ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
24/02/2011

אל :רוכשי מסמך מכרז יישום ,הטמעה ותחזוקה של מנגנון חיפוש

הנדון :הבהרות בנוגע למסמך המכרז
לאור טעויות שנפלו בנוסח המכרז שהועבר אליכם ,נבקש להבהיר את הנושאים הבאים:
 .1נספח ט'  -יש להחליף את נוסח הנספח בנוסח המצ"ב.
 .2בסעיף  6.1.5נפלה טעות ,ויש להחליף את המשפט הראשון בסעיף במשפט הבא :תנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,הינו
תשלום בסך  1,000ש"ח כדמי השתתפות במכרז

בברכה,
שים רסקין
סגנית מנהל
מחלקת מערכות מידע
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ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
לכבוד
מדינת ישראל – רשות ניירות ערך
מרחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
א.ג.נ,.

נספח "ט" :אישור עריכת ביטוחים

הנדון :אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________ )להלן "הספק"( ,ביחס לתקופת הביטוח מיום
_______________ ועד ליום ________________ ,בגין פרויקט ליישום הטמעה ותחזוקה של כלי חיפוש כולל תחזוקה,
שדרוג ,שינויים תוספות ,עדכונים ,תיקונים ,התאמות ,השלמות ,אפיון ,פיתוח ,התקנה ,הטמעה ,תמיכה והדרכה ברשות ניירות
ערך ,את הביטוחים שלהלן ,הכוללים ,בין היתר ,את כל הכיסויים והתנאים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים
.1
.2
.3
.4

כלפי עובדיו ומועסקיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבולות האחריות לא יפחתו מסך של  5,000,000דולר לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ,לרבות מחלת
מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי עובדי הספק – קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
שבשרותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,בגין אחריותו החוקית של הספק על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  1,000,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח.
בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ).(CROSS LIABILITY
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל
הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

פוליסה עבור הכיסוי שבכותרת היא אחת מהבאות )מחק את המיותר(:

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE
AND HARDWARE INDUSTRY.
ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY
INSURANCE




 .1הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של הספק בגין הפרויקט המתואר במבוא לנספח זה דלעיל.
 .2הפוליסה מכסה את חבות הספק ,עובדיו וכל הפעלים מטעמו:
)א( .בקשר עם מעשה ו/או מחדל  -כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית ,טעות השמטה ,הזנחה
ורשלנות;
)ב( .חבותו מפגם במוצר  -כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו ,פותחו ,הורכבו ,תוקנו,
סופקו ,נמכרו ,הופצו או טופלו בכל דרך א חרת על ידי הספק או מי מטעמו;
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)ג( .פעילות הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל תחזוקה ,שדרוג ,שינויים תוספות ,עדכונים,
תיקונים ,התאמות ,השלמות ,אפיון ,פיתוח ,התקנה ,הטמעה ,תמיכה והדרכה לרשות ניירות
ערך;
 .3גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ –  500,000דולר ארה"ב;
 .4הארכת תקופת הגילוי לפחות  12חודשים;
 .5בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ).(CROSS LIABILITY
 .6הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מחדלי
הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בפוליסות הביטוח נכללים התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף :מדינת ישראל – רשות ניירות ערך.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום ליועץ המשפטי של רשות ניירות ערך.
 .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -רשות ניירות ערך
ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי
תנאי "פוליסות נוסח ביט".
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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