רשות ניירות ערך
מכרז מס' 6/17
למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע

הבהרות ותיקונים למכרז
8.6.2017

.1

כללי
.1.1

בהתאם לסעיפים  6.3ו 23-למכרז מס'  6/17למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים
בתחום אבטחת המידע (להלן" :המכרז") ,להלן קובץ ההבהרות הראשון למכרז,
שעניינו הוספה של תנאי הביטוח .ועדת המכרזים תפרסם בהמשך קבצי הבהרות
נוספים.

.1.2

.2

יובהר ,כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

לוח הזמנים של הליך ההבהרות בנוגע לתנאי הביטוח
.2.1

כל אדם רשאי לפנות לוועדת המכרזים בנוגע לתנאי הביטוח המפורטים בקובץ
הבהרות זה .על הליך ההבהרות בנוגע לתנאי הביטוח יחולו תנאי סעיף  23למכרז,
בשינויים שלהלן:
2.1.1

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות בנוגע לביטוח:
19.6.2017

2.1.2

.2.2

המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה בנוגע
לביטוח.26.6.2017 :

שאר המועדים עומדים בעינם .יובהר כי המועד האחרון להגשת השגות או בקשה
להבהרות בנושאים אחרים מנושא הביטוח הוא כמפורט בסעיף  6.1.1למכרז.

.3

סעיף  21לחוזה
.3.1

במקום סעיף  21לחוזה ,נספח ב' למכרז ,יבוא:

"  .21ביטוח
הספק מתחייב להציג לרשות ניירות ערך את הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת מדינת
ישראל – רשות ניירות ערך כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות
לא יפחתו מהמצוין להלן:
 .21.1ביטוח חבות המעבידים
הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל
.21.1.1
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
.21.1.2

גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת

הביטוח.
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה
.21.1.3
ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך היה ונטען לעניין
.21.1.4
קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
ומועסקי נותן השירותים.

 .21.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.21.2.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות

כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
.21.2.2
(שנה).

גבולות האחריות לא יפחתו מ –  250,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח

.21.2.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של
.21.2.4
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם;
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ככל שייחשבו
.21.2.5
אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
 .21.3ביטוח אחריות מקצועית
.21.3.1

הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

.21.3.2

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה,
הפועלים
מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב  ,בקשר למתן שירותי ייעוץ כללי ושירותים
נוספים בתחום אבטחת המידע ,לרבות כתיבת נוהלי אבטחת מידע ,יועץ  ISOויעוץ להסמכת
 ,ISO27001סקר סיכונים ,ייעוץ למכרזים ולפרויקטים בתחום המחשוב ,יעוץ בדיקה והתאמה
לעמידה בסטנדרטים ובנהלים לאבטחת מידע ברשות ניירות ערך ,בהתאם למכרז וחוזה עם
מדינת ישראל – רשות ניירות ערך.
.21.3.3

גבולות האחריות לא יפחתו מ  1,000,000דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

.21.3.4

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
.21.3.4.1

מרמה ואי יושר עובדים;

.21.3.4.2
ביטוח;

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה

.21.3.4.3

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;

.21.3.4.4

אחריות צולבת  CROSS LIABILITYאולם הכיסוי לא יחול על

תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – רשות ניירות ערך;
.21.3.5

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – רשות

ניירות ערך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים
מטעמו.
 .21.4כללי
.21.4.1

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
לשם המבוטח יתווספו מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ,בכפוף
.21.4.1.1
להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה
.21.4.1.2
להם כל תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב
רשום לחשב רשות ניירות ערך.
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
.21.4.1.3
מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור
.21.4.1.4
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה
.21.4.1.5
בלעדית על הספק.
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את
.21.4.1.6
אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח
הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד
.21.4.1.7
שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט _____ (יש לציין את
השנה)" ,ובכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
.21.4.1.8
המבוטחות.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות

 .21.5העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור
לעיל ,יומצאו לרשות ניירות ערך עד למועד חתימת החוזה.
 .21.6הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות ניירות ערך וכל
עוד אחריותו קיימת ,יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח
תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך בתוקף.
 .21.7הספק מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או
אישור חתום על ידי המבטח על חידושן לרשות ניירות ערך לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת
הביטוח.
 .21.8אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל
פי חוזה זה ,ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי
כל דין ועל פי חוזה זה".

.4

אישור עריכת ביטוחים
.4.1

אישור עריכת הביטוחים יהיה בנוסח שלהלן.

.4.2

יובהר כי אין צורך לצרף את האישור על עריכת הביטוחים להצעה למכרז.

נספח ( )3לחוזה – אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
מדינת ישראל – רשות ניירות ערך

א.ג.נ,.

הנדון :אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________(להלן" :הספק") לתקופת
הביטוח מיום __________ עד יום ________________ בכל הקשור למתן שירותי ייעוץ כללי
ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע עבור רשות ניירות ערך ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת
ישראל  -רשות ניירות ערך ,את הביטוחים המפורטים להלן:
.1

ביטוח חבות המעבידים מס__________________________.
.1.1

אחריותו החוקית של הספק כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים.

.1.2

גבולות האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).

.1.3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
היה ויחשב כמעבידם;

.1.4

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך היה ונטען לעניין קרות
תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי
מעובדי ומועסקי הספק.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס_________________________.
.2.1

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי
גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.2.2

גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  250,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח,
(שנה).

.2.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

.2.4

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם;

.2.5

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ,ככל שייחשבו אחראים
למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

.3

ביטוח אחריות מקצועית מס_________________________.
.3.1

ביטוח אחריותו המקצועית של הספק בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

.3.2

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג
בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב  ,בקשר למתן שירותי ייעוץ כללי
ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע ,כולל כתיבת נוהלי אבטחת מידע ,יועץ ISO

ויעוץ להסמכת  ,ISO27001סקר סיכונים ,ייעוץ למכרזים ולפרויקטים בתחום
המחשוב ,יעוץ בדיקה והתאמה לעמידה בסטנדרטים ובנהלים לאבטחת מידע ברשות
ניירות ערך ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – רשות ניירות ערך.
.3.3

גבולות האחריות לא יפחתו מ  1,000,000דולר ארה"ב למקרה ותקופת הביטוח (שנה).

.3.4

הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
3.4.1

מרמה ואי יושר עובדים;

3.4.2

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

3.4.3

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;

3.4.4

אחריות צולבת  CROSS LIABILITYאולם הכיסוי לא יחול על תביעות
הספק כלפי מדינת ישראל – רשות ניירות ערך.

.3.5

הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

.4

כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
.4.1

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ,בכפוף
להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

.4.2

אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל-
רשות ניירות ערך ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.

.4.3

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף
אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות
ניירות ערך.

.4.4

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

.4.5

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

.4.6

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

.4.7

תנאי הכיסוי של הפוליסות אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו
מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט _____ (יש לציין את השנה)" ,ובכפוף
להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

.4.8

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________
תאריך

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

