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חוזה התקשרות לביצוע עבודות פינוי מכולות
שנערך ונחתם ב__________ ביום _______
מועצה אזורית עמק הירדן

בין:

__________ ח.פ____________ .
___________________

לבין:

להלן " -המועצה" או " המזמין"
אחד
מצד

להלן " -הקבלן"
שני
מצד
הואיל

והמועצה מעוניינת לבצע עבודות פינוי והובלה של מכולות פסולת מהישובים
שבתחומי המועצה לאתר הטמנה חגל ,ובמידת הצורף אף הצבת מכולה חלופית
(להלן" :העבודות");

והואיל

ולצורך איתור קבלן אשר יבצע את העבודות ,יצאה המועצה במכרז פומבי
שמספרו ( 2.1/2018להלן" :המכרז") ואשר עניינו קבלת הצעות עבור ביצוע
העבודות;

והואיל

והקבלן הצהיר כי יש לו את הכישורים והניסיון הדרושים לצורך ביצוע העבודות
והינו עומד בתנאי המכרז;

והואיל

והצעת הקבלן במכרז (להלן" :ההצעה") נבחרה כהצעה הזוכה;
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

א.

המועצה מוסרת לקבלן את העבודות והקבלן מקבל על עצמו לבצע פינוי והובלה
של מכולות פסולת בתחומי המועצה לאתר הטמנה חגל ,ובמידת הצורף אף
הצבת מכולה חלופית בכפוף להוראות הסכם זה.

ב.

מוסכם כי התמורה הינה על בסיס ביצוע פינויים בפועל ותחושב לפי מכפלת
מחיר פינוי על פי הצעת המחיר (מסמך ב') במספר הפינויים.

ג.

מסמכי המכרז כולם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

נספחים
א.
ב.
ג.

.3

רשימת המכולות ומיקומן  -נספח א'
נספח ביטוח  -נספח ב'
נוסח ערבות ביצוע  -נספח ג'

נציגי הצדדים
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א.

מוסכם בין הצדדים כי לצורכי הסכם זה יהיה מר רענן סרי נציג המועצה ,או מי
שיקבע על-ידי המועצה מעת לעת ,ואילו ___________ יהיה נציג הקבלן.

ב.

הנציגים הנ"ל יתאמו ביניהם הפעולות הקשורות לביצועו של הסכם זה ,וישמרו
על שיתוף פעולה הדוק במשך קיומו של ההסכם.

העבודות
א.

ביצוע העבודות כולל:
()1

פינוי מכולות פסולת ו/או מכולות דחס הניתנת לשינוע באמצעות
משאיות מסוג רמס"ע (להלן – "המכולות" או "המכולה") ממיקומים
שונים בתחומי המועצה ,כמפורט ברשימת המכולות המצורפת להסכם
כנספח א.

()2

הובלת המכולות וריקון באתר הטמנה חגל ,שטיפת המכולות לאחר
ריקון.

()3

הצבת מכולה ריקה במקום המכולה המפונה ,במעמד הפינוי.

()4

מכולות ריקות יאספו/יוחזרו על ידי הקבלן לאזור התפעולי של המועצה
בתחילת עבודת הפינוי או בסיומה ,לפי הענין (מיקום האזור התפעולי
בסמוך למרכז ארלוזורוב).

()5

ביחס לדחסנים/מכולות מסוימים שתקבע המועצה ,יידרש הקבלן
לפנות את הדחסן /מכולה לאתר חגל ,לשטוף לאחר הריקון ולהשיב
למקום ממנו נלקח בתוך הזמן שנקבע לכך .מיקומם של
הדחסנים/מכולות והזמן שנקבע להשבת כל דחסן ,יהיה כמפורט במפרט
המצורף להסכם כנספח א.

ב.

אגרת הטיפול וסילוק הפסולת להטמנה באתר והיטל הטמנה ,ישולמו על ידי
המועצה ישירות למפעילי האתר ,אלא אם יסוכם אחרת ,בכלל או במקרים
מסוימים.

ג.

עבודות הפינוי וההובלה יבוצעו לפי צרכי המועצה ,באופן מיידי ,מרגע הקריאה
ולא יאוחר משלוש שעות משעת הקריאה[ .

ד.

המועצה תהא רשאית לעדכן את רשימת המכולות בנספח א' ובכלל זה להוסיף
מכולות במיקומים נוספים בתחומי המועצה או להפחית מכולות ,או לגרוע
מהרשימה ,לפי הענין.

ה.

פעילות הקבלן תתבצע עם עובדים ,כלי רכב ואמצעים של הקבלן ועל חשבונו,
ובהתאם לכל התנאים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובמסמכי במכרז
ונספחיו.

ו.

העבודות נשוא ההסכם יבוצעו על ידי הקבלן בין השעות  6:00ל16:00-
(להלן":שעות העבודה").

ז.

הקבלן מאשר ומתחייב כי הוא או הנציג מטעמו ,יהיו זמינים למועצה בטלפון
בימים א' עד ה' בין השעות  06:00-20:00ובימי ו' ובערבי חג בין השעות 06:00-
.13:00
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ח.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן מיידי ולכל היותר בתוך שלוש שעות
מרגע שהודיעה לו המועצה על הצורך בביצוע העבודות ,אלא אם מדובר בהודעה
שהתקבלה אצל הקבלן לאחר שעות העבודה או בסמוך לכך ,כי אז תבוצע
העבודה בבוקר שלמחרת ולא יאוחר מהשעה .8:00

ט.

לקבלן ידוע כי עליו לתכנן את הפינוי בהתחשב בשעות העבודה באתר הטמנה
חגל.

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

.6

א.

הוא עומד בכל דרישות החוק הרלוונטיות ,הוא בעל ניסיון ,מסוגל לבצע ולעמוד
בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ויש לו את המומחיות והכישורים המיוחדים
וצוות העובדים הדרושים לכך.

ב.

בכל תקופת ההסכם יהיו בבעלותו ו/או בחזקתו בעסקת ליסינג על שמו עם חברת
ליסינג ,או ברשותו בהסכם שכירות ,משאיות שאינן משועבדות (למעט שיעבוד
לבנק) ואינן מעוקלות במועד הגשת ההצעה ,בעלות רישיון בתוקף וביטוח חובה
בתוקף ,בכמות המינימום של  10משאיות מסוג מגבה-נוע היכולות להוביל על
פי כל דין מכולות נשוא מכרז זה ,משנת ייצור  2013ואילך.

ג.

בכל תקופת ההסכם יהיה ברשותו רישיון עסק לפי קבוצה  5.1ב' ,לצו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג.2013-

ד.

בכל תקופת ההסכם יהיה ברשותו רישיון מוביל ,כנדרש על פי חוק שירותי
הובלה ,תשנ"ז – .1977

ה.

הוא ימלא את תפקידו באופן סדיר ,בשקידה ראויה ,ובאופן רצוף ללא הפרעה
כלשהי ,פרט לכוח עליון.

ו.

לשמור על שלמות סביבת העבודות ולנקוט בכל האמצעית הנחוצים על מנת שלא
לפגוע בקיים בסמוך לאתר ביצוע העבודות.

ז.

הוא יפעל לביצוע מוצלח של העבודות ,ע"פ חוזה זה וע"פ כל דין בהתאם לחוקי
המדינה והרשויות המוסמכות ,כלליהן והוראות הקבע שלהם.

ח.

הקבלן ו/או מי מעובדיו ,ו/או מי מטעמו ,ידאגו שלא להימצא במצב של ניגוד
אינטרסים וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם.

ט.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה אינה מתחייבת לתדירות פינוי מינימלית או
בכלל בתקופת ההסכם ו/או להיקף כלשהו של פינויים שיבוצעו באמצעות הקבלן
וכי והפניה לקבלן לצורך קבלת השירות לפי הסכם זה תעשה לפי צרכי המועצה
ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

י.

והקבלן מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כנגד המועצה במידה ולא יידרש לבצע את העבודות לפי הסכם זה ו/או
יידרש לבצע את העבודות רק בחלק מהמקומות המפורטים בנספח וכי לא יהיה
בכך משום הפרה של הסכם זה

ביצוע העבודות
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א.

מוסכם על הצדדים כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע העבודות כמפורט בחוזה זה
באמצעות קבלן משנה ,אלא אם קיבל את אישור המועצה לכך מראש ובכתב.

ב.

הקבלן לא יעביר זכויותיו על-פי הסכם זה לגורם אחר ללא אישור מוקדם בכתב
מהמועצה ביחס לאותו גורם וההתקשרות עמו.

ג.

בוצעו העבודות שלא על-ידי הקבלן אלא על-ידי צד שלישי ,בין ברשות ובין שלא
ברשות (ומבלי לגרוע מן החובה לקבל רשות מראש ובכתב כאמור) ,לא יהיה בכך
כדי להסיר את אחריותו של הקבלן מאיזו מבין התחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי
כל דין.

תקופת ההתקשרות
א.

תוקפו של הסכם זה הינו לשנה ( 12חודשים) ויחל ביום חתימתו על ידי הצדדים
ועד ליום _________(להלן – "תקופת ההתקשרות").

ב.

המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת בכל פעם (להלן
– "תקופת האופציה") אך לא יותר מארבע תקופות אופציה ובסך הכל לא יותר
מחמש שנים .הוראות ההסכם יחולו במלואן גם על תקופת האופציה.

התמורה הכספית ותנאי התשלום
א.

תמורת ביצוע העבודות על פי חוזה זה ,ישולם לקבלן הסכום הנקוב בהצעת
הקבלן (מסמך ב' למכרז) .התמורה המלאה תחושב בהתאם למספר הפינויים
שבוצעו בפועל במכפלת הסכום הנקוב בהצעת הקבלן (להלן" :התמורה").

ב.

הקבלן יגיש למועצה חשבונית מס ערוכה כדין בצירוף פירוט העבודות שבוצעו על
ידו בחודש שקדם לו .נציג המועצה יאשר את החשבונית.

ג.

התמורה תשולם בתנאי תשלום של שוטף  45 +יום ממועד אישור נציג המועצה
כי החשבונית תואמת לעבודות שבוצעו.

ד.

המועצה רשאית לנכות מהתמורה כל סכום שיש חובה לנכותו ע"פ דין ו/או נוהג.

קנסות
א.

.10

המועצה רשאית להטיל על הקבלן את הקנסות המפורטים להלן ולקזזם
מחשבונותיו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.
המקרה

סכום הקנס (ש"ח)

אי זמינות של נציג הקבלן בשעות שהוגדרו

 2,000למקרה

אי עמידה בזמני הפינוי

 1,500למקרה

החזרת מכולה /דחסן ללא שטיפה

 750למקרה

ערבות
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א.

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ימסור הקבלן למועצה ערבות
ביצוע בסך _______(___________ אלף שקלים חדשים) בנוסח המצורף
כנספח ג' .ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של  12חודשים מיום החתימה על
ההסכם ותוארך מעת לעת לפי הצורך (להלן" :ערבות ביצוע").

ב.

ערבות הביצוע תהא אוטונומית ותיערך לפקודת מועצה אזורית עמק הירדן
ותהא וצמודה למדד המחירים לצרכן.

ג.

חילוט הערבות כאמור ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין הפרה של ההסכם
על ידי הקבלן או קיזוז בגין נזקים שנגרמו על ידי הקבלן ,ואולם אין בכך כדי
למנוע מהמזמין להעלות כל טענה כלפי הקבלן ולדרוש ממנו כל סעד העומד
למזמין לפי כל דין ,לרבות בגין נזקים שנגרמו למזמין בשל מעשה ו/או מחדל של
הקבלן או מי מטעמו.

אחריות
א.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר
שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל
מצד הקבלן ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או בקשר
אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם
נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

ב.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או
לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ו/או הפועל עבורו כתוצאה מתאונה ו/או נזק
כלשהו שאירעו תוך כדי ביצוע העבודות ,או בדרך למקום ביצוע העבודות ו/או
ממקום ביצוע העבודות.

ג.

הקבלן ישפה את המועצה מידית בגין כל חיוב ו/או הוצאה שיוטלו עליה עקב
דרישה ו/או תביעה בקשר עם נזק אשר הקבלן אחראי בגינו כאמור בסעיף זה
לעיל ,ובתנאי שהמועצה תודיע לקבלן על קיומה של דרישה ו/או תביעה כאמור
ויאפשר לקבלן להתגונן מפניה .הקבלן יודיע למועצה על כל תביעה ו/או דרישה
שהוגשה נגדו בגין נזק שנגרם במהלך ביצוע העבודות או הקשור בהן ,וזאת מיד
עם קבלתה.

ביטוח
א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,יערוך הקבלן
ויקיים על חשבונו בחברת ביטוח בעלת מוניטין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ולביטוח אחריות מעבידים ,בתנאים ובגבולות האחריות אשר לא יפחתו מן
המפורט באישור על קיום ביטוחי העבודות המצ"ב כנספח ב' לחוזה.

ב.

הקבלן לבדו יישא בתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוח.

ג.

מוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת האישורים ו/או
בבדיקתם ו/או בשינויים ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי
להטיל אחריות כלשהיא על המועצה ו/או על מי מטעמה ו/או בכדי לצמצם
באחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

ד.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין
וסוג כלפי המועצה באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים אשר נדרש לעורכם
כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם ,וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה
כנ"ל והקבלן מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך.
למען הסר ספק ,מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים ,כמפורט
באישורים ,הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
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ה.

הקבלן רשאי ומתחייב לערוך לעצמו ביטוחים נוספים ו/או ביטוחים משלימים
על-פי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכי הביטוח שלו
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 תיכלל המועצה כמבוטחת נוספת ויכלול ויתור המבטח
על זכות התחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה.

ו.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה ,תהיה המועצה
רשאית לעורכם בשמו או להשלימם ,לפי העניין ,ולשלם את דמי הביטוח ,ככל
שמתחייב מן העניין .המועצה תהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין
הביטוחים כנ"ל וכל הוצאה נלווית ,וכן הפרשי הצמדה וריבית ,מכל סכום אשר
יגיע לקבלן ממנה בכל זמן שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

ז.

הקבלן מתחייב לוודא כי קבלני משנה המועסקים בביצוע העבודות יערכו
ויקיימו ביטוח לרכושם ולאחריותם וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים
ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל
ובאישור .כמו כן ,מתחייב הקבלן כי במידה וישתמש בשירותי קבלני משנה ,על
הקבלן האחריות הבלעדית לבדוק כי קבלני המשנה יקימו את דרישות הדין
והביטוח לרבות הביטוחים המנויים באישור עריכת ביטוחי הקבלן ,וימציאו
אישורי קיום ביטוחים כשהם חתומים כיאות ע"י מבטחי קבלני המשנה.

ח.

הקבלן יערוך ביטוח כל הסיכונים לכל הרכוש שאינו נכלל במסגרת העבודות או
שאינו מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח העבודות הקבלניות.

ט.

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ולחייב
את קבלני המשנה מטעמו למלא אחר תנאי הפוליסות ,לשלם או לוודא כי ישולמו
דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת
לפי הצורך ושיהיו בתוקף.

י.

ביטוח הקבלן יכלול גם את המועצה וכן יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות
התחלוף כלפי המועצה ,וכלפי כל מי שיבוא במקומה ו/או מכוחה ו/או הקשור
לביצוע העבודות.

יא.

הביטוחים ישולמו ע"י הקבלן במועדם וכל הוראות הפוליסות יקוימו ויכובדו
בכדי שיהיה תוקף מלא לכל הביטוחים .הביטוחים יכללו תנאי מפורש על פיו
המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ,לצמצם את היקפו ו/או לחדשו אלא אם
כן מסר המבטח למועצה הודעה בדואר רשום בדבר כוונתו לעשות כן לא פחות מ
 60 -יום מראש.

יב.

תוך  7ימים מחתימת הסכם זה ימציא הקבלן אישור על עשיית הפוליסות וכן
יעביר את העתקיהן למועצה  -קיום הביטוחים במלואם הינם תנאי יסודי
בהסכם.

העדר יחסי עובד ומעביד
א.

למען הסר ספק ,מוסכם כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יחשבו כעובדי
המועצה לכל ענין שהוא והקבלן נושא במלוא האחריות בכל הנוגע לשכרם
ולתנאי העסקתם של עובדיו ו/או מי אשר יועסק על ידו לרבות ,תנאי עבודתם,
ביטוחם וכל המתחייב מהעסקתם.

ב.

הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שהמועצה תחויב לשלם ,אם
תחויב ,לקבלן ו/או למי מעובדיו או מטעמו למקרה שיקבע דבר קיומם של יחסי
עובד ומעביד בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה.

סיום ההסכם
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המועצה תהיה רשאית להביא לסיום מידי של הסכם זה במתן הודעה בכתב
לקבלן בכל אחד מהתנאים הבאים:
()1

הקבלן ו/או נציגו אינם מטפלים בביצוע העבודות באופן אישי או נגרע
כושרם המקצועי באופן שאינו מאפשר המשך עבודה.

()2

הקבלן לא ביצע את העבודות בקצב משביע רצון.

()3

הקבלן הפר אחת מהתחייבויותיו שהינה מעיקרי הסכם זה ולא תיקן
את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המועצה בתוך הזמן
שנקבע בהתראה.

()4

הקבלן הורשע בדין בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

()5

אם ימונה נאמן על נכסי הקבלן ,כולם או מקצתם ו/או יינתן נגדו צו
פירוק או ימונה לו מפרק (בין אם זמני או סופי) ו/או יחולו הליכי
פשיטת רגל.

בוטל ההסכם ע"י המועצה ,לא תהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי כלפי המועצה
בשל ביטול ההסכם והמועצה תהא רשאית למסור את המשך ביצוע העבודות
לקבלן אחר .הקבלן מתחייב בזאת להימנע מכל מעשה שיש בו כדי למנוע מאת
המועצה העברת ביצוע העבודות לצד שלישי ,ובתוך כך מוסכם כי אין לקבלן כל
זכות עכבון בכל מסמך ו/או ציוד שהוחזק ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו בקשר
עם ההסכם.

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם וכל הודעה אשר תשלח על
ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה בתוך  72שעות מיום משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
המועצה
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נספח ב– אישור קיום ביטוחים
הנדון :אישור עריכת ביטוח של __________(להלן " הקבלן") לביצוע עבודות פינוי מכולות
והובלתם לאתר הטמנה והצבת מכולות חלופיות
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
להלן לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטחת בין היתר את הפעילות המתבצעת על ידי הקבלן בגבול אחריות של ₪ 6,000,000
לאירוע ,לתובע ולתקופת ביטוח .פוליסה זו אינה כפופה להגבלה/סייג בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר
מזיק במאכל או משקה ,קבלנים ו/או קבלני משנה ,פרעות ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותם למעשי ו/או
מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .כמו כן הביטוח מורחב לכסות עבודות חוץ.
ביטוח אחריות מעבידים
בגבול אחריות בסך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -לתקופת הביטוח (שנה).
הביטוח מורחב לכסות את מועצה ,אם יימצא מי מהם אחראי כמעביד בכל אופן שהוא ,למי
מהמבוטחים או למועסקים על ידם.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול על פוליסה זו כל מגבלה ו/או הגבלה בכל הנוגע
לעבודות בגובה ו/או בעומק ,פתיונות ו/או רעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ועובדים
המועסקים על ידי חברות כח אדם .פוליסה זו מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי היא
נושאת בחבות מעבידים כלפי מי ממעוסקי הקבלן.
ביטוח חבות המוצר –
המבטח את חבותו של הקבלן בגין נזקים שיגרמו לרכושה של המועצה ו/או לגוף או לרכוש של כל
צד שלישי בגבולות אחריות ע"ס  ,₪ 2,000,000בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק
האחריות למוצרים פגומים –  1980ועל פי פקודת הנזיקין (1968נוסח חדש) הפוליסה מורחבת
לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה .בשם
המבוטח תיכלל המועצה בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל
יחיד מיחידי המבוטח .הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח
בחברתנו מכל סיבה שהיא ,ובתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
למתחייב מהאמור באישור זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך
תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת
.
הביטוח.
תנאים כלליים לכלל הפוליסות:
 הרינו מוותרים על זכות השיבוב כלפי מועצה ו/או מי מטעמה.
 הביטוח על כל פרקיו קודם וראשוני לביטוחי מועצה ו/או המפקח ואנו מוותרים על
זכותנו לשיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א .1981 -
 הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח לא
יפגע בזכויות שאר המבוטחים.
 הפוליסה כפופה לתנאי ביט .2013
 תשלום הפרמיה ו/או ההשתתפות העצמית וכל הוצאה אחרת הקשורה לביטוחים הנ"ל
תחול על הקבלן בלבד.
 אנו לא נבטל הביטוח או נצמצם הכיסוי אלא אם נשלחה על ידינו למועצה הודעה על כך
בדואר רשום 60 ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.
בכבוד רב,

חותמת המבטח וחתימה
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נספח ג'  -נוסח ערבות ביצוע
תאריך____________________:
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ____שקלים חדשים (הסכום במילים:
_____ אלף שקלים חדשים) (להלן הסכום הנ"ל) ,שיגיע לכם מאת המבקש בגין ביצוע עבודות
פינוי והובלה של מכולות בתחומי המועצה האזורית עמק הירדן לאתר הטמנה.
הסכום הנ"ל צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -הלשכה") ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

לפי דרישתכם הראשונה ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם כל
סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ לחודש ____________ שנה ________
(כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל
על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.

בכבוד רב,
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