קול קורא לאיתור ספק  /ים להפעלת חוגים בקייטנות וחופשות
של מוסדות חינוך – 1 / 2019
הזמנה לאיתור ספק  /ים מפעיל  /י חוגים בקייטנות
 . 1לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר ( ) 58-0014983להלן
– " העמותה ") ,מתכבדת בזה להזמין הצעות מחיר לקבלת שירותים להפעלת
חו גים בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך ב ירושלים (בחופשות חנוכה ,פסח
והחופש הגדול בחודשי הקיץ)  ,בהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח א'
(להלן " :השירותים ") .
 . 2הצעות המחיר למתן השירותים יינתנו מספקים מורשים בלבד  ,ככל שיש
הרשאה מיוחדת על פי דין לסוג שירותים זה  .השירו תים יינתנו על פי
התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן והוראות הדין .
 . 3ההתקשרות עם ספק  /ים שיבחר  /ו הינה לקבלת שירותים להפעלת חוגי ם
בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך ב ירושלים והדרישות המפורטות בקול
קורא זה ובנספח א' כאמור לעיל ו הבחירה בספק  /ים הזוכה  /ים  ,תעשה אך
ורק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ה עמותה  .לאור העובדה כי ההתקשרות
כפופה בין היתר לתקציבים מתאימים ולהיתכנות טכנית ,אזי ה עמותה אינה
מתחייבת כי כל ההתקשרות תצא אל הפועל ולא מתחייבת לתקופת
התקשרות ,וקיימת אפשרות כי ההתקשרות עם הספק או הספקים שייבחר  /ו
לא תתקיימנה כלל א ו שתתקיים למשך מספר חודשים בלבד .
 . 4כמו כן  ,ל עמותה שמורה הזכות לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בכל
שלב ובכל עת בהודעה מראש של  15יום מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי
הנ"ל ידוע לו היטב וכי הוא מ וותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
מה עמותה בגין ובקשר לכך .
 . 5ספק או ספקים שהצעת ו /ם תתקבל וייבחר  /ו ע"י ה עמותה יהי ה /ו כפופ  /ים
להנחיות ה עמותה ולכל גורם אחר מטעמה.
 . 6הידע ,ההכשרה ,הציוד והאמצעים אשר ישמש ו את הספק במתן השירותים
יהיה באחריותו היחידה ו הבלעדית .ככל שלצורך קבלת השירותים מהספק
יידרש קבלת היתר או ב יטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו
באחריותו ועל חשבונו של הספק .
תנאי סף
 . 7להלן יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן:


ע ל ה מציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בהפעלת חוגים
לתלמידים במוסדות חינוך בגילאי יסודי  .על ההצעה צריכה לכלול פרוט
של הניסיון הנ"ל.



ע ל ה מציע להעסיק  5עובדים לפחות בעבודה עם תלמידים ב מוסדות חינוך
ב ירושלים  .על ההצעה צריכה לכלול פרוט של הניסיון הנ"ל.



המציע הינו בעל תעוד ה מוכרת לביצוע הדרכה במערכת החינוך .
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המציע הינו בעל תעודת התאג דות חברה או עוסק מורשה בתוקף
כדין/עוסק פטור.
נספח ב – סעיף הביטוח ונספח ב'  – 1אישור עריכת ביטוחי הספק
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על מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף וכן
לצרף אישור "בגיר" בתוקף ,קורות חיים במסך נפרד .

לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים:
א.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו  , 1976 -על שם המציע.

ב.

אישור תקף על ניכוי מס במקור ,על שם המציע.

*** אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה .
דרישות מיוחדות במסגרת מתן השירותים
 . 9על הספ ק להיות בעל יכולת לספק שירותיו ולהדריך ולהפעיל חוגים ב לפחות
 10בתי"ס שונים ביום  ,בהיקף של עד  30תלמידים לקבוצה ושל עד  150ילדים
לאירוע "שיא".
 . 10הספק מצהיר כי הוא בעל ידע ,ניסיון ,הכשרה  ,הציוד הדרוש ו כ ו ח האדם
המקצועי הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים ממנ ו במסגרת מתן
השירותים .הספק מתחייב לבצע את כל השירותים בעצמו או באמצעות מי
מטעמו והוא מתחייב לדאוג שהיה ברשותו ,לפני תחילת מתן השירותים,
אישורי "בגיר" ,לפי חוק למניע ת העסקה של עברייני מין  ,לו ו לעובדיו
ומתחייב שלא להעסיק עובדים ללא אישורי "בגיר"  ,והספק מצהי ר שידוע לו
והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע מלאה את
המסמכים שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים ויכולת לשמירה
מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם ולרבות איסור צילום ילדים .
 . 11הספק שייבחר י י דרש לבצע את כל הבדיקות מראש ככל ש י ידרש ולהיע רך
לפתיחת הפע י לות תוך  14יום ממועד הודעת הזכיה ובתאום מול המזמין .
העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מי מבין הזוכים בפעילויות שונות
לאורך ש נת הלימודים גם שלא במהלך חופשות ו/או קיטנות ככל שידרש
ולשיקול דעתה הבלעדי של העמותה  ,האחריות במסגרת אספקת השירותי ם
תה א על הספק בלבד.
 . 12במסגרת הצעת המחיר יפרט הספק את המחיר המוצע על ידו לחוגים כמפורט
בנספח א'  .במסגרת כך ,יהיה כל מציע רשאי להציע מחיר לסוגי חוגים שונים,
כולם או חלקם ,וכן ליתן הצעת מחיר לחוג במסגרת רגילה של עד 30
משתתפים ו/או הצעת מחיר לקיום אירוע "שיא" של עד  150משתתפים לכל
פעילות (כולם או חלקם).
ההליך
 . 1הצעות למתן השירותים תוגשנה בשלושה (  ) 3עותקים  ,עד ליום ג ' , 12 . 3 . 2019 ,
בשעה . 12:00
 . 2ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים (  ) 90ימים
ממועד הגשתן .ההצעות תוגשנה במקור (באמצעות דואר או על ידי שליח )
בשלושה (  ) 3עותקים על גבי טופס ההצעה בו יפורט השירות המוצע  ,תוכן

3
השירות והצעת המחיר לגביו כשהיא לא כוללת מע"מ .
 . 3מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב בהצעת המציע כולל ביצוע
מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי
הספק המוצעים  ,ל רבות ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות המוצע וההפעלה
ובכלל זה :הוצאות הד רושות לייצור ,רכש ,העמסה ,הובלה וכל הוצאה נוספת
שהיא .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שהגיש בהצעתו .
 . 4המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה,
מע"מ ,ביט וח לאומי ,וכו') ,ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו
(אם יזכה במכרז).
 . 5ה עמותה רשאית לבחור מספר ספקים לכל שירות בנפרד ו/או שירותים שונים
או לא לבחור בספק כלל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה
בין היתר על סמך השירות המוצע ותוכנו ,ניסיון קודם עם ה מציע ו ניסיון של
המציע במתן השירותים הנדרשים .ל עמותה שמורה הזכות לה פ ס יק את
השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה מחויבת
לנימוקים כלשהם והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא
תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה עמותה בגין כך .
 . 6הספק שייבחר ע"י ה עמותה יידרש לחתום על הסכם התקשרות מתאים,
כתנאי להתחלת השירותים וההתקשרות עמו .הסכם ההתקשרות יועבר לזוכה
בתוך  7ימים ממועד מתן ההודעה על זכייה במתן השירותים.
 . 7מודגש בזה ,למען הסר כל ספק ,כי ה עמותה אינה מחויבת במכרז לשם קבלת
השירותים האמורים והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים.
ה עמותה שומרת על זכותה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל מו"מ עם כל
מציע ועם כל גורם אחר ,בכל זמן שהוא ,בכל הקשור והכרוך בשירותים
האמורים .כמו כן ,אין ה עמותה מתחייבת ,בשום מקרה ונסיבות:
א  .לקבל הצעה כלשהי מבין ההצע ות שהוגשו ו/או ;
ב  .לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או;
ג  .לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש.
 . 8כל פעולה שתינקט כאמור (אם תינקט) תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של
ה עמותה ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה.
 . 9מובהר בזאת כי ה עמ ותה אינה מתחייבת ל קבל את ההצעה הזולה ביותר או
הצעה כלשהי ו ה עמותה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע
הצעות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל .
ה עמותה שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מובהר בז ה במפורש כי ה עמותה תהא רשאית להאריך את
המועד הנ"ל ,בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד
המציעים ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק
את החלטתה.
 . 10הצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי ה עמותה  ,רק כאשר ייחתם הסכם בפועל
על ידי ה עמותה  .המציע ים ,בעצם הגשת הצעותיהם ,ייחשבו כמי שהסכימו
לכל תנאי הזמנה זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי ה עמותה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך
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בשירותים נשוא הזמנה זו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשבו
המציעים כמי שהסכימו ,במפורש  ,כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך
וולונטרי ,מיוזמתה של ה עמותה  ,אשר תכליתו לאפשר ל עמותה גמישות
בבחירת ההצע ות הטוב ות ביותר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולפיכך מוותרים
המציעים ,מראש ,על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים ו/או כי י ש
להחיל על הליך זה ,על דרך של היקש ,כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים
ו/או מדיני המינהל הציבורי.
 . 11שאלות הבהרה ניתן להפנות ב כתב ב מייל למר הראל רחמני
 , Harel@lavy.org.ilוזאת עד יום ה '  , 28 . 2 . 2019 ,בשעה  . 12:00תשובות
לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינ טרנט של העמותה עד ליום ה ' 7 . 3 . 19
בשעה  . 12:00כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל  -פה ,אין ולא יהיה
להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה את ה עמותה ובכל מקרה
ה עמותה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה ,בי וז מתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים .
 . 12כל ספק שייבחר ע"י ה עמותה ימציא אישור על עריכת ביטוחים בהתא ם
למפורט בנספח ב'  1אישור עריכת ביטוח הספק .
 . 13לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל ,תוך התקופה האמורה
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא
נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית ה עמותה לבטל את זכייתו של
הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים
לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית ה עמותה
במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד
או תרופה אחרים להם זכאית ה עמותה על  -פי הליך זה ו/או על  -פי כל דין.

בכבוד רב ,
ארנון איקן
מנכ"ל לביא – העמותה
העירונית לפיתוח החינוך
בירושלים

5

נספח א'

כל ההצעות
כוללות ציוד
,אישורים
נדרשים
ובהתאם
לתנאי החוזה .
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חדרי בריחה

45דקות לכל הפחות

45דקות לכל הפחות

ניתן להוסיף פעילויות נוספות

תאטרון,

45דקות לכל הפחות

שעת סיפור,

45דקות לכל הפחות

45דקות לכל הפחות

45דקות לכל הפחות

קוסמות,

שיר של יום

45דקות לכל הפחות

ניתן להוסיף פעילויות נוספות

מופע מוסיקה

45דקות לכל הפחות

45דקות לכל הפחות

הפעלת מעגל המתופפים, ,

45דקות לכל הפחות

תחומים וסוגי פעילויות
להלן דוגמאות בלבד יש לפרט לכל סוג תחום הצעה לסוגי פעילויות שונות

משך זמן הפעילות

כמות ילדים
עד 30
עד 150
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נספח ב'  -ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של הספק על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,מתחייב
.1
הספק לערוך ולקיים ,בידיו ועל חשבונו ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,ביטוחים
לטובתו ולטובת העמותה ,עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים ,בסכומים
ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של הספק ,ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה
כנספח ב' ,1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום ביטוחי הספק" ו" -ביטוחי
הספק") .הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית ל 3-שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או ההסכם ,מתחייב הספק
.2
לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים ,ביטוח עבור כל כלי הרכב
במסגרת השירותים ,כמפורט להלן:
 .2.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.
 .2.2ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של 1,000,000
 ₪וביטוח מקיף לכלי הרכב.
 . 2.3למרות האמור לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף (למעט צד ג') ,במלואו
או בחלקו ,אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף  3להלן במלואו .
הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
.3
כנגד העמותה ,עיריית ירושלים ,גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של
הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא קול הקורא ו/או
ההסכם  ,בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו
ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן
השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ,וכי
הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור ,הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ללא צורך בכל דרישה מצד העמותה ,הספק מתחייב להמציא לעמותה את טופס האישור על
.4
קיום ביטוחים נספח ב' ,חתום על ידי מבטחו,עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ-
 7ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד
ההסכם בתוקף (או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף  1לעיל) ,ולא יאוחר ממועד תום
תקופת הביטוח כמצוין על האישור ,וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה.
לעמותה תהיה הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי
.5
הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת
להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .בכל מקרה של אי התאמה
בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה ,מתחייב
הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ 3 -ימים מדרישת העמותה ,על
מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
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.6

.7
.8
.9
.10

.11

.12

.13

.14

בכל פעם שמבטח הספק יודיע לעמותה  ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור באישור קיום הביטוחים ,על הספק לערוך את אותו הביטוח
מחדש ולה מציא אישור קיום ביטוחים חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח
כאמור.
ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העמותה ו/או עיריית ירושלים וגופים
עירוניים של עיריית ירושלים.
הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.
הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי
הספק.
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה
ו/או מי מטעמו וכן כלפי עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים בקשר למהות
הביטוחים הנדרשים והיקפם .לרבות גבולות האחריות האמורים.
אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי העמותה ו/או
הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי ההסכם ו/או על
פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על העמותה ו/או על הבאים מטעמו.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או
התחייבויותיו על פי ההסכם ו/או על פי דין ,הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה
מטעמו בקשר לשירותים ,את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה ,ולקבל בכתב את
הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו (לרבות
במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפטור בסעיף  3לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח).
על אף האמור לעיל ,ככל שהשירותים נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה
מטעם הספק ,יהיו ביטוחי קבלני המשנה בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עם קבלני
המשנה .למען הסר ספק ,הספק יהא אחראי כלפי העמותה ו/או צד ג' בקשר לשירותים
במלואם ,בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו.
ככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי על הספק לוודא כי לגבי מקומות אלה
יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך  10,000,000ש"ח
למקרה ולתקופה ,וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם ,הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר
ויתור על זכות התחלוף כלפי העמותה ,עיריית ירושלים ,גופים עירוניים של עיריית ירושלים
והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא
הסכם זה.
לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לנספח זה ,לרבות לא הציג את אישור
קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם,
אולם לא יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.
_____________________

__________________

חתימה +חותמת הספק

תאריך
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נספח ב' -1אישור עריכת ביטוחי הספק
תאריך:
לכבוד
לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר )580014983
מרח' אגריפס  ,42ירושלים
(להלן " :העמותה" )
הנדון :אישור עריכת ביטוח
בע"מ
לביטוח
חברה
אנו החתומים מטה
______________________ (להלן :״הספק״) את הביטוחים
שפרסמה העמותה למתן שירותי הפעלת חוגים מכל סוג וכל
ועד ליום
"השירותים") ,וזאת לתקופה המתחילה ביום
(להלן" :תקופת הביטוח"):

עבור
ערכנו
כי
מצהירים,
המפורטים להלן ,בקשר עם קול קורא
שירות נלווה במוסדות חינוך (להלן :
שני התאריכים נכללים

ביטוח אחריות מעבידים – פוליסה מספר _________________.
.1
ביטוח אחריותו של הספק ,על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים
תש"ם ,1980-כלפי כל עובדיו ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה
מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,לרבות בקשר לשירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך
של  ₪ 20,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר
ל :העסקת נוער ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,היה וייחשב המבוטח למעבידם.
הביטוח מורחב לשפות את העמותה ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים
ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ,אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או
נטען כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פוליסה מספר _________________.
.2
ביטוח אחריותו של הספק ,על פי דין ,בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש ,שנגרם ו/או ייגרם לצד
שלישי כלשהו בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך
של  ₪ 4,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות
הנובעת מ :אש ,עשן ,התפוצצות ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני
משנה ועובדיהם ,בעלי חיים ,שביתות והשבתות ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש
העמותה יחשב לרכוש צד שלישי (*** .חלופה לביטוח אחריות מקצועית) מובהר כי אובדן ו/או נזק
לגוף ו/או רכוש שייגרמו עקב השירותים ו/או בקשר אליהם לא יבוא בגדר החריג בדבר אחריות
מקצועית כמו כן הביטוח כולל הרחבת פגיעה אישית .הביטוח מורחב לשפות את העמותה ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
ביטוח אחריות מקצועית  -פוליסה מספר ________________.
.3
לכיסוי אחריותו של הספק ,על פי דין ,בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו
לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים ,בגבולות אחריות אשר
לא יפחתו מסך של  ₪ 4,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח אינו כפוף להגבלה
בדבר חבות הנובעת מ :מרמה ואי יושר עובדים ,חריגה מסמכות בתום לב ,אובדן השימוש ,השהייה
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,פגיעה בפרטיות ,דיבה ,השמצה ו/או לשון הרע ,אובדן ו/או נזק לגוף

9
או רכוש .הביטוח מורחב לשפות את העמותה ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין חבות אשר עלולה להיות
מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו ו/או ככל שיועלו טענות
כנגד ה נ"ל לעניין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו ,הביטוח יכלול סעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי לגרוע
מביטוח חבותו של הספק כלפי העמותה .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  6חודשים .התאריך
הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני
_______________.
כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
היקף הכיסוי בביטוחים ,למעט בביטוח אחריות מקצועית ,אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח
.1
הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות,
בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.
אנו מאשרים כי בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ,אולם אין בביטול החריג כאמור
.2
בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי הדין.
.3

הביטוחים לעיל ,אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים.

הפר ה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות
.4
העמותה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי העמותה ו/או עיריית ירושלים ו/או
.5
גופים עירוניים של עיריית ירושלים ,ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף בביטוחי העמותה ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים.
הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים
.6
המפורטים לעיל.
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי העמותה ו/או עיריית ירושלים ו/או
.7
גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או
משתתפי הפעילות נשוא השירותים של אישור זה  ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה ,אלא אם כן שלח המבטח לעמותה
.8
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של
הכיסוי הביטוחי.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
__________________________________________________________________
שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח

חותמת המבטח

תאריך

