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הסכם

שנערך ונחתם ב_________ ביום__________ לחודש________שנת________
מועצה אזורית עמק הירדן

בין:

להלן " -המועצה"
מצד אחד
לבין:

________________

הואיל

והמועצה מעוניינת באספקה ותפעול של מערכת לניהול דוחות חניה ,אשר תנהל
את החניה במגרש החניה בבית החולים פדה פוריה מקצה לקצה;

והואיל

והספק פנה אל המועצה בהצעה לאספקת ותפעול המערכת והשירותים הנלווים
לה כמפורט בהסכם זה;

והואיל

והספק עוסק ,בין היתר ,במתן שירותי ניהול חניה;

והואיל

והספק הצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין;

והואיל

והמועצה קיבלה את הצעת הספק והסכימה להתקשר עמו בהסכם זה ובהתאם
לתנאים הקבועים בו.

להלן " -הספק"
מצד שני

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

השירותים
א.

הסכם זה הינו הסכם למתן שירותי ניהול החניה במגרש החניה בבית החולים פדה
פוריה ,בהתאם לפירוט להלן ובהתאם לצרכי המועצה כפי שיוגדרו לספק מעת לעת
(להלן" :שירותי ניהול החניה"" ,השירותים").

ב.

ככלל ,על הספק לספק ולתפעל מערכת לניהול דוחות חניה (להלן – "המערכת"),
אשר תדע לבצע את הפעולות הבאות:
()1
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קליטת דוחות חלוטים וגזרי דין חלוטים וגבייתם ממערכת האוטומציה
הפועלת במועצה .הגביה תתבצע תוך עמידה בזמנים וללא שיהוי ותכלול
את הפעולות הבאות:
(א)

משלוח הודעות דרישת חוב

(ב)

עיקולי בנק במדיה מול כל הבנקים

(ג )

עיקול רכבים ברישום במשרד התחבורה

(ד)

הפעלת גובי מס מוסמכים לביצוע עיקולים ברישום ובפועל.

2
(ה)
()2

הפעלת מוקד מקצועי ,אשר יספק את השירותים הבאים באמצעות
מערכת ניהול דוחות חניה של החברה לאוטומציה הפועלת במועצה:
(א)

מענה טלפוני לבירורים על אודות דוחות וכל פעולה אחרת
הנדרשת בהקשרם ,אשר יפעל  5ימים בשבוע ,בימי ראשון עד
חמישי ,במקביל לשעות הפעילות של המועצה.

(ב)

תשלום דוחות באמצעות אשראי לקופת המערכת.

(ג )

אימות נתוני החייבים מול מאגרי מרשם האוכלוסין ורשם
החברות ועדכון כתובות בטרם ביצוע פעולות גביה מנהלית.

(ד)

טיפול בערעורים על דוחות :הזנת פרטי הערעור וסריקת
המסמכים הרלבנטיים למערכת ,העברת להחלטת התובע,
הזנת החלטת התובע במערכת ומסירת הודעה על אודות
ההחלטה למערער.

(ה)

טיפול בבקשות להישפט :עדכון פרטי הבקשה וסריקת
המסמכים הרלבנטיים למערכת ,העברה לתובע להמשך טיפול
מול בית המשפט ,הזנת פסק הדין למערכת לאחר קבלתו
מהתובע והמשך גביה מהחייב במידת הצורך.

(ו )

טיפול בבקשות להסבה :עדכון פרטי הבקשה וסריקת
המסמכים הרלבנטיים למערכת ,טיפול בבקשה בהתאם
להנחיות המועצה ,משלוח הודעת תשלום קנס בדואר רשום
למבצע העבירה לאחר ההסבה.

(ז)

קיום קשר רציף עם משרד התחבורה ,ובכלל זה טיפול
בשאילתות ,הפקת קובץ למשלוח הודעות קנס במועדים
הנדרשים בחוק.

(ח)

מעקב חודשי למניעת התיישנות דוחות.

(ט )

טיפול בתשלומים שנקלטו באופן שגוי במערכת.

(י)

עדכון דבר חזרתו של דואר וסריקתו למערכת.

()3

אספקת ערכות קצה ("מסופונים") לפקחי המועצה.

()4

אספקת מתכלים הנדרשים למתן השירותים ,ובכלל זה פנקסי דוחות,
גלילי נייר למדפסות מסופונים ,ציוד משרדי למוקד ,מעטפות ושוברי
תשלום.

()5

הדרכת פקחי המועצה בדבר תפעול ערכות הקצה וההמערכת.

ג.

.3

איתורי חייבים באמצעות חוקר

המועצה מעריכה את כמות הדוחות הניתנים במגרש החניה בבית החולים פדה
פוריה ב( 2,000-אלפיים) דוחות בשנה .יובהר כי מספר זה נמסר לצורך אומדן
בלבד והוא אינו מחייב את המועצה ולא תשמע כל טענה מצד הספק על כמות
דוחות קטנה או גדולה מהאומדן האמור.

תקופת ההתקשרות
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.4

א.

הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו ויהיה תקף למשך שלוש שנים (להלן-
"תקופת ההסכם").

ב.

למועצה זכות להאריך את תקפו של ההסכם ,על כל תנאיו ,לשתי תקופות נוספות
של שנה אחת ,ובלבד שתמסור לספק הודעה על כך בכתב לא יאוחר מ 30 -ימים
לפני תום תקופת ההסכם .תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על ( 5חמש)
שנים.

ג.

עוד מובהר כי ששת ( )6החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות מהווים
תקופת ניסיון והמועצה תהיה רשאית ,בהודעה מראש של  15יום ,להודיע על
הפסקת ההתקשרות.

ד.

על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו בכל
עת ע"י משלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב לספק 60 ,יום לפחות קודם התאריך
הנקוב כמועד הסיום.

ה.

המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם.

ו.

הסתיים ההסכם כאמור ,לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום
ההסכם.

ז.

בתום תקופת ההתקשרות ,הספק יהיה זכאי לקבל לחזקתו את ערכות הקצה וזאת
בתיאום עם המועצה.

הצהרות והתחייבויות הספק
א.

הספק מצהיר כי יש לו הידע ,הנסיון והיכולת המקצועית לבצע את השירותים
כראוי ולשביעות רצון המועצה.

ב.

הספק מתחייב לפעול כמיטב יכולתו לאספקת המערכת ותפעולה למועצה.

.5

הספק מקבל על עצמו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בנאמנות ובדייקנות עפ"י
הסכם זה.

.6

הספק מצהיר כי קיבל את כל הנתונים שביקש בכל הקשור לשירותים ,וכי הצעתו במסגרת
המכרז ,והתקשרותו בהסכם זה מבוססת על נתונים שבקש לקבל מאת המועצה.

.7

התמורה
א.

תמורת הספקת כלל השירותים והתחייבויות הספק לפי הסכם זה תשלם המועצה
לספק ________________  ________________( ₪שקלים חדשים) לפני
מע"מ מדי חודש (להלן – "הסכום החודשי") .

ב.

עוד תשלם המועצה לספק  ____________( _________%אחוז) לפני מע"מ
מסך הגביה החודשית במערכת ,על בסיס דוח חודשי אשר יופק מהמערכת (להלן
– "אחוזי הגביה").

ג.

הסכום החודשי ואחוזי הגביה יחד יהוו את התמורה החודשית.

ד.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה החודשית כוללת את שכר העובדים המועסקים
על ידו לצורך מתן השירותים וכן את כל ההוצאות הכלליות ,לרבות מסים ,היטלים
והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע השירותים בכל היקפם ושלמותם ,ולמעט
מע"מ ,וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה כאמור.
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ה.

התשלום יבוצע לפי חשבון חודשי שיוגשו ע"י הספק למועצה ויאושר על ידה ,על
בסיס דוח גביה חודשי שיופק מהמערכת .מובהר כי המועצה רשאית להפחית מן
התמורה החודשית לפי שיקול דעתה באם לא סופקו השירותים בהתאם להוראות
הסכם זה.

ו.

התמורה תשולם בתוך  45ימים מיום הגשת החשבון ,לאחר אישור גזברות המועצה
וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

ז.

המחירים הנקובים לעיל הינם סופיים ולא תחול כל תוספת בגין העלאות במיסוי
ו/או בשכר העבודה ,למעט בגין הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שתעודכן
אחת ל( 6 -ששה) חדשים בהתאם לעליית המדד הידוע במועד עריכת העדכון
לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז.

א.

המערכת וערכות הקצה יסופקו למועצה תוך ( 14ארבע עשרה) ימים מהמועד בו
נמסרה ההזמנה לספק.

ב.

איחור בביצוע ההספקה של עד  7ימי עסקים יחשב כהפרה של ההסכם ,ואם יחול
איחור נוסף בביצוע ההספקה יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.

.8

.9

המערכת וערכות הקצה יסופקו למועצה בשעות העבודה הרגילות ,ישירות לכל המקומות
שעליהם תורה המועצה ובלבד שהם בתחומה של המועצה.

.10
א.

הספק יהיה האחראי הבלעדי להספקת המערכת וערכות הקצה באופן מלא ותקין
לשביעות רצון המועצה.

ב.

מובהר כי באם יתגלה שהמערכת ו/או ערכות הקצה אינם בטיב הראוי ו/או אינם
תואמים את ההזמנה של המועצה ,תהיה המועצה זכאית לסרב לקבל את המערכת
ו/או ערכות הקצה ו/או לדרוש את החלפתם במקום.

.11
א.

הספק מתחייב לתקופת אחריות למערכת ולערכות הקצה למשך כל תקופת
ההתקשרות (להלן" :תקופת ההחזקה").

ב.

במהלך תקופת ההחזקה הספק יספק שירותי אחזקה ותיקונים הנדרשים
לתקינותם ולשלמותם של המוצרים בתקופת ההחזקה.

.12

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או
חלק מהן לאחר ויהיה אחראי אישית לביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.

.13

הספק מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן:
א.
()1

הספק מתחייב להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות עובדים מקצועיים
ומיומנים לשם מתן השירותים.

()2

המועצה רשאית לדרוש מאת הספק להחליף עובד מעובדיו אם אינו בעל
ידיעות מקצועיות או אינו מתנהג כשורה במילוי תפקידו.

()3

הספק לא יעסיק עובדים זרים אשר אין להם היתר עבודה כדין בישראל.

29190259384/587

5
ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י הספק (להלן " -המועסקים")
בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של הספק וכי בין
המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד.

ג.

הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים על ידו עבור עבודתם,
ויהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה למועסקים בגין
העבודה.

ד.

הספק יהיה אחראי לתשלום פיצויים לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על פי חוק
לעובדיו וכן יערוך לעובדיו ביטוחים מתאימים.

ה.

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתאלץ ,אם תאלץ ,לשלם
למועסקים שלו.

ו.

הספק יהיה אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו לפי הסכם
זה והינו מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים עפ"י
החוק.

ז.

מובהר בזאת מפורשות כי הספק הינו עצמאי לכל דבר ,והסכם זה אינו יוצר יחסי
עובד מעביד בינו ובין המועצה.

.14

.15

א.

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שמחויבת המועצה לשלם בגין
כל הקשור למתן השירותים לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם
הוצאות משפטיות ,דמי השתתפות עצמית וכיו"ב.

ב.

הספק יהיה 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 הספק ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ממתן השירותים 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.

ערבות בנקאית למתן השירותים:
א.

להבטחת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק
להמציא למועצה לפי דרישתה עם החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית
חתומה לפקודת המועצה ,בלתי מותנית ,אוטונומית וצמודה למדד
המחירים לצרכן בסך ( 8,000כולל מע"מ) ,בנוסח המפורט בנספח א'
להסכם.

ב.

הערבות תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה.

ג.

המועצה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל אימת
שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה
להוכיח זאת .המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות כאמור ,גם אם
תוקפה של הערבות עתיד לפקוע בסמוך למועד החילוט ,אם סברה כי יש
צורך בכך נוכח הפרה קיימת ,מסתברת או צפויה של הסכם זה מצד
הקבלן.

ד.

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות
המועצה עקב ובגין ההפרה.

ה.

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות
ו/או בחידושה ,תחולנה על הספק בלבד.
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.16

אחריות

.17

ביטוח

א.

הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או נזק רכוש ,ולכל
נזק אחר שייגרם למועצה ו/או לכל עובד ו/או לכל צד שלישי ,כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל מצד הספק ,הנובע ,במישרין ו/או בעקיפין ,ממתן
השירותים ו/או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר
מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

ב.

הספק ישפה את הלקוח באופן מיידי ,בגין כל סכום שהמועצה תחויב
לשלם ,לכל אדם ו/או גורם שהוא בגין כל הקשור למתן השירותים ,לרבות
הוצאות משפטיות שיחולו על המועצה ו/או דמי השתתפות עצמית וזאת
ללא הגבלה בסכום.

ג.

המועצה לא תשא בשום תשלום ,הוצאה ,אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא,
או סיבה שהיא ,שייגרמו לספק ו/או למועסקים על ידו ,או למי מטעמו.

א.

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב הספק
לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית על חשבונו ועל שמו ,למשך
תוקפו של הסכם זה ,טרם תחילת מתן השירותים ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב'
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור") ,אותו ימציא
לידי המועצה ,במעמד חתימת החוזה ובכל מקרה לא יאוחר מ 7 -ימים
לפני מועד תחילת ביצוע השירותים כאשר הוא חתום בידי מבטחיו.

ב.

הספק מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי תום תקופת הביטוח וכל
עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט ,ולא יאוחר מ 7 -ימים לפני מועד תום
תקופת הביטוח כמצוין באישור .המועצה תהא רשאית למנוע מהספק
להמשיך במתן השירותים במידה והאישור לא יומצא במועד ,וההספק
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המועצה עקב כך שלא יתאפשר לו
להתחיל ו/או להמשיך במתן השירות טרם המציא את האישור.

ג.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הביטוחים וגבולות האחריות
המתחייבים מן האמור באישור ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת
על הספק ,ואין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישורים
הטלת אחריות כלשהי על המועצה ו/או מי מטעמה ואין בכך כדי לגרוע
מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או מי מטעמו.

ד.

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים
לביטוחים הנ"ל ,מתחייב הספק לערוך ביטוחים אלה בתנאים ובגבולות
אחריות בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו .בכל ביטוח נוסף ו/או
משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה
ו/או מי מטעמה ,למעט אדם שגרם לנזק בזדון.

ה.

הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות הביטוח
והוראות המבטח כלשונן .הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן
המפקיע את זכויות המועצה עפ"י הביטוחים הנ"ל ,יהיה הספק אחראי
לנזקים באופן בלעדי ,ולא יהיה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או
אחרות מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה בגין כל נזק כספי ו/או
אחר שיגרם לו עקב כך.

ו.

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי הספק יהיה האחראי הבלעדי לנזקים בלתי
מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי הסכם זה,
לרבות נזקים שהם מתחת לגבול השתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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ז.

הספק מתחייב כי במידה וישתמש בשירותי קבלני משנה ,יהיה עליו
לבדוק כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח בהתאם
להסכם זה ,לרבות הביטוחים המנויים באישור הספק ,ועליו יהיה
להמציא את אישורי קיום הביטוח כאשר הם חתומים ע"י מבטחי קבלני
המשנה.

ח.

הביטוחים ישולמו ע"י הספק במועדם וכל הוראות הפוליסות יקוימו
ויכובדו בכדי שיהיה תוקף מלא לכל הביטוחים .כמו כן ,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 וזאת לא פחות מ  60 -יום מראש.

קיזוז
א.

המועצה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה שהמועצה תהיה חייבת לספק עפ"י
חוזה זה ,כל סכום אשר הספק יהיה חייב למועצה אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה
אחרת וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין נגד הספק או למו"מ
משפטי כלשהו.

.19

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה ,ביצועו ,פירושו ,וכל תביעה בקשר להסכם זה
תובא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם הענינית.

.20

הצדדים מסכימים לסמכות השפוט של בתי משפט אלו ובוחרים לדיון בהם בכל ענין
כאמור.

.21

הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה  72שעות מתאריך מסירה
למשלוח בדואר רשום.

.22

מעני הצדדים להסכם זה:
מועצה אזורית עמק הירדן ._________-
הספק ________________________.
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ולראיה באו הצדדים על החתום

______________________
המועצה
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נספח א'
נוסח ערבות בנקאית
ערבות מכרז

תאריך____________:

לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
________________
א.נ,

הנדון :כתב ערבות מס'...............................................
.1

על פי בקשת________________ (להלן  -המבקש) בקשר לזכייתו במכרז מס'
________ שעניינו שירותי ניהול תחום החניה בתחום בית החולים פדה פוריה ,הננו ערבים
בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל ____-ש"ח (ובמילים)_________ :
בלבד.

.2

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,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.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה
על ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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______________________

סניף

_______________________

10
נספח ב'
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
הנדון :הסכם לאספקה ותפעול של מערכת לניהול דוחות חניה במגרש החניה בבית החולים פדה
(להלן" :ההסכם") בין מועצה אזורית עמק הירדן( להלן:
שנחתם ביום
"המועצה") לבין _______________(להלן" :הספק")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים להלן
לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -המבטחת בין היתר את הפעילות המתבצעת על ידי
הספק בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לאירוע ,ולתקופת ביטוח(שנה) .פוליסה זו אינה כפופה
להגבלה ו/או סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,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 הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  -בגין חבות כלפי המועסקים על ידי הספק ,בגבול אחריות של
 ₪ 20,000,000לאירוע ולתקופת ביטוח (שנה) .למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול
על פוליסה זו כל מגבלה ו/או הגבלה בכל הנוגע לעבודות קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם העסקת
נוער ובדבר עבודה בשבתות ,חגים ובמועדי ישראל ו/או מאי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה
תשי"א –  1951וחוק עבודת נשים התשי"ד  1954על תקנותיהם ,ו/או כל הסכמי עבודה קיבוציים
ו/או אחרים ,עובדי שטחים ,עובדים זרים ,עובדים המועסקים על ידי חברות כח אדם .פוליסה זו
מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי הן נושאות בחבות מעבידים כלפי מי ממעוסקי הספק.
 .3כללי לכל הביטוחים:
 .1שם המבוטח בפוליסות הורחב לכלול את המועצה.
 .2הרינו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
 .3הביטוח על כל פרקיו קודם וראשוני לביטוחי המועצה ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף
ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .4הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח לא יפגע
בזכויות שאר המבוטחים.
 .5תנאי הביטוח לא יפחתו מהתנאים הידועים כביט .2013
 .6תשלום הפרמיה ו/או ההשתתפות העצמית וכל הוצאה אחרת הקשורה לביטוחים הנ"ל תחול
על הספק בלבד.
אנו לא נהיה רשאים לבטל הביטוח או לצמצם הכיסוי על פיו במשך כל תקופת הביטוח .במקרה של אי
תשלום ו/או רמייה נהיה רשאים לבטל את הביטוח ובתנאי כי נמסרה על ידינו למזמין הודעה על כך בדואר
רשום 60 ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.

חותמת המבטח וחתימה
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תאריך

שם החותם

