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אל :רוכשי מסמך מכרז יישום ,הטמעה ותחזוקה של מנגנון חיפוש
הנדון :הבהרות למכרז בנושא ביטוח
בקשה:
נבקש לקבל אשורכם להעביר סעיפי הביטוח ליועץ ביטוח מטעמנו.
הבהרה:
מקובל.
בקשה:
נספח א' – הסכם התקשרות  - 14 -האם ניתן למחוק את המילים "ולטובת מדינת ישראל – רשות ניירות ערך"?
מוצע להחליף את המילה "ולהציגם" במילים "ולהציג אישור ביטוח בגינם".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.1 -לאחר הכותרת " :ביטוח חבות המעבידים" יצוין") :פוליסה משולבת צד ג' חבות
מוצר וחבות מעבידים"(.
הבהרה:
לא מוכרת בשוק הישראלי פוליסה כזאת  .הבקשה נדחית .
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות –  - 14.1.2יש למחוק המלים "לא יפחתו מסך " .לחילופין האם ניתן למחוק את המילים
"לא יפחתו" ובמקומן לציין "יהיו בסך"?
הבהרה:
הבקשה נדחית; עם זאת יובהר בזה לעניין המילים "לא יפחתו מסך" כי גבולות האחריות בסעיף הביטוח הם רמת
המינימום שהספק מתבקש להציג ואין המזמין מקבע ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות לשיפוי של ביטוחי הספק.
הספק רשאי לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך לרכוש לאור חשיפתו לסיכונים ברי ביטוח
במסגרת עיסוקו  .לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות המינימום שצוינו בסעיף הביטוח כגבולות האחריות של
ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את חשיפתו לסיכונים ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו ,בתנאי שלא יהיו
נמוכים מהסך שצוין ,בסעיף הביטוח .יחד עם זאת יובהר כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות האחריות כפי
שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת ביטוחים  -האישור יתקבל.
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בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.1.4נבקש להבהיר כי הרחבת השיפוי בגין טענות בדבר חבות מעביד ,אינה חלה
על קבלנים ,קבלני משנה ועובדים בשירותם ,ככל ואלה אינם נחשבים עובדי החברה.
בהתאם לכך נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל שייחשבו עובדי הספק".
הבהרה:
הבקשה נדחית .ראו הרחבה ו בפוליסת ביטוח חבות המעבידים תנאי ביט" .הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של
המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב למעבידם"...
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.2לאחר הכותרת" :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" יצוין ") :פוליסה משולבת
צד ג' חבות מוצר וחבות מעבידים"(
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  -14.2.1מוצע להוסיף את המילים "שמקורה ב" לאחר המילים "חובה מקצועית".
הבהרה:
הבקשה נדחית .לפי רישומנו הסעיף מתייחס לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ולא ביטוח אחריות מקצועית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.2.2יש למחוק המלים" :לא יפחת מ "-ובמקומן יש לכתוב" :בסך של"
הבהרה:
הבקשה נדחית; עם זאת יובהר בזה לעניין המילים "לא יפחתו מסך" כי גבולות האחריות בסעיף הביטוח הם רמת
המינימום שהספק מתבקש להציג ואין המזמין מקבע ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות לשיפוי של ביטוחי הספק.
הספק רשאי לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך לרכוש לאור חשיפתו לסיכונים ברי ביטוח
במסגרת עיסוקו  .לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות המינימום שצוינו בסעיף הביטוח כגבולות האחריות של
ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את חשיפתו לסיכונים ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו,

בתנאי שלא יהיו

נמוכים מהסך שצוין ,בסעיף הביטוח .יחד עם זאת יובהר כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות האחריות כפי
שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת ביטוחים  -האישור יתקבל.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.3יש למחוק מהכותרת את המלים" :משולב לאחריות מקצועית ו" .בהמשך
הכותרת יצויין) :פוליסה משולבת צד ג' חבות מוצר וחבות מעבידים(
הבהרה:
הבקשה נדחית.
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בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.3האם ניתן לפצל את הדרישה לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר משולב
ולציין דרישה לכל ביטוח בנפרד?
הבהרה:
הבקשה נדחית .עלינו לציין כי מדובר על פוליסות ייחודיות של מבטחים המותאמות לפעילות בתחום המחשוב .יחד עם
זאת יאושרו ויתקבלו גם ביטוחים נפרדים במידה ויחד הם עונים כל דרישות הביטוח.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.3נבקש להוריד את נושא חבות המוצר מביטוח האחריות המקצועית .ביטוח
אחריות משולב מוצר מבטח את פעילותנו בצורה נחותה מאשר ביטוח אחריות מקצועית לבדו המתאים יותר לסוג
השירותים אותם אנו מציעים בהצעה זו.
הבהרה:
הבקשה נדחית .עלינו לציין כי מדובר על פוליסות ייחודיות של מבטחים המותאמות לפעילות בתחום המחשוב .יחד עם
זאת יאושרו ויתקבלו גם ביטוחים נפרדים במידה ויחד הם עונים כל דרישות הביטוח.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.1 -נבקש להבהיר כי הביטוח המשולב יחול על אחריותה החוקית של החברה
ועובדיה בלבד .בהתאם לכך נבקש להוסיף את המילה "החוקית" לאחר המילה "אחריותו".
כן נבקש למחוק את נוסחי הפוליסות.
הבהרה:
הבקשה נדחית .הביטוח יחול לגבי "פעילות הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו"
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.1 -האם ניתן למחוק את הסעיף ולציין במקום זאת "הספק יבטח את אחריותו
המקצועית בגין יישום ,הטמעה ותחזוקה של יישום חיפוש ,כמפורט במסמך הדרישות ,בביטוח אחריות מקצועית –
?".Errors and Omissions
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.1 -בשורה הראשונה אחרי המלה " :בגין" יש למחוק את המלים :יישום הטמעה
ותחזוקה של יישום חיפוש ,כמפורט במסמך הדרישות ",ובמקומן יש לכתוב" :חבותו " .בהמשך בשורה השנייה אחרי
המלה ":בביטוח" יש למחוק המלים" :משולב לאחריות מקצועית ו" .בהמשך הסעיף אחרי המלים :חבות המוצר" יש
למחוק המליםCOMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY " :
; " POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRYובמקומן יש לכתוב" :נוסח פוליסה
חבות המוצר מפעלים של הראל  ," 2009בהמשך יש למחוק המליםELECTRONIC PRODUCTS AND " :
". SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE
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הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.2 -נבקש להבהיר כי הביטוח המשולב יחול על חבותה החוקית של החברה ועובדיה
בלבד .בהתאם לכך נבקש להוסיף את המילה "החוקית" לאחר המילה "הספק" ,ולמחוק את המילים "וכן הפועלים
מטעמו".
הבהרה:
הבקשה נדחית .הביטוח יחול לגבי "פעילות הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו".
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.2.1 -יש למחוק את מלוא הסעיף
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.2.1 -האם ניתן למחוק את המילה "הזנחה"?
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.2.2 -סעיף המתייחס לביטוח חבות מוצר ולאור הבקשה לפצל את הביטוחים ,האם
ניתן למחוק את הסעיף בפרק ביטוח אחריות מקצועית?
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.2.6מוצע למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.3.2מוצע לחליף את המילה וכל" במילים "לרבות חבותו בגין כל".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
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בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.3 -יש למחוק המלים" :לא יפחת מ ." -במקומן יש לכתוב" :בסך של".
הבהרה:
הבקשה נדחית; עם זאת יובהר בזה לעניין המילים "לא יפחתו מסך" כי גבולות האחריות בסעיף הביטוח הם רמת
המינימום שהספק מתבקש להציג ואין המזמין מקבע ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות לשיפוי של ביטוחי הספק.
הספק רשאי לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך לרכוש לאור חשיפתו לסיכונים ברי ביטוח
במסגרת עיסוקו  .לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות המינימום שצוינו בסעיף הביטוח כגבולות האחריות של
ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את חשיפתו לסיכונים ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו ,בתנאי שלא יהיו
נמוכים מהסך שצוין ,בסעיף הביטוח .יחד עם זאת יובהר כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות האחריות כפי
שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת ביטוחים  -האישור יתקבל.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.3.4 -נבקש להבהיר כי תקופת הגילוי תהיה לפחות  6חודשים ,ולא  12חודשים .בנוסף,
יש למחוק המלה" :לפחות"
הבהרה:
הבקשה נדחית .בביטוח  ITמקובלת תקופת  12חודשים.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.3.6מוצע להחליף את המילים "וכל הפועלים מטעמו" במילים "עובדיו
ומנהליו".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיפים  14.3.4עד  - 14.3.6האם ניתן למחוק את הסעיפים?
הבהרה:
כל הבקשות נדחות.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.4מוצע להחליף את המילים "בכל פוליסות" במילה "בפוליסות".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.4.1מוצע להוסיף בסיפא את המילים "בביטוח אחריות מקצועית משולב חבות
מוצר ובביטוח צד שלישי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ולעניין ביטוח חבות מעבידים היה וייקבע כי נושאת
בחובות מעביד כלפי עובדי הספק".
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הבהרה:
הבקשה נדחית .יירשם בכפוף להרחבת השיפוי כמפורט לעיל.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.4.1 -נבקש להבהיר כי הוספת הרשות לשם המבוטח כמבוטח נוסף תעשה בהתאם
להרחבות השיפוי בסעיפים  14.3 – 14.1לעיל .בהתאם לכך נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בהתאם להרחבות
השיפוי דלעיל".
הבהרה:
הבקשה מתקבלת.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  14.4.1עד סעיף  - 14.4.3האם ניתן למחוק את הסעיפים?
הבהרה:
כל הבקשות נדחות.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.4.2 -בשורה הראשונה אחרי המלים" :ביטול הביטוח" יש להוסיף ולכתוב " :במשך
תקופת הביטוח"
הבהרה:
הבקשה נדחית .ברור כי מדובר בתקופת הביטוח .אין המבטח רשאי לבטל את הכיסוי רטרואקטיבית לאחר שהסתיימה
תקופת הביטוח.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  - 14.4.2 -מוצע להחליף את הספרות " "60בספרות "."30
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  -14.4.6האם ניתן למחוק את הסעיף?
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -סעיף  - 14.5האם ניתן למחוק את סעיף "בנוסח המצורף כנספח ט'"?
הבהרה:
הבקשה נדחית.
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בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות  -בסעיף  - 14.6בשורה שלישית יש למחוק המלים" :העתקי הפוליסות המחודשות,
מאושרות וחתומות ע"י המבטח ,או"
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח א'  -הסכם התקשרות -סעיף  -14.6מוצע להחליף את המילים "מידי שנה בשנה" במילים "מידי תקופת ביטוח".
כן מוצע להחליף את המילים "שבועיים לפני סיום" במילה "בסיום".
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח ט' – ביטוח חבות המעבידים  -מוצע להחליף את המילה "ומועסקיו" במילים "המועסקים"
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח ט'  -חבות מעבידים –  – 2במקום "לא יפחתו מסך" להחליף ל"בסך" ,להוסיף בסוף השורה "שנתית".
הבהרה:
הבקשה נדחית; עם זאת יובהר בזה לעניין המילים "לא יפחתו מסך" כי גבולות האחריות בסעיף הביטוח הם רמת
המינימום שהספק מתבקש להציג ואין המזמין מקבע ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות לשיפוי של ביטוחי הספק.
הספק רשאי לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך לרכוש לאור חשיפתו לסיכונים ברי ביטוח
במסגרת עיסוקו  .לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות המינימום שצוינו בסעיף הביטוח כגבולות האחריות של
ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את חשיפתו לסיכונים ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו ,בתנאי שלא יהיו
נמוכים מהסך שצוין ,בסעיף הביטוח .יחד עם זאת יובהר כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות האחריות כפי
שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת ביטוחים  -האישור יתקבל.
בקשה:
נספח ט'  -חבות מעבידים  -4 -נבקש להבהיר כי הרחבת השיפוי בגין טענות בדבר חבות מעביד ,אינה חלה על קבלנים,
קבלני משנה ועובדים בשירותם ,ככל ואלה אינם נחשבים עובדי החברה.
בהתאם לכך נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל שייחשבו עובדי הספק".
הבהרה:
הבקשה נדחית .ראו הרחבה ו בפוליסת ביטוח חבות המעבידים תנאי ביט" .הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של
המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב למעבידם"...
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בקשה:
נספח ט'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -2 -להחליף את המילים " שלא יפחתו מסך  1,000,000דולר ארה"ב" ב"בסך
"₪ 4,000,000
הבהרה:
יתקבל כל סכום בשקלים שאינו נופל משערו היציג של הדולר .
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -5 -להוסיף בסיפא של הסעיף "למעט רכוש שפעלו או פועלים עליו
במישרין"
הבהרה:
הבקשה מתקבלת בכפוף לתיקון הבא ,במקום המילה "רכוש " יירשם "הפריט".
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב  -למחוק את " ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR
OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב מוצר מקצועית  -1 -מוצע להוסיף את המילים "כמפורט מטה" לאחר המילים "החוקית של
הספק" -2 .מוצע להוסיף את המילים "לרבות חבותו בגין" לאחר המילים "חבות הספק"2 .א -מוצע להוסיף את המילים
"שמקורה ב" לאחר המילים "אחריות מקצועית".
הבהרה:
כל הבקשות נדחות.
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב  -נבקש למחוק את נוסחי הפוליסות.
הבהרה:
הבקשה נדחית.
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב  - 2 -נבקש להבהיר כי הביטוח המשולב חל על חבותה החוקית של החברה ועובדיה בלבד.
בהתאם לכך נבקש להוסיף את המילה "החוקית" לאחר המילה "הספק" ,ולמחוק את המילים "וכן הפועלים מטעמו".
הבהרה:
הבקשה נדחית .הביטוח יחול לגבי "פעילות הספק ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו"
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בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב  - 4 -נבקש להבהיר כי תקופת הגילוי הינה לפחות  6חודשים ,ולא  12חודשים.
הבהרה:
הבקשה נדחית .בביטוח  ITמקובלת תקופת  12חודשים.
בקשה:
נספח ט'  -ביטוח משולב  – 5 -להוסיף בסיפא של הסעיף " למעט בגין חבות הרשות נירות ערך כלפי הספק"
הבהרה:
הבקשה מתקבלת.
בקשה:
נספח ט'  -כללי –  - 1נבקש להבהיר כי הוספת הרשות לשם המבוטח כמבוטח נוסף הינה בהתאם להרחבות השיפוי
בסעיפים  14.3 – 14.1להסכם .בהתאם לכך נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל "
הבהרה:
הבקשה מתקבלת.
בקשה:
נספח ט'  -כללי –  – 1להוסיף בסיפא של הסעיף " רק בגין מעשי ו/או מחדלי הספק"
הבהרה:
הבקשה נדחית .ירשם רק "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל"
בקשה:
נספח ט'  -כללי –  - 1מוצע להוסיף בסיפא את המילים ""בביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר ובביטוח צד
שלישי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ולעניין ביטוח חבות מעבידים היה וייקבע כי נושאת בחובות מעביד כלפי
עובדי הספק".
 -2מוצע להוסיף את המילים "במשך תקופת הביטוח" לאחר המילים "ביטול הביטוח" ולהחליף את הספרות ""60
בספרות "."30
הבהרה:
כל הבקשות נדחות.
בקשה:
נספח ט'  -כללי  - 2 -להחליף את המילה "ניתנה" במילה "נשלחה"
הבהרה:
הבקשה מתקבלת.
בקשה:
נספח ט'  -כללי  – 6 -להוסיף בסיפא של הסעיף " רק בגין שירותים שסופקו ע"י הספק"
הבהרה:
הבקשה נדחית .השירותים יכול ויסופקו על ידי "כל הפועלים מטעמו של הספק".
רחוב כנפי נשרים  ,22ירו שלים  95464טל02-6556555 02-6556444 02-6556565 :

22, Kanfe Nesharim St., Jerusalem 95464 Israel Tel:

פקסFax: 02-6513646 02-6513160 02-6513169 :

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
בקשה:
נספח ט'  -כללי  – 7 -למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" ,ולהוסיף בסיפא של הסעיף "מהדורת "2010
הבהרה:
הבקשה נדחית .יתאפשר גם מהדורת  2011או  2009למשל.

בקשה:
נספח ט'  -מאחר וביטוח אחריות מקצועית של המציע הינו מחו"ל ,ישנו נוסח קבוע באנגלית לאישור הביטוח ולכן
מבוקשת מחיקת סעיף ביטוח אחריות מקצועית מהנספח .המציע יספק אישור ביטוח כאמור בנפרד מיתר הביטוחים.
הבהרה:
הבקשה נדחית .אולם ירשם "היה הספק חברת בת ישראלית של חברה בינלאומית מוכרת ,על פי בקשת הספק למזמין
יתיר המזמין לספק למסור אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית הנערך ע"י חברת האם הבינלאומית בחברת ביטוח זרה
  CERTIFICATE OF INSURANCEכפי שיאושר על ידי המזמין שבו נכללים התנאים הבאים: .1הביטוח כולל את הספק כמבוטח נוסף;
 .2הביטוח מכסה אחריות שתוטל על המזמין כלפי צד שלישי בגין מעשה או מחדל של הספק;
 .3הביטוח כולל סעיף ביטול בהודעה מוקדמת של  60יום שתימסר למזמין;
 .4הביטוח כולל תנאי בדבר תחום טריטוריאלי וסעיף שיפוט בינלאומי) ,דין מקום שיפוט לפי
מקום הגשת התביעה( ,הכוללים גם את מדינת ישראל.

בברכה,
שים רסקין
סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע
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