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 לחברת אקספו תל אביבלאיתור מבטח   03/03/2020שאלות הבהרה במכרז פומבי מס' הנדון: 

 . 4סדרת שאלות הבהרה מס'  המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ                                       

 

עדכונים  לאחר עיון בתיעוד המכרז שהומצא , הרינו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה לקבלת הבהרות/מידע/

 במסגרת המכרז הנ"ל:

המסמך או הנספח אליו  מס"ד

 מתייחסת ההברה

 תשובת אקספו  נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

נוהל המכרז ותנאים  .1

 כללים

נבקשכם להסיר סעיף  6.2סעיף  6פרק 

 זה.

, מדובר ללא שינוי 

 בתנאי סף !

 

נוהל המכרז ותנאים  .2

 כללים

 תקופת הביטוח

 13.4סעיף  13פרק 

נבקשכם לאשר את 

המשפט: ניסיון 

 60%תביעות שעולה על 

 מדמי הביטוח.....

בסיפא של הסעיף 

נבקשכם לאשר את 

השינוי להלן: "שתינתן 

יום טרם  60לפחות 

סיום שנת הביטוח, לפי 

 העניין"

 ללא שינוי 

 

נוהל המכרז ותנאים  .3

 כללים

שינויים תיקונים 

ובחירת ההצעה 

סעיף  14פרק  -הזוכה

14.6 

נבקש את אישורכם 

להסיר את הסיפא של 

הסעיף החל מהמילה 

 "ו/או שלא לבחור.... :

 .ניתנה תשובה

שאלות  בסדרת

 . 2שאלה   1הבהרה 

נוהל המכרז ותנאים  .4

 כללים

תנאים ביטוחים 

סעיף  16כללים פרק 

16.6  

נבקש את אישורכם 

להוספת המילה 

הסופיים לאחר המילה 

 "מדוחותיהם."

 בל מקו

נוהל המכרז ותנאים  .5

 כללים

תנאים ביטוחים 

סעיף  16כללים פרק 

16.22 

נבקש את אישורכם 

 למחוק את הסעיף

 ללא שינוי

נוהל המכרז ותנאים  .6

כללים תנאים ביטוחים 

 כללים 

תנאים ביטוחים 

סעיף  16כללים פרק 

16.23 

נבקשכם לאשר את 
הסעיף כדלקמן : 

"הסדר ניהול תביעות 
עפ"י  המוצע בזה

פוליסות מס' ועד לסך 

 ללא שינוי



השתתפות עצמית 
 בסך...

מתווה ניהול "
חל בכל  התביעות

 80%עד  תביעה 
ההשתתפות גובה מ

באמצעות  העצמית
 .מוסכם משרד עו"ד

מעניקה  המבטחת
למשרד גיבוי מלא 

לצורך ניהול  המוסכם
התביעות כך שהיה 
ותביעה שהוערכה 

לכתחילה מתחת מ
, שתתפות העצמיתלה

יות  בשל התפתחו
ו/או באופן בלתי צפוי 

יחול שינוי בהערכת 
הכספית  הסיכון

חצה את רף שת
, השתתפות העצמיתה

המשרד המוסכם 
יפעל להעביר את כל 

התכתובות בתיק 
לרבות דוחות חקירה 

וכל תיעוד אחר 
לצורך פתיחת תביעה 

, וזאת על מבטחתב
את  משיךמנת לה
באמצעות  הטיפול

 המשרד המוסכם
 תעניק המבטחתו

 תוךביטוחי  כיסוי
 טענה כל על ויתור
ו/או  ידיעה אי בדבר

 "שיהוי בהודעה.
נוהל המכרז ותנאים  .7

 כללים

סעיף  17המבוטח פרק 

17.2  

נבקש לקבל הבהרה 

בנוגע לתחנות דלק, 

פירוט העיסוק מס' 

 תחנות דלק כתובות.

חברת פז מפעילה 

את תחנת הדלק 

הקטנה, שצמודה 

לשטח החברה 

)לונה פארק( ואת 

התחנה הגדולה 

שממול, מכח מכרז 

 פומבי.

נוהל המכרז ותנאים  .8

 כללים

 25תוקף ההצעה פרק 

 25.1סעיף 

נבקש את אישורכם 

להוסיף בסיפא של 

הסעיף את המשפט : 

ובתנאי שלא חל שינוי 

במצב התביעות של 

 המבוטח.

 תשובה  ראה 

בסדרת  9שאלה ל

שאלות הבהרה 

 1מס' 

 



אש מורחב ואובדן  1נספח  .9

 1.1תוצאתי פרק 

 סכומי ביטוח ורכוש

נבקש לקבל הבהרה 

האם תשתיות נ.ר וכל 

הסיכונים נ.ר כלול 

בסכום הביטוח או מעל 

 סכום הביטוח.

סכום הביטוח בגין 

לא כלולו תשתיות 

של  בסכום הביטוח

 הרחבה  .המבנים 

הסיכונים  כלל

כלולה בסכומי 

  הביטוח .

אש מורחב ואובדן  1נספח  .10

 1.1תוצאתי פרק 

 סכומי ביטוח ורכוש

נקשכם לקבל  דוח 

שערוך לרכוש, וסקר 

מיגונים שניתן לצרף 

 למסמכי המכרז.

דוח שערוך וסקר 

חיתומי צורפו 

, למסמכי המכרז

 ראו  באתר אקספו.

ביטוח ציוד  7פרק  1נספח  .11

אלקטרוני שיורי 

לפוליסת האש  וכל 

 הסיכונים.

נבקש לקבל הבהרה 

האם סכומי הביטוח 

הינם עפ"י שווי הרכוש 

והאם קיימת רשימה 

 ופירוט.

קיימת רשימה 

 במסמכי המכרז

ביטוח שבר  10פרק  1נספח  .12

 מכני

נבקשכם לאשר 

השתתפות עצמית 

כדלקמן: לציוד שגילו  

 5%שנים:  10עד 

 5,000מהנזק מינימום 

  ₪ 20,000מקסימום  ₪

 10לציוד שגילו מעל 

מהנזק  5%שנים 

 ₪ 10,000מינימום 

  ₪ 30,000מקסימום 

 ללא שינוי

  



יצירות  11סעיף  1נספח  . 13

 אומנות

האם ניתן לקבל פירוט 

אמצעי המיגון במחסני 

 חברת גלובל.

 לא ניתן, ללא שינוי 

סעיף  5.17סעיף  5פרק  1נספח  .14

 ו'

נבקשכם לאשר הוספת 

משפט בסיפה של 

 2 -הסעיף: "משותף ל

 הפרקים."

 ללא שינוי

נבקשכם לאשר מחיקת   5.17סעיף  5פרק  1נספח  .15

הסעיף: למען הסר 

ספק כל ההרחבות.. 

 וכו'.

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליה  1נספח  .16

לביטוח נאמנות  סעיף 

5.2 

נבקשכם לאשר שינוי 

בסעיף "עובדים עבור 

המבוטח וברצף לפחות 

 חודשים." 6

 מאושר

דף רשימה לפוליסה  1נספח  .17

לביטוח ציוד 

אלקטרוני שיורי , 

 3סעיף 

נבקש אישורכם לשנות  

להיקף הכיסוי פוליסה 

לביטוח ציוד אלקטרוני 

במקום ביטוח כל 

 הסיכונים כספים.

מאושר ) טעות 

 סופר ( 

דף רשימה לפוליסה  1נספח  .18

לביטוח ציוד 

אלקטרוני כל 

 3הסיכונים  , סעיף 

נבקש אישורכם לשנות 

להיקף הכיסוי פוליסה 

לביטוח ציוד אלקטרוני 

ביטוח כל במקום 

 הסיכונים כספים.

מאושר ) טעות 

 סופר ( 

 

    

 

 

 

 

 

 


