מכרז

S73/21

סעיפי ביטוח ואישור קיום ביטוחים-מעדוכן
נספח ביטוח

יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים חינך בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים
הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מנח החוק לפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ  11א  1981 -או כל חוק אחר בענייו זה .למען חסר ספק נוסח אחר של
אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי החוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם
למצוין בהסכם על נספחיו .בכל מקרה של אי התאמה ביו האמור בהסכם זה לבין האמור באישור
הביטוח האחי,ד מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

. 1.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דיו ישר{?ילי  Iמתחייב הקבלן כי
לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות
שהוצאו על חשבונו' על שמו ועל שם העירייה  ,הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח -
הקבלן" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן בנספח
עריכת
"אישור
)להלן :

-

 Xמעדוכן
הביטוח"( .

בנוסף ,מתחייב הקבלן כי הפוליסות לביטוח שיוצאו על ידו יכללו :
א .נוסח הפוליסות )למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מנוסח
הפוליסות הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח ,כגון
"מנוביט"" ,הראל ביט"" ,מגדל ביט" או ייפסגה" ;
ב .הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית תכלולנה כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום
תחילת הסכם זה j
ג .הפוליסה לביטוח (~חריות מקצועית {?-ל יכללו חריג הקו~ןך לרכבים ,למעט ביטוח
המכוסה בביטוח חובה'

ד .בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי" ,ככל וקיים .למען הסר ספק ,אין בביטוח
הסייג בכדי לגרוע מחוברת המבוטח או מזכויות המבטח על-פי דין.
ה .סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא תגרע מזכויות
העירייה על-פי הפוליסה ;
ו .סעיף לפיו הקבלן תינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-
פי הפוליסות וכי למבטח לא תהא כל טענה ר1או דרישה ן 1אר תביעה כלפי העירייה בקשר
עם תשלום או אי תשלום הפרמיות ו 1או ההשתתפויות העצמיות כאמור i
ה .סעיף קדימות הפוליסות וויתור המבטח לתחלוף ולשיתוף ביטוחי העירייה ,גופים
עירוניים וכל הבאים מטעמם )הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון(.

 1.2ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה ,לפני תחילת
עבודתו' או תוך  7ימים מיום שקיבל הקבלן הודעה על זכייתו במכרז )המוקדם מביו שני
המועדים( ,את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.
על אף האמור ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש לציוד וכלי עבודה המשמש בקשר עם
ביצוע העבודה אן בכל מקרח יחול האמור בסעיף  1.8להלן ,ביו אם ערך את הביטוח וביו אם
לאר.

1.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור חינה תנאי מתלה ומקדמי
לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל
עוד האישור האמור לא הומצא לה.

 1.4אי המצאת אישור עריכת הביטוח במוע,ד כאמור בסעיף  1.2לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות
הקבלן על-פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

1.5

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורן ויהיו בתוקף במשך
כל תקופת ההסכם .את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מתחייב הקבלן לחדש מידי שנה
בשנה כל עוד עשויה לחול עליו אחריות על-פי דיו ובכל מקרה במשך תקופח שלא תפחת מ5-
שנים מסיום תקופת ההסכם.

בשנה כל עוד עשויה לחול עליו אחריות על-פי דיו ובכל מקרה במשך תקופה שלא תפחת מ5-
שנים מסיום תקופת ההסכם.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והקבלן לא המציא אישור עריכת
ביטוח אחר ,או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה ,תהיה העירייה רשאית
לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה  .העירייה תהיה

רשאית לנכרת תשלומים אלו 'בתוספת הוצאות ,מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא
אר לגברתם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 1.6ביטוחים נוספים-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עלפי הסכם זה רעל פי כלדין ,מתחייב הקבלן
כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  -המוקדם משניהם ועד
מסירתה הסופית למזמין ,תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן :

1.6.1

ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבדוה במהלך תקופת ביצוע העבדוה  -כולל ביטוח
חובה כנדרש על פי הדיו בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו אן
בשימושו של הקבלן .הביטוח יכוןל בנוסף ל(~מור עליל הי:ן  nבה-נfוW-ד ~ ~ n-לR
הביטוח גם ~אי»~e-.Pין'יד-ת'"}Yלc)'tץWfג-מסגרת ביטיח חוב? על פי הור ~tות  9קןרת
ביטוח רכב כ,כועי ~כוסח חדש( •-לידתl..\';lר .19+(}.ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד
ג' עקב השימוש בכלי רכב ,בסכום שלא יפחת מסן  500,000ש"ח בגין ארוע אחד.

הגדרה :כלי רכב לענייו סעיף זה משמע  -כלי רכב לרבות מנופים ,מלגזות ,טרקטורים,
גוררים ,נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.
 1.6.2ביטוח בנגד אבדן ו/אר נזק למבנים ארעיים ,לצידו עבדוה ,כלי עבדוה )לרבות צידו
מכני הנדסי( ולבל רכוש אחר של הקבלן ו/אר הבאים מטעמו שאינו מהווה חלק בלתי
נפרד מהעבודה המבוטחת.

1.6.3

כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו  tאו הנזקים
האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח
העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.

 1.7הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו tאו המבטח.
כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו tאו לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים
לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו tאו אשר יש בהם כדי לסכך חיי אדם .
 1.8הקבלן פוטר ,בשמו רכשם קבלנים מטעמו ,את העירייה ,תאגידים עירוניים ומי מטעמם מכל
אחריות לכל אבדן ו tאו נזק ו/אר הפס,ד ישיר ו/או תוצאתי ,שיגרם לרכושו ו tאו לרכוש מי
מטעמו ו/או לרכוש אחרים )למעט של העירייה( המשמש בקשר עם העבודה .הקבלן ישפה את
העירייה ,תאגידים עירוניים ומי מטעמם בגיר כל תביעה שתוגש נגד מי מהם בקשר עם אבדן
ו tאר נזק ו 1או הפסד ו tאר הוצאה שיגרמו בקשר עם רכוש כאמור .האמור בסעיף זה לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 1.9למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גנרל האחריות כמפורט בנספח  - Xמעדוכן חינה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותר ממלוא חבותו לפי הסכם זה.
על הקבלן לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם  .הקבלן מצהיר
ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ר  tאר דרישה כלפי העירייה ו  tאו מי מטעמה בכל

הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.
נספח ביטוח זה תינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת
העירייה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

נספח • X

מעדוכן

תאריך ה נפ ק ת

אישור קיום ביטוחים

האישור (DD1MM1YYYYJ

אישור ביטוח זה מ הווה אסמכתא לכ ן שלמבוטח ישנה פוליסת ביט וח בתו ק ף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור וה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה  .יחד עם זאת ,במק רה של סתירה ביו התנאים שמפורטים באישור זה לכיו
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט כמק רה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבק ש האישור .

שם

אופי העסקה

המבוטח

מבקש האישור
שם

עיריית רמת
השרון r.ואו

תאגידים עירוניים
.פ.ח./ז.ת

ת  .ז1.ח.פ.

S00226S01
מען

מען

מעמד מבקש האישור

 Dנדל"ן

םמשכיר

וlzשירותים

 Dשוכר

 Dאספקת מוצרים

 Dזכייו

181אחר  :ביצוע עבדוות
צילום~ ני  2יי ושטיפת  2ייי
ני 2זו וכ} עבדוות נלוות בעיר

 Dקבלני משנח

 181מזמין שירותים
םמזמיו מוצרים

2

רמת השרון ב שר עם מכרז

שדרות ביאליק , 41

 Dאחר:

573/21
--

רמת השרון

כיסויים
סוג

מספר

נוסח

תאריך

תאריך

גבול האחריות/

כיסויים נוספים

הביטוח

הפוליסה

ומחדורת

תחילה

סיום

סכום ביטוח

בתוקף וביטול

הפוליסה

סכום

חריגים

מטעב

יש לצ"ו קוד כיסוי כהתאם

חלו קה לפי
גבולות

לנסחפ די

אחריות או
סכומי ביטוח

328,309

רכוש •

שייח

4,000,000

צד "'ג
ו

אחריות

ו

Z0,000,000

ש"ח

, 309,307 , 304,302
,328,322,321,315
329

ש"ח

328,319,309

מעבידים·
אחריות
המוצר
אחריות

Z,000,000

מקצועית

שייח

, 325,328,309,304
6) 332,327
חדושים(

1

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורט ים בהסכם כיו המבוטח למבקש ה א> שור ,יש לצ "ו את קוד השירות מתוך הךש>מה

ה מפורתט כ נסחפ ג'( :

069,066
ביטו/לשינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

לא ייכנס לתוקף אלא 60

יום לאחר

חתימת האישור
המבטח:

• הקבלן רשאי לערוך את ביטוח הרכוש ו/או צד גי ו1או אחריות מעבידים במסגרת פוליסה לביטוח כל
הסיכונים עבודות קבלניות כאשר מבקש האישור יתווסף כמבוטח )קוד  (318ובלבד כי היקף הכיסוי לא
יפחת מהאמור במסמכי המכרז ,לרבות לענייו נוסח הפוליסה.

