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 1-נספח יא'
 אישור קיום ביטוחים 

 62ה//2019מכרז 
 

 הקמת גן משחקים בגבעות בר
 

לידיעת המבטח מחיקה או שינוי של נוסח מסמך זה, ללא אישור בכתב של המועצה הינם הפרה 
של החוזה בין המתכנן/הקבלן לבין המועצה, וכי חתימת המבטח ע"ג אישור קיום ביטוחים זה 
הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין המועצה לקבלן, ובהיעדר חתימת המבטח  ע"ג אישור 

, המועצה לא הייתה מתקשרת עם הקבלן/המתכנן, אף במחירים וללא שינויביטוחים כנדרש, 
   אחרים.

 
  בודלכ

 המועצה האיזורית בני שמעון 
ו/או הועד המקומי בו מתבצעות העבודות ו/או האגודה השיתופית שבתחומה מתבצעות העבודות 

מנהליהם ו/או ו/או חברות בנות של המועצה ו/או תאגידים של המועצה ו/או נבחריהם ו/או 
 עובדיהם

 צומת בית קמה
 ד.נ. הנגב.

 " (המזמיןאו " "המועצה")להלן:  
 
  

 
לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור  ___________________ חברה ,מאנו הח"

פוליסות ביטוח אשר כוללת ( "הקבלן ")להלן:  ______________ח.פ. ____________
עבודות ולשירותים נשוא הסכם בקשר לבמלואם  הלןוהתנאים המפורטים לאת הסעיפים 
 "(קבלןעבודות הלהלן: ") ___________________התקשרות זה:

 
  הינם _________________ הכיסוי תנאי

 מקצועית אחריות לביטוח פוליסה
  . . . . . . . . . . . . . . . . מתאריך  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  מס.

. . . . . . . . . . . . . . . . .  עד תאריך.

 

 אישור מקדים להגשה למכרז.
הננו.......................................חב' ביטוח מאשרים כי חתימתנו בתחתית המסמך, על הנוסח 

המציע במכרז שלהלן הינה לצורך הגשת הצעה למכרז. אנו מאשרים בזאת כי אם יזכה 
 וירכוש/יהיו בידיו הפוליסות המפורטות, נחתום על אישור הביטוח על פי הנוסח החתום שלהלן.

 
 

 חתימת חברת הביטוח...........................................
 



 

 חתימת המציע_____________________

 

קבלני ל,  בשמו ו/או מטעמו ו/או ו/או פועלים , לעובדיםקבלןאחריות מקצועית לביטוח 
היפר חובה "( , מפני הקבלןהמשנה שלהם וכל אלה הבאים מכוחם )כל אלה יקראו: "

מקצועית שמקורה במעשה רשלני, מחדל, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי הקבלן 
 . 

 
 לאירוע ולתקופת ביטוח₪  2,000,000יסה לא יפחת מ גבול אחריות  של הפול           

 

אשר עלולה להיות מוטלת עליה  אחריותהמועצה  בגין  את לשפות מורחב הביטוח .א
 וזאת, ההסכם נשואות העבודות יןיבענ מטעמו מיאו /ו הקבלן/או מחדלי   מעשיעקב 
 .המועצה כלפי הקבלן חבות מביטוח לגרוע מבלי

 

הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע הביטוח אינו כפוף לכל  .א
, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה קבלןאחרים, מעשה אי יושר על ידי עובד של ה

 ביטוח. 

הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או  .ב
 בשליחותו.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו  הישירה ושילוחית למעשי ו/או מחדלי  .ג
הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף 

 לסעיף "אחריות צולבת".
 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .ד

ברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי במקרה שהביטוח בח .ה
תשלום הפרמיה ו/או ניסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  12ותביעות למשך 
ר הודעה במשך בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימס

תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי 
 לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 
 

           

 הוראות כלליות: .1

 

שערך הקבלן בהקשר להוראות ההסכם הורחב כך שהוא  בביטוחהמבוטח  שם   1.1

 כולל גם את המזמין, עובדיו, נבחריו, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כולל סעיף מפורש בדבר ויתור של  הביטוח . 1.2

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )
גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור  אדם או

לעבודות. סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון וכן לא יחול כלפי מהנדסים, 
 אדריכלים וחברות שמירה ואבטחה.

 
הביטוח שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כולל הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 1.3

מת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המועצה מח
המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המועצה או גזבר המועצה או 
הממונה על הביטוחים במועצה והודעה על כך נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום 

 שנודע למועצה על כך.
בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן . 1.4

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 
ולא תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס 



 

 חתימת המציע_____________________

 

"ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי  ולמועצה הינ
מגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק ה

 או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות   . 1.5

 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
ו/או לצמצם  ותנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלהביטוח שערך הקבלן כולל    1.6

, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר וו/או שלא לחדש והיקפ
 )שישים( יום מראש. 60רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

אנו מאשרים כי אם תתגלה סתירה או המעטה בין תנאי הפוליסה לבין האמור בנספח   1.7
 גבר נוסח הנספח על האמור בפוליסה.חתום זה, י

 
 
 
 

 :ולראייה באנו על החתום
_______________ ______________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך   חתימה וחותמת 

 

 


