 12דצמבר 2019
י"ד כסלו תש"פ

הנדון :מכרז פומבי מס' ( 10/19עם הליך תחרותי נוסף) לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום
תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כינרת
הודעה מס'  -3שינוי נספח הביטוח במסמך ה' (החוזה)
 .1רצ"ב נוסח מעודכן של נספח הביטוח שבחוזה (מסמך ה') :נספח  – 1על כל חלקיו (1 ,1א'1 ,ב'1 ,ג',
1ד').
נספח הביטוח המצורף ,מחליף את הנספח שפורסם במסמכי המכרז (בעמודים מס'  )159-170ובא
במקומו .הנספח המצורף הותאם להוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר מיום .1.12.19
על המציעים להגיש עם הצעותיהם את המסמך המעודכן המצורף כנ"ל ,כאמור בסעיף  6.3במסמכי
המכרז.
 .2נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא חתום
למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס  ,04-6752820תוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון
 04-8591917שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק
ממסמכי המכרז.

בברכה,
פנחס גרין
יו"ר ועד ת המכרזים

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעת מס'  – 3שינוי נספח הביטוח
במסמך ה' (החוזה) מכרז מס'  .10/19הנני מסכים לתוכנו ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים
שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

נספח  -1נספח ביטוח
עבודות עד ₪ 4,000,000
לצורך סעיפי הביטוח בלבד:
הגדרת "המזמין" – רשות ניקוז כנרת ו/או 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 :הגדרת "העבודות" ו"הפרויקט" הכוונה ל :ביצוע עבודות
תחזוקה ו/או שיקום תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כנרת ו/או כל העבודות הנלוות לכך ו/או אשר
יתווספו בהתאם להנחיות המזמין הכול בכפוף ובהתאם לחוזה מס'  .........שנחתם בין הצדדים ביום
( ....................להלן" :החוזה").
יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים הוראות
בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח (אישור ביטוח אחיד) מכוח החוק לפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) התשמ"א  1981או כל חוק אחר בעניין זה .למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח
אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על
נספחיו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד ,מתחייב
הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו כל מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבונו,
וזאת החל מיום תחילת ביצוע העבודות על-פי הקבוע בחוזה זה ועד לסיום העבודות ו/או מסירתן למזמין
ו/או תום תקופת הבדק (להלן" :סיום העבודות") ,המאוחר מבין השניים ,את הביטוחים המפורטים
בסעיפים שלהלן ו/או בנספח הביטוח המצ"ב ומסומן כנספח  1א' ונספח ב' ,בחברת ביטוח מורשית כדין,
ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן (להלן בהתאמה" :ביטוחי הקבלן" ו" -ביטוח העבודות"):
.1א בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית ,מיום תחילת ביצוע העבודות
וכל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ 7 -שנים שלאחר סיום העבודות;
.1ב 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;
.1ג במידה ונערכת פוליסה משולבת ואשר אושרה ע"י המזמין מראש מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים
למשך התקופה כאמור בס' .1א לעיל;
 .2הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא אסמכתאות כדלקמן:
.2א 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").
מובהר בזאת כי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הקבלן לא גורע מחובת הקבלן לעמוד בכל
הוראות הביטוח בחוזה זה.
.2ב 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.
 .3א .למען הסר ספק יובהר כי הקבלן יערוך פוליסה הצהרתית שנתית וימציא אישור ביטוח שנתי במצטבר
לעבודות עד לסך של  ₪ 4,000,000בשנה בכפוף לאמור להלן:
 .1במסגרת אישור הביטוח יחול ההוראות הרלבנטיות לפוליסה הצהרתית כמפורט בתוספת לפוליסות
המסומן כנספח  1ב'.
 .2הקבלן מתחייב טרם תחילת ביצוע כל עבודה להעביר למזמין את טופס הצהרת העבודה חתום ע"י
המבטחת בנוסח המצ"ב כנספח  1ג'.
 .4בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ,בעצמו ו/או לדרוש מקבלני המשנה מטעמו לערוך ולקיים ,בגין
כל אחד מכלי הרכב (כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה) אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע
העבודות ,את הביטוחים כמפורט להלן (להלן "ביטוחי הרכב"):
 .4.1.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין.
 .4.1.2ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו ,בגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך של  ₪ 500,000למקרה.

.4.1.3

למרות האמור בסעיף זה ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף (למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי) כמפורט לעיל אולם במקרה כזה הקבלן מוותר על זכותו להגיש תביעה כלשהי כלפי המזמין
ו/או מי מטעמו בקשר לנזק כלשהו שיגרם לרכבים הנ"ל וכן הוא מתחייב לשפותן בגין כל נזק ו/או
הפסד שייגרם להם במקרה שיידרשו או יתבעו לפצות ו/או לשפות בגין נזק רכוש לרכב/ים כאמור אשר
יכול היה להיות מכוסה תחת ביטוח מקיף כאמור.
ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות המפורטים באישור
ביטוחי הקבלן ,על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הקבלן לא לערוך ביטוח צמ"ה אך הוא מתחייב הקבלן
מתחייב להמציא את כתב הוויתור מסומן כנספח -1ד' חתום על ידו טרם תחילת ביצוע העבודות.

 .5הקבלן מתחייב להמציא למזמין לשביעות רצונה לפי מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה קודם
לתחילת עבודות כלשהן באתר ו/או פריקת חומרים כלשהם בו (המועד המוקדם בין השניים) וכתנאי מוקדם
לתחילת פעילותו בהתאם לחוזה זה את אישור קיום ביטוחי הקבלן ואת התוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן
ו/או עותק מפוליסות ביטוחי הקבלן.
הקבלן מתחייב להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוח ו/או את התוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן ו/או
עותק מפוליסות ביטוחי הקבלן הנ"ל כל עוד חוזה זה תקף ולעניין אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר
לתקופה נוספת כאמור בסעיף  1לעיל על תתי סעיפיו.
ידוע לקבלן כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם
מעיקרי החוזה ,ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו.
 .6הקבלן מתחייב לשמור על ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ו/או המזמין ,לשלם בדייקנות
את הפרמיה ,וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח .לא עשה כן הקבלן ,היא רשאי המזמין לפרוע את תשלומי
הפרמיות במקומו ,והקבלן חייב יהא לשפותו בגין כל תשלום כאמור ,וזאת לאחר דרישה ראשונה ומבלי
לפגוע בכל סעד ותרופה הקיימים למזמין מכוח כל דין או חוזה.
 .7מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום הביטוח ו/או התוספת לפוליסות
לבין הוראות נספח זה ,מתחייב הקבלן לשנות את הוראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם להוראות נספח זה.
הקבלן מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישור קיום הביטוח ו/או התוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן ו/או
עותק פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או התאמתם לדרישות המזמין ו/או הבאים מטעמו ,כדי להטיל אחריות
כלשהי על הגורמים הנ"ל ו/או הבאים מטעמן ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל
דין.
 .8מובהר ומוסכם בזאת כי המזמין תקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או
נזק הנגרם לעבודות ו/או לרכוש סמוך/רכוש עליו עובדים והפוליסות תכלולנה הוראה בהתאם .מוסכם
בזאת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,הינם בבחינת דרישת
מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי דין .לקבלן לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל
טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי הקבלן.
הקבלן רשאי לערוך לעצמו ביטוחים נוספים ו/או ביטוחים משלימים על-פי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם
ביטוח חשיפותיו וצרכיו הביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של
הביטוחים הקיימים ,אולם מוצהר ומוסכם בזאת שבכל ביטוח נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ו/או
לטובתו ,בקשר עם העבודות ,ייכלל הרחב שיפוי כלפי המזמין והביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.
 .9הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או
הפועלים מטעמו.
 .10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק
ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה תהיינה פוליסות
ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי
הקבלן.
הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל בכתב
את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם ,לרבות בהתאם להוראות הפוליסות ,וכן לפטור את המזמין
ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות .על הקבלן
תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו הן את הוראות ודרישות חוזה זה ,לרבות הדרישות
עפ"י כל דין ,והן את דרישות ביטוחי הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין בגין העבודות נשוא חוזה זה,
לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק משנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות אותו בגין כל אובדן
ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם להן ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה,
בין אם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .11הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ,למזמין בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך ,ו/או
בדבר נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה נגד הקבלן ו/או נגד המזמין ,ולפעול לשם חקירת האירוע

ונסיבותיו ,ושמירת ומימוש של זכויותיו .מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי
הקבלן יהיו באחריותו של הקבלן בלבד.
 .12בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להודיע במידי למזמין ולבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב
לקדמותו מיד לאחר קרות האירוע לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה
להשבת המצב לקדמותו .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר
על ידי חברת הבטוח וכי המזמין לא יהא חייב לספק כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
 .13מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המזמין ו/או
מי מטעמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל ,או שהיה
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ,לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול
להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב ,כלים ומנופים) לאתר
הפרויקט ,והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו
על פי הפוליסות .יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון .האמור
בסעיף זה יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או הבאים
מטעמו.
 .14היה והקבלן לא יערוך את הביטוחים המפורטים באישור ביטוחי הקבלן או איזה מהם ו/או לא ישלם בעדם
ו/או פוליסות הביטוח לא תהיינה תואמות את האמור בחוזה זה ,יהא המזמין ראשי לפי שיקול דעתו ומבלי
לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בעניין זה ,להפסיק את ביצוע עבודות הקבלן לאלתר ו/או לערוך את
הביטוחים האמורים או חלק מהם ו/או לשלם את הפרמיה ,במקום הקבלן ועל חשבונו ולקזז כל סך ששילמה
מכל סכום המגיע לקבלן .מוסכם כי האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מי
מטעמו או לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין .הקבלן ישפה
את המזמין ,מיד עם דרישה הראשונה ,בכל סכום ששילמו ,וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע להן
מאת הקבלן על פי הוראות חוזה זה.
 .15מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור על קיום ביטוחים חליפי ,חתום
בידי מבטחיו ,בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם .האישור
החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל לרבות את כיסוי חבות המוצר ו/או אחריותו המקצועית
של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות מתחילתם.
 .16מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת ,בלתי מכוסה או שלא
שולמה על ידי המבטח אשר ערך את הפוליסות אשר הקבלן נדרש לערכן ,וכן בסכומי ההשתתפות העצמית
בכל כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה שהוגשה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי החוזה ו/או מכוח כל דין.
 .17הקבלן מאשר שהמזמין שומר על זכותו וזה מסור לשיקול דעתו הבלעדי לשינוי תנאי ודרישות הביטוח
המפורטים באישור עריכת הביטוחים ולדרוש תנאים רחבים יותר בהתאם לשווי העבודות שיוטל על הקבלן
מעל ל . ₪ 10,000,000 -הקבלן מאשר מראש כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה בהקשר זה.
 .18מבלי לגרוע מכלליות האמור ,היה והחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הקבלן או אם נפסקה
ההתקשרות עם הקבלן ,מכל סיבה שהיא ,תישאר הפוליסה ,על כל תנאיה ,בתוקף מלא ורציף ,והמבטח יפעל
על פי הוראות המזמין בכתב לעניין עריכת שינויים בשם המבוטח ו/או המוטבים על פי הפוליסה.
 .19היה והפך הקבלן לחדל פירעון מכל סיבה שהיא ו/או נמצא בהליכי כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או פירוק,
תעבור הפוליסה לבעלות המזמין והכיסוי על פי הפוליסה לא ייגרע ו/או לא יבוטל.
 .20שולם תשלום כלשהו על ידי חברת הביטוח ,בשיעור הנמוך משיעורו בפועל של הנזק או הפגם בעבורו וכנגדו
שולם התשלום ,חייב יהא הקבלן לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי הנזק או הפגם עד למלוא
שיעורו.
 .21מניעת פגיעות -על הקבלן והבאים מטעמה לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם העבודות.
 .22מוסכם בזאת ,כי לאור הרגולציה החדשה בעניין אישורי הביטוח ,המזמין שומרת את זכותה לבצע שינויים
בנספח הביטוח ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות את היקף גבולות האחריות וסכומי הביטוח של הקבלן.
הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המזמין בהקשר זה.
 .23הוראות נספח ביטוח זה על כל סעיפי המשנה שבו הינן מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י
הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.

נספח  1א' – אישור קיום ביטוחי הקבלן
תאריך הנפקת האישור
אישור קיום ביטוחים -ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה
)(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.
הנכס
מען
מעמד מבקש
המבוטח  /כתובת
המבוטח
מבקש האישור *
האישור *
ביצוע העבודות *
רשות ניקוז כנרת ו/או איגוד ערים כנרת ו/או עובדים שם
קבלן
☐
ו/או מנהלים ו/או נבחרי ציבור של הנ"ל ו/או מנהל
הביצוע
הפרויקט ו/או המפקח (להלן ייקראו יחדיו:
קבלני
☐
"המזמין")
משנה
מבוטחים נוספים :ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או
☐ שוכר
משכירי ציוד
ת.ז /.ח.פ.
ת.ז /.ח.פ.
אחר:
☒
מזמין
מען
מען
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום הביטוח/
שווי העבודה
סכום

כל הסיכונים עבודות
קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן
לפרט בהתאם לפרקי
הפוליסה):
גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות
רכוש מחוץ לחצרים
תכנון,
הוצאות
פיקוח
מדידה,
של
והשגחה
אדריכלים ,מהנדסים
ומומחים אחרים
ציוד קל ,מתקנים ומני
עזר ותכולתם ,תבניות
ופיגומים

 1סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 2סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 3סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 4סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 5סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 6סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 7סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

מטב
ע

כיסויים
נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח ד'

כלול
1
2
3
4
5

6

7

,312 ,309 ,308
,316 ,314 ,313
,324 ,318 ,317
331 ,328

נזק עקיף מתכנון לקוי,
לקויים,
חומרים
עבודה לקויה
נזק ישיר מתכנון לקוי,
לקויים,
חומרים
עבודה לקויה
הוצאות להחשת נזק
ותיקונים זמניים
רעידת אדמה ונזקי
טבע

כלול
8

כלול

צד ג'

9

החלשת רעד ומשען
נזק תוצאתי שייגרם
עקב פגיעה בכבלים
ו/או מתקנים תת
קרקעיים
חבות בגין נזק גוף
הנובע משימוש בכלי
רכב מנועי שאינו חייב
בביטוח חובה.
חבות בגין נזק לרכוש
הנובע משימוש בכלי
רכב מנועי מעל
לגבולות האחריות
בפוליסת רכב
סטנדרטית הנהוגה
ביום מקרה הביטוח
בסך .₪ 2,400,000
החריג בדבר תביעות
תחלוף של המוסד
לביטוח לאומי מבוטל.

10

11

כלול

אחריות מעבידים

12

ביטוח חבות מוצר

13

ביטוח
מקצועית

אחריות

14

,305 ,304 ,302
,312 ,307 ,306
,318 ,317 ,315
329 ,328 ,322

,309 ,308 ,304
,319 ,318 ,317
328
,310 ,304 ,302
332 ,328
,303 ,302 ,301
,326 ,325 ,304
332 ,328 ,327

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות
מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
ביטול  /שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

8

 9גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 10גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 11גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 12גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 13גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 14גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות לעבודות קבלניות ,לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר
(סכומים ב)₪ -
הנושא

עבודות
בהיקף עד
80,000

עבודות
בהיקף עד
80,001300,000

עבודות
בהיקף
300,0011,000,000

עבודות
בהיקף
1,000,0012,000,000

עבודות
בהיקף
2,000,0015,000,000

ביטוח עבודות קבלניות:
רכוש סמוך

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

רכוש עליו עובדים

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

פינוי הריסות

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

נזק ישיר כתוצאה מתכנון
לקוי ,חומרים לקויים ,
עבודה לקויה

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

הוצאות תכנון ,פיקוח,
מדידה ,והוצאות הכנת
תביעה
4,000,000
ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות
(תובע ,מקרה ותקופה)

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
4,000,000

8,000,000

10,000,000

10,000,000

הרחבת החלשת משען

500,000

500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

הרחבת נזק תוצאתי עקב
פגיעה בכבלים ו/או
מתקנים תת קרקעיים

500,000

500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

חבות מעבידים
גבולות אחריות
(תובע ,מקרה ותקופה)

תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

ביטוח אחריות מקצועית
גבולות אחריות

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

ביטוח אחריות מוצר
גבולות אחריות

1,000,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

נספח  1ב'  -ביטוח  -תוספת לפוליסות ביטוחי הקבלן
הגדרת "המזמין" – רשות ניקוז כנרת ו/או 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 תחזוקה ו/או שיקום תשתיות ניקוז בתחומי רשות
ניקוז כנרת ו/או כל העבודות הנלוות לכך ו/או אשר יתווספו בהתאם להנחיות המזמין הכול בכפוף ובהתאם
לחוזה מס'  .........שנחתם בין הצדדים ביום ( ....................להלן" :החוזה").
 .1פוליסה מס' ..............כה"ס לביטוח עבודות קבלניות:
• נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט ו/או נוסח מקביל לתנאי ביט.
• תקופת תחזוקה מורחבת –  24חודשים.
• תקופת הרצה –  30יום.
• סכום הביטוח לעבודות הפרויקט .₪ .................
• מבוטחים נוספים :המזמין ו/או הקבלן ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או קבלנים וקבלני משנה
(בכל דרגה) ו/או משכירי ציוד.
• שווי עבודות שנתי – .₪ 4,000,000
• מקסימום לעבודה – סך של .₪ 150,000
• מקסימום תקופת ביצוע –  12חודשים.
• סכומי ביטוח וגבולות האחריות יחולו על כל עבודה בנפרד.
• הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:
 פרק א' – הרחבות על בסיס "נזק ראשון" למקרה ולתקופה שאינו כפוף לביטוח חסר:15
• רכוש בהעברה  -בסך שלא יפחת מסך של  10%מסכום הביטוח ובסך של ___________.₪
• הוצאות תכנון ופיקוח  -בסך של ____________.₪
• ציוד קל ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי  -בסך שלא יפחת מסך של 10%
מסכום הביטוח ובסך של ____________.₪
• נזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים  -במלוא סכום הביטוח.
• פינוי הריסות – בסך ____________₪
• פריצה/גניבה.
• הוצאות הכנת תביעה  -בסך ____________.₪
• נזק ישיר  -בסך ____________.₪
• נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך – בסך ____________.₪
• רעידת אדמה ונזקי טבע.
• לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה
למזמין בלבד וזאת קביעה בלתי חוזרת וכן המזמין תיקבע כמוטב לקבלת תגמולי הביטוח.
 פרק ב' – ביטוח חבות כלפי צד שלישי -
16
• גבולות אחריות  ₪ ______________ -למקרה 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 עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או רכוש כלשהו בבעלותם ו/או באחריותם ו/או פיקוחם
יחשבו כצד שלישי.
17
• הפוליסה כוללת את ההרחבות שלהלן (למקרה ולתקופה) :
▪ כיסוי לרעד והחלשת משען  -בסך _____________ .₪
▪ חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה.
▪ חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת רכב
סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך .₪ 2,400,000
▪ כיסוי נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים  -בסך
__________  ₪וכן כיסוי כל נזק תוצאתי אחר במידה שהנזק הישיר מכוסה.
▪ החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל.
 15סכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 16גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 17גבולות האחריות בהרחבות בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

▪



ההרחבה הכללית בדבר הגנה בהליכים פליליים (לרבות גבול האחריות על פיה) תחול על
פרק ב' ופרק ג' ואף תכלול הוצאות ייצוג מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים בגבול
אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים –
• גבולות אחריות בסך של _________  ₪ 18לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 .2פוליסה מס' .................לביטוח אחריות מקצועית:
• אחריות על פי דין.
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• גבולות אחריות  -בסך ____________  ₪למקרה ולתקופת ביטוח.
• הרחב שיפוי כלפי המזמין.
• כפיפות לסעיף "אחריות צולבת".
• הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר :אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או
אובדן מסמכים.
• תקופת גילוי  6 -חודשים.
• התאריך הרטרואקטיבי . ................................... -
• נוסח הפוליסה _____________ .
 .3פוליסה מס' .................לביטוח חבות המוצר:
• אחריות על פי דין.
• גבולות אחריות  -בסך ____________  ₪ 20למקרה ולתקופת ביטוח.
• הרחב שיפוי כלפי המזמין.
• כפיפות לסעיף "אחריות צולבת".
• תקופת גילוי  12 -חודשים.
• התאריך הרטרואקטיבי . ................................... -
• נוסח הפוליסה לא יפחת מתנאי ביט.
 .4ביטוחי הקבלן שלעיל יכללו את ההוראות שלהלן:
 )1חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.
 )2תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים ישולמו למזמין
בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב.
 )3הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוקודם כלפי המזמין ו/או לטובתן והמבטחת
מוותרת על זכות לשיתוף בביטוחים אלה.
 )4הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן.
 )5בוטלה זכות השיבוב נגד המזמין וכן נגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט ,או שהמזמין
התחייבו בכתב לשפותם ,למעט אדם או גוף אשר פעלו מתוך כוונת זדון.
 )6הקבלן 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.
 )7אנו מתחייבים כי אם תחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא ,במהלך
תקופת הביטוח ,או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או ייכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים,
תישאר פוליסה זו ,על כל תנאיה ,בתוקף מלא ורציף ,תעבור מידית לבעלות המזמין ,ואנו נפעל על פי
הוראות המזמין בכתב ,לעניין שינויים בשם המבוטח ו/או המוטבים על פי הפוליסה.
 )8הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,
אלא בהודעה מראש של  60יום למזמין (למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא ניתנת לביטול
אלא מחמת אי תשלום הפרמיה) ,בכתב ,בדואר רשום.
במקרה של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלום הפרמיה ,תינתן
למזמין היכולת לשלמה במקום הקבלן כדי למנוע את ביטול הכיסוי.

 18גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 19גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 20גבולות האחריות יקבעו בהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות לעבודות קבלניות ,לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר
(סכומים ב)₪ -
הנושא

עבודות
בהיקף עד
80,000

ביטוח עבודות
קבלניות:
רכוש סמוך

עבודות
בהיקף עד
80,001300,000

עבודות
בהיקף
300,0011,000,000

עבודות
בהיקף
1,000,0012,000,000

עבודות
בהיקף
2,000,0015,000,000

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

רכוש עליו עובדים

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

פינוי הריסות

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

נזק ישיר כתוצאה
מתכנון לקוי ,חומרים
לקויים  ,עבודה לקויה
(*)

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

הוצאות תכנון ,פיקוח,
מדידה ,והוצאות הכנת
תביעה
4,000,000
ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות (תובע,
מקרה ותקופה) (*)

 10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום  10%מסכום
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

הרחבת החלשת משען
הרחבת נזק תוצאתי
עקב פגיעה בכבלים
ו/או מתקנים תת
קרקעיים
חבות מעבידים
גבולות אחריות

ביטוח אחריות
מקצועית
גבולות אחריות
ביטוח אחריות מוצר
גבולות אחריות

4,000,000

8,000,000

10,000,000

10,000,000

500,000

500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000

500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה תובע ,מקרה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
ותקופה
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

נספח  1ג'
על נייר לוגו של הקבלן
תאריך ____________
לכבוד:
_____________ מזמין לביטוח בע"מ
באמצעות  –.................סוכנות לביטוח
דיווח פרויקטים
שם המבוטח:

פוליסה הצהרתית לביטוח עבודות קבלניות
_______________ ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מזמין העבודה ו/או

מס' הפוליסה:

כמפורט באישור הביטוח מיום .
________________________

• למילוי ע"י הסוכן
הצהרה מס':

_____________________________

•

למילוי ע"י הסוכן

___________________________________________________
תיאור הפרויקט:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________
אתר הפרויקט:
תקופת הפרויקט :החל מתאריך _______________ ועד לתאריך ________________
שווי פרויקט:
הערות:

__________________________ ש"ח US$ /
___________________________________________________

____________________________________________________________________
חתימה וחותמת המבוטח
-----------------------------------------------------------------------------אישור המבטח
הרינו לאשר בזאת כי הפרויקט הנ"ל מאושר לכיסוי ביטוחי במסגרת הפוליסה ההצהרתית הנ"ל
-------תאריך

----------------------מזמין לביטוח בע"מ

נספח  1ד'
לכבוד
רשות ניקוז כנרת  /איגוד ערים כנרת (להלן" :המזמין")
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 של מנהל הקבלן

______________________

חתימת הקבלן – חתימה כולל חותמת

_______________________________

