
 
  07SM/20מכרז מס' 

  1קובץ מס'   -ותשובות  שאלות

 7מתוך  1עמוד 

 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

0 4 3 
לאור העובדה  האם יש אפשרות לבקש דחייה בהגשת המכרז?

נודה  שכנראה נכנסים לסגר של שלושה שבועות עד תום סוכות .
 לתושבתכם בהקדם שנדע כיצד להיערך. 

ההלא  בקשה  ה מועד  גשה מקובלת. 
 נשאר ללא שינוי. 

חלק מהמוצרים חדש ולא היה לו דור קודם. נבקש לאשר  –ניסיון  2.3 4 1
 מוצרים שנמכרו בעולם למוסדות מוכרים 

הבקשה לא מקובלת. נדרש כי סופקו 
מהדגם החדש המוצע או יח'    2לפחות  

הקודם הרשומים   הדגם  למוסדות 
 בלבד.  2.3בסעיף 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  ימים.  14 -ימים ל 7 -קש לשנות מבנ 12 10 2

כי טרם חילוט הערבות תיתנן התראה בכתב   15.1 11 3 ימים מראש    7נבקש 
 הבקשה מקובלת ומאושרת  ומתן אפשרות לתקן. 

הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח  נבקש כי חילוט הערבות יהווה סעד סופי. 15.2 11 4
 הסעיף

קש הבהרה כי הארכה היא עד לשנתיים ממועד סיום האחריות, בנ 2.2 14 5
 .13ראה תשובה לשאלה מס'  שנים מאספקה.   5קרי עד 

6 14 
2.3  , 

7.2.
8 

נבקש הבהרה לאיזו תקופה המחירון רלוונטי? האם הכוונה היא  
 לתקופת ההארכה קרי שנתיים נוספות מעבר לתקופת האחריות?  

מועד שנים מ  5המחירון יהיה תקף עד  
כ או  למכללה  המוצר  עוד אספקת  ל 

אחריות  הארכת  תחת  המוצר 
ותחזוקה בתשלום, לפי המאוחר מבין  

 השניים. 

7 14 

4.6   
 -ו

3.8  
להס

 ם כ

 נבקש כי קנס זה יהא פיצוי סופי. .א
ימים לאחר מתן   4נבקש כי תינתן תקופת "גרייס" נוספת של  .ב

 התראה בכתב. 
 יחור. נבקש כי ייקבע סכום פיצוי מקסימלי לכל א . ג

מקובלתה .א לא  שינוי בקשה  אין   .
 בנוסח הסעיף

מקובלת .ב לא  שינוי הבקשה  אין   .
  בנוסח הסעיף

מקובלת . ג לא  שינוי הבקשה  אין   .
 בנוסח הסעיף

 הבקשה מקובלת ומאושרת  ה לא כולל מועדי וחגי ישראל -נבקש להבהיר בימים א 1.5 23 8

9 23 1.9 

על פי דין.   נבקש כי אחריות הספק על פי סעיף זה תהא אחריות .א
לגרוע מאחריותו...יהיה"  כך נבקש להוריד את המילים "מבלי 

ובמקום לאחר המילים "הספק יהיה אחראי" תתוספנה המילים 
 "על פי דין".  

 כמו כן, מבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד.  .ב
ת התיקן יבוצע על  נבקש להבהיר כי במקרה שחלה החרגה מאחריו

 ירון הספק. ידי הספק בתשלום נוסף לפי מח

מקובל  ותהבקש שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

10 24 1.12 

 נבקש כי אחריות הספק על פי סעיף זה תהא אחריות על פי דין. .א
 נבקש למחוק את המילה "יפצה".  .ב
נבקש כי לאחר המילים "לשירותים הניתנים על ידי הספק"   . ג

 תתווספנה המילים "אשר הינם האחריות הספק על פי דין". 
ר כי במקרה שחלה החרגה מאחריות התיקן יבוצע להבהינבקש  . ג

 על ידי הספק בתשלום נוסף לפי מחירון הספק.

מקובל  ותהבקש שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

נבקש כי תקופת ההתקשרות תהא אחידה גם לתקופת האחריות   .ד 3.2 24 11
 שנים ממועד המסירה למכללה.   3קרי 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח
 הסעיף

 הבקשה מקובלת ומאושרת  לנספח א'. 5.3נבקש כי הסעיף ישנו לפי סעיף  3.9 25 12

13 25 4.1 

נבקש הבהרה לעניין תקופות ההסכם. מהי תקופת ההתקשרות?   .א
 שנים ממועד המסירה ולאחר מכן עוד שנתיים?  3

שנים ולא רק   4 –האם תקופת התחזוקה בתשלום ארוכה יותר  .ב
 ועד המסירה?עוד שנתיים לאחר מ

 מה התקופה שבא מחירון חליפים נדרש להיות בתוקף.   . ג

אחריות    3דרשים  נ .א שנות 
)להל "ש"אותחזוקה  לכל " ן:   )

למכללה.   המסופק  ש"א    3מוצר 
המוצר  אספקת  ממועד  יחלו 
שומרת   המכללה  למכללה. 
את   להאריך  הזכות  את  לעצמה 
בתשלום,  נוספות  בשנים  ש"א 
בהתאם להצעת המציע לכל ש"א  

ש"א הכלולות במחיר   3ל    מעבר
 באקסל(  A5)שורה 

 ראה תשובה לסעיף א' לעיל. .ב
עד   . ג תקף  יהיה  שנים   5המחירון 

למכללה  המוצר  אספקת  ממועד 
הארכת   תחת  המוצר  עוד  כל  או 
לפי  בתשלום,  ותחזוקה  אחריות 

 המאוחר מבינם.



 
  07SM/20מכרז מס' 

  1קובץ מס'   -ותשובות  שאלות

 7מתוך  2עמוד 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

נבקש להבהיר כי התמורה הינה סופית למעט במקרים של   .ד 6.3 25 14
 .  החרגה מאחריות

ההבהרה מקובלת, בכפוף לתנאי  .ד
 ההסכם. 

ימים מראש  10נבקש כי טרם חילוט הערבות תיתנן לספק התראה  8 26 15
 הבקשה מקובלת ומאושרת  ובכתב ואפשרות לתקן במהלך תקופת ההודעה. 

16 27 9.1 

 נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין:  .א
לכל"  ,ומוחלטת מלאה אחריות "נבקש למחוק את המילים  .ב

   מן לרשום "על פי דין".ובמקו
או" אין כאן   המערכת הפעלת או/ו מהצבת נבקש למחוק " . ג

 מערכת ובמקומן לרשום "מביצוע השירותים". 

 .  בקשה לא מקובלתה .א
 .הבקשה לא מקובלת .ב
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג

17 27 9.2 

 נבקש כי במקום "יפצה" יירשם "ישפה"  .א
ובמקום זה  נבקש למחוק את המילים " שיגיעו למי מהם"  .ב

 פי דין". ע אחריות הספק על לרשום שייקבעו בפס"ד חלוט הקוב
נבקש להבהיר כי הפטור למכללה אינו בגין נזקים שהינם   . ג

 באחריות המכללה על פי דין. 
נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והפיצוי תחול בכפוף לקבלת  .ד

פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק על פי דין, 
ת ולסייגים על אחריות זו )כלומר, אחריות  ובכפוף למגבלו

ד(. כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך לנזקים ישירים בלב
שהמכללה תיתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או  

הדרישה נשוא השיפוי והפיצוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו את 
ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה והמכללה לא תתפשר עם  

 יש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.התובע או מג

מקובל  ותהבקש שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

18 27 9.3 

 נבקש כי לאחר המילה "אחראי" תתוספנה המילים "על פי דין".  .א
 במקום "הפעלת המכונות" יירשם "מביצוע השירותים על ידו" .ב
נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והפיצוי תחול בכפוף לקבלת  . ג

חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק על פי דין,  פס"ד
ובכפוף למגבלות ולסייגים על אחריות זו )כלומר, אחריות  

לנזקים ישירים בלבד(. כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך 
שהמכללה תיתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או  

הדרישה נשוא השיפוי והפיצוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו את 
ם  נה מפני אותה תביעה או דרישה והמכללה לא תתפשר עההג

 התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.

מקובל  ותבקשה שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

. אין שינוי בנוסח בקשה לא מקובלתה נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה על פי דין.  9.4 27 19
  הסעיף

20 27 9.5 
ראי" תתווספנה המילים "על פי  ר המילה "אחנבקש כי לאח .א

 דין". 
 נבקש להבהיר מה הכוונה "מערכת".   .ב

מקובל  ותבקשה שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

21 27 9.6 

נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והפיצוי תחול בכפוף לקבלת  .א
פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק על פי דין, 

על אחריות זו )כלומר, אחריות   ובכפוף למגבלות ולסייגים
 לנזקים ישירים בלבד(.  

כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמכללה תיתן לספק   .ב
הדרישה נשוא השיפוי   הודעה מיד עם קבלת התביעה או

והפיצוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה 
תביעה או דרישה והמכללה לא תתפשר עם התובע או מגיש 

 ללא אישור מראש ובכתב של הספק. הדרישה
 נבקש כי הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירים. . ג

מקובל  ותהבקש שינוי תולא  אין   .
 בנוסח הסעיף

22 28 10.3 

נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והפיצוי תחול בכפוף לקבלת  .א
פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק על פי דין, 

ות זו )כלומר, אחריות  ובכפוף למגבלות ולסייגים על אחרי
 לנזקים ישירים בלבד(.  

כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמכללה תיתן לספק   .ב
הדרישה נשוא השיפוי   הודעה מיד עם קבלת התביעה או

והפיצוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה 
תביעה או דרישה והמכללה לא תתפשר עם התובע או מגיש 

 ור מראש ובכתב של הספק.הדרישה ללא איש
 נבקש כי הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירים. . ג

. אין שינוי בנוסח הבקשה לא מקובלת
 הסעיף

   "ו/או על פי חוזה זה" להסיר את המילים:בקש נ .א  11 28 23
 נבקש להסיר את המילים: "ובעלת מוניטין".  .ב

 
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .א

 בנוסח המכרז
 ת הבקשה מקובלת ומאושר .ב
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 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

נבקש להסיר את הסעיף וזאת לאור סעיף הפטור הקיים בסעיף  . ג 11.1 28 24
11.7 . 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג
 המכרזבנוסח 

שינוי  :"וביטוח אחריות מקצועית" נבקש להסיר את המילים 11.3 28 25 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

 יק עובדים.נבקש להסיר את הסעיף הספק לא מעס 11.4 28 26
שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 

 בנוסח המכרז

27 28 11.5 

"ולא ישונו  המילים:"יצומצמו" ירשמו  נבקש שבמקום המילה: .א
 לרעה". 

 "לפחות" תוסר. נבקש שהמילה: .ב
 ". 30" ירשם" 60נבקש שבמקום "  . ג

 בקשה מקובלת ומאושרת ה .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג

28 28 11.6 

" נבקש שלאחר המילים :   14נבקש להסיר את המילים: "תוך  .א
לגרוע מהוראות "וזאת מבלי  "כנספח ב'" יתווספו המילים:

 ". 2019-1-6חוזר הפיקוח 
"ו/או בהתאם לאישור הביטוח   נבקש להוסיף את המילים: .ב

" או בנוסח אחר  1המצ"ב להסכם זה והמסומן כנספח ב'
מהוראות האישור  המקובל על חברת הביטוח אשר לא יגרע

 המצורף להסכם". 
:"המשולב בביטוח אחריות  נבקש להסיר את המילים . ג

 מקצועית". 
שנים" ירשם: "למשך  7שבמקום המילים: "למשך נבקש  .ד

 שנתיים".  

 
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ד

 וסח המכרזבנ

שינוי  שנים".  3שנים" יירשם: "   7" במקום  11.6 28 29 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

30 28 11.7 

  "הבאים מטעמה" ירשמו המילים: נבקש שלאחר המילים: .א
למעט כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו אשר לא  "

 התחייבו לפטור ההדדי כלפי הספק".
 שמו המילים: "מכל אחריות לנזק" ירנבקש שבמקום המילים:  .ב

הנערכת על ידי "בגין נזק הניתן לכיסוי במסגרת פוליסה הרכוש 
 הספק". 

 "או מי מטעמו". נבקש להסיר את המילים: . ג

 
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .א

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ב

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג

 בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  "כל". נבקש להסיר את המילה: 11.8 28 31

כל ביטוח רכוש נוסף שנדרש נבקש   נבקש להסיר את הסעיף לחלוטין. 11.9 28 32
 לעניין ביטוחי חבויות מדובר בדרישה לא סבירה. שיתווסף למכרז.

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

33 29 11.9 

לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם ם: " כמו כן יימחקו המילי
המכללה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  המבוטח לכלול את 

מיחידי    לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
 המבוטח"

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

איהבקש נבקש למחוק שינוי בבעלות או בשליטה מהסעיף.  12 29 34 שינוי ה  אין  מקובלת.  נה 
 בנוסח המכרז

35 29 13 

נבקש כי זכות הקיזוז תהא על פי דין בלבד ורק בגין חובת השיפוי של 
נבקש  דין.  פי  על  הספק  ולאחריות  השיפוי  לתנאי  ובכפוף  הספק 

התראה   מתן  לאחר  רק  יתבצע  הקיזוז  כי  מראש    10להבהיר  ימים 
להבהיר כי זכות הקיזוז   ובכתב ומתן לספק אפשרות לתקן.  כן נבקש

 ין עסקה נשוא ההסכם בלבד. תהא רק בגין סכום קצוב בג

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

ידי  14.1 29 36 על  שהועבר  מידע  עם  בקשר  תהא  סודי  מידע  הגדרת  כי  נבקש 
 הבקשה מקובלת ומאושרת  המכללה והינו מטבעו בעל אופי סודי.  

37 29 14.2 

דרישה למסירת המידע למכללה. נבקש להבהיר כי דד את הנבקש לח
מתן   עם  בקשר  המכללה  לבקשת  הספק  ידי  על  שיוצר  מידע  רק 
השירותים )למשל דוחות שירות( ואינו מכיל מידע שהינו קניינו של 

 הספק יועבר לה.  

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

לספק הודעה מראש  נבקש כי במקרה של הפרה יסודית תינתן    16 30 38
 הבקשה מקובלת ומאושרת  ום במהלכה תינתן לספק ההזדמנות לתקן.י 30ובכתב 
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 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

39 30 16.3 

נבקש כאמור כי במקרה של הפרה יסודית תינתן לספק הודעה  .א
 יום במהלכה תינתן לספק ההזדמנות לתקן.   30מראש ובכתב 

נבקש כי חילוט הערבות יהא מותנה בהודעה מראש ובכתב וכי  .ב
 גין נזקים שנגרמו בפועל וכי תדרש הוכחת נזק.  רק ב

דים נבקש כי חילוט הערבות יהווה פיצוי מוסכם וסופי ללא סע . ג
 נוספים. 

ראה .א מקובלת.  אינה  ה בקשה 
 15הקלה בנושא בשאלה מס' 

אין שינוי  הבקשה אינה מקובלת. .ב
  בנוסח המכרז.

בקשה אינה מקובלת. אין שינוי ה . ג
 בנוסח המכרז

40 32  
לא יחתם אף מסמך מעבר  2019-1-6אות חוזר הפיקוח בהתאם להור

למסמך האחיד שהופק על ידי הפיקוח. בנוסף המבטחת לא תקבל 
 ולא תאשר אף מסמך שיצורף להסכם. 

שינוי ה אין  מקובלת.  אינה  בקשה 
  בנוסח המכרז.

לעבור  הביטוח  דרישות  נספח  )על 
מנת   על  הביטוח,  לחברת  במלואו 

ת הביטוח  אישור  שחברת  קיום פיק 
האחיד  ביטוחים שהתאם בנוסח   ,

 ות הביטוח המלאות(שלדרי

 נבקש להסיר את הסעיף.  -סעיף א ביטוח רכוש  א 32 41

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
המכרז שלא .  בנוסח  רשאי  הספק 

ו/או  במלואו  לרכוש  ביטוח  לערוך 
מקרה   בכל  כי  יובהר  אולם  בחלקו, 

ובשם   בשמו  פוטר,  הבאים הספק 
א המטעמו,  הבאים   מכללהת  ואת 

מאחריות לכל אובדן או נזק    מטעמה
ו/או  כאמור  כלשהו  ציוד  או  לרכוש 
עם  בקשר  תוצאתי  אובדן  לכל 

 .ההתקשרות

 נבקש להסיר את הסעיף. -סעיף ב אחריות מקצועית   ב 32 42
ומאושרת מקובלת  בתנאי  הבקשה   ,

גם שביטוח   יכלול  המוצר  חבות 
 לכיסוי אחריות מקצועית חבההר

 ב 32 43

מבוקש כי ביטוח אחריות מקצועית יהיה משולב עם ביטוח חבות 
 המוצר 

 אחרי המילה " לאחריותו" יירשם: " על פי דין".  - 2סעיף ב' 
 . 3.5,  3.3יימחקו סעיפים  -סעיף ב'

יימחקו המילים: " בגין אבדן או נזק שנגרם" ובמקומם  -7סעיף ב'  
 יירשם: " בגין אחריות שתוטל בשל"  

 הבקשה מקובלת ומאושרת –' 2ב
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי   -ב'  

 בנוסח המכרז
אין    –  7ב' מקובלת.  אינה  הבקשה 

 שינוי בנוסח המכרז

 ג  32 44

 סעיף ג ביטוח חבות המוצר: 
 "היצרן" במילה: "המשווק".   להסיר את המילה:נבקש 

 "העלולים להיגרם" במילה: נבקש להחליף את המילים: .א
 "שייגרם". 

 "המשווק".  "היצרן" במקום ירשם: קש להסיר את המילה:נב .ב
 .  2נבקש להסיר את סעיף  . ג
"היצרן" ירשם   ובמקום המילה: 304נבקש להסיר את קוד  .ד

 המשווק". 
 ₪.  1,000,000-ל נבקש שגבול האחריות יופחת  .ה

את    )לא להסיר(  ףלהחליאושר  מ .א
המילה "היצרן"המילה   עם   ,

 ". המשווק"
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 ה מקובלת ומאושרת הבקש . ג
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ד
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ה

 בנוסח המכרז

 ג  32 45

 : ביטוח חבות המוצר -סעיף ג'
מבוקש כי ביטוח חבות המוצר יהיה משולב עם ביטוח אחריות 

 מקצועית 
בשורה הראשונה והשלישת במקום המילים: " של היצרן"  

 " של המציע "   יירשם: 
 היצרן" יירשם: " המציע"    מקום המילה "ב -3סעיף 
 יימחקו המילים : " ו/או עבורו"  -4סעיף 

 

מוצר  חבות  ביטוח  להציג  מאושר 
עם   אחריות משולב  לכיסוי  הרחבה 

 מקצועית.
מאושר להחליף את המילה    -  3סעיף  

 "היצרן" עם המילה "המציע" 
הבקשה אינה מקובלת. אין    –  4סעיף  

 שינוי בנוסח המכרז

 ד 32 46

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:   -סעיף ד'
 )לא רלוונטי לביטוח מסוג זה(  322מבוקש למחוק קוד  -1סעיף 
בסוף המשפט יירשם : " למעט החלק שפעלו עליו   – 2.4סעיף 

 במישרין" 
 יימחקו המילים : " ו/או עבורו"  -5סעיף 

 הבקשה מקובלת ומאושרת -1סעיף 
מקובלת   –  2.4סעיף   הבקשה 

 שרת ומאו
הבקשה אינה מקובלת. אין    –  5סעיף  

 שינוי בנוסח המכרז
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 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

 ד 32 47

 שלישי: סעיף ד ביטוח אחריות כלפי צד 
 "העלולים להיגרם" במילה: נבקש להחליף את המילים: .א

 "שייגרם". 
 . 322נבקש להסיר את קוד  .ב
 "זיהום תאונתי פתאומי" יתווספו המילים: לאחר המילים: . ג

 "ובלתי צפוי". 
"במישרין בעת קרות מקרה הביטוח"  ילים:נבקש שלאחר המ .ד

 במישרין". "למעט הפריט עליו פועלים  יתווספו המילים:
 "לשפות את מבקש האישור" יתווספו המילים:  לאחר המילים: .ה

 "בגין אחריות שתוטל עקב מעשה ו/או מחדל של הספק".  
 . 304נבקש להסיר את קוד  .ו
 .309קוד  נבקש נבקש להסיר את הסעיף בדבר וויתור על שיבוב .ז
"ייחשב כצד ג' את  לאחר המילים 6נבקש להוסיף בסעיף  .ח

 ט עליו פועלים במישרין". "למעט הפרי המילים:
 ₪.  2,000,000-נבקש להפחית את גבול האחריות ל .ט

 בקשה מקובלת ומאושרת ה .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ד
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ה
 קובלת ומאושרת הבקשה מ .ו
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ז

 בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ח
 בקשה מקובלת ומאושרת ה .ט

 סעיף ה ביטוח חבות מעבידים: ה 33 48
 נבקש להסיר את הסעיף . הספק לא מעסיק עובדים.

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
אין להסיר את הסעיף, .  בנוסח המכרז

ת אישור אחידה, היות ומדובר בתבני
בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח 

 רשות שוק ההון.ב
עובדים, במידה   מעסיק  לא  והספק 

לא  שהוא  בכתב  הצהרה  לצרף  עליו 
, במשך  מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים

כל תקופת ההתקשרות )לרבות שירות 
 שוטף( עם המכללה. 

 ה 33 49
 : ביטוח חבות מעבידים -סעיף ה'

 לים " כלפי כל" יירשם: " עובדיו"  אחרי המי -1סעיף 
 יימחקו המילים : " ו/או עבורו"  -4סעיף 

מקובלת    -  1סעיף   .1 הבקשה 
 ומאושרת 

הבקשה אינה מקובלת.   -  4סעיף   .2
 אין שינוי בנוסח המכרז

 ככלי:   -סעיף ו' ו 33 50
 יימחק  -2סעיף 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

 ו  33 51

 לכל הביטוחים: סעיף ו כללי 
 .  1הסיר את סעיף נבקש ל .א
המבטחת לא תאשר אף מסמך שאיננו  2נבקש להסיר את סעיף  .ב

 אישור אחיד.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ו/או בנוסח   3סעיף  . ג

 אחר המקובל על המבטחת".

בקשה אינה מקובלת. אין  ה .א
 שינוי בנוסח המכרז

הבקשה אינה מקובלת. אין   .ב
)על נספח   המכרזשינוי בנוסח 

יטוח לעבור במלואו דרישות הב
לחברת הביטוח, על מנת שחברת  

הביטוח תפיק אישור קיום  
, בנוסח האחיד ביטוחים

ות הביטוח ששהתאם לדרי
 המלאות(. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג

 סוף 33 52

 לתשומת לב:
נבקש להסיר את הסעיף. המבטחת לא מאשרת ולא תתייחס  

טחת צורה. המלל המדובר המופנה למבלמסמך שצורף בשום 
 . 2019-1-6חורג מהנחיות המפקח על הביטוח וחוזר 

נבקש להסיר את השורה האחרונה. המבטחת לא מאשרת אף  
מסמך שנשלח אליה שאיננו אישור אחיד ולכן המשפט ו/או 

 הניסיון בתוספת האמורה חורג מהנחיות חוזר הפיקוח. 

ת. אין  ומקובל ןאינ ותהבקש
)על נספח   ח המכרזשינוי בנוס

וח לעבור במלואו דרישות הביט
לחברת הביטוח, על מנת שחברת  

הביטוח תפיק אישור קיום  
ביטוחים בנוסח האחיד, 

שהתאם לדרישות הביטוח 
 המלאות(. 

 רכוש:   34 53
 נבקש להסיר את הסעיף.

 
שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 

אין להסיר את הסעיף, .  בנוסח המכרז
ומדובר בתבנית אישור אחידה, היות  

נחיות הממונה על הביטוח בהתאם לה
 ברשות שוק ההון.
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54 34  

 צד ג': 
 . 304נבקש להסיר את קוד  .א
 . 309נבקש להסיר את קוד  .ב
 . 322נבקש להסיר את קוד  . ג
 . 329נבקש להסיר את קוד  .ד
 ₪.  2,000,000-נבקש להפחית את גבול האחריות ל .ה

 בקשה מקובלת ומאושרת ה .א
אינה מקובלת. אין שינוי הבקשה  .ב

 בנוסח המכרז
 ה מקובלת ומאושרת הבקש . ג
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ד

 בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ה

 אחריות מעבידים :  34 55
 נבקש להסיר את הסעיף הספק לא מחזיק עובדים.

ין להסיר את  אהבקשה אינה מקובלת.  
אישור  ומדובר בתבנית  היות  הסעיף, 

להנחיות הממונה על אחידה, בהתאם  
 הביטוח ברשות שוק ההון.

והספק עובדים,   במידה  מעסיק  לא 
לא  שהוא  בכתב  הצהרה  לצרף  עליו 
מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך  
כל תקופת ההתקשרות )לרבות שירות 

 שוטף( עם המכללה. 

 אחריות מקצועית:  34 56
 הבקשה מקובלת ומאושרת  נבקש להסיר את הסעיף.

57 34  

 חבות המוצר: 
 המוצר.  . לא רלוונטי לחבות303נבקש להסיר את קוד  .א
 . 304נבקש להסיר את קוד  .ב
 . 309נבקש להסיר את קוד  . ג
   . לא רלוונטי לחבות המוצר.327נבקש להסיר את קוד  .ד
 ₪.  1,000,000-נבקש להפחית את גבול האחריות ל .ה

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
מקובלת. אין שינוי הבקשה אינה   . ג

 בנוסח המכרז
 הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי .ד

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ה

 בנוסח המכרז

58 34  

 322יימחק קוד  –ביטוח צד ג'  .א
 304יימחק קוד  -ביטוח חבות מעבידים .ב
, כמו כן 326, 303  יימחקו קודים: -ביטוח אחריות מקצועית . ג

אחריות מקצועית יהיה משולב עם ביטוח חבות  בוקש כי ביטוח 
 המוצר

, . כמו כן מבוקש 327, 303  יימחקו קודים: -ביטוח חבות המוצר .ד
 כי ביטוח חבות המוצר יהיה משולב עם ביטוח אחריות מקצועית. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
ומאושרת  . ג מקובלת  )הן   הבקשה 

ביטוח  לערכית  והן  למחיקה 
 ב(משול

לא  303מאושר להסיר את קוד   .ד  .
 . 327מאושר להסיר את קוד 

+  1נספח ד 59
 2ד

מבקשים להעביר לשיקול רפואי גם בובות שחלק קטן מהפרמטרים 
 המנדטוריים שלהן לא קיים 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
המכרז הוצע    .בנוסח  אשר  ע"י מוצר 

הוגדר המציע,   בו פרמטר אשר  וחסר 
בקובץ כ כפטור  אושר  )ולא  מנדטורי 

 יפסל. –שאלות ותשובות זה( 

60 

/   2ד נספח
ראש 
ול  לתרג

אינטובציה 
 תינוק

או   לאיזה חלקים הכוונה? - 3סעיף  להינזק  העלולים  החלקים  כל 
 להתבלות. 

61 
/   2ד נספח

אגן 
 גניקולוגי  

 איזה פתולוגיות נדרשות? - 1סעיף 

 סרטן במקומות שונים
 מיומות ברחם

 פוליפים 
 צניחת רחם 

62 
/   1ד נספח
בובת  

 טראומה  
 הבקשה מקובלת. סעיף זה בוטל.  וש שדייםמבקשים להוריד דרישת מיש - 38סעיף 

63 
/   1ד נספח
בובת  

 טראומה  
 לביש   Patchמבקשים לאפשר חיתוך ותפירה על ידי תוספת    -  55סעיף  

מדובר   עוד  כל  מקובלת,  הבקשה 
הבובה  יצרן  של  אינטגרלי  ברכיב 

 בלבד.

64 
/   1ד נספח
בובת  

 טראומה  
 (42 –מבקשים להוריד הדרישה )קיימת ב  - 22סעיף 

מדובר   מקובלת.  לא  הבקשה 
אינה  אשר  ותפירה  חיתוך  באפשרות 

 42עיף קיימת בס

65 
/   1ד נספח
בובת  

 טראומה  
 הבקשה מקובלת. סעיף זה בוטל.  מבקשים להוריד הדרישה להוצאת שיניים  - 18סעיף 

66 
/   1ד נספח

בובת ילד  
 מתקדמת  

 מבוטל – 5סעיף  מבקשים להוריד הסעיפים   - 37, 5סעיפים 
 מבוטל – 37סעיף 



 
  07SM/20מכרז מס' 

  1קובץ מס'   -ותשובות  שאלות

 7מתוך  7עמוד 

 

67 
/   1ד נספח

בובת תינוק  
 מתקדמת  

 מבקשים להוריד הסעיפים  - 36, 8, 5סעיפים 

 מבוטל – 5סעיף 
חובה   –  8סעיף   כן  חובה.  לא  דיבור 

אפשרות להטמעת קולות ווקלים דרך 
 מחשב הסימולטור.

 מבוטל.  - 36סעיף 

68 
/   1ד נספח

בובת תינוק  
 מתקדמת  

מקובל אפשרות לסטורציה   –  25סעיף   תהיה וירטואלית ציהמבקשים שהסטור - 25סעיף 
 וירטואלית.

 


