הרשות ו/או
עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל בגין אחריות שעלולה מוטלת עליהם למעשי
ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
ה .ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או
מדינת ישראל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי הם נושאים בחבות
מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
ו .רכוש הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל יחשב כרכוש צד ג' כלפי
הספק ,מנהליו ,עובדיו והפועלים מטעמו.

ז .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית
במקרה של נזק.
ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת
הביטוח אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לרשות הודעה בדאר רשום
מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
.10.2.7

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם
זה ו/או על פי דין .מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי הרשות ו/או
עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.

.10.2.8

הספק פוטר את הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל ואת הבאים
מטעמם מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו הספק או על ידי מי
מטעמו לחצרי הרשות ו/או עיריית ירושלים ו/או מדינת ישראל המשמש את הספק
לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים
לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.

.10.2.9

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הספק  ,על הספק לדאוג
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם .לחלופין ,לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי
הספק .מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרשות ו/או עיריית
ירושלים ו/או מדינת ישראל ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או
אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.

.10.2.10

הספק ימציא לרשות תוך  14יום ממועד מתן ההודעה על זכייתו במכרז ,אישור
ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח ו' 1לחוזה.

.10.2.11

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בחוזה זה והספק
מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

סעיף הביטוח לעיל על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

נספח 2

נספח ו'
תאריך הנפקת האישור ()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

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*
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או
עיריית ירושלים ו/או מדינת
ישראל
ת.ז/.ח.פ.
500500392
מען
ככר ספרא  2ירושלים91322 ,
כיסויים
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

כל הסיכונים עבודות
קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה):

המבוטח

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע העבודות*

שם

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין עבודה

ת.ז/.ח.פ.
מען

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
פוליסה

מעמד מבקש האישור*

תאריך
תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
סכום

מטבע

"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

/308/309/313/314/316
/312//307/304/318
317//328

גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות

צד ג'

"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

אחריות מעבידים

ציוד מכני הנדסי

חבות המוצר

/302/304/305/309/312
321/322//328//315/318

//308/309/318/319
328
"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)
"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

/302/304/312/315/318
328/

/310/304/309/317/318
327/328/

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 -069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

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:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח ו'1
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

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.

המבוטח

מבקש האישור*
שם
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או
עיריית ירושלים ו/או מדינת
ישראל
ת.ז/.ח.פ.
500500392
מען
ככר ספרא  2ירושלים91322 ,

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש

צד ג'

אחריות מעבידים

מספר
הפוליסה

אופי העסקה*

שם

☒נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ח.פ.

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)
"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)
"ביט" מהדורה
_____ (או
נוסח פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

אחריות מקצועית

פירוט השירותים
069

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר :מזמין עבודה

מען

תאריך
סיום

מעמד מבקש האישור*

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע

סכום

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

313/314/316/328/309
308/329

1,000,000
לאירוע
ובמצטבר על
פי הפוליסה.

$

/304/302/307/309/315
/328
/305/317/319/321

5,000,000
לתובע,
לאירוע
ובמצטבר על
פי הפוליסה.

$

304/309/328/317

1,000,000
לתובע,
לאירוע
ובמצטבר על
פי הפוליסה.

$

301/302/303/304/309
324/317
325/326/327/332
328

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

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:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

