כ"ג בתשרי תשפ"א
 11באוקטובר 2020
לכבוד
גב' לילי שמיין
רכז מכרזים בתאגיד
ה דון :תשובות הבהרה מכרז פומבי  12/2020לעריכת ביטוחי
תאגיד המים מי כרמל לתקופה שמיום1.12.20 :
מס"
ד

המסמך או ה ספח
אליו מתייחסת
ההבהרה
כללי

כללי

כללי

פרק וסעיף
רלב טיים

וסח השאלה
האם המבוטח:
 .1מבצע תחזוקה של צי ורות מים
וביוב?
 .2מ הל תחזוקה ותפעול של
מאגרים?
 .3האם התאגיד מספק שרותי ייעוץ
תמורת תשלום )תשלום שאי ו
חלק מהגבייה בגין מים
המסופקים על ידו?
ואם כן – מה הקיף ההכ סה
הש תית מפעילות זו?
 .4הצהרת הון  -מהן הוצאות
התאגיד המשמשות
לרכישה/שדרוג או שימור כסיה
)ש תי(
לפוליסת צד שלישי ואחריות מקצועית
ומוצר
ייתוסף חריג קורו ה וסייבר כמצורף

הכיסוי בכפוף לקיומם של אישורי רישוי
עסקים/אישור כיבוי אש ו/או כל אישור אחר
ה דרש ע"פ חוק  -כשהם בתוקף ובקיום כל
אמצעי המיגון /הבטיחות והאישורים
ה דרשים בכל אתר.
המבוטחים י קטו באמצעי זהירות סבירים
למ יעת מקרי ביטוח מכוסים.

תשובה
 .1כן
 .2כן
 .3לא .
 .4סך של  45-50מיליון  ₪לש ה )צפי .(2020

ללא שי וי .
יובהר כי ,יאושר אך ורק וסח "חריג
קורו ה" ו/או חריג סייבר" שאושר לכלל
שוק הבטוח בישראל ו/או לחברה המציעה
על ידי המפקח על הביטוח ) ,ככל שאושר
לפוליסות בע פים ספציפיים והומצאו
אסמכתאות לכך (.
ללא שי וי.
יובהר כי ,התאגיד י קוט באמצעי זהירות
סבירים למ יעת מקרי ביטוח מכוסים.
מקובל כי במידת הצורך ישלח סוקר
מהחברה המציעה ושיפורי המיגון ה דרשים
יבוצעו בתאום עם המבוטח.

כללי
ספח ב' –
יסיון
תביעות

במידת הצורך ישלח סוקר מהחברה ושיפורי
המיגון ה דרשים יבוצעו בתאום עם
המבוטח.
והל ביצוע עבודות בחום כמצורף במסמך
זה.
א לצרף יסיון תביעות כון להיום
מחברת הראל ומחברת מגדל
ומחברת מגדל כולל קבל ים

עמוד  – 7הצעת
מחיר

סעיף 8.3

עמוד  – 7תוקף
ההצעה

סעיף 10.2

הוראות למשתתפים
במכרז

עמוד  9סעיף
14.4

ת אים כלליים
החלים על כל
הביטוחים

סעיף 2.6

יתן לרכוש את כל הביטוחים כמקשה אחת .
אי ו מוכ ים לבטח את ביטוחי החבויות
בלבד.
מבקשת להוסיף :בכפוף לאישור המבטח

סעיף 2.17

מבקשת למחוק את המודגש:
לצורך חישוב.....
מבקשת להוסיף – בכפוף לאישור המבטח

סעיף 2.20
המבוטח

עמוד 13
סעיף 3.1

סכומי ביטוח
וגבולות אחריות

 - 1רכוש

השתתפות
עצמית
סעיף 1.7

מבקשת למחוק המילים ו/או  30יום מהיום
בו התקבלו הפוליסות בגזברות התאגיד ע"פ
המאוחר מב יהם.
בכפוף לאישור המבטח.

 .1סעיף  3.1לאחר המילה החלקית
מבקשת להוסיף:
שבו לתאגיד שליטה בשיעור של
 25%לפחות.
 .2סעיף  3.4מבקשת להוסיף:
כל ה "ל במסגרת הפעילות
המבוטחת לע יין אחריותם למעשי
או מחדלי המבוטח הראשי.
א לצרף רשימת האתרים הכוללת כתובות
וסכומי ביטוח בכל אתר
 1לאחר זקי טבע מבקשת להוסיף:
זקי טבע לתשתיות 10% :מה זק מי ימום
 100,000מקסימום  400,000לאתר.
אתר=שטח מעגלי ברדיוס  500מ' שמרכזו
יקבע ע"י המבוטח.

מקובל לע יין פוליסת עבודות קבל יות .
תערך פ יה למבטחים וככול וימסרו תשובות,
אזי התשובות יועברו למציעים .
ללא שי וי.
ללא שי וי .
אולם יובהר כי תיכלל אפשרות וספת
להארכה אחת בת  30יום .
מקובל כי המבטח לא יידרש לערוך ביטוח
חבויות בלבד.
במקום "  90יום " ירשם "  60יום " .
ללא שי וי.
יצוין בסיפא "האמור בכפוף לת אי
הפוליסות".
 1מקובל.

 2יובהר כי ,יצוין בסיפא "כל ה "ל במסגרת
ו/או בקשר עם הפעילות המבוטחת לע יין
אחריותם בגין ו/או בקשר למעשי ו/או
מחדלי המבוטח ו/או בגין הפועלים מטעמו"
מצורף דוח הסוקר בר פלד מים 1.7.2020
לצורכי מידע.
פירוט ורשימת האתרים הקיימים מצאים
ברשימה הקיימת אצל המבוטחים .
 1ההשתתפות העצמית המי ימאלית ב זקי
טבע לתשתיות תהיה . ₪ 100,000
 2מקובל

 – 2צד
שלישי

דף רשימה לפוליסה
לביטוח רכוש

סכומי ביטוח
השתתפויות עצמיות
לאירוע

 - 4חבות
מוצר
-5חבות
מעבידים
-9סחורה
בהעברה
תיאור
הרכוש
המבוטח-
סעיף 2.1
סעיף 2.3

סעיף 3.3
בריכות מים
סעיף 4.2
סעיף 4.4

הרחבות לפוליסה

בכותרת
סעיף 6.1
סעיף 6.3
סעיף 6.6

 2ובג יבה שלא בעקבות פריצה -להוסיף:
ממשרדי המבוטח.
השתתפות עצמית ₪ 100,000 :
מתשתיות ₪ 150,000
מבריכות ומאגרי מים – ₪ 250,000

ללא שי וי .

תאריך רטרואקטיבי-בכפוף לרצף ביטוח

מקובל .

סעיף  5.3תאו ת עבודה – יעודכן ל₪ 20,000-

ללא שי וי .

 9.1לאחר גבול האחריות להעברה להוסיף:
ולכל תקופת הביטוח
מבקשת אישורכם כי בריכות אגירה ,בריכות
וכיו"ב-יבוטח בתשתיות

ללא שי וי.

מבקשת להוסיף:
הפוליסה אי ה מכסה אובדן או זק לצ רת
ו/או הוצאות להחלפת חלקי צ רת או עלות
רכוש ש פגע מה וזלים/התבקעות הצ רת,
כאשר גורם ה זק אי ו פגיעה חיצו ית,
פתאומית ובלתי צפויה.
זקים עקב התבלות וחלודה אי ם מכוסים
)סעיף  (2.1יעודכן ל)-סעיף (2.3
מבקשת להוסיף:
זקי טבע לתשתיות 10% :מה זק מי ימום
 100,000מקסימום  ₪ 400,000לאתר
מבקשת להוסיף :ממשרדי המבוטח
להוסיף:
והם כלולים בסכומי הביטוח וסה"כ למקרה
ולתקופה.
מבקשת לעדכן ל1,000,000-
להוסיף :למעט בגין חוות דעת גדית
הרחבה זו לא תחול על צ רת ביוב ו/או יקוז
ו/או צ רת מים.

ללא שי וי.

ללא שי וי .
מקובל כי זקים לצ רת עקב התבלות
וחלודה כאשר גורם ה זק אי ו פגיעה
חיצו ית ,פתאומית ובלתי צפויה אי ם
מכוסים.
ללא שי וי.
ההשתתפות העצמית המי ימאלית ב זקי
טבע לתשתיות תהיה .₪ 100,000
ללא שי וי .
יובהר כי קיים פירוט בסעיף  7.1בעמוד 21
לא מקובל .
הכיסוי הי ו בהתאם לת אי וסח פוליסת
"ביט" .
לא מקובל .
לא מקובל .
מקובל כי זקים לצ רת ביוב ו/או יקוז ו/או
לצ רת מים ,עקב התבלות וחלודה כאשר
גורם ה זק אי ו פגיעה חיצו ית ,פתאומית
ובלתי צפויה אי ם מכוסים.
יצוין כי מערכות ה יקוז הציבוריות אי ן
באחריות מי כרמל אלא באחריות עירית
חיפה.

סעיף 6.11

מבקשת לקבל מידע לגבי הרכוש

סעיף 6.12

 1ציוד מיוחד-איזה ציוד?
 2האם כלול בסכום הביטוח?

שי ויים ותוספות
ל וסח פוליסת ביט

סעיף 6.13
סעיף 6.14
סעיף 6.16

לעדכן ל₪ 2,000,000-
מבקשת להוסיף :מקסימום ₪ 1,000,000
מבקשת להוסיף:
 10%מה זק מקסימום ₪ 2,000,000
מבקשת להוסיף בשורה האחרו ה לאחר
המילה למקרה -ולתקופה
הרחבה לכל הסיכו ים:
הרחבה זו לא תחול על צ רת ביוב ו/או יקוז
ו/או צ רת מים.

סעיף 7.5
סעיף 7.6

מבקשת לבטל הסעיף
 1בשורה הראשו ה לאחר המילים הוצאות
הוצאות וספות להוסיף:
הכרחיות

עמוד -21
סעיף 7.1
סעיף 7.3

כון לעכשיו לא ידוע על מוצגים ותערוכות.
הכיסוי הי ו במסגרת הרחבות ביטוח הרכוש
על בסיס זק ראשון .
 1סעיף  7.5במפרט ביטוח הרכוש כולל
פירוט אודות הציוד המיוחד.
 2הכיסוי הי ו במסגרת הרחבות ביטוח
הרכוש על בסיס זק ראשון.
ללא שי וי .
ללא שי וי.
ללא שי וי .
מקובל .
מקובל כי זקים לצ רת ביוב ו/או יקוז ו/או
לצ רת מים ,עקב התבלות וחלודה כאשר
גורם ה זק אי ו פגיעה חיצו ית ,פתאומית
ובלתי צפויה אי ם מכוסים.
יצוין כי מערכות ה יקוז הציבוריות אי ן
באחריות מי כרמל אלא באחריות עירית
חיפה.

סעיף 7.7
סעיף 7.9

 2ולעדכן עד ₪ 1,000,000
להוסיף :מקסימום  ₪ 50,000לפריט
ו 500,000-למקרה ולכל תקופת הביטוח.
לעדכן ל 10%-מה זק מקסימום 2,000,000

סעיף 7.11

שורה  3לאחר יקוז או צ רת מים להוסיף:
ו/או הוצאות להחלפת חלקי צ רת
ושורה אחרו ה למחוק ולציין-
מהתבלות וחלודה כאשר גורם ה זק אי ו
פגיעה חיצו ית פתאומית ובלתי צפויה.

סעיף 7.12

מבקשת למחוק המילים:
"ה ובע אך ורק כתוצאה מהתבלות הדרגתית
ללא אירוע תאו תי חיצו י".
מבקשת לבטל
להוסיף:

סעיף 7.13
סעיף 7.17

ללא שי וי .
 1מקובל.
 2ללא שי וי .

ללא שי וי .
ללא שי וי.
ללא שי וי .
מקובל כי ,זקים עקב התבלות וחלודה
כאשר גורם ה זק אי ו פגיעה חיצו ית,
פתאומית ובלתי צפויה אי ם מכוסים.
יצוין כי מערכות ה יקוז הציבוריות אי ן
באחריות מי כרמל אלא באחריות עירית
חיפה.
ללא שי וי .
ללא שי וי .
ללא שי וי .

סעיף 7.18

עד לסך של  ₪ 100,000למקרה ולכל תקופת
הביטוח.
לאחר המילה למקרה להוסיף:
ולכל תקופת הביטוח
לש ות ל 1,000,000-ובמקום הגבוה  -ה מוך

ימחק  ₪ 2,000,000וירשם . ₪ 1,000,000

סעיף 7.21
סעיף 7.22

לעדכן ל500,000-
במקום חצרי לש ות ל-משרדי

ללא שי וי.
ללא שי וי .

סעיף 2
חבותו של
המבוטח

 .1שורה  5-במקום ו/או על ידי
לש ות ובגין
.2בסוף הפסקה להוסיף :הקשורה לעיסוקו
של המבוטח ואשר כלול בסכום ביטוח
הרכוש המבוטח.
 ₪ 100,000 .1מתשתיות ₪ 150,000
מבריכות ומאגרי מים – 250,000
₪
 .2מבקשת להוסיף :במקרה וקורה
זק באותו אתר בו היה זק בש ה
שלפ י כן והובהר כי סיבת ה זק
הקודם לא טופלה וה זק ה וכחי
היה יכול להיות מופחת לו היה
טיפול ,יחול אקסס כפול
סעיף  – 7.1לבטל את הסעיף,
הכיסוי ע"פ פוליסת חבות מוצר /מקצועית
 1סעיף  - 7.2למחוק המילים ו/או מי
מטעמה
 2ובסוף להוסיף לכל תקופת הביטוח.
סעיף  – 7.3למחוק המילים:
אפליה ,פי וי מוטעה
סעיף  – 7.4למחוק  2שורות אחרו ת מ-
יובהר כי אי תשלום דמי ביטוח"....חייב
בתשלום"
סעיף  – 7.6לבטל – לא קשור לעיסוקו של
המבוטח
סעיף  – 7.13בכפיפות לאמור בביט
סעיף  – 7.14האם המבוטח מפעיל
כטת"במים?

 1ללא שי וי .
 2ללא שי וי .

סעיף 7.19

דף רשימה לפוליסה
לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

השתתפות
עצמית

 -7הרחבות
לפוליסה

דף רשימה לביטוח
אחריות מקצועית

שם המבוטח

מבקשת להוסיף :ביחס למבוטחים ה וספים
שאי ם המבוטח הראשי ו/או מ הליו ו/או
עובדיו ,הרחבת שם המבוטח הי ה בכפוף
לע יין מעשה ו/או מחדל של המבוטח הראשי

מקובל .

 1ללא שי וי .
 2ללא שי וי .

ללא שי וי .
 1ללא שי וי .
 2מקובל .
ימחקו המילים "פי וי מוטעה"
ללא שי וי .
ללא שי וי .
מקובל .
שלילי .
ללא שי וי.
יובהר כי בהגדרת המבוטח בעמוד  13סעיף
 3.4יצוין בסיפא "כל ה "ל במסגרת ו/או
בקשר עם הפעילות המבוטחת לע יין

חבותו של
המבוטח

.1
.2
.3

.4
.5

השתתפות
עצמית
תאריך
רטרואקטיבי
 – 9היקף
כיסוי

-10שי ויים
בת אי
פוליסת
אחריות
מקצועית

בשורה הש ייה-למחוק המילים
ו/או על ידי ולהוסיף:
ואחריותו השילוחית בגין
שורה שלישית-למחוק המילים
ו/או בקשר עם ו/או
שורה שישית-לאחר המילים מכל
סוג ותאור להוסיף:
הקשורים לעיסוקו של המבוטח
הראשי
שורה לפ י אחרו ה בפסקה הש יה
– לאחר המילים לרבות אחריות
להוסיף " :המבוטח הראשי"
בסוף הפסקה להוסיף :כל ה "ל
הקשורים לעיסוקו של המבוטח
הראשי.
100,000
בכפוף לקיום רצף ביטוחי

ע"פ פוליסה לביטוח א.מ .של חברת ו
מהדורת  2019על כל הרחבותיה ו ספחיה

אחריותם בגין ו/או בקשר למעשי ו/או
מחדלי המבוטח ו/או בגין הפועלים מטעמו".
 1ללא שי וי .
 2ללא שי וי.
 3לאחר המילים "מכל סוג ותאור " יצוין "
הקשורים לעיסוקו של המבוטח ו/או חבותו
כאמור לעיל וכדלקמן ".
 4ללא שי וי.
 5יצוין בסיפא בשורה האחרו ה " בגין
אחריות הקשורה לעיסוקו של המבוטח ו/או
חבותו כאמור לעיל ".

ללא שי וי.
מקובל .
מקובל כי ה וסח הבסיסי של פוליסת
אחריות מקצועית יכול שיהיה וסח חברת
הביטוח המציעה המעודכן והמאושר על ידי
המפקח על הביטוח  ,ככל שלא יפחת
מהכיסוי המפורט במסמכי המכרז לע יין
אחריות מקצועית לרבות השי ויים
המבוקשים.
 1מקובל

.1

בכותרת הסעיף להוסיף:
גבול האחריות מטה כלול בגבול
האחריות של הפוליסה ואי ו
ב וסף לו.

.2

סעיף  10.1ו 10.2-בהתאם
לפוליסה של חברת ו

 4בסעיף  10.4וסעיפים  10.6ועד 10.10
ימחקו המילים "לא יפחת מ ".

.3

 10.5למחוק המילים:
תקופת הגילוי הי ה דו צדדית
סעיף  10.4וסעיפים  10.6ועד 10.10
במקום המילים לא יפחת מסכום
– יצוין עד סך

 5ללא שי וי.

.4

 2ללא שי וי.
 3ללא שי וי.

 6מקובל .

אחריות מוצר

שם המבוטח

חבות
המבוטח

חבות מעבידים

כספים בכספת
ובהעברה

תאריך
רטרואקטיבי
השתתפות
עצמית
שם המבוטח

העובדים
המבוטחים
השתתפות
עצמית
סעיף 2.1
סעיף 2.2

דף רשימה לביטוח
אמ ות

גבולות
אחריות
הרחבות
מיוחדות
שם המבוטח

 .5סעיף  - 10.11לבטל
 .6סעיף  10.12לאחר המילה באיחור
להוסיף :אך תוך זמן סביר
 .7סעיף  10.13לאחר המילה בתוקף
להוסיף :באיילון
ולמחוק את יתר המשפט עד
הסוף.
 .8סעיפים  10.15ועד  - 10.19לבטל
מבקשת להוסיף :ביחס למבוטחים ה וספים
שאי ם המבוטח הראשי ו/או מ הליו ו/או
עובדיו ,הרחבת שם המבוטח הי ה בכפוף
לע יין מעשה ו/או מחדל של המבוטח הראשי

לאחר המילה – הטריטוריאליים להוסיף :
של מי כרמל ולאחר המילים בגין מוצרים –
למחוק את המילה  -ועבודות
בכפוף לקיום רצף ביטוחי

 7לאחר המילה "בתוקף" ירשם "אצל
המבטח" .
 8ללא שי וי.

ללא שי וי .
יובהר כי בהגדרת המבוטח בעמוד  13סעיף
 3.4יצוין בסיפא "כל ה "ל במסגרת ו/או
בקשר עם הפעילות המבוטחת לע יין
אחריותם בגין ו/או בקשר למעשי ו/או מחדלי
המבוטח ו/או בגין הפועלים מטעמו" .
ללא שי וי.
מקובל.

100,000

ללא שי וי .

להוסיף :כל אלה היה וייחשבו כעובדי
"המבוטח הראשי"

ללא שי וי .
יובהר כי בהגדרת המבוטח בעמוד  13סעיף
 3.4יצוין בסיפא "כל ה "ל במסגרת ו/או
בקשר עם הפעילות המבוטחת לע יין
אחריותם בגין ו/או בקשר למעשי ו/או מחדלי
המבוטח ו/או בגין הפועלים מטעמו".
מקובל .

מבקשת להוסיף :בת אי שכלולים בשכר
העבודה ובמס' העובדים המצוין בסעיף 5
בתאו ת עבודה לעדכן ל– 20,000

ללא שי וי .

מבקשת למחוק ו/או מטעמה

ללא שי וי .

מבקשת למחוק ו/או שליחים מטעמו ו/או
חברות להעברת כספים
 ₪ 200,000משותף לכספים בכספת
ובהעברה?
מבקשת לבטל סעיף 7.6

ללא שי וי .

ללא שי וי .

מי כרמל בע"מ – "המבוטח הראשי" בלבד

ללא שי וי .

מקובל.

ציוד אלקטרו י

סעיף 4
סעיף 6

בכפוף לקיום רצף ביטוחי
 – 6.2לא ברור מה סעיף 5.2
1
 – 6.3בשורה  3לאחר המילה בתאגיד
2
להוסיף :לתקופה של ש ה לפחות
 – 6.4להוסיף :למעט בגין חוות דעת
3
גדית

סכומי
ביטוח

 1האם שיורי?
האם כולל מחשבים יידים ואם כן על סך
כמה?

השתתפות
עצמית

היקף
הכיסוי
 – 5שי ויים
ותוספות

דף רשימה לביטוח
סחורה בהעברה

גבולות
אחריות
שי ויים
ותוספות
ל וסח ביט

רעידת אדמה ו זקי טבע  -כמקובל

מצוין על בסיס פ .לביטוח ציוד אלקטרו י
א לתקן לפוליסה לביטוח צ .אלקטרו י
ע"פ ת אי ביט 2016
 5.1להוסיף :למעט בכלי רכב לא מאויש

 5.2להוסיף :ובכל מקרה לא יותר מסכום
הביטוח המצוין בפוליסה
 5.4להוסיף :וסה"כ לתקופת הביטוח
להוסיף וסה"כ לתקופת הביטוח
 1בסעיפים  7.2ו 7.7-להוסיף:
ובלבד שחצרי המבוטח מגודרים וסגורים
וקיימת שמירה בשער

יובהר כי בהגדרת המבוטח בעמוד  13סעיף
 3.4יצוין בסיפא "כל ה "ל במסגרת ו/או
בקשר עם הפעילות המבוטחת לע יין
אחריותם בגין ו/או בקשר למעשי ו/או מחדלי
המבוטח ו/או בגין הפועלים מטעמו".
מקובל.
 1סעיף  6.2ימחק .
 2מקובל  /כמו כן יובהר כי ,הפוליסה
מורחבת לכסות מקרה ביטוח על ידי
המועסק על ידי התאגיד אשר משכורתו
משולמת על ידי עיריית חיפה
 3ללא שי וי.
 1הפוליסה שיורית על פי סעיף  3.1בפוליסת
כה"ס ציוד אלקטרו י מהדורת ביט  2016של
"כלל" .
 2הביטוח כולל כהרחבת כיסוי ,כיסוי
למחשבים יידים כמפורט בסעיף  5.1במפרט
הביטוח .
ההשתתפות העצמית לע יין זקי טבע
ורעידת אדמה תהיה כפי שכלול ב וסח
פוליסה לביטוח כה"ס ציוד אלקטרו י
מהדורת ביט  2016של "כלל".
יובהר כי סכומי המי ימום והמקסימום יהיו
בהתאם להשתתפות העצמית בפוליסת
הרכוש .
ללא שי וי.
יובהר כי הכיסוי בכלי רכב שאי ו מאויש
יהיה בכפוף לכך כי המחשב ה ייד ו/או
הציוד היו עולים בתא המטען או בתא
הכפפות .
מקובל.
מקובל .
ללא שי וי.
 1בסעיפים  7.2ו 7.7-יצויין בסיפא "ובלבד
שהח יו ים מגודרים וסגורים".
 2מקובל .

 2סעיפים  7.3ועד  - 7.6לבטל

דף רשימה לפוליסה
שבר מכ י

הרכוש
המבוטח

 .1א הבהרה לסכום הביטוח לעומת הסכום
בטבלה-אין התאמה
 .2א לצרף רשימה מעודכ ת של הציוד קיים
 .3א להשלים בטבלה את ש ת הייצור
 .4הכיסוי יהיה לציוד שגילו עד  10ש ים או
כזה שעבר שיפוץ במהלך עד  10ש ים
אחרו ות

מפרט לביטוח
עבודות קבל יות

המבוטח

סעיף  1.1לאחר המילים )מכל דרגה(
להוסיף :המעורבים בעבודת הפרויקט
מהדורת איילון 2016

וסח
הפוליסה

השתתפות
עצמית

סעיף  5.2פרק ב' )צד שלישי( תביעות שיבוב
של המל"ל יעודכן ל100,000 -
זק עקיף מפגיעה בכבלים....
יעודכן ל-אך לא פחות מ ₪ 100,000-ולא
יותר מ ₪ 350,000-למקרה.

 1ללא שי וי
 2הרשימות של הציוד לביטוח מצורפות
למסמכי המכרז ולמפרט ביטוח שבר מכ י.
 3יושלם לאחר עריכת הביטוח עם דרישה
מאת המבטח ולפי הצורך.
 4ללא שי וי .
מקובל .
מקובל כי ה וסח הבסיסי של פוליסת
העבודות הקבל יות יכול שיהיה וסח חברת
הביטוח המציעה המעודכן והמאושר על ידי
המפקח על הביטוח  ,ככל שלא יפחת
מהותית מהכיסוי המפורט במסמכי המכרז
לע יין פוליסת העבודות הקבל יות לרבות
השי ויים המבוקשים.
ללא שי וי.
ללא שי וי.

