 23יוני2019 ,
כ' סיון ,תשע"ט
סימוכין20078:

הבהרה מס' 3
עדכון נספח  -5אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי  – 16/2019רשתות תקשורת בשכונת "נאות
אפק" בקריית ביאליק

 .1בנספח  -5אישור עריכת ביטוח" -ספק""/קבלן" תוקנה טעות סופר בסעיף מס'  ,1מצ"ב נוסח
מעודכן.
 .2יש לצרף למסמכי המכרז הבהרה זו חתומה.

בברכה,
אורן דרור
ראש מנהלת פרויקטים

העתק :יועמ"ש חכ"ל

קראתי והבנתי ____________

מכרז פומבי 16/2019

החברה הכלכלית קריית ביאליק
אישור עריכת ביטוח

לכבוד
החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ

(להלן "המזמינה")

שדרות חן  ,9אזור תעשיה קרית ביאליק

שם המבוטח ……………………………………… :כתובת משרדיו ........................... :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

נשוא אישור זה  :אספקה ,התקנה ותחזוקת ציוד ורשתות תקשורת בשכונת "נאות אפק" בקריית
ביאליק.

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… .ש"ח למקרה ו .………………… -ש"ח לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  4,000,000 -ש"ח למקרה ו –  4,000,000ש"ח לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית  ………………… :ש"ח למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
………………… ש"ח לעובד ו ………………… -ש"ח למקרה ולתקופה
[לפחות  6,000,000 :ש"ח לעובד ו  20,000,000 -ש"ח למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית  ………………… :ש"ח.

.5

בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או "המזמינה"
( +סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי).

.6

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י "המזמינה" ,אשר לא תידרש
להפעיל את ביטוחיה.

.7

באישור זה "המזמינה" משמע  :החברה הכלכלית קרית ביאליק בע"מ ו/או עיריית קרית ביאליק.

החברה הכלכלית קריית ביאליק

.8

מכרז פומבי 16/2019

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של
צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  30יום ממועד
מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מ זמינה".

בכבוד רב,

……… ..חברה לביטוח בע"מ

