
 

 חתימה וחותמת: __________________________________

  2021בפברואר  08

  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גישה לאינטרנט עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 202106/מכרז מס' 

 מסמך הבהרות 

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ 

  יים והבהרות, כפי שיפורט להלן."(, על שינוהחברה)להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי 

  מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

 ההליךמסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המחייבים. יש לצרף  המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

מס' 

 שאלה

 כותרת

 המסמך

 במכרז

מס' הסעיף 

במסמך 

 המכרז

 מענה השאלה פירוט

 –מסמך א'  1

הזמנה להציע 

 הצעות

3.3 
כי המציע הינו בעל רשיון מבוקש להבהיר 

אחוד ממשרד התקשורת, הכולל זכות להספקת 

 2שירותי גישה לאינטרנט. מבוקש כי יצורפו 

עמודים ראשונים, ולא כל החוברת אשר 

 מפורסמת גם באתר משרד התקשורת.

 .הבקשה מתקבלת

 

למסמך א'  3.3. במקום האמור בסעיף 1

 יבוא:

המציע הוא בעל רישיון מיוחד למתן "

רותי גישה לאינטרנט או בעל רישיון שי

כללי אחוד המתיר לו לספק שירותי 

גישה לאינטרנט, שהוענק לו על ידי 

 ".משרד התקשורת

  

. המציע רשאי לצרף את שני העמודים 2

 יצרף ברישיון. נוסף על כך,הראשונים 

המעידים  ברישיון עמודים העתקי המציע

 .היקף הרישיון ותוקפועל 

 –מסמך א'  2

מנה להציע הז

 הצעות

נבקש להפחית את פירוט הלקוחות לטובת  (1) 3.9

 50לקוחות. דרישה לפירוט  10עמידה בסע' ל 

ברוחב  ISPלקוחות אינה הגיונית, שירות 

100M הוא שירות סטנדרטי היום 

 הבקשה מתקבלת חלקית. 

למסמך א', במקום האמור  3.9בסעיף 

 ( יבוא:1האמור בפסקה )

לקוחות עסקיים  15 -"המציע מספק ל

לפחות, שירותי גישה לאינטרנט, בקצב 

לפחות, על גבי קו   mbps 100של

 "סימטרי.

 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 –מסמך א'  3

הזמנה להציע 

 הצעות

11.5 
מליצים והמידע ממבוקש להוסיף כי פרטי ה

האמור יישאר חסוי בכל מקרה וחל איסור 

להעברתו לצד ג' כלשהו, לרבות למציעים 

 אחרים.

 למסמך א. 17סעיף  ראוהבקשה נדחית. 

 –מסמך א'  4

הזמנה להציע 

 הצעות

17.3 
מבוקש לסייג כך שטרם התרת עיון, תועבר 

החלטת הועדה למציע ותעוכב עד להחלטת 

פי -ערכאה מוסמכת בהליך העומד לזכותו על

 .כל דין

 הבקשה נדחית.

 –מסמך א'  5

הזמנה להציע 

 הצעות

19.3 
לכל מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף "בכפוף 

 .דין"

 הבקשה נדחית.השאלה אינה ברורה. 

-(1מסמך א) 6

 ד'

 
מבוקש למחוק את ההתחייבות להודיע על 

שינוי בפרטים, מאחר ואין יכולת לדעת בכל 

רגע נתון על שינוי בפרטים )כגון היקף קווים( 

ו/או לקשור בין השינוי לבין ההצעה במכרז 

 במערכות המציע.

 הבקשה מתקבלת.

', הסיפה ד-(1עד א) 'א-(1במסמכים א)

בהצהרת המציע המתחילה במילים 

"הריני מתחייב" ומסתיימת במילים 

 תימחק. –"מהפרטים שמסרתי" 

7 
 (5מסמך א)

7 
מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה 

המלא של החברה" שהינו מדד סוביקטיבי 

שאינו נהוג בחוזים ובמתן שירותים אלו. 

חובות לפי המכרז לחילופין, מובהר כי עמידה ב

 תחשב כעמידה בתנאי.

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ב'  8

 מפרט

 השירותים

נבקש לאשר כי אתר "משרדי החברה" המוזכר  1.1

, תל 40בסעיף הנ"ל נמצא בכתובת יצחק שדה 

אביב. או לחילופין נבקש לקבל כתובת 

 גאוגראפית עדכנית. 

וסעיף  2.2ראו סעיף הבקדה נדחית. 

 למסמך א'. 2.3.1

 -מסמך ב'  9

 מפרט

 השירותים

נבקש להבהיר את הבקשה לשרידות. האם כל  1.1

קו צריך להיות מגובה על ידי קו תמסורת 

 נוסף? 

על הזוכה להתקין שני קווי תמסורת, 

אחד עבור כל אתר, כאשר הקו במשרדי 

החברה בת"א ישמש כגיבוי לתמסורת 

קיימת למטרות שרידות, והכל בהתאם 

 .למסמך ב' 1.1-1.2לאמור בסעיפים 

 

 -מסמך ב'  10

 מפרט

 השירותים

מסדרת  CISCOנבקש להבהיר כי נתבי  1.2

הנדרשים במכרז אינם תומכים  1100ה

. לכן עבור Mbps 100/100בקצבים מעל 

בסע'  Mbps 500/500-ו 200/200חלופות 

 ISRנדרש לאפיין נתב מסדרה  1.1.4ו  1.1.3

43XX  או מתגL3  כגוןCisco Catalyst 

C3560 Type. 

 1.1.4-ו 1.1.3עבור חלופות בסעיפים 

-ו 200/200ובהם קצב מהירות של 

500/500 Mbps    בהתאמה, על המציע

או  ISR 43XXלאפיין נתב מסדרה 

 Cisco Catalyst מסוג L3מתג 

C3560 Type  . 

 1.2בהתאם לדרישה הקבועה בסעיף 

לספק רישיונות למסמך ב', על המציע 

 .תבים האמוריםהתואמים את הנ

 –נוסף על האמור, בהתאם למסמך ג'  

על המציע להציע  -טופס הצעת מחיר  



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

  את הצעתו בהתאם לנתבים האמורים.

 -מסמך ג' נוסח עדכני של מצ"ב 

. על המציע להגיש טופס הצעת מחיר

את הצעת המחיר על גבי הטופס 

 העדכני.

 

 -מסמך ב'  11

 מפרט

 השירותים

ה קו קיים מדובר בסעיף נבקש להבהיר באיז 1.2

 זה. 

 של הקו ? ISPא. מי ספק 

או  PIב. האם על הקו מנותבות כתובות מסוג 

PA ? 

 ג.  מה רוחב הפס של הקו הראשי ?

( firewallד. איזה סוג ציוד קצה )כגון נתב/

מחובר לקו זה ומי הוא הגוף האחראי על 

 ניהולו. 

 א . הספק הנוכחי הוא חברת סלקום.  

 PAכתובות מסוג  מנותבות ב. על הקו

 למסמך ב'. 1.4כנדרש בסעיף 

ג. באתר החברה קיים קו במהירות של 

100 Mbps  שכולל שרותISP . יחד עם

זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות 

לבחור ברוחב פס אחר בהתאם לאמור 

 למסמך ב'. 1.1בסעיף 

ציוד הקצה הוא מסוג נתב ומסוג ד. 

firewall. ,רת ספק התמסו הזוכה

אחראי על ניהולו של  ,ISP -ושירותי ה

  ציוד הקצה.

 -מסמך ב'  12

 מפרט

 השירותים

הנדרשות  LANנבקש להבהיר כמות מבואות  1.2.1

 .על גבי הנתב

 לכל אתר. LANת ומבוא 4 ותנדרש

 -מסמך ב'  13

 מפרט

 השירותים

נבקש להבהיר כי חברת סלקום תהיה אחראית  1.7

מסגרת מכרז זה ב נרכשעל התקנת ציוד אשר 

בלבד. התקנת כל ציוד נוסף אשר לא נרכש 

כחלק ממכרז זה תבחן בנפרד ותועבר הצעת 

 מחיר בהתאם לכך. 

המציע  –למסמך ב'  1.7כאמור בסעיף 

יהיה אחראי על הספקת והתקנת הציוד 

 הדרוש לצורך מתן השירותים.

בכל הנוגע לשינויים בסל השירותים או 

מים דרישה לקבלת שירותים משלי

 6.2-6.3נבקש להפנותכם לסעיפים 

 למסמך ב'.

 -מסמך ב'  14

 מפרט

 השירותים

נבקש להבהיר כי מושג "מרכזיות" בסעיף זה  3.1

 .ISPשל ספק  POPמתייחס לאתרי 

 הבקשה מתקבלת.

 -מסמך ב'  15

 מפרט

 השירותים

)תחת  5.1

 (3סע' 

נבקש להבהיר כי זמינות מערך השירות היא 

 .נה )למעט יום כיפור(ימים בש 364 7*24

 הבקשה מתקבלת. 

 

 –מסמך ג'  16

טופס הצעת 

 מחיר

למסמך ג'  2.12עקב טעות סופר סעיף  טעות סופר. -הבהרה יזומה מטעם החברה  2.12

 יימחק.

 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 מסמך ג'.נוסח עדכני של מצ"ב  

 למתן הסכם 17

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

2.3 
 נדחית. הבקשה לעיל. 7ראה הערה לסעיף 

 למתן הסכם 18

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

2.13 
מבוקש להבהיר כי העברה לתאגיד בשליטת 

ו/או קשור לקבוצת המציע לא ייחשב כהעברה 

 לענין סעיף זה.

 הבקשה נדחית.

 למתן הסכם 19

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

2.18 
לא מקובל, ומבוקש לתקן כך שהמציע שהינו 

ה ציבורית יהיה מחויב לעמידה בתנאי חבר

 .הקוד שלו, שעומד בסטנדרטים של החברה

 הבקשה נדחית.

 למתן הסכם 20

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

5.3.1 
לעיל. בפרט לא מקובל כי  7ראה הערה לסעיף 

 שביעות רצון תהווה עילה להפרה יסודית.

מתקבלת חלקית. האמור בסעיף הבקשה 

כהפרת ההסכם ולא הפרה  ייחשב 5.3.1

 יסודית.

 למתן הסכם 21

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

6.4 
מבוקש כי סעיף זה לא יחול על חברה ציבורית 

 ותאגיד בשליטתה.

  הבקשה נדחית.

 למתן הסכם 22

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

9.1 
פי -נבקש להבהיר כי אחריות המציע תחול על

תחול על נזקים תוצאתיים ו/או כל דין, אך לא 

עקיפים. כמו כן, נבקש כי יובהר כי אם מכל 

סיבה שהיא יחויב נותן השירות לשאת 

באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, 

תהיה מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים 

שיאלץ לשאת בהם, לא יעלו על תקרה כוללת 

ומצטברת השווה לתמורה ששולמה בפועל 

 ם. מכח ההסכ

 הבקשה נדחית.

 למתן הסכם 23

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

9.3 
נבקש לסייג כי השיפוי יחול רק באם ניתן פסק 

דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת, ובתנאי כי כל 

דרישה/תביעה הומצאה למציע וניתנה לו 

האפשרות המלאה להתגונן ולהחליט באופן 

ה בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל פשר

 שתושג.

 .9.3ראו סיפה סעיף  הבקשה נדחית.

 למתן הסכם 24

 למתן שירותי

 גישה שירותי

 לאינטרנט

9.7 
מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף כפוף לחוק 

 שוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות.

להסכם יבוא:  9.7בסופו של סעיף 

 "והכל בכפוף לכל דין רלוונטי."

 למתן הסכם 25

 למתן שירותי

10 
נבקש לסייג כי התשלום יחול רק באם ניתן 

פסק דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת, ובתנאי כי 

 הבקשה נדחית.



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 גישה שירותי

 לאינטרנט

כל דרישה/תביעה הומצאה למציע וניתנה לו 

האפשרות המלאה להתגונן ולהחליט באופן 

בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל פשרה 

 שתושג.

 למתן הסכם 26

 למתן שירותי

 גישה רותישי

 לאינטרנט

14.6 
מבוקש להבהיר כי עובדי המציע חתומים על 

סודיות מעצם עבודתם אצל המציע ובכל 

מקרה, המציע מחויב לסודיות לקוחותיו 

בהתאם לרישיון שניתן לו ממשרד התקשורת, 

מהוראות דין שונות ובהתאם לתנאים הכלליים 

שלו המפורסמים באתר האינטרנט שלו, ועל כן 

 פק בחתימת המציע.יש להסת

הבקשה מתקבלת. ניתן להסתפק 

בחתימתו של המציע בלבד על 

התחייבות לשמירת סודיות והימנעות 

 מניגוד עניינים.

 

נבקש לעדכן על טעות נוסף על כך, 

נספח סופר ולפיה הנספח הרלוונטי הוא 

התחייבות לשמירת סודיות  - ד'

ולא נספח ה'  והימנעות מניגוד עניינים,

 כפי שפורסם.

 –נספח ג'  27

אישור קיום 

 ביטוחים

חלק 

 "כיסויים"

עדכון סכומי  –הבהרה יזומה מטעם החברה 

 .כיסויים
 –מצ"ב נוסח עדכני של נספח ג' 

 .אישור קיום ביטוחים

 -ד' נספח 28

 התחייבות

 לשמירת

 סודיות

 והימנעות

 מניגוד

 עניינים

10 
 ל.לעי 14.6לסעיף  17ראה הערה 

 

 לעיל. 26ראו מענה בסעיף 

 נספח-ה' נספח 29

 בטיחות

11 
נבקש לסייג כי השיפוי יחול רק באם ניתן פסק 

דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת, ובתנאי כי כל 

דרישה/תביעה הומצאה למציע וניתנה לו 

האפשרות המלאה להתגונן ולהחליט באופן 

בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל פשרה 

 שתושג.

 ה נדחית.הבקש

 

 :מצ"ב המסמכים שלהלן 27-ו 16, 10בהתאם למענה החברה בסעיפים 

 

 טופס הצעת מחיר עדכני. –מסמך ג'  .1

 אישור קיום ביטוחים עדכני. –נספח ג' להסכם  .2

 

 

 בברכה,

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 

 

 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 

 כי המכרז, במחיר הנקוב על ידי להלן:אני מציע להעניק את השירותים המפורטים במסמ

ביחס לכל אחד מרכיבי סל השירותים הוא  יחידה אחתהמוצע על ידי המציע עבור אספקת  החודשיהמחיר  .1

 כדלקמן:

 

 מס"ד

 השירות המבוקש

מס' 

היחידות 

 המבוקש

המחיר 

החודשי 

המבוקש 

עבור יחידה 

 אחת 

)נא למלא 

 עמודה זו(

המחיר החודשי 

הכולל של סל 

תים השירו

)יחושב על ידי 

 החברה(

1 

 

( קווי 2התקנת שני )

תמסורת, אחד באתר 

בנאות חובב והשני 

במשרדי החברה בתל 

אביב,  והספקת שירותי 

( ISPגישה לאינטרנט )

עבור כל קו, לרבות 

הספקת ציוד קצה הנדרש 

עבור תקשורת ושרידות 

)כגון נתבים( בהתאם 

 להחלטת החברה

 

 

 

)א( התקנת קו תמסורת 

והספקת שירותי גישה בקצב 

מהירות העלאה/ הורדה 

 (Mbps) 50/50מרבית 

2 

 

XXX 

)ב( התקנת קו תמסורת 

והספקת שירותי גישה בקצב 

הורדה  מהירות העלאה/

 (Mbps) 100/100מרבית 

2 

 

XXX 

)ג( התקנת קו תמסורת 

והספקת שירותי גישה בקצב 

מהירות העלאה/ הורדה 

 (.Mbps) 200/200מרבית 

2 

 

XXX 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

על המציע לציין הצעת 

יר עבור כל קצב מהירות מח

בנפרד. החברה שומרת 

לעצמה את הזכות לבחור 

את קצב המהירות מבין 

 )ד(.-)א(1האמור בסעיפים 

)ד( התקנת קו תמסורת 

והספקת שירותי גישה בקצב 

מהירות העלאה/ הורדה 

 (.Mbps) 500/500מרבית 
2 

 

XXX 

2 

 BGP (Borderשירותי 

Gateway Protocol) 

 

 

 ISR 1100 Ports -נתב )א( 

Dual GE WAN Ethernet 

Router. 

 או 

 ISR 43XXנתב מסדרה 

 או 

 Cisco מסוג L3מתג 

Catalyst C3560 Type 

*כתלות בקצב המהירות לפי 

 לעיל. 1סעיף 

2  XXX 

 AppX -)ב( רישיון 

License for Cisco ISR 

1100 4P Series 

2  XXX 

 PRTNR SS -)ג( רישיון

8X5XNBD ISR 1100 

Dual GE Ethernet 

Router – 3 Years 

2  XXX 

)ד( בנק שעות שירותי 

אינטגרציה והתקנה בהיקף 

 שנתי. 

על המציע לציין הצעת 

מחיר עבור שעת עבודה. 

החיוב יבוצע לפי שעות 

 שנוצלו בפועל.

150 

 שעות
 XXX 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

יתות להגנה מפני מתקפות משב Anti-DDoSהספקת שירות  2

 XXX  1 שירות בשני האתרים.

 XXX  48 חוקיות IPאספקת כתובות  3

: בבעלות החברה שני דומיינים בשם:  DOMIANניהול  4

enviro-services.escil.co.il ו- escil.co.il הספק יידרש .

לנהל דומיינים אלה, וכן להיות מסוגל לרשום ולנהל דומיינים 

 XXX  2 ל שתזמין.נוספים שהרשות תזמין מעת לעת, ככ

ניטור כל השירותים הניתנים לחברה על פי המכרז והחוזה,  5

 XXX  1 כולל התראות על תקלות באמצעות מסרונים

 2.3.1מסירת דו"ח עומסים רבעוני על הקווים המנויים בסעיף  6

 לעיל.

 1  XXX 

    סה"כ 

 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר: .2

 , ועמודה זו בלבד.המחיר המבוקש עבור יחידה אחת"מודת "על המציע למלא את ע 2.1

המחיר החודשי הכולל של סל  הצעת המחיר של כל מציע תחושב באופן הבא: סכום כלל השורות בעמודת " 2.2

מס' היחידות ", כאשר סכום כל שורה בעמודה זו יתקבל מהכפלת סך הכמות המופיעה בעמודה "השירותים

 "(.הצעת המחיר" )להלן: "קש עבור יחידה אחתהמחיר המבו" בעמודת "המבוקש

 מציון המציע. 70%הצעת המחיר תהווה  2.3

מובהר כי הצעת המחיר מגלמת את כלל הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע בקשר עם הענקת השירותים בהתאם  2.4

 מפרט השירותים.  –להוראות המכרז והמפרט, כפי שמופיע במסמך ב' 

ל המציע לציין הצעת מחיר עבור כל קצב מהירות בנפרד. החברה להצעת המחיר ע 1יודגש כי בסעיף  2.5

יובהר כי לצורך  )ד(.-)א(1שומרת לעצמה את הזכות לבחור את קצב המהירות מבין האמור בסעיפים 

 ניקוד ההצעה, יחושבו כל הצעות המחיר האמורות במחיר החודשי הכולל של סל השירותים.



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

לבצע שינויים בתמהיל קצב המהירות באתר החברה בנאות מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות  2.6

)ד( באמצעות מסירת הודעה בכתב. -)א(1חובב ובמשרדי החברה בתל אביב בהתאם לאמור בסעיפים 

 החברה תשלם לזוכה עבור מתן השירותים לאחר השינויים בהתאם למחירים הנקובים בהצעתו.

 SSL(: בבעלות החברה תעודת Secure Sockets Layer) SSLמובהר כי על הזוכה לבצע חידוש תעודת  2.7

(RSA 2048 בתוקף עד יום )הזוכה מתחייב לחדש את התעודה מול החברה המנפיקה עם . 22.05.2022

. בהתאם לחידוש התעודה כאמור, ויישא בעלות החידוש כנגד הוצאת חשבונית לחברה סיום תוקפה

והיא עשויה להשתנות במועד  750$סכום של האחרון שבוצע על ידי החברה, עלות החידוש מוערכת ב

 החידוש הבא בהתאם לשיקול דעתה של החברה המנפיקה.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את כלל השירותים שפורטו בהצעת המחיר, וכי היא שומרת  2.8

 .לעצמה את הזכות לבחור אילו רכיבים להזמין מבין רכיבי ההצעה

ינה מחייבת את החברה להזמין מאת המציע הזוכה שירותים או פריטים בהיקף כשלהו הצעת המחיר בטבלה זו א 2.9

 או בכלל. 

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ. 2.10

המחיר המוצע יכלול גם את הספקת והתקנת הציוד הדרוש לצורך מתן השירותים דלעיל ומתן שירותי תחזוקה  2.11

 לציוד זה במהלך תקופת ההתקשרות. 

בהר כי התמורה אשר תוצע על ידי המציע הזוכה תהווה תשלום מלא ושלם בגין שירותיו של המציע, לרבות מו 2.12

כל הפעולות, הטיפול, המטלות, התחזוקה וכיוצ"ב, ללא יוצא מן הכלל, והמציע לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת 

יהא, ובכלל זה לא יהיה זכאי  ו/או נוספת בגין שירותיו, יהא היקף העבודה והשירותים שיידרש ממנו אשר

 להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן השירותים, לרבות נסיעות, חניה, צילומים, שליחויות וכיוצ"ב.

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 

 

 

 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים

ווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מה

מקרה שבו ח למעט בוחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות 

 520036450הסביבה ח.פ. 

, תל 40מרחוב יצחק שדה 

אביב ו/או חברת אם ו/או 

חברות בנות ו/או קשורות 

 ו/או בעלי המניות

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 _________ת.ז./ח.פ.:  

 _________מען:  
 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח וםת. סי ת. תחילה

 חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת )  ₪ 2,000,000     צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
 (315"ל )כיסוי לתביעות המל

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 
(329) 

 (304הרחב שיפוי )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

ייחשב כמעבידם של היה ו -מבוטח נוסף 

 (319מי מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

 ת. רטרו:   אחריות המוצר

 

_______ 

 (302אחריות צולבת )  ₪ 500,000 

 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -לוי תקופת גי

 ת. רטרו:   אחריות מקצועית

 

_______ 

 (302אחריות צולבת )  ₪ 500,000 
 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 
 (325) מרמה ואי יושר עובדים

 (326פגיעה בפרטיות )

 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 6 -תקופת גילוי 

        אחר: סייבר



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
098 ,043 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:


