222361
נספח ח'1

פ.מ.ת .מבוא הכרמל בע"מ
מכרז מס' 3/17
ביצוע עבודות לפיתוח שב"צ
אישור על קיום ביטוחי הקבלן

הקבלן ,_____________________________________ :להלן "הקבלן".
המזמין :פ.מ.ת מבוא כרמל בע"מ להלן "המזמין".
תיאור העבוד ות בתמצית :ביצוע עבודות לפיתוח שב"צ בפארק מבוא כרמל

אנו הח"מ _______________________ ,חברה לביטוח ,מאשרים בזאת כדלהלן:
ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות כמתואר לעיל.
הביטוחים נערכו על שם ה קבלן ו/או המזמין ו/או קב לנים ו/או קבלני משנה ,מנהליהם
ועובדיהם.
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות :פוליסה מס' ________________ :

.1

הפוליסה כוללת:
1.1

פרק א' – ביטוח עבודות החוזה במלא שוויין( ,כ  _____________ -ללא
מע"מ).
הפוליסה כוללת בין השאר:
(א) מתקנים וציוד קל:

סכום ביטוח
()₪
___________
(למילוי ע"י הקבלן)

(ב) פינוי הריסות ,סחף אדמה ,ושכר מומחים:

2,000,000

(ג) רכוש סמוך השייך לאחד או יותר מיחידי
המבוטח:

2,000,000

(ד) רכוש עליו מתבצעות העבודות השייך
לאחד או יותר מיחידי המבוטח:

2,000,000

(ה) פריצה וגניבה.

___________
(למילוי ע"י הקבלן)

הסכ ומים הנ"ל הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר

222361 - 7 -2931/14

2

.2

( ו)

תקופת תחזוקה רגילה בת  24חודש.

( ז)

תקופת תחזוקה מורחבת בת  12חודש.

( ח)

סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע.

1.2

פרק ב'  -ביטוח מפני סיכוני צד שלישי :פוליסה מס' _____________ :
בגבולות אחריות של  5מיליון ( ₪עשרה מיליון  )₪לאי רוע ולתקופת הביטוח.
ביטוח זה לא כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה מכל דבר מזיק
במאכל ו/או במשקה ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי.
הביטוח מורחב לכלול את המזמין ומועצה אזורית משגב ,מנהליהם ,עובדיהם
והבאים מטעמם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הקבלן ו/או מי מטעמו
בכפיתה לסעיף אחריות צולבת ,כמו כן מורחב הביטוח לשפותם בגין חבות לנזק
שיגרם לרכושו ו/או לגופו של צד שלישי כלשהו ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הק בלן ו/או מי מטעמו .הביטוח יורחב לכלול מתקנים תת קרקעיים מכל סוג
ותיאור ,כבלים וצנרת מכל סוג ותיאור לרבות סיבים אופטיים ,מערכות מים
וביוב .כמו כן ,הביטוח יורחב לכלול נזקי גוף ורכוש לכלי רכב אשר אין חובה
לבטחם בביטוח "המכונה" ביטוח חובה (עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים התשל"ה  - )1975מוגבל לגבולות אחריות בסך  4מיליון  ₪לאירוע
ולתקופת הביטוח.

1.3

פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים :פוליסה מס' _________________ :
לכיסוי חבותו של הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו בביצוע העבודות
בגבולות אחריות של  5מיליון  ₪למקרה ולכל תקופת הביטוח.
ביטוח זה לא כולל כל מגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות עבודה,
כחוק.
נוער
והעסקת
ובעומק
בגובה
עבודות
ביטוח זה מורחב לשפות את המזמין ,היה ויחשבו כמעבידם של עובדי הקבלן.
_______________________
מס':
פוליסה
המוצר:
חבות
ביטוח
ביטוח חבות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם  1980בגבולות
אחריות של ( ₪ 1,000,000שלושה מיליון  )₪לאי רוע ולתקופת הביטוח בגין תביעה
שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר
ממועד תחילת ביצוע העבודות עפ"י ההסכם .כמו כן ,הביטוח לא יכלול כל מגבלה
משנה.
וקבלני
קבלנים
בדבר
הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת ,והמזמין ומועצה אזורית משגב ,מנהליהם ו/או
עובדיהם נכלל ים כמבוטחים נוספים בפוליסה זו.

 .3הננו מאשרים בזאת ,כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי
ה מזמין (במידה ונערך כזה) ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף
"ביטוחיהם".
 .4אנו מוותרים על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ,מנהליו ועובדיו ,ובלבד שוויתור זה
לא יחול על מי שגרם לנזק בזדון.
 .5כמו כן ,הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו אלא אם תינתן הודעה
מוקדמת בכתב ובדואר רשום למזמין בת  30יום מראש.
 .6הן הפרמיה והן ההשתתפויות העצמיות בגין הפוליסות ישולמו על ידי הקבלן בלבד.
 .7היקף הכיסוי ותמלילי הפוליסות הינם עפ"י תמלילי הפוליסות המכונות ביט .2013
או לחלופין כל תמלילים אחרים שהיקפם לא יפחת מתמלי לי הפוליסות המכונות בשוק
הביטוח הישראלי ביט .2016
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בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות ,עד כמה שלא שונו במפורש על-פי
האמור באישור זה.

תקופת הביטוח  :תקופת הביטוח של הביטוחים כמפורט לעיל
עבודות קבלניות:

מיום ________ ועד __________ (חצות).

ביטוח חבות המוצר :מיום ________ ועד __________ (חצות).

________________
תאריך
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____________________
חתימת המבטח וחותמתו

