 04דצמבר 2019
ו' כסלו תש"פ
לכבוד
המציעים המתמודדים במכרז 05/2019
בדוא"ל ובפרסום באתר האינטרנט של האיגוד

הנדון :הודעה מס'  2לקבלנים
מכרז פומבי מס'  05-2019עם הליך תחרותי נוסף
לעבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה
בחופי הכינרת
רצ"ב התייחסותנו העדכנית להיבט הביטוח במסמכי המכרז המותאם להוראות הרגולציה החדשות מיום
.1.12.19
מסמך ו' ,החוזה ,עמודים  – 63-64המלל עבור סעיף מס'  – 11ביטוח  ,תתי סעיפים א' -ג' יוחלפו במלל
כדלקמן:
א .מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח
מורשית כדין ,החל מיום חתימת החוזה או תחילת העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת
ההתקשרות ועד סיום העבודות (לפי המאוחר) ,את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן ו/או
בנספח הביטוח המצ"ב ומסומן כנספח  – 1ב' המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,ובתנאים אשר לא
יפחתו מן המפורט להלן (להלן בהתאמה" :ביטוחי הקבלן"):
בהתייחס לביטוח חבות המוצר ,מיום המסירה המלאה או החלקית של העבודות וכל עוד קיימת

אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ 7 -שנים שלאחר סיום העבודות במלואן ו/או בחלקן;
ב .הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא אסמכתאות כדלקמן:
ב 1.נספח  – 1א' אישור קיום ביטוח  -בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון  2019-1-6המצורף ומסומן ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :אישור קיום ביטוחי
הקבלן").
מ ובהר בזאת כי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הקבלן לא גורע מחובת הקבלן
לעמוד בכל הוראות הביטוח בחוזה זה.
ב 2.נספח  – 1ב' תוספת לפוליסות  -הוראות אשר אינן כלולות באישור קיום ביטוחי הקבלן יומצאו
באמצעות "תוספת לפוליסות" חתומה ע"י מבטחת הקבלן (להלן" :תוספת לפוליסות ביטוחי
הקבלן").
מובהר כי הקבלן רשאי להמציא רק את התוספות לפוליסה ,ללא אישור קיום ביטוח ,ובלבד שהתוספות
יכללו את כל הוראות הביטוח כך שהקבלן יעמוד בכל דרישות הוראות הביטוח בחוזה זה לרבות נספחי
הביטוח.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לבקשת המזמין ,הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליסות כולל מפרט.

ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,בעצמו ו/או לדרוש
מקבלני משנה מטעמו לערוך ,בגין כל אחד מכלי הרכב (כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה) אשר
ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ,את הביטוחים כמפורט להלן (להלן" :ביטוחי

הרכב"):
 .iביטוח חובה כנדרש על-פי דין.
 .iiביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו ,בגבול אחריות שלא יפחת

מסך של  ₪ 500,000לכלי .
 .iiiביטוח "ציוד מכני הנדסי" (צ.מ.ה) על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני
טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון .הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של
 ₪ 750,000לכלי .על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הקבלן לא לערוך ביטוח צמ"ה אך הוא מתחייב
הקבלן מתחייב להמציא את כתב הוויתור מסומן כנספח  – 1ג' חתום על ידו טרם תחילת ביצוע
העבודות.
למרות האמור בסעיף זה ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל (למעט
במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף יד' להלן כאילו
נערכו הביטוחים במלואם.
ביטוחי הקבלן כאמור לעיל (למעט ביטוח חובה) יכללו סעיף מפורש ,בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי הקבלנים האחרים כמוגדר בהסכם זה בכפוף להדדיות ,למעט כלפי
אדם שגרם לנזק בזדון .
הגדרת "כלי רכב" כולל במפורש מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,משאיות ,נגררים וגוררים וכן כלים נעים
ממונעים מכל סוג.
כמו כן ,מצ"ב נספחים -1א'-1 ,ב' -1 ,ג' מעודכנים .הנ"ל מחליפים את הנספחים בחוברת המכרז עמודים
77-79
יובהר כי המהות הביטוחית והכיסוי הביטוחי ככלל לא השתנו אלא אופן הצגת האסמכתאות לעריכת
הביטוחים מטעם הקבלן.
בברכה,
דנה בכר
מנהלת אגף מינהלת הכינרת
רשות ניקוז כינרת

נספח 1א
אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור )(DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור *
אופי העסקה *
המבוטח
מבקש האישור *
שם
שם
☐ משכיר
☐ נדל"ן
איגוד ערים כנרת
☐ שוכר
☐ שירותים
ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח
☐ זכיין
☐ אספקת מוצרים
ת.ז /.ח.פ.
ת.ז /.ח.פ.
☒ אחר :ביצוע ☐ קבלני משנה
מען
מען
עבודות
כמוגדר ☐ מזמין שירותים
במכרז מס' .......
☐ מזמין מוצרים
☒ אחר :מזמין העבודות
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
הביטוח
מטבע

סכום

רכוש

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד
בהתאם
כיסוי
לנספח ד'
,312 ,309 ,308
,316 ,314 ,313
,328

צד ג'

5,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,00
0

₪

אחריות המוצר

2,000,000

₪

,305 ,304 ,302
,309 ,307 ,306
,328 ,322 ,315
329
,309 ,308 ,304
328 ,319
,310 ,304 ,302
332 ,328

אחר
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 – 060קבלן עבודות אזרחיות
ביטול  /שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח -1ב'  -ביטוח  -תוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן
לצורך נספח זה בלבד:
הגדרת "המזמין" – הכוונה ל :איגוד ערים כנרת ו/או עובדים ו/או מנהלים ו/או נבחרי ציבור של הנ"ל ו/או
מנהל הפרויקט ו/או המפקח.
הגדרת "העבודות" ו"הפרויקט" הכוונה ל :ביצוע עבודות תכנון ו/או ייצור ו/או אספקה ו/או התקנה של
מצללות ו/או סככות הצללה ו/או מתקני הצללה בחופי הכינרת ו/או כל העבודות הנלוות לכך ו/או אשר
יתווספו בהתאם להנחיות המזמין.
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח
מו רשית כדין ,החל מיום חתימת החוזה או תחילת העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות
ועד סיום העבודות (לפי המאוחר) ,את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן ו/או בנספח הביטוח המצ"ב
ומסומן כנספח  – 1ב' המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן (להלן
בהתאמה" :ביטוחי הקבלן"):
 .1פוליסה מס'  ......................לביטוח "אש מורחב":
• הביטוח מכסה את רכושו של הקבלן ,לרבות אך לא רק ציוד ,פיגומים וכו' ,בערכי כינון בעת
הי מצאו באתר העבודות כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,נזקי טבע,
רעידת אדמה ונזקי פריצה.
• ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמן וכן כלפי הקבלנים האחרים בכפוף להדדיות ,למעט
מי שגרם לנזק בזדון.
• נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט.
 .2פוליסה מס' ..............לביטוח חבות כלפי צד שלישי:
• אחריות על פי דין.
• גבולות אחריות –  ₪ 5,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
• סעיף "אחריות צולבת".
• פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות,
נזק בזדון וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
• המזמין ו/או רכוש כלשהו בבעלותו ו/או באחריותו ו/או פיקוחו יחשבו כצד שלישי.
• הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט.
 .3פוליסה מס' ..............לביטוח חבות מעבידים:
• גבולות אחריות בסך של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
• הרחב שיפוי כלפי המזמין היה וייחשבו מי מהן למעבידם של עובדי ו/או מועסקי הקבלן.
• הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט.
 .4פוליסה מס' .....................לביטוח חבות המוצר:
• אחריות על פי דין.
• גבולות אחריות  -בסך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח.
• הרחב שיפוי כלפי המזמין.
• כפיפות לסעיף "אחריות צולבת".
• תקופת גילוי  12 -חודשים.
• התאריך הרטרואקטיבי . ................................... -
• נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט.
 .5ביטוחי הקבלן שלעיל יכללו את ההוראות שלהלן:
 )1חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.
 )2הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוקודם כלפי המזמין ו/או לטובתו והמבטחת
מוותרת על זכות לשיתוף בביטוחים אלה.

)3
)4
)5
)6
)7

הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי הקבלנים האחרים
בכפוף להדדיות ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות ,ואולם
סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,ולמילוי החובות המוטלות על
המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה .חובה זו לא תחול על המזמין בשום מקרה או סיבה שהיא.
הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן.
הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,
אלא בהודעה מראש של  30יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.
פוליסות הביטוח כפופות לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי
האמור בנספח זה.

בכבוד רב,
חותמת המבטח

חתימת המבטח

שם המבטח

תפקיד החותם

נספח1 -ג'
לכבוד:
איגוד ערים כינרת (להלן" :המזמין")
כתובת____________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ויתור
הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל הפועלים
מטעמכם בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל
ציוד מכני הנדסי (להלן" :הציוד") כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בחוזה מיום ...............וכמפורט
להלן:
לכלים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכונות ,מתקנים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו
לאתר (למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט )ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות
מנופים ,עגורנים ,מתקני הרמה ,מעליות משא ,מעמיסים ,טרקטורים ,מערבלים וכל ציוד הנדסי אחר
ואשר אינו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.
שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי חוזה ו/או על פי דין ,לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא חוזה זה,
על ידנו ו/או ע"י קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני
משנה) נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק ,ביטוח בגין נזקי "צד שלישי"
גוף ורכוש כמתחייב בנספח "הביטוח" לחוזה ,וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול
עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף
ביטוחיכם.

______________________

______________________________

חתימה אישית של מנהל הקבלן

חתימת הקבלן – חתימה כולל חותמת

