 22באוגוסט 2019
כא' באב תשע"ט
לכבוד :מציעים במכרז פומבי 5/2019
מ.ל.ב
באמצעות :אתר המכללה
הנדון :מענה לשאלות מציעים
מכרז פומבי מס'  - 5/2019ביטוחי רכוש וחבויות
בהמשך לפרסום המכרז מיום ה , 11/08/2019 -להלן שאלות שהתקבלו מאת המציעים ולצדן תשובות מכללת אחוה:
 .1שאלה:
סעיף  6.12מצוין "..דמי קניית מסמכי המכרז  ,ביול החוזה והערבויות"..
לא מצאתי במסמכי המכרז דרישה לערבות בנקאית ו/או לתשלום עבור השתתפות במכרז.
תשובה:
סעיף  6.12מבוטל.
 .2שאלה:
סכום הביטוח בסך  109מש"ח מתייחס לאתר אחד? במידה ולא ,מה המקסימום לאתר אחד?
תשובה:
מדובר על אתר אחד עם רווח בין הבניינים .מקסימום למבנה אחד ותכולתו  30מיליון .₪
 .3שאלה:
מידע כללי  -ניסיון תביעות
נבקש לקבל פירוט בגין תביעות הרכוש ב 2015 -וב 2016 -ומדוע טרם שולמו תביעות הרכוש?
תשובה:
ניסיון התביעות צורף למסמכי המכרז כפי שפורסמו .תביעות הרכוש טרם נסגרו מאחר וטרם נסגרה
ההתחשבנות מול הקבלן.
 .4שאלה:
נספח א'  -עמ' : 7
האם ניתן לאשר תנאי ביט 2013
לכל ענפי הביטוח למעט אחריות מקצועית ?
תשובה:
ניתן גם לפי ביט  2013וגם לפי ביט .2019
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 .5שאלה:
נספח ב'  -עמ' 9
השתתפות עצמית נזקי טבע :
נבקשכם לאשר השתתפות העצמית בכל נזק טבע כדלקמן 5%" :מהנזק מינימום  20,000ולא יותר מ₪ 200,000 -
תשובה:
לא מאושר.
 .6שאלה:
נספח ב'  -ע"מ  10סעיף : 1.3.1
נבקשכם לאשר הגבלת הרחבה עד לסך  ₪ 100,000להעברה אחת.
תשובה:
לא מאושר.
 .7שאלה:
נספח ב'  -ע"מ  10סעיף :1.3.12
נבקשכם לאשר בסוף הפסקה את המלל הבא" :בהיותם דוממים ונייחים"
תשובה:
הבקשה מקובלת.
 .8שאלה:
נספח ב'  -ע"מ  10סעיף : 1.3.13
נבקשכם לאשר בסוף הפסקה הוספת המלל הבא" :למעט ביחס לנזק טבע"
תשובה:
לא מאושר.
 .9שאלה:
נספח ב'  -ע"מ  10סעיף 1.5
נבקשכם לאשר ביטוח טרור בענף נפרד.
תשובה:
הבקשה מקובלת .יש להקפיד שאם מבוקשת פרמיה עבור ביטוח זה היא תהא כלולה בהצעת המחיר.
 .10שאלה:
נספח ב'  -ע"מ  10סעיף : 1.6
נבקשכם לאשר את נוסח המלל כדלקמן" :תביעות עד לסך  ₪ 10,000תסולקנה על בסיס ערך כינון ללא המצאת
קבלות".
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תשובה:
לא מאושר.
 .11שאלה:
נספח ב'  -ביטוח צד שלישי ע"מ 13
סעיף : 3.2
נבקשכם להגביל הרחבה זו עד לסך  ₪ 200,000בגין עבודה אחת.
תשובה:
לא מאושר.
 .12שאלה:
נספח ב'  -ביטוח חבות מעבידים
ע"מ  15סעיף : 4.4
נבקשכם לאשר מחיקת סעיף זה.
תשובה:
לא מאושר.
 .13שאלה:
נספח ב'  -ביטוח נאמנות
ע"מ  : 16נבקשם לאשר כי תאריך רטרואקטיבי  1.3.2001כפוף לרצף ביטוחי מוכח.
תשובה:
מאושר.
 .14שאלה:
נספח ב'  -אחריות מקצועית
ע"מ  17סעיף : 6.1.3
נבקשכם להגביל את גבול האחריות בגין הרחבה זו עד לסך  ₪ 200,000למקרה ולתקופה.
במידה ותבחר אופציה ב' אזי גבול אחריות בגין הרחבה זו תהא עד לסך ₪ 400,000
תשובה:
שתי הבקשות אינן מאושרות.
 .15שאלה:
הצעתנו מוגשת כמקשה אחת לכלל ענפי הביטוח.
תשובה:
מקובל.
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 .16שאלה:
נוסח הפוליסות יהיה בהתאם לתנאי מגדל ביט )  2016לרבות פוליסת אחריות מקצועית(.
תשובה:
מקובל.
 .17שאלה:
השתתפויות עצמיות ופרמיות תינתן התייחסותנו בשלב הגשת המכרז.
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .18שאלה:
נבקש לקבל את סכום המקסימום למקום.
תשובה:
מבנה אחד ותכולתו  30 -מיליון ₪
 .19שאלה:
נבקש להוסיף כי נוהל שמאים יקבע במשותף בין המבוטח לבין המבטחת.
תשובה:
מקובל.
 .20שאלה:
תוקף הצעתנו  30ימים ובתנאי כי לא חל שינוי משמעותי במצב התביעות.
תשובה:
מקובל.
 .21שאלה:
עמוד ,9סעיף  1.1השתתפות עצמית בנזקי טבע  -נבקש לעדכן כי מקסימום יעמוד על  ₪200,000ולא ₪ 100,000
למקרה.
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי"
 .22שאלה:
עמוד  , 9סעיף  - 1.2נבקש לקבל הסבר באם המכללה מחזיקה בדלק.
תשובה:
בכמות מזערית אם בכלל.
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 .23שאלה:
עמוד , 10סעיף  - 1.3.13נבקש להוסיף" למעט נזקי טבע".
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי"
 .24שאלה:
עמוד  , 11סעיף  - 1.4נבקש להוסיף כי" הכיסוי הינו בשעות הפעילות בלבד".
תשובה:
מקובל.
 .25שאלה:
עמוד  ,11סעיף  - 1.5כיסוי בגין ביטוח טרור  -נבקש להבהיר כי מדובר בפוליסה נפרדת וכי נדרש לתמחור כיסוי
טרור באופן נפרד.
תשובה:
מקובל.
 .26שאלה:
עמוד  ,11סעיף  - 1.6נבקש למחוק סעיף זה.
תשובה:
לא מקובל.
 .27שאלה:
עמוד  ,13סעיף  - 3.2נבקש למחוק סעיף זה.
תשובה:
לא מקובל.
 .28שאלה:
עמוד  ,13סעיף  - 3.6נבקש למחוק "קניין רוחני".
תשובה:
לא מקובל.
 .29שאלה:
עמוד  15סעיף  - 4.2נבקש להוסיף "ובתנאי כי שכרם מדווח".
תשובה:
מקובל.
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 .30שאלה:
עמוד  ,15סעיף  - 4.4נבקש למחוק סעיף זה.
תשובה:
לא מקובל.
 .31שאלה:
עמוד  ,16סעיף  - 5.3נבקש לקבל הצהרת המבוטח כי לא ידוע לו על תביעות ו/או נסיבות העלולות להוביל
לתביעה וכן לקבל הצהרה כי המבוטח מחזיק בביטוח נאמנות החל מיום . 01/03/2001
תשובה :
ההצהרה תינתן לזוכה במכרז.
 .32שאלה:
עמוד ,17סעיף  - 6.1.2נבקש להוסיף כי הכיסוי הביטוחי בגין המאבחנות הנו בגין פעילותן עבור המכללה בלבד.
תשובה:
מקובל.
 .33שאלה:
עמוד  ,17סעיף  - 6.2יש לציין כי בגין הרחבות  6.1.1גבול האחריות הינו  ₪ 500,000למקרה ולתקופה כלול בגבול
האחריות של הפוליסה.
תשובה:
לא מקובל.
 .34שאלה:
עמוד  ,17סעיף  - 6.4יש לקבל את הצהרת המבוטח על רצף ביטוחי וכן הצהרה בדבר אי דיעה של תביעה ו/או
נסיבות העלולות להוביל לתביעה .
תשובה:
יימסר לזוכה במכרז .
 .35שאלה:
עמוד  ,19סעיף  -3נבקש לעדכן את מספר הימים ל 45-ימי עבודה
תשובה:
מקובל.
 .36שאלה:
עמוד  ,18נבקש לעדכן השתתפות עצמית בגין מאבחנות ל  ₪ 20,000 -למקרה.
תשובה:
לא מקובל.
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 .37שאלה:
נבקש כי נוסח הפוליסות יהיה – ביט  2016למעט פוליסת אחריות מקצועית איילון נוסח 2019
תשובה :
מקובל.
 .38שאלה:
אישור ניסיון תביעות -
 האם אישור ניסיון תביעות שצורף למכרז משקף את ההשתתפויות העצמיות הנקובות במכרז ? נודה לקבלת פירוט לגבי התביעות מ 2015-ו 2016-בפוליסת בתי עסק לפי ענף -תשובה:
 כן-

מצ"ב.

 .39שאלה :
מיגונים
 האם יש סקר מיגונים למבנה  ,האם אישורי הרשויות תקפים. האם קיי מים אמצעי המיגון :ספרינקלרים ,מערכות גילוי אש ,אישור כיבוי אש והאם ישנם אישורים תקפיםבגינם?
 למבטח שיבחר ,שמורה הזכות להוציא סוקר לאתרים המבוטחים ?תשובה:
 סקר למבנה  -כן ,מבוצע כל  5שנים .אישורים תקפים  -כן-

כן ,קיימים אישורים תקפים ,כמו כן קיים אישור כיבוי אש בתוקף.
כן.

 .40שאלה :
ביטוח רכוש
 השתתפות עצמית לנזקי טבע  5%-מהנזק  ,מינימום  ₪ 20000מקסימום ₪ 200000 מקסימום למקום -האם מדובר באתר אחד? סעיף  1.3.13לאחר המילים "צמחיה ובע"ח" תתווספנה המילים " למעט נזקי טבע ונזק בזדון " הרחבה לנזקי טרור  -נבקש לעדכן את סכומי הביטוח /השתתפות עצמית לש"חתשובה:
-

לא מקובל.
אתר אחד עם רווח בין הבניינים ,מבנה אחד  30מיליון ₪
לא מקובל.
מקובל.
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 .41שאלה :
כספים
 השתתפות עצמית לנזקי טבע 5% -מהנזק ,מינימום ₪ 20,000 השתתפות עצמית לרעידת אדמה 10% -מהנזק מינימום ₪ 40,000תשובה :
השתתפויות עצמיות צריכות להיות עפ"י המכרז.
 .42שאלה:
צד שלישי
 נבקש לקבוע השתתפות עצמית מוגדלת של ₪ 20,000 סעיף  – 3.6גבול אחריות עפ"י סעיף  4.8בהרחבות הינו  , ₪ 1,000,000הרחבה לזכויות קנין רוחני והטרדהמינית הינה בגבול אחריות משני . ₪ 500,000
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .43שאלה :
חבות מעבידים
נבקש לבטל את סעיף . 4.4
תשובה:
לא מקובל.
 .44שאלה :
נאמנות
תאריך רטרואקטיבי בכפוף לרצף ביטוחי מוכח .
תשובה:
מקובל.
 .45שאלה:
אחריות מקצועית
 תאריך רטרואקטיבי בכפוף לרצף ביטוחי מוכח. נודה לקבלת ההתייחסות לניסיון התביעות לפוליסה זו סעיף  6.6מבוטלתשובה:
 מקובל אין תביעות. -לא מקובל.
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 .46שאלה :
תנאי תשלום  -אנו מציעים את תנאי התשלום כדלקמן:
 מזומן  -עד  6תשלומים קבועים ורצופים מיום תחילת הביטוח. בתשלומים – עד  8תשלומים צמודי מדד קבועים ורצופים מיום תחילת הביטוח ובתוספת  3.5%דמי אשראיתשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .47שאלה:
עמוד  11סעיף  - 1.5נבקש למחוק המילים " ללא תוספת פרמיה"
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .48שאלה:
עמוד  11סעיף  - 1.6נבקש למחוק את הסעיף .
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .49שאלה:
עמוד  13סעיף  - 3.4נבקש למחוק את הסעיף או לחילופין להגבילו לתת גבול אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח.
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .50שאלה:
עמוד  13סעיף  - 3.5נבקש לצחוק הסעיף
תשובה :
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .51שאלה:
עמוד  13סעיף  - 3.6נבקש להחליף את הסכום "  " ₪ 2,000,000ב " ₪ 400,000 -ולמחוק את המילים "והטרדה
מינית" .כמו כן נבקש למחוק את המילים "הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך . ₪ 1,000,000
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
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 .52שאלה:
עמוד  15סעיף  - 4.4נבקש למחוק את הסעיף .
תשובה:
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .53שאלה:
עמוד  15סעיף  -4.5נבקש להחליף את הסכום  ₪ 2,000,000ב ₪ 400,000 -ולמחוק את המילים " בסעיף זה
מבוטלות המילים "והטרדה מינית "  .כמו כן נבקש למחוק את המילים הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך
. ₪ 1,000,000
תשובה :
תשומת ליבכם לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .54שאלה:
עמוד  17סעיף  – 6.4נבקש להוסיף " כפוף לרצף ביטוחי" .
תשובה :
מקובל.
 .55שאלה :
תנאי המכרז
סעיף  - 6.2הצעתנו תוגש לכל הענפים כמקשה אחת ולכן במקרה זה נוכל להתחייב למיונים והפרמיות שיפורטו .
תשובה :
תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי"
 .56שאלה :
נספח א'
 שם המבוטח  :לאחר " המכללה האקדמית אחווה " יתווסף בסוגריים ( להלן :המבוטח הראשי") הביטוחים :הביטוחים הנזכרים בסעיפים  1-5בהתאם לנוסח פוליסות פסגה של הפניקס במהדורה העדכניתליום תחילת הכיסוי
 תנאים מוקדמים למגישי הצעות :בסעיף  1יתווסף :למבטח שמורה הזכות לערוך סקר באתרי המבוטחשיישום המלצותיו יתואם מראש עם המבוטח.
תשובה:
-

מקובל.
ובלבד שאינם נופלים מתנאי "ביט . "2019
כבר קיים במכרז  -כמקובל.
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 .57שאלה:
נספח ב'  -רשימה לביטוח אש מורחב.
 סעיף  1.1השתתפות עצמית – תימחקנה המילים כלי נגינה ,רכוש במעבר והרחבת כה"ס סעיף  1.1השתתפות עצמית נזקי טבע ירשם  ₪ 200,000במקום . ₪ 100,000 סעיף  1.1השתתפות עצמית רעידת אדמה -המלל יוחלף בנוסח הבא 10% :מסכום הביטוח לסיכון רעידתאדמה באתר אך לא פחות מ ₪ 40,000 -ולא יותר מ ₪ 5,000,000 -בסה"כ לאירוע לאתר.
 סעיף  1.3.12לסוגריים יתווסף "שלא תוך כדי תנועה". סעיף  1.4לאחר המילה גניב ה יתווסף "ממשרדי המבוטח" כמו כן ימחקו המילים "וחפצי עובדים"המכוסים בהתאם להרחבה ( 3.6חפצים אישיים) בפוליסת "אש מורחב"  ,נבקש להעמיד את ההשתתפות
העצמית להרחבה זו ע"ס ₪ 1,000
 סעיף  - 1.5תמחקנה המילים ללא תוספת פרמיה ,נוסח הפוליסה יהא נוסח פוליסה לביטוח נזקי טרור(מעלמס רכוש) מהדורת פסגה יוני  , 2019סכומי הביטוח יהיו במטבע  ₪כך שבמקום  $ 750,000ירשם 3,000,000
 ₪וההשתתפות העצמית תהא  ₪ 100,000במקום .$ 25,000
-

סעיף  1.6תימחקנה המילים "ללא המצאת קבלות"

תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  : 57תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי " .
 .58שאלה :
סעיף  1.3.13לאחר המילה בעלי חיים יתווסף " למעט צמחיה מחוץ למבנים בשל נזקי טבע"
תשובה:
לא מקובל.
 .59שאלה:
סעיף  1.3.13לאחר המילה לאירוע יתווסף "ובסה"כ לתקופת הביטוח"
תשובה:
מקובל.
 .60שאלה :
רשימה לביטוח כספים
 סעיף  2.5.1במקום אך לא פחות מ ₪ 10,000-ירשם  " :אך לא פחות מ₪ 20,000- סעיף  2.5.2במקום אך לא פחות מ ₪ 10,000-ירשם אך לא פחות מ₪ 20,000 - סעיף  2.5.3במקום  ₪ 4,000נבקש כי ההשתתפות העצמית תעמוד על ₪ 6,000תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  : 60תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
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 .61שאלה :
רשימה לביטוח צד שלישי:
 סעיף  3.1לאחר המילים רכוש יתווסף " המבוטח במסגרת פוליסת רכוש . סעיף  3.2תימחקנה המילים " לצורך ביטוח זה" סעיף  3.5יתווספו המילים " למעט פיקוח בתשלום" סעיף  3.6גבול האחריות יעמוד על  . ₪ 1,000,000כמו כן ,יתווסף  :לענין הטרדה מינית יובהר כי הכיסוי לאיחול כלפי מי שלגביו נטען שהטריד מינית או שהגיע לפרשה עם הצד התובע ,הרחבה זו חלה בכפוף למילוי כל
הוראות הדין החלות על המבוטח בנושא זה .גבול האחריות המשני להרחבה זו יעמוד על . ₪ 200,000
 סעיף  3.13השתתפות עצמית תהא  ₪ 10000 :לנזק לרכוש ו ₪ 20000 -לנזקי גוף לרבות בגין הוצאות.תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  : 61תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .62שאלה :
רשימה לביטוח חבות מעבידים
 סעיף  4.5גבול האחריות יעמוד על . ₪ 1,000,000כמו כן ,יתווסף  :לענין הטרדה מינית יובהר כי הכיסוי לאיחול כלפי מי שלגביו נטען שהטריד מינית או שהגיע לפרשה עם הצד התובע  .הרחבה זו חלה בכפוף למילוי
כל ההוראות הדין החלות על המבוטח בנושא זה .גבול האחריות המשני להרחבה זו יעמוד על . ₪ 200,000
 סעיף  4.9השתתפות עצמית למחלת מקצוע הינה לנפגע . השתתפות עצמית בפרק זה הינה לרבות בגין הוצאותתשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  : 62תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .63שאלה:
סעיף  4.7יתווסף  ,היה והמדינה /משרדי הממשלה ייחשבו כמעסיקם של עובדי המבוטח .
תשובה:
מקובל.
 .64שאלה :
רשימה לביטוח נאמנות
נבקש להבהיר כי כיסוי זה חל רק בגין עובדי "המבוטח הראשי".
תשובה :
מקובל.
 .65שאלה :
רשימה לביטוח נאמנות
נודה לקבלת טופס הצעה מלא וחתום  -מצ"ב לנוחיותכם טופס הצעה
תשובה:
אין תביעות  ,הטופס יימסר לזוכה במכרז.
ד.נ .שקמים Tel: 08-8588144, Fax: 08-8588178 ,79800
דורית דאלי בקר ,עו"ד
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 .66שאלה :
סעיף  5.2יתווסף נבקש כי ההשתתפות העצמית תעמוד על . ₪ 20,000
תשובה:
תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .67שאלה:
סעיף  5.3יתווסף בכפוף לקיום רצף ביטוחי בגבולות אחריות הנקובים במכרז זה.
תשובה:
תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .68שאלה :
רשימת אחריות מקצועית.
 סעיף  3.1.2לאחר המילה מנכ"ל המכללה בסוגריים יתווספו המילים ו/או בעלים ו/או שותפים .כמו כן,תימחק המילה "ורק"
 סעיף  3.1.4תתוסף המילה "מכוסה" . סעיף  6.1.5יתווספו המילים  :באם לא נערך ביטוח אחר המכסה את אותה החבות ולמעט במקרה של איתשלום הפרמיה ו/או מרמה
תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  , 68תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .69שאלה :
סעיף  6.3יתווספו המילים " למעט חבות המכוסה ו/או הנתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה "
תשובה :
מקובל.
 .70שאלה:
סעיף  6.5יובהר כי נוסח ההרחבה " הגנה בהליכים פליליים" יהיה בהתאם לאמור בהרחבה הנ"ל כמפורט
בפוליסת צד ג' וחבות מעבידים.
תשובה:
מקובל.
 .71שאלה:
סעיף  6.6יתווספו המילים "בלתי צפוי מראש ולמעט זיהום רדיואקטיבי וגרעיני"
תשובה:
מקובל.
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 .72שאלה:
סעיף  6.7השתתפות עצמית תהא זהה ואחידה  ₪ 20000 :למקרה לרבות בגין הוצאות.
תשובה:
תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .73שאלה:
דו"ח ניסיון תביעות  +מידע אודות תביעות בשנת החיתום 2015-16
תשובה:
צורף למכרז  +פירוט נוסף מצורף.
 .74שאלה:
האם ניתן להגיש את ההצעה בשם מספר סוכני ביטוח (התקבלו פניות מסוכנים שונים).
תשובה :
אין מניעה.
 .75שאלה:
תנאי הפוליסות יהיו בהתאם למהדורות הראל ביט בגרסתן האחרונה ,הקיימת באתר הראל ,אחריות מקצועית -
לפי מהדורת הראל  7/2011והרחבותיה (בתוספת חריג "נתונים אלקטרוניים /סייבר)
תשובה:
בתנאי שהכיסוי הינו לפחות עפ"י " ביט ."2019
 .76שאלה:
ביטוחי רכוש עמ' 9-11
 כלי נגינה  -נבקש רשימה של כלי הנגינה ,כולל פירוט סכומי ביטוח /שווי מקסימלי לפריט ,בכיסוי לכליהנגינה יוגבל לחצרי המבוטח בלבד ,אלא אם נדרש כיסוי כה"ס (בתוספת פרמיה)
 השתתפות עצמית מינימלית לשבר זכוכית  ,כלי נגינה ,רכוש במעבר , ₪ 4,000 -הרחבת כה"ס  -כמו לגבי"נזק אחר" . ₪ 10,000 -
 השתתפויות עצמיות לנזקי טבע ורעידת אדמה  -יתוקנו כמקובל לעסקים גדולים ,בהתאם להגדרות בהראלביט.
 ס"ק  - 1.3.10שיפורים בציוד  -הכיסוי יוגבל ל  10% -משווי הפריט שניזוק ,מקסימום  ₪ 500000למקרהולתקופה .
-

ס"ק  – 1.3.12יתווספו המילים "בהיותם במצב נייח על בסיס ערך שיפוי"
ס"ק  – 1.3.13צמחייה ובעלי חיים -הכיסוי יוגבל ל ₪ 400,000-לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח ,לא כולל
כיסוי נזקי טבע לצמחיה .
סעיף  – 1.4גניבה -הכיסוי יוגבל למשרדי המבוטח  ,עד  ₪ 40,000למקרה ₪ 100,000 ,לתקופת הביטוח ,
השתתפות עצמית . ₪ 4,000
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תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  ,76תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".

 .77שאלה:
מבנים  -בכמה מבנים מדובר? מה המרחק ביניהם? נא לציין שווי מקסימלי למבנה המרכזי (מבנה  +תכולה.
תשובה:
המרחב בין במבנים הוא כמקובל בקמפוס אקדמי .סכום ביטוח למבנה אחד ותכולתו  30 -מיליון . ₪
 .78שאלה:
תשתיות על בסיס נזק ראשון  -נא הערכה בדבר השווי המלא של התשתיות
תשובה:
לא ידוע.
 .79שאלה:
האם קיים אישור כיבוי אש בתוקף אם לא ,נא הסבר.
תשובה:
יש.
 .80שאלה:
נבקש לדעת אם נעשה שימוש בבעלי חיים במכללה לצרכי מחקר ,אם כן  ,נא לפרט מה אנחנו מתבקשים לכסות
בהקשר זה  ,האם כולל מלאי חי?
תשובה:
אין בע"ח לצורכי מחקר.
 .81שאלה:
סעיף  - 1.5נזקי טרור  -הכיסוי בתוספת פרמיה בלבד ,נא עדכנו אם יש לתמחר במסגרת המכרז.
תשובה :
כן.
 .82שאלה:
סעיף 1.6
תשובה:
לא ניתן לאשר.
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 .83שאלה :
ביטוח כספים  -עמוד 12
יובהר כי סכום הביטוח ע"ס  ₪ 200000הנו למקרה ולתקופת הביטוח.
תשובה:
תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי" .
 .84שאלה :
ביטוח צד שלישי עמוד 13
 נא לציין מספר הסטודנטים במכללה. ס"ק  - 3.1במקום " בכל רחבי מדינת ישראל והשטחים " ירשם " :בגבולות הטריטוריאליים כהגדרתםבפוליסה"
-

ס"ק  - 3.2מקובל לעבודות קטנות עד  ₪ 200,000בלבד.
ס"ק  - 3.6פגיעה אישית -ניתן לאשר עד  ₪ 1000000למקרה ולתקופה ,ללא הפרת זכויות קניין הטרדה

-

מינית -בתת גבול אחריות של  ₪ 500000למקרה ולתקופה ובכפוף לנוסח להלן :אולם לא יחול כיסוי בשל
הטרדה מינית :א .לאותו אדם אשר נאשם ו/או נתבע בגין הטרדה מינית ,אלא אם זוכה מהאישום כאמור או
שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום ו/או
ב .לאותו אדם אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית
סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית ו/או
ג .בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית
התשנ"ח " 1998
ס"ק  - 3.12הוצאות הגנה בהליכים פליליים  -עד  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח .

תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  , 84תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .85שאלה :
ביטוח צד שלישי  -עמ' 13
ביטול החריגים בתת גבול אחריות של  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופה (כלול בגבול האחריות הכללי ולא בנוסף
תשובה :
מקובל.
 .86שאלה :
חבות מעבידים עמוד 15
 ס"ק  4.2יירשם בסיפא  " :ככל שייחשבו כעובדי המבוטח ". ס"ק  -4.4לא ניתן לאשר ס"ק  – 4.5פגיעה אישית – יתוקן בהתאם לתיקון מעלה בביטוח צד שלישי (שאלה .)84 ס"ק  – 4.6הוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח. נא לציין מס' העובדים במכללה.דורית דאלי בקר ,עו"ד
מנהלת מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
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תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  , 86תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .87שאלה :
נאמנות עמוד 16
תאריך רטרואקטיבי  -בכפוף לרצף ביטוחי בהתאם לפוליסה הקיימת.
תשובה:
מקובל.
 .88שאלה :
אחריות מקצועית עמ' 17-18
 מלל הפוליסה הראל  7/2011והרחבות הראל המצ"ב  -חריג " נתונים אלקטרוניים  /סייבר" ס"ק  - 6.1.2חריג " אי יושר" בהתאם לנוסח הקיים בפוליסה. ס"ק  - 6.4תאריך רטרואקטיבי – בכפוף לרצף ביטוחי בהתאם לפוליסה הקיימת. ס"ק  - 6.5הוצאות הגנה בהליכים פליליים  -עד  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח בהתאם לנוסחההרחבה הקיים בהראל ביט  – 2016צד ג'.
 ס"ק  - 6.6זיהום – נבקש לגרוע את הסעיף החריג ,בהתאם לנוסח הפוליסה. ס"ק  - 6.7נבקש כי ההשתתפות העצמית המינימלית למאבחנות תהיה . ₪ 10,000תשובה:
לכל הסעיפים הנ"ל בשאלה  , 88תשומת ליבכם מופנית לסעיף  1.8בקטע "כללי".
 .89שאלה:
ס"ק  - 6.1.2פעילות המאבחנות  -הכיסוי יוגבל לפעילותן במסגרת המכללה בלבד ,בכפוף לקיומה של תעודת
הסמכה בתחום .האם המאבחנות מטפלות בסטודנטים במכללה או במטופלים חיצוניים ?
יובהר כי לא תכוסה בהקשר זה כל אחריות מקצועית רפואית.
תשובה :
מקובל.
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 .90שאלה:
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נבקש הבהרה לגבי התביעות הגדולות בענף בתי עסק ב 2015 -ו  2016 -איזה סוג של נזקים ?
תשובה :
מצ"ב .

בברכה,
דורית דאלי בקר ,עו"ד

מנהלת מחלקת רכש ,חוזים והתקשרויות
המכללה האקדמית אחוה
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