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 CSOCושירות  SIEMלאספקת ותחזוקת מערכת  1/2019מכרז פומבי מס' 

 12/5/2019מענה לשאלות הבהרה, 

 

 של הסכם ההתקשרות 13נוסח חדש של סעיף  - 3נספח 

 נוסח הסעיף שלהלן מחליף את נוסח הסעיף המקביל בהסכם שצורף למסמכי המכרז המקוריים

 

  ביטוח .13

ע"י  בהתאם למפורט בהמשך סעיף זההספק מתחייב בזה לדאוג על חשבונו לכיסוי ביטוחי  .א

 . בישראל מבטח מורשה

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תכלול הפוליסה האמורה את הסעיפים הבאים: .ב

 טוח חבות מעבידיםיב .1

כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  .א

 ;המוחזקים

 ;דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח 5,000,000 בסךגבולות האחריות  .ב

הביטוח יורחב לשפות את מחב"א, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת  .ג

 מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

 )משולבת עם חבות מוצר( ביטוח אחריות צד שלישי .2

פי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל בביטוח אחריות כל אחריותו החוקית .א

 ;תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

 ;דולר ארה"ב 1,000,000 בסךלמקרה ולשנה  תמשולבאחריות גבול  .ב

 Cross Liability; –בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 ;רכוש מחב"א והאוניברסיטאות ייחשב רכוש צד שלישי .ד

לשפות את מחב"א והאוניברסיטאות ככל שייחשבו אחראים הביטוח יורחב  .ה

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 וחבות מוצר בפוליסה משולבת ביטוח אחריות מקצועית .3

  ;משולבתבפוליסה וחבות מוצר  אחריותו החוקית בביטוח אחריות מקצועית .א

 "יע שיסופקבמוצר  כשל/או ותכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית  הפוליסה .ב

הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה  כלבגין ועובדיו  של חבות/או והספק 

 ..מטעמו מי או הספק"י עממעשה, רשלנות, לרבות מחדל 

לשפות את מחב"א והאוניברסיטאות ככל שיחשבו אחראים הביטוח יורחב  .ג

 למעשה ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ;דולר ארה"ב 500,000 -בסךגבול האחריות למקרה ולתקופה  .ד

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ה
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 מרמה ואי יושר של עובדים; 

 אחריות צולבת; 

  חודשים 12 -הגילוי להארכת תקופת; 

 .אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב 

 ביטוח ציוד אלקטרוני כולל תחזוקה לפי ערכי כינון, ככל שיהיה ציוד כזה. .4

ביטוח שיחזור נתונים וביטוח הוצאות תפעול נוספות למקרה של אובדן, אבדה או  .5

 .מהיקף ההתקשרות לשנה אחת 25%בגבולות  תקלה

 יסת הביטוח יכללו התנאים הבאים:בפול .ג

 .מחב"א והאוניברסיטאותלשם המבוטח תתווספנה כמבוטחים נוספים:  .1

 תוקף אלא כל אחד הצדדים לא יהיה להםע"י  הביטוחבכל מקרה של צמצום או ביטול  .2

 .חב"אבמכתב רשום למיום  60אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 

ועובדיהם, ובלבד  מחב"א האוניברסיטאותהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב כלפי  .3

 .ם מחב"אאו מי מטעעובד מחב"א במקרה של נזק בזדון ע"י שהוויתור לא יחול 

ולמילוי כל החובות עבור הפוליסות הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיה  .4

 ל המבוטח על פי תנאי הפוליסה.המוטלות ע

 השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה תחול בלעדית על הספק.ה .5

כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  .6

, והביטוח הוא בחזקת ביטוח מחב"א והאוניברסיטאותביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 .הביטוחראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 

מצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד  אישור המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור לעילהעתק 

 ו'.  ממנו ומסומן נספח

 סעיף  זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 


