
 

 6מתוך  1עמוד 
   נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 5חדרה )פינת הרב קוק( קומה  64ת"ד  21רח' הנשיא 
 tamar@nhlhadera.co.il       3204719-770פקס:     5408022-077טל': 

 

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 

 למתן שירותי הפקות אירועים( 02/20מס' )מסגרת( מכרז פומבי הנדון: 

מענה לשאלות  -בודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות) 2מסמך שינויים והבהרות מס' 

 המשתתפים ועדכון תנאי הסף של המכרז(

 

 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות .1

, לא יאוחר מהשעה 1.3.20 מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד ליוםהחברה 

 בדרך ובאופן הקבועים במכרז. 12:00

 

 מענה לשאלות המשתתפים ועדכון תנאי הסף של המכרז .2

 הרינו מתכבדים להשיב לשאלות אשר הופנו במסגרת ההליך שבנדון, כדלקמן:

 מענה החברה                השאלה/בקשת ההבהרה               מס"ד
 3.1.1סעי,  4עמ'   .1

  שנים 7סיון מצטבר של מעל יבעלי החברה עם נ
 1.1.14שנים מתאריך  6אך החברה קיימת 

 3.1.2סיון מצטבר כנדרש בסעיף י עם נ
בהפקת אירועים עבור עיריות, עמותות, ומשרדים 

 ממשלתיים, 
 מיליון ₪ בשנה. 10מחזור כספי ממוצע של מעל 

 כאמור עומדת באירועים  מאחר שחברתנו
 הנדרשים בתנאי הסף בסעיף

 נבקש לאפשר לנו להשתתף במכרז. 3.1.2 

 ישתנה  3.1.1תנאי הסף הנקוב בסעיף 
 הניסיון הנדרש במסגרת באופן שבו 

 שנים. 5הסעיף יעמוד על 

 נספח הביטוח שאנו אמורים לחתום עליו  .2
 לא תקף היות ומשרד האוצר הוציא פורמט 

 מעודכן לחתימה על נספח ביטוח.
 

 אבקש לעדכן אותנו ולשלוח את הפורמט 
 המעודכן

 במכרז 37עמוד  1נספח 

 בקשה מתקבלת. סעיפי הביטוח 
 והאחריות שבהסכם כמו גם אישור קיום

 ובמקומם יובאוהביטוחים יימחקו  
  1ההוראות המצורפות כנספח  

 על המפיק לצרף את  למסמך זה.
 המצ"ב להצעתו,   1נספח 

 חתום על ידו בחתימה וחותמת בכל 
 עמוד.

 
 1.6סעיף  3עמ'   .3

 לאירועים מבלי שאלו יצאו לפועל הכנת תוכניות
 דורשת השקעה וזמן ולכן נבקש לקבוע תמורה  

 עבור תוכניות שהוגשו גם אם לא יצאו לפועל.

 בקשה נדחית.

 3.2.6סעף,  5עמ'   .4
 לא ברור אילו אסמכתאות צריך להעביר. 

 נבקש לקבל נוסח מסוים לאסמכתא.

 .3הנוסח הוא נספח א'

 בשל לוחות הזמנים הצפוף ממתן תשובות   .5
 ההבהרה, נבקש לדחות את המועד האחרון 

 להגשת ההצעות בשבועיים לפחות.

 המועד האחרון הגשת הצעות נדחה 
 למסמך זה. 1כאמור בסעיף 

 : המציע5מי צריך לחתום על נספח א'  .6
 או מורשה החתימה מטעמו? 

 נושא משרה אצל המציע כמפורט על גבי
 הנספח.
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 6מתוך  2עמוד 
   נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 5חדרה )פינת הרב קוק( קומה  64ת"ד  21רח' הנשיא 
 tamar@nhlhadera.co.il       3204719-770פקס:     5408022-077טל': 

 אירועים. בכוונתנו  3בנספח יש מקום למלא רק   .7
 כפי שמופיע  3-להגיש אירועים נוספים )מעבר ל

 (. נבקש לקבל 12.12בטבלת הניקוד בסעיף 
 אירועים. 3-נספח הכולל אפשרות לציין מעבר ל

 אירועים כאשר 3בנספח יש מקום למלא 
 אירועים. 2תנאי הסף דורש 

 תשומת ליבכם כי על המציעים 
 להגיש אירועים נוספים לצורך ניקוד 

 (.10האיכות )נספח א'
 ככל שבכל זאת אתם מעוניינים 

 להגיש אירועים נוספים במסגרת נספח
 אתם רשאים לצלמו. 3א' 

 הואיל ומדובר בהתקשרות ארוכת טווח, היכולה  .8
 שנים, נבקש לקבוע מנגנון הצמדה  5-להגיע ל 

 למחירים.

 בקשה נדחית.

 8סעיף  34עמ'   .9
 נבקש לקבוע כי המפיק לא יישא באחריות 

 למעשה או מחדל שנגרמו בזדון ע"י המזמין.

 כאמור לעיל סעיפי הביטוח 
 המצ"ב. 1והאחריות הוחלפו בנספח 

 בכל אופן, בקשה מתקבלת.
 (1)1נספח  40עמ'   .10

 לא ברורה ההצהרה. לא ברור מי אמור לחתום,
 אם בכלל. 

 הנספח יבוטל.

 

 בברכה,                                                                                                                   
 עדי אליאס, מנכ"לית                                                                                                       

 
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 

_______________  _______________  _________________ 
 שם המציע                           חתימה + חותמת              תאריך         
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 6מתוך  3עמוד 
   נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 5חדרה )פינת הרב קוק( קומה  64ת"ד  21רח' הנשיא 
 tamar@nhlhadera.co.il       3204719-770פקס:     5408022-077טל': 

 

 1נספח 

 

 אחריות וביטוח 
 

נחלים חדרה  ו/או  –המזמין לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : נ.ח.ל. 
עיריית חדרה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם
 
ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל המפיק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף  .1

גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את 
החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו לחברה ו/או עירייה ו/או לצד שלישי 

 ת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.וסעקב כך. המפיק יוציא על חשבונו פולי
 

המפיק פוטר את החברה ו/או עירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  .2
 אבדן או נזק כאמור לעיל.

 
, ישפה המפיק את החברה ו/או עירייה בגין כל הוצאה או תשלום לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

שלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ידרש החברה ו/או עירייה ליש
מעביד עם החברה ו/או עירייה, והנובעים -ו/או מחדלי המפיק  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.
 

, מכל החברה ו/או עירייה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור .4
ם שיגיע למפיק ממנה, וכן תהא החברה ו/או עירייה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום וסכ

 כנ"ל, בכל מקרה בו החברה ו/או עירייה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 
להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך המפיק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  .5

הסכם לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם הפחות  לכל
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם זה, והוא יישא בעלותם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים  7עירייה תוך להמפיק ימציא לחברה ו/או  .6

המפיק יחזור  .ואינו מסויג ה כשהוא חתום על ידי מבטחיולשביעות רצונה של החברה ו/או עיריי
יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים   14הביטוחים האמור, לכל הפחות    םוימציא את אישור קיו

 בו.
 

המפיק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, 
המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת יתאיין הסכם זה, על כל 

 עבודה מידית.
 

עירייה, לפי דרישתה לבקש זאת החברה ו/או עירייה יהיה המפיק חייב להמציא לחברה ו/או יאם  .7
את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין גם  הראשונה,  
 הפוליסות.

 
חייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה המפיק מת .8

( לשלם את כל ים)אך לא חייב םהיה החברה ו/או עירייה רשאייבתקופה המלא, אם לא יעשה כן 
 הסכומים הנ"ל במקום המפיק ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למפיק.

 
י לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקעים לחברה ו/או אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כד .9

ואין בהם כדי לשחרר את  או להגביל את אחריותו  עירייה כנגד המפיק על פי ההסכם ועל פי כל דין,
 המפיק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
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 6מתוך  4עמוד 
   נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 5חדרה )פינת הרב קוק( קומה  64ת"ד  21רח' הנשיא 
 tamar@nhlhadera.co.il       3204719-770פקס:     5408022-077טל': 

ל הפעילות המבוטחת ע"פ נספח זה הינו הפקת אירועים בפארק חדרה, לרבות הקמה ופירוק ש .10
בימות, מערכות תאורה , הגברה, ביטחון, דוכנים למכירת מוצרים ומוצרי מזון. ) ולא יותר מאשר 

 אנשים באירוע יחיד ( 5,000
 

 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בכין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן : 11
 תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט 

 
  מטעמו.ביטוח רכוש המובא ע"י המפיק או מי  .1
 הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן:  

בהיקף שיכלול את שווי כל הציוד שהובא ע"י המפיק  ( .D.I.C ). הכיסוי יכלול סעיף כל הסיכונים 1.1
 ו/או מי מקבלני המשנה של המפיק. 

  הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של החברה.  ..1.2
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד החברה, וכל הבאים מטעמם, למעט כלפי מי   . 1.3

  שגרם לנזק בזדון.
  יום לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה. 60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת   .1.4

  
  
 .ביטוח צד שלישי .2

 
ש"ח   )אך לא פחות מ   20,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 

 ₪ (לאירוע  ולתקופת הבטוח.  20,000,000
 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות: 
 

הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל   .2.1
 זו כצד שלישי.

ובתנאי כי יש כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'   .2.2
 חבות של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

ין אם יוצרו ע"י המבוטח , ב. לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים באתר האירועים3.3.1סייג  .2.3
 .ובין אם יוצרו ע"י מפעילים בשטח האירוע

. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק 3.12בסעיף   .2.4
 או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 .כנגד המזמין המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של  .2.5

ולמעט כלפי  המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהמי שגרם לנזק בזדון, 

  
  
  

    : ביטוח חבות מעבידים .3
  

ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה 
 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 

  
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
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 6מתוך  5עמוד 
   נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 5חדרה )פינת הרב קוק( קומה  64ת"ד  21רח' הנשיא 
 tamar@nhlhadera.co.il       3204719-770פקס:     5408022-077טל': 

ו/או המפיק למעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות ףסהמזמין כמבוטח נו הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 .הבאים מטעמו 

 
 . הפוליסה אינה כוללת סייגים כל שהם לגבי עבודה בגובה, ע"פ חוק3.3

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.11בסעיף   .3.4

 ". קי לקרות מקרה הבטוחמקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חל
 

  המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.5
  
  

    :  ביטוח אחריות מקצועית .4
  

למקרה ולתקופת ביטוח ש"ח   4,000,000. -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך   
שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו מפיק ומעסיק בעלי מקצוע שונים, העוסקים 
בהקמה פירוק, תכנון, פיקוח, בקרה, בטיחות וכל אדם המפעיל ידע מקצועי ,הקשור בהפקת האירוע 

ו כל גוף או ישות משפטית שהיא, המבוטח ע"פ אישור זה ,בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא א
 לרבות החברה הנובעת מרשלנות מקצועית של המבוטח ו/או קבלני המשנה ו/או הבאים מטעמם. 

  
 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 

  שם המבוטח יכלול את שמה של החברה כמפורט ברישא למסמך זה. .4.1
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המפיק כנגד החברה  .4.2

 בגין ההתקשרות נשואת אישור זה. 

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .4.3
 המבטחת את החברה כנגד אותה חבות. 

ק, וגם או כל מי שבא מטעמו, הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המפי .4.4
בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של החברה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ 

  ובלבד שנעשו בתום לב, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .פוליסה זו 

יום, לאחר סיומה אם  180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .4.5
לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה   המבטח יביא את הפוליסה

 את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המפיק. 

יום בגין ביטול או אי חידוש  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .4.6
 הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה. 

  
  

  פוליסות הביטוח:הוראות כלליות החלות על כל  .5
  

 כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל נרכשו ע"י המפיק אצל מבטח אחד בלבד  .5.1
  (הח"מ.)

  
המבוטח בכל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה הורחב כך שהוא כולל גם  .5.2

  .בהסכם ההתקשרות בגין הפעילות המבוטחתאת החברה כמופיע 
כל הביטוחים שערך המפיק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .5.3

מכתב בדואר רשום, על המבטח למפיק ו/או לחברה הודעה, ב  שלחלצמצם היקפם, אלא אם כן  
  (שישים) יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך המפיק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  .5.4
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  – למעט תביעות המוגשות נגד המפיק לבדו –בפוליסה 

כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, 
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות ,אדים, גז, שיטפון, בהלה, 
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), הרעלה במזון או במשקה,   חומרים רעילים או מזיקים , חומרי נפץ לא מלחמתיים ( זיקוקים
מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, הרעלה, קבלנים, קבלני משנה 

  ועובדיהם, עבודות נוער כחוק ובעלי חיים .

כל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  .5.5
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף ) SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף( 

זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט כלפי מי  חברהשל
  שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  .5.6
הגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם זכויות החברה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור ב

המקרה היה ידוע לחברה, שלעניין זה מוגדר מנכ"ל החברה ו/או גזבר החברה וגם או האחראי 
  על הביטוחים בחברה. 

כל הוראה בביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  .5.7
ח אחר לא תחול ולא תופעל מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטו

כלפי החברה . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לחברה הינו "ביטוח 
ראשוני", המזכה את החברה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי 

לפי החברה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת 
  החוזה.

  לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .5.8

מוסכם ומוצהר בזאת כי חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על  .5.9
  המפיק בלבד, לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .4.2
 . מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את  

את התחייבותי החוזית  אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת  
 ע"פ חוזה זה ונספחיו 
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