
 

 
 כ"ו אלול תשפ"ב  חמישי יום

 2022ספטמבר   22

 לכל המתעניין, 

 

 הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 26/22 עריכת ביטוחי העירייה 

3מסמך הבהרות  מס'   

( מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם העירייה -עיריית באר יעקב )להלן 
 ההליך שבנדון. 

 מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל 

 
 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  עמוד   מס"ד 
נבקש אישורכם  לנייד פרמיות בין    כללי  1

ענפי הביטוח השונים ובלבד  
שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא  

 . ישתנה

 לא מאושר 

מספקת מים?   עירייההאם ה  כללי  2
אספקת מים   מטפלת בביוב? האם 

נכללת בכיסוי    ו/או טיפול בביוב 
 עפ"י מכרז זה? 

נבקש לציין כי הביטוח לא יחול על  
ד המים  רכוש ו/או חבויות של תאגי

 ו/או מכון טיהור שפכים. 
 

העירייה היא ספק  
 המים 

בהתאם לדרישת מבטחי המשנה    כללי  3
להוסיף  בשנים האחרונות, נבקש 

חריגי מגיפות, חריג סייבר וחריג  
סנקציות בהתאם לנוסח חברתנו  

 המצ"ב 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

לפוליסות יתווסף חריג    -כמקובל   כללי  4
 קל" בהתאם לנוסח חברתנו. -"פל

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

נבקש פרטים ביחס לחברה    כללי  5
הכלכלית, מה עיסוקיה ומה  
 . המחזור הכספי השנתי שלה

החכ"ל אינה חברה  
פעילה מזה שנים  
)רשומה אך אינה  

 פעילה( 
ובכל   1א  7 6

מקום בו  
מצוין שם  

 המבוטח 

 אישורכם לשינויים שלהלן: נבקש 
לאחר המילים "מפעילי   .1

חוגים, מעונות יום  
ומשפחתונים" יתווסף:  

"למעט אלה הגובים דמי  
 השתתפות בעצמם". 

גוף משפטי  המילים: "כל  .2
 המסונף לרשות" ימחקו. 

המילים: " אדם הפועל   .3
ימחקו    בשמה או"

ובמקומן ירשם: "כל גוף"  
ולאחר המילה: "שליטה"  

 יתווסף: "מלאה". 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

" נבקש אישורכם 90במקום " ג' 8 7
   ".60לרשום "

" נבקש  14כמו כן, במקום: "
 ".  30אישורכם לרשום: "

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.



 

נבקש אישורכם למחוק  את   4ד  8 8
המילים: "סכום תלוי" ולאחר 

המילה "סה"כ" להוסיף: "תביעות  
 שנת חיתום". ענף בכל תלויות לכל 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

יום  נבקש אישורכם להוסיף: "מ  5ד'  8 9
 תחילת הביטוח". 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

נבקש אישורכם למחוק: "לא יבואו   ג 9 10
 בחשבון". 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

נבקש אישורכם להוסיף: "ובתנאי    9 9 11
שלא אירע מקרה ביטוח בסכום 

 ₪."  200,000העולה על  

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

ומנכ"ל החברה/יו"ר ומנהל  מאחר  17 12 12
הכספים בחברת הביטוח אינם 

עוסקים במכרזים מסוג זה, נבקש  
אישורכם כי ההצהרה תיחתם ע"י  

מורשה חתימה מטעם חברת 
 הביטוח. 

 מאושר.

נבקש אישורכם להוסיף: "ובתנאי   ב 5 22 13
שלא אירע מקרה ביטוח בסכום 

 ₪."  200,000העולה על  

יש לתת הצעה כפי  
 ז.שרשום במכר

הרחבת   23 14
רכוש 

 בהעברה 

נבקש אישורכם למחוק את  
המילים: "כולל גניבה מרכב גם אם 

 הושאר ללא השגחה". 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

השתתפויות   24 12
 עצמיות 

  הסעיף  אתלמחוק נבקש אישורכם  
 : וולרשום במקומ

 נזקי טבע:   .1
מהנזק    10%לתשתיות: 

₪   150,000מינימום 
 לאתר.

 נזקי טבע אחרים: 
מהנזק, מינימום   10%

₪, מקסימום   50,000
 ₪ לאתר.  200,000

אתר משמעו שטח מעגלי  
מטר    200ברדיוס של  

 ומרכזו יקבע ע"י המבוטח.
  10% –רעידת אדמה  .2

מסכום הביטוח לאתר,  
₪ ,   40,000מינימום 

 . 5,000,000מקסימום  
 ₪.  75,000 –כל נזק אחר  .3

יש לתת הצעה כפי  
 במכרז.שרשום 

  3.2נבקש אישורכם במקום  2 24 13
 " )"טעות סופר"(.3.20לרשום: "

בפוליסת אש ביט  
 . 3.2זה 2016

נבקש להוסיף : "למעט בגין נזקי   3 24 14
 טבע" 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

נבקש למחוק את המילים: "לרבות   4 24 15
כיסוי אובדן או נזק בשל גניבה, 

 פריצה ושוד". 

לתת הצעה כפי  יש 
 שרשום במכרז.

מהו האתר שסכום הביטוח שלו   9 25 16
20,000,000  ?₪ 

בית הספר התיכון  
   העירוני

באתר לאור הישנות מקרי הצתה  10 25 17
נבקש אישורכם להוסיף  שלהלן,  

חריג שהיה בפוליסה   -  10סעיף 
האחרונות, כדלקמן:   בשנים

"הפוליסה אינה מכסה נזקי זדון  
והצתה למבנים יבילים במתחם 

הבריכה העירונית ומתחם מגרש 
 הכדורגל הצמוד אליו".  

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.



 

נבקש להוסיף : "בהתאם להרחבה   1 26 18
 בפוליסה".  4.5

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

האם יש ברשות מטווח? האם  2 26 19
מפעילה אותו או שמופעל  הרשות 

 ע"י קבלן משנה? 

 אין מטווח 

השתתפות   26 20
 עצמית 

נבקש אישורכם למחוק את  
ההשתתפות העצמית ולרשום 

 במקומה: 
בגין מקרי ביטוח המערבים נזקי  
טבע ו/או חופים ו/או נחלים ו/או  

השתתפות   -  אגמים ו/או ים
₪   250,000עצמית הינה מינימום  
מיצוי  למקרה ביטוח. לאחר 
₪   250,000השתתפות עצמית של 

למקרה ביטוח תחול השתתפות  
₪ לכל  50,000עצמית בסך של  

ניזוק בנפרד. יובהר כי אין בהגשת  
תביעה המאחדת כמה מקרי ביטוח  

ו/או כמה ניזוקים ו/או בהגשת 
תביעות שיבוב כאלה כדי להפחית  
מסכומי ההשתתפות העצמית כפי  

 שפורטו לעיל.
 ₪.  100,000בכל נזק אחר: 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

השתתפות   27 21
 עצמית 

₪" נבקש   10,000במקום: "
 ₪".  20,000אישורכם לרשום: "

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז.

אחריות   28 22
 מקצועית 

נבקש לציין כי "אחריות מקצועית  
של מחלקת מהנדס הרשות  

והוועדה לתכנון ולבניה אינה 
 בפוליסה זו". מכוסה 

לעירייה ביטוח  
אחריות מקצועית  
למהנדס ומחלקת  
 מהנדס במשכ"ל. 

במקום המילים: "כוללת סיכון   6 28 23
בגין" נבקש אישורכם לרשום: 

 "אינה מחריגה" 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

אחרי המילים: "יוכח כי הרשות"   9- 8 29 - 28 24
נבקש אישורכם להוסיף: "לא"  

ובמקום המילה: "אינם" לרשום: 
 "הינם". 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

נבקש אישורכם לבטל את   9 29 
 הפוליסה. 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

אחריות   29 25
מקצועית /  

  -מוצר
השתתפות  

 עצמית 

נבקש למחוק את ההשתתפות 
 העצמית ולרשום במקומה: 

בגין מקרי ביטוח   .1
המערבים נזקי טבע ו/או  

חופים ו/או נחלים ו/או  
  -  אגמים ו/או ים

השתתפות עצמית הינה  
₪   250,000מינימום 

למקרה ביטוח. לאחר  
מיצוי השתתפות עצמית  

₪ למקרה   250,000של 
ביטוח תחול השתתפות  

₪   50,000עצמית בסך של  
לכל ניזוק בנפרד. יובהר כי  

אין בהגשת תביעה  
אחדת כמה מקרי  המ

ביטוח ו/או כמה ניזוקים  
ו/או בהגשת תביעות  

שיבוב כאלה כדי להפחית  

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז



 

מסכומי ההשתתפות  
 העצמית כפי שפורטו לעיל 

 ₪  100,000 –כל נזק אחר  .2
כספים/היקף   30 26

 הכיסוי 
נבקש למחוק את המילים: "סעיף  

לפרק החריגים בפוליסת ביט   2.10
טל" ולרשום במקום:  מבו –

 בפוליסה".  3.3"בהתאם להרחבה  

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

השתתפות   30 27
 עצמית 

" נבקש אישורכם 3,000במקום: "
 ". 10,000לרשום: "

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

שבר מכני   31 28
ציוד  

 אלקטרוני 

נבקש לציין כי הפוליסה תהיה 
 כפופה לרשימת ציוד. 

יבוצע סקר לציוד המכני על  כמו כן  
 חשבון חברת הביטוח. 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

שבר מכני   31 29
השתתפות  

 עצמית 

נבקש לרשום כי ההשתתפות 
  10%העצמית לשבר מכני הינה: 

 ₪".  20.000מהנזק, מינימום 

יש לתת הצעה כפי  
 שרשום במכרז

האם בתחום העירייה ו/או   כללי   30
 פינוי פסולת?באחריותה אתר  

במידה וכן, האם העירייה מפעילה  
 אותו או שמופעל ע"י קבלני משנה 

אין בשטח העיר  
 אתרי פינוי פסולת 

 
 

דעתה   לשיקול  מועד ההגשה בהתאם  לדחות את  הזכות  לעצמה את  שומרת  העירייה  כי  מובהר, 
הבלעדי. מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר  

 האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  
 

 בכבוד רב,                                 
  

 רו"ח דני אורן    
 העירייה מנכ"ל   

 
 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 
 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת              שם המציע          תאריך           
 


