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נספח ח'

פ.מ.ת .מבוא הכרמל בע"מ
מכרז מס' 3/17
ביצוע עבודות פיתוח שב"צ בפארק מבוא כרמל
נספח אחריות וביטוח
בהקשר להסכם מיום_____________
בין :פ.מ.ת .מבוא הכרמל בע"מ להלן "המזמין".
לבין ,__________________________ :להלן "הקבלן".
.1

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה
שהוא בלי יוצא מן הכלל שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לרכוש כלשהו ,בשל מעשה או
מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מישהו מטעמו בקשר ,ובכל
הנוגע במישרין או בעקיפין ,לעבודות המבוצעות ע"י הקבלן בכפיפות להסכם זה ו/או
מעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מישהו מטעמו והקשור
במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם כאמור.

.2

הקבלן יפצה את המזמין ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו לו(ה)
(הם) ,כולל נזקים אשר ייגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לגופו(ם) ו/או לרכושו(ם) של
כל אדם ,חברה ,תאגיד ,רשות מקומית ,רשות ממשלתית ,רשות ציבורית ,קואופרטיב ,או
שותפות ,ולרכוש השייך למדינה תוך ועקב ביצוע העבודות כמוגדר בהסכם.
הקבלן יפצה את המזמין ו/או הניזוק(ים) לפי המקרה בכל דמי הנזק שיגיע לו(ה)(הם).
הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המזמין ,עובדיו ,שלוחיו ומי מטעמו מכל אחריות
וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק כמתואר לעיל כתוצאה מהרישא לסעיף זה,
לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא .הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים על פי פסק דין או בפשרה לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה
או נזק כלשהו ,תוך כדי ועקב העבודות המבוצעות על ידו ו/או ממעשה או מחדל רשלני
הקשור ,במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.

.3

הקבלן אחראי כלפי צד שלישי לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרותיו,
במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו על פי כל דין לנזקים שייגרמו להם ,תוך ועקב ביצוע
עבודות ההסכם ,וכן לנזקים שיגרמו ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או
שלוחיו ו/או מישהו מטעמם והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויותיו של
הקבלן על פי ההסכם ,אם יתבע המזמין ,שלוחיו ו/או מישהו מטעמו ,על נזק שנגרם
כתוצאה מן האמור לעיל ,יהיה על הקבלן לסלק את התביעה כנגדו או לשלם כל סכום
שיפסק לחובתו ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט ,בפשרה ,או ע"י בורר  -הכל על פי
העניין.

.4

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן על פי האמור לעיל ועל פי ההסכם מתחייב הקבלן לערוך
על חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי הקבלן המסומן כנספח
ח'( 1להלן" :אישור על קיום ביטוחים").

.5
א.

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,מיד עם חתימת חוזה זה ,או שלושה ימים
לפני תחילת ביצוע העבודות ,המוקדם שביניהם ,את האישור על קיום ביטוחים
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הרצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה כאשר הוא חתום על ידי מבטחיו
ונושא חותמתם.
ב.

מוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,ו/או בהמצאת האישור על
קיום הביטוחים  ,בכדי להוות אישור בדבר התאמתו למוסכם ,ולא יטילו אחריות
כלשהי על המזמין או מי מטעמו ולא יצמצם את אחריותו של הקבלן על פי
החוזה או על פי כל דין.

ג.

כמו כן מוסכם על הצדדים להסכם זה כי דרישות הביטוח כמפורט באישור על
קיום הביטוחים הינן בחזקת דרישות מינימום ואין בהן כדי להגביל אחריותו של
הקבלן על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ,והקבלן רשאי על-פי שיקול דעתו הבלבדי
להגדיל את סכומי הביטוח/גבולות האחריות ולרכוש ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לפי שיקול דעתו הבלבדי.

ד.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי רכישת הפוליסות ,אחזקתן בתוקף והמצאת האישור
על עריכת הביטוחים כנדרש ,הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות על-פי
הסכם זה ,אולם אי המצאת האישור לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי
הסכם זה.

.6

באם לא יומצא האישור על קיום ביטוחים כאמור יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות
הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן במצורף להצעתו למכרז וכן לעכב כל תשלום לקבלן ,על
פי שיקול דעתו הבלעדי.

.7

הקבלן מתחייב כי הן ביטוחיו והן האישור על קיום ביטוחים אותו המציא למזמין יהיו
בתוקף משך כל תקופת ביצוע העבודות ועד למסירת עבודות הפרויקט למזמין .ואילו
הביטוח לאחריות המוצר יחודש מדי שנה לתקופה שלא תפחת מ 5 -שנים מיום סיום
ביצוע העבודות.

.8

שם המזמין לצורך ביטוח זה יהיה :הקבלן בשמו המלא ו/או פ.מ.ת מבוא הכרמל בע"מ.

.9

הוראות בדבר שינויים ו/או תוספות בהסכם ההתקשרות נספח ג' למסמכי המכרז (הסכם
מדף  3210גרסת תשס"ה אפריל ( )2005להלן" :הסכם המדף") ו/או ביטול סעיפים
בהסכם האמור כדלקמן:

.10

א.

סעיף  17להסכם המדף  -מבוטל.

ב.

סעיף  18להסכם המדף  -מבוטל.

ג.

סעיפים ()1(19א) ()1(19 -ב)  -מבוטלים

ד.

סעיפים  - )4(19 - )3(19מבוטלים.

ה.

סעיף  21להסכם המדף מבוטל.

סעיף קטן  )6(19בסיפא במקום המילים" :יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי
הביטוח" יבואו המילים "יהיה הקבלן זכאי לקבל את כספי הביטוח אשר המדובר בנזק
מכוסה בביטוח".

________________
תאריך
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____________________
חתימת המבטח וחותמתו

