
 

 

 
 
 
 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 
 א.ג.נ 

 
 להובלת דגימות מים למעבדה מוסמכת  6/2020מכרז  – 1הודעה מס'  הנדון:

 
 

מובהר כי לא יבוא בגדר , תחום עיסוקו הינו שירות מוניות או שירות שליחויות"" ,(3)א()3סף הקבוע בסע' הלעניין תנאי  .1

הובלה" כהגדרתו בחוק שירותי הובלה. אין באמור לגרוע מהתחייבות המציע להיות בעל שירות שליחויות "שירות 

כל ההיתרים והרישיונות הנוגעים למתן השירות לפי דין ועל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המעידים כי  

  שיונות הנוגעים למתן השירות, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש. יתרים והריהינו בעל הה 

לחוברת המכרז בטלות ובמקומן יבואו הדרישות המצויינות   פו ביטוחיות הקבועות בנספח ו' שצורישות ההדר .2

 בנספח ו' המצ"ב להודעת הבהרה זו. 

   .13:00, בשעה: 17.12.20 המועד להגשת שאלות הבהרה מוארך עד ליום  .3

תובא ע"י המציע לתשומת לב  סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או שאלה אחרת 

. באחריות המציע לוודא קבלת etih@yuvallim.co.ilאל כתובת המייל:  17.12.20 יובלים בכתב, לא יאוחר מיום

ם  שנרשם לקבלת עדכוני. תשובת יובלים תפורסם באתר האינטרנט של יובלים ותישלח לכל מי  המייל בתאגיד

ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד    ,כמוגדר בכתב המכרז

יובלים לא יחייבו את יובלים. התשובה תישלח בפקס או במייל ועל המציע לוודא כי בידי יובלים נמצא מספר  

 . פקס/כתובת מייל עדכנית שלו

 . 15.2.21 ליוםמוארך עד תוקף ערבות השתתפות  .4

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה בלתי מותנית וניתנת  

 ( למסמכי המכרז.  1ש"ח )במילים: שלושת אלפים שקלים חדשים( בנוסח המצורף כמסמך ה) 3,000לגבייה ע"ס 

   .14:00עד השעה:   27.12.20המועד להגשת ההצעות נדחה ליום  .5

(, בצרוף כל  עותק מקורי אחד ועותק נוסף שהינו העתק צילומי של עותק המקור  – תקיםוע  בשנית ההצעה )א

  מכרז מס'–מעטפה סגורה, עליה מצוין הכניס ל יש לכמפורט במסמכי המכרז, חתומים  הנדרשים  מסמכי המכרז

(, בנוכחות הגב' אתי  7קומה  ,  אשדוד,18וב אורט רחולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במשרדי יובלים ) 6/2020

 .  בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .אקלה או מי מטעמה

 אין שינוי בשאר התאריכים וביתר תנאי המכרז.  .6

למען הסר ספק, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להגישו כחלק בלתי נפרד   .7

 וחותמת החברה. מהצעתם בצירוף חתימה 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,         

         

 יובלים אשדוד בע"מ         

mailto:etih@yuvallim.co.il


 

 ו' ביטוח – נספח 
 

תחילת מתן  לא יאוחר ממועד    מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, .1
השירותים על פי הסכם זה ולמשך כל תקופת ההסכם וכן כל תקופה נוספת וכל עוד הקבלן נותן את השירותים  

מהווה חלק בלתי נפרד הו  1ו' כנספח  המצורף לחוזה זה  לחברה, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח  
 : בהתאמה(", ביטוחי הקבלן "- " ועריכת הביטוחאישור "להלן: הימנו )

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה ובכל   .2
מקרה טרם תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה, וכתנאי לתחילתם, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום  

י מתלה ומקדמי לתחילת מתן השירותים בידי מבטח הקבלן. המצאת אישור ביטוחי הקבע של הקבלן הינה תנא
ולחברה תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע מן הקבלן את תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה ככל שהאישור 

 לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל.  

וח  אם לדעת הקבלן קיים צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הקבלן, על הקבלן לערוך ולקיים את הביט .3
הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

 וכל הפועל מטעמה, ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  החברה

רי החברה ו/או  וכל הפועלים מטעמה, מאחריות בגין נזק לרכוש המובא על ידי הקבלן לחצ  הקבלן פוטר את החברה .4
 המשמש אותו לצורך מתן השירותים, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם אשר גרם לנזק בזדון. 

לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין  קבלן  בנוסף, על ה .5
חריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח א

הזכות שלא לערוך את ביטוחי    קבלןעל אף האמור לעיל, ל  ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.  400,000
 4הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 ל כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם. לעיל יחו

בתום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של הקבלן בגין הארכת תוקפו   .6
לתקופה נוספת. על הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של הקבלן במועדים הנקובים, מדי תקופת  

 בתוקף.ביטוח וכל עוד חוזה זה 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבע של הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי   .7
לרעה, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי 

 לרעה בביטוח כאמור.

פי חוזה זה, לרבות - אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות הקבלן עללמען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת  .8
- ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הקבלן. על הקבלן לקיים את כל התחייבויות הקבלן על 

העסק  פי החוזה גם אם יימנעו מן הקבלן ביצוע עבודות, קבלת החזקה במתקן, הכנסת נכסים למתקן או פתיחת  
 במתקן בשל אי הצגת האישורים במועד.

ידי הקבלן ועל הקבלן לבצע כל שינוי או תיקון -לחברה הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על .9
הביטוח   אישורי  את  לבדוק  החברה  זכות  זה.  בחוזה  כאמור  הקבלן  להתחייבויות  להתאימם  מנת  על  שיידרש 

לעיל, אינה מטילה על החברה או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל    ולהורות על תיקונם כמפורט
פי האישורים כאמור או לגבי - הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על

 פי דין. -פי חוזה זה או על - העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על

למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג   על הקבלן .10
 ולוודא כי ביטוחי הקבע של הקבלן יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה. 

שאין בה כדי לגרוע על הקבלן    גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת  .11
ממלוא החבות על פי חוזה      מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן

. לקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה או כלפי מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות זה ו/או על פי דין
 האחריות כאמור. 

הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי  מבלי לגרוע מכל   .12
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף קבלן  , על הקבלןקבלני משנה מטעם ה

 ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 

ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או  חברה מוטלת האחריות כלפי ה קבלן בזאת, כי על המובהר 
 אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

 
אי המצאת אישור    בסעיף זהעל אף האמור    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .13

בכתב,   הקבלןימים ממועד בקשת החברה מאת  10עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.



                                                                                                     

 

 אישור ביטוח  – 1נספח ו'
  אישור קיום ביטוחים 

הנפקת  תאריך 
 (_______/____/___)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

    

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

יובלים אשדוד  חברת 

 ע"מ ב

 

 שם
 ....................... 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ☐
 

  הסכם מכרז
להובלת דגימות מי  

מהעיר   שתייה
אשדוד למעבדה  

מוסמכת של משרד  
הבריאות בעיר באר  

שבע או בכל עיר  
אחרת שעליה תורה  

  .יובלים

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין השירותים ☒ 

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ. 
 ....................... 

 ת.ז./ח.פ. 
 ....................... 

 מען 
 ....................... 

מען למשלוח  
 דואר  

 ....................... 
 
 

 

  כיסויים 
סוג  

 הביטוח 
 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
  סכומיאו 

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

   חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

חבות 
 כלפי צד ג' 

 
 

  ........
 ביט 

 מהדורה 
 ............ 

   
 2,000,000 

 
₪ 

 אחריות צולבת  - 302
קבלנים   - 307

 וקבלני משנה 
 תביעות מל"ל  - 315
מבוטח נוסף  - 321

בגין מעשי ומחדלי  
מבקש    -המבוטח
 האישור 

המבקש מוגדר   - 322
 כצד ג' 

 ראשוניות - 328

אחריות  
 מעבידים

 
 

  ........
 ביט 

 מהדורה 
 ............ 

 
 

 
 

 
20,000,000 

 
₪ 

ויתור על   - 309
 תחלוף 

היה וייחשב   - 319
כמעבידם של עובדי  

 המבקש 
 ראשוניות - 328

 

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

  )הובלות והפצה( 022
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
ייכנס לתוקף אלא   לא  , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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	3. אם לדעת הקבלן קיים צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הקבלן, על הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה וכל הפועל מטעמה, ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מ...
	4. הקבלן פוטר את החברה וכל הפועלים מטעמה, מאחריות בגין נזק לרכוש המובא על ידי הקבלן לחצרי החברה ו/או המשמש אותו לצורך מתן השירותים, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם אשר גרם לנזק בזדון.
	5. בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. ע...
	6. בתום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של הקבלן בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של הקבלן במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף.
	7. בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבע של הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
	8. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הקבלן. על הקבלן לקיים את כל התחייבויות הקבלן על-פי החוזה גם אם יימנעו מן הקבלן ביצוע עבודות, קבלת ...
	9. לחברה הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי הקבלן ועל הקבלן לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בחוזה זה. זכות החברה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה או ע...
	10. על הקבלן למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של הקבלן יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה.
	11. גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן  ממלוא החבות על פי חוזה זה ו/או על פי דין. לקבלן לא תהיה כל טענה או דרי...
	12. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי ...
	12. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי ...
	12. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי ...

	מובהר בזאת, כי על הקבלן  מוטלת האחריות כלפי החברה  ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
	13. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור בסעיף זה אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת החברה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
	נספח ו'1 – אישור ביטוח
	כיסויים



