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 2021פברואר,  3

 259804סימוכין: 

 לכבוד

 20-051 משתתפי מכרז

 

 )להלן "המכרז"(  אנלייזר למערכת מישוב אדים בנמל הדלק – 20-051מכרז הנדון: 

 1מסמך הבהרות מספר 

 

הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות  .1

 : )לפי נושאים( שהתקבלו

 התייחסותנו נשאלנו / התבקשנו

  נספח ביטוח 

, שורה שניה ימחקו המילים: "וכל עוד 1סעיף 

 אחריות הספק קיימת".

 לא מקובל

" ובמקום ירשם: 5שורה שלישית תמחק הספרה: "
"3." 

 מקובל

המילים: "ללא צורך  שורה ראשונה ימחקו 2סעיף 

 בכל דרישה מצד" ובמקום ירשם: "לדרישת".

 לא מקובל

 מקובל שורה שניה תמחק המילה: "מוקדם".

, שורה שניה לאחר המילה: "ועל הספק" 5סעיף 

 ירשם: "לפעול".

שצורף למסמכי בקובץ  4)סעיף   לא מקובל

 (המכרז

, שורה ראשונה ימחקו המילים: "ואת הבאים 7סעיף 

 המזמין" ובמקום ירשם: "עובדיו ומנהליו".מטעם 

 (בקובץ שצורף למסמכי המכרז 6)סעיף   מקובל

שורה שלישית במקום המספר:  8סעיף 

 ".400,00" ירשם: "1,000,000"

 (בקובץ שצורף למסמכי המכרז 7מקובל )סעיף 

 

ההפנייה המכרז ו שצורף למסמכיבקובץ  7)סעיף  ".7". יש לתקן לסעיף: "6יש הפניה לסעיף " 9סעיף 

 (6לסעיף 

או מי /אבקש להחליף ו  - וכלל המסמך 7סעיף 

 או עובדי/עמו ב ומט

 לא מקובל
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מבקש להחליף עפ"י כל דין   - וכלל המסמך 1סעיף 

 לעל פי דין, להסיר את המילה על

 

 ניתן להחליף המילים "כל דין" במילה "דין".

  

  אישור ביטוח

ניתן לקבל הבקשה רק אם אין שימוש לצורך  יוסר 312בביטוח צד שלישי קוד 

 ההתקנה במנוף או בציוד צמ"ה אחר

בביטוח אחריות מקצועית יצויין שהכיסוי הינו משולב 

 עם ביטוח חבות המוצר. גבולות האחריות משולבים.

הבקשה מקובלת. אם מגישים ביטוח משולב גבול 

 ₪ .  4,000,000האחריות יהיה 

מאושר  –ואחריות מקצועית בנפרד אם חבות מוצר 

 לכל אחד מהם.₪  2,000,000

 

יהיו בתת גבול אחריות  – 325,301, 303הרחבת 

 לכל אחת בנפרד₪ מליון  2של 

 מקובל

 מקובל יוסר – 326קוד 

בביטוח חבות המוצר יצויין שהכיסוי הינו משולב עם 

 ביטוח אחריות מקצועית. גבולות אחריות משולבים

לת. אם מגישים ביטוח משולב גבול הבקשה מקוב

 ₪ .  4,000,000האחריות יהיה 

מאושר  –אם חבות מוצר ואחריות מקצועית בנפרד 

 לכל אחד מהם.₪  2,000,000

 בחבות מוצר לא מקובל.  יוסר – 309קוד 

 באחריות מקצועית מקובל.

 בקשה להסרת קוד:  - אחריות מקצועית כיסויים

 הרע.דיבה, השמצה ולשון  - 303

 מקובל 

מבקש להגביל  –גבול אחריות מקצועית   - כיסויים

 ₪ 2,000,000-ל

 מקובל 

  

  הסכם לאספקת טובין

 את הסעיף הבא:  3.7יש להוסיף לאחר סעיף 

 
 לא מאושר
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 מענה לשאלות טכניות:

 

 הערות דרישה במפרטנושא   

טווח מדידה  1
 נדרש

 mgC/m3  0-5,000  150הסף בו אנו נדרשים לעמוד הינו 
mgC/m3 אולם יתכן ונגדיל אותו בעתיד ל ,- 

1000 mgC/m3. 

2 DETECTION 
LIMIT 

   מהערך המקסימלי 1%

 אין צורך במדחס קיים אוויר מכשירים 3

הנתונים הנדרשים הינם עפ"י מה שנדרש  דיגיטליות 8 -אנלוגיות ו  3 יציאות נתונים 4
להעברה למשרד הגנת הסביבה עפ"י התקן. 
הנתונים יכללו )לפחות( מדידות, זירו, ספאם, 

 תחזוקה, שגיאה.  כיול,

5 ATEX  המערכת תותקן באיזור בו לא נדרש
 .ATEXלעמוד בתקן 

בארובה נדרש  PROBE -ה  
 ATEX -לעמידה מלאה ב 

  

מדידה יחידת  6
 בתצוגה

mgC/m3 - ו PPM   

 ניתן להציע כאופציה לא נדרש מזגן 7

8 QAL2 הספק יהיה נוכח במסגרת הבדיקה תש"ן יזמינו את המעבדה 

משאבה או  9
 אינג'קטור

 הספק יצדיק את המלצתו בהצעה לשיקול דעת הספק

. למרות האמור בכל מקום אחר, מוצהר 3.8
ומוסכם בזאת כי חבותו של הספק ואחריותו בכל 

בפיצוי ו/או מקום בו הנושא הספק באחריות ו/או 
בשיפוי על פי הסכם עימכם ו/או בהתאם להזמנות 

העבודה השונות לא תחול ביחס לנזקים עקיפים 
 ו/או תוצאתיים

לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של 
חברתכם ו/או מי מטעמכם ומוסכם בזאת מפורשות 
כי אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים 

הוצאות ו/או דמי הנזק בהם ישא ו/או השיפוי ו/או ה
 הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו
בכל מקרה על ערך התמורה כפי שהוגדרה 

בהזמנתכם, פא הזמנה, וחברתכם פוטרת את 
הספק ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על 

 סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.
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מחשב אגירת  10
 נתונים

המחשב נדרש לאגירת הנתונים 
 ותצוגתם למפעיל

לא נדרש לבצע חישוב ממוצעים. המחשב יהיה 
 ,WINDOWS 10עם מערכת הפעלה 

וחומרה שתומכת בהפעלת המערכת בצורה 
 אופטימלית.

המחשב יותקן בחדר בקרה נפרד מארון 
 המכשור.

אספקת מיכלי  11
 מימן 

אספקת הגזים היא במסגרת שרותי 
 האחזקה שיסופקו תחת

 חוזה זה.

האחריות המצויינת במפרט מדברת על אחריות 
 5לתקינות הציוד/מכשור ולהתקנה, למשך 

שנים, ללא קשר למי שנותן את שירות 
 האחזקה. 

 

 

 

 נספח ביטוח מעודכן.מצ"ב  .2

 תר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.כל י יובהר כי .3

 ולהגישומסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו  .4

 עם יתר המסמכים.

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 
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  ביטוח -' Xנספח 

ן לערוך ולקיים, על חשבו נותן השירותים עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  נותן השירותיםלגרוע מאחריות  מבלי .1
 תקיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועי נותן השירותיםההסכם וכל עוד אחריות תקופת  כל, למשך נותן השירותים

באישור עריכת הביטוח המפורטים את הביטוחים  ,לאחר תום תקופת ההסכם)שנים נוספות  3, למשך וחבות המוצר
עריכת  אישור"ו "נותן השירותים ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:  ,X'1כנספח  זה להסכםהמצורף 

 העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, הביטוח"

 ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  נותן השירותים ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים  .א
 . החתום על ידי המבטחים הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות"

 אין( נותן השירותים ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא נותן השירותים על -הפוליסות נוסחי  .ב
 ). הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור

מתן השירותים , לפני תחילת מזמינהלהמציא לידי ה נותן השירותים על, מזמינההצורך בכל דרישה מצד  ללא .2
חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  או לכל תשלום עלהתקשרות וכתנאי מוקדם ל

אישור עריכת ביטוח  מזמינהידי הל להמציא נותן השירותיםעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחה
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה  ביטוחלתקופת  נותן השירותיםבגין חידוש תוקף ביטוחי  ,מעודכן
 לעיל.  1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף

עומד להיות מבוטל או עומד לחול  נותן השירותים, כי מי מביטוחי מזמינהיודיע ל נותן השירותיםבכל פעם שמבטח 
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  נותן השירותיםבו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
המוטלת על  ,הינם בבחינת דרישה מזערית יםנותן השירותכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .3

ואין בה כדי ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  נותן השירותיםלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי נותן השירותים
כל טענה לא תהיה  נותן השירותיםול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, נותן השירותיםלשחרר את 

  האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,מזמינהמי מטעם האו  מזמינההכלפי 
כאמור  נותן השירותיםשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, מזמינהל .4

נותן את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי נותן השירותיםועל לעיל, 
 .על פי הסכם זה נותן השירותים להתחייבויות השירותים

 מזמינההאינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל מזמינההזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או נותן השירותיםביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  מזמינהמי מטעם העל או 

 או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  נותן השירותיםהמוטלת על  ,בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאלגבי העדרם, ואין 
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנוזאת בין אם 

לרכוש או ציוד כלשהו, או נזק  אובדן לכלמאחריות  מזמינהואת הבאים מטעם ה מזמינהפוטר את ה נותן השירותים .6
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים  מזמינהלחצרי ה נותן השירותיםאו מי מטעם  נותן השירותיםהמובא על ידי 

בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה נותן השירותיםולא תהיה ל ),ה"וצמ רכב כלי לרבות(
 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון., ובלבד שהפטור ו/או נזק כאמור

: ביטוח חובה כנדרש , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך נותן השירותיםבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי  על

לעניין ציוד  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,בגין נזק אחד₪  400,000רכב עד לסך 
 מכני הנדסי.

) ביטוח אחריות צד שלישי(למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  נותן השירותיםלעל אף האמור לעיל, 
 יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב

  ם. במלואהאמורים 
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף , נותן השירותיםשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ויתורוה ;מזמינהוכלפי הבאים מטעם ה מזמינהכלפי ה
  בזדון. 

על  ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןכל הוראה מהוראות הסכם זה לגרוע מ מבלי .9
נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  נותן השירותיםעל , נותן השירותיםמשנה מטעם  ניקבלידי 

 ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.  לתנאיםבהתאם בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ 
שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל מזמינהכלפי ה אחריותמוטלת ה נותן השירותיםעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
המצאת אישור על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. . 10

נותן מאת  מזמינהימים ממועד בקשת ה 10עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור השירותים

    



  

  אישור עריכת הביטוח -X'1 נספח

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

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

  יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.בפול
  האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

תשתיות נפט : שם
ואנרגיה בע"מ ו/או קו 

  צינורות דלק בע"מ  

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒
  אספקת מוצרים☒
אספקה, שירותי אחר: ☒
, תפעול ואחזקה של התקנהה

  תחנות ניטור 
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒
  מזמין מוצרים☒

  ______אחר: ☐
  

,   520027293 ת.ז./ח.פ.
510234487  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
  , הרצליה3הסדנאות 

  מען

  כיסויים

  סוג הביטוח
  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
  ביטוח סכומיאו 

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  סכום  X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
  

מ
ט
ב
  ע

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309  ₪             רכוש
 האישור

  ראשוניות – 328
  

              

  אחריות צולבת – 302  ₪   4,000,000          ג' צד
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

  האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש  – 312

 בצמ"ה
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  - 321

  המבוטח 
  כיסוי לתביעות מל"ל – 315
  ראשוניות – 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  – 329

  שלישי 
חבות 

  מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309  ₪   20,000,000        

 האישור
היה וייחשב  –מבוטח נוסף  – 319

  מעבידו של מי מעובדי המבוטח 
  ראשוניות – 328

אחריות 
  מקצועית

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309  ₪   2,000,000        
 האישור

ח נוסף בגין מעשי ומחדלי מבוט - 321
 המבוטח 

  ראשוניות – 328
  חודשים) 6תקופת גילוי ( – 332
  מרמה ואי יושר עובדים   – 325
  עיכוב/ שיהוי  – 327
  אובדן מסמכים  – 301

אחריות 
  המוצר

 אחריות צולבת  – 302    ₪   4,000,000        
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

  האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  - 321

 המבוטח
  ראשוניות – 328
  חודשים) 12תקופת גילוי ( – 332

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

  שירותי ניטור-083
  שרותי תחזוקה ותפעול -088

  ביטול/שינוי הפוליסה 
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור

  המבטח:
  


	הבהרות
	נספח ביטוח מעודכן

