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 חתימת המציע _________________

 

 18/05פומבי מכרז ב יצורף כאשר הוא חתום להצעהך זה מסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

 

למסמכי המכרז יבוא הנפסח המצ"ב  20בעמוד  1במקום נוסח ערבות לקיום הצעה נספח  –הבהרה  .1

מסמכי המכרז נרשם ל 6לתנאים הכללים בעמוד  6.1להבהרה זו. ההבהרה נדרשת מכיוון שבסעיף 

 .30.7.18, ובנוסח הערבות צוין תוקף הערבות 30.8.18בתוקפה עד ליום שהערבות תעמוד 
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 חתימת המציע _________________

 

  1נספח 

 5/18פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

 )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים ( חמישים אלף )במילים: 50,000 עד לסך

 פומבי ___. בקשר עם מכרז

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות  -למען הסר ספק 

 פקס או בהעתק צילומי.

של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  מוצהר בזאת כי חילוט

 חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .30.08.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,

____________________ 

 )בנק(
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 חתימת המציע _________________

 

יבוא הנפסח  בתשובות לשאלות ההבהרהאישור על עריכת ביטוח שפורסם במקום נוסח  –הבהרה  .2
שהנספח הישן צורף בשנית בפרסום התשובות לשאלות המצ"ב להבהרה זו. ההבהרה נדרשת מכיוון 

 .להבהרה זוולא הנספח המתוקן המצורף 
  



 

 

5 
 חתימת המציע _________________

 

 אישור על עריכת ביטוח
 

 ("מבוטח"ה :)להלן ________________________ של
     
 לכבוד:

 בע"מ אשכול גליל מערבי
תרשיחא, עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה -עיריית מעלות

אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית פסוטה, מועצה 
מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן ומועצה מקומית  מקומית מעיליא,

 .ישחורפ
 

 א.ג.נ.
 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:__________________________ אנו הח"מ 
)להלן  אשכול גליל מערביאנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  עבור 

 (."המזמין"
 
 תקופת הביטוח .1

 ___________עד תאריך ______________ מתאריך      
 
 שם המבוטח .2

 היועץ ו/או המזמין בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של היועץ. 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי 
 פה.ש"ח לאירוע ולתקו 4,000,000, כאשר גבול האחריות הינו מבוטחועקב ביצוע העבודות על ידי  ה

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, 
שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן 

 ת שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.תביעו
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך  המזמין  יכלל כמבוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 
 ביטוח חבות מעבידים .4

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים  מבוטחביטוח זה יכסה את חבות ה
ועקב שיגרמו להם תוך כדי מקצועית , כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה 1980-פגומים, התש"ם

 עבודתם בפרויקט זה.
ביטוח זה לא יכלול מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

 בודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.משנה ועובדיהם בביצוע ע
 ביטוח.תקופת בע, לאירוע, ולכל לתו₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

חבה לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעבידיהם  של הביטוח כאמור יכלול הר
 עובדי המבוטח בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 
 

  ביטוח אחריות מקצועית .5

כלפי צדדים שלישיים על פי דין בגין נזק עקב מעשה  מבוטחביטוח זה יכסה את אחריות ה

 של רשלנות או מחדל, טעות או השמטה, המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו

 .מבוטחה

 
 ףנוס ש"ח למקרה ולתקופה. המזמין יכלל כמבוטח 4,000,000האחריות בפוליסה הינו  גבול

ייחשב  וף לסעיף אחריות צולבת לפיוכפ בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המבוטחבפוליסה 
אולם חבות המזמין כלפי המבוטח לא  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 .תכוסה
 

 , אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה
 



 

 

6 
 חתימת המציע _________________

 

 : _________.תאריך רטרואקטיבי בפוליסה
 

במהלך תקופת הביטוח או לא יחודש המפורט לעיל יבוטל  קצועיתבמקרה שביטוח אחריות מ
ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי   ו/או מרמה בחברתנו מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה

חודשים  6, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת גילוי מוארכת בת המכסה את אותה החבות
וכל אירוע עליו תמסר הודעה למבטח במהלך תקופה זו החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו 

 ייחשב לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח. 
 נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.כל זאת במקרה ולא 

 
המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח,   

 עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות. תשלום השתתפות עצמית,
 
 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

ו/או מי  מזמיןה המבטח על זכות השיבוב כלפיביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  .1

 , למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.ומטעמ

 
ולא תעלה  זמיןאשר נערך ע"י המהפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח  .2

 .בקשר עם עבודה נשוא אישור זה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין

 
מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה,  .3

 יום מראש. 30לפחות ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין 

 
 

לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא ידוע 
 יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 
 

 ולראיה באו על החתום    
 
 
 

_________      __________________ 
 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 
 

 פירוט נתוני הפוליסות

 ____________________פוליסת צד שלישי מס'                 
 

 ____________________יסת חבות מעבידים מס'        פול
 

 ____________________פוליסת אחריות מקצועית מס'     
 
 


