הספארי  -המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ
וגן החיות התנ"כי בירושלים ע"ש משפחת טיש ("המזמינים")
מכרז לאספקת חציר לשנת 2019
.1

מוזמנות בזאת הצעות לספק סוגים שונים של חציר לשני גני החיות המזמינים.

.2

על כל מציע למלא ולשלוח את הצעת המחיר ,לפי טופס ההצעה המצורף כנספח א'.
יצוין כי המחיר המוצע בטופס ההצעה ,צריך לכלול גם את הוצאות ההובלה ,וסידור החציר החדש
במחסני כל אחד משני המזמינים .בנוסף לכך מתבקשת הצעת מחיר לאחסון חציר ואספקתו באופן מדורג.
מועדי האספקה המדורגת מפורטים בנספח ב'.

.3

יש להגיש את טופס ההצעה עד ליום  20.3.19בשעה  ,12:00בפקס שמספרו ;03-6305334 :או בדואר
אלקטרוני לכתובת.sharon@safari.co.il :

.4

המציע שייבחר יידרש לחתום על ההסכם בנוסח המצורף כנספח ג' ,מול כל אחד משני גני החיות
המזמינים ,להעמיד ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו ,לחתום על תצהירי היעדר עבר פלילי וחוק
עסקאות עם גופים ציבוריים וכן ולהציג מסמכים נוספים ,לפי דרישת המזמינים .מציע שלא ייעשה כן,
הצעתו תיפסל ולא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינים.

.5

הצעתו של כל מציע הינה אישית ,ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי אחר.

.6

המזמינים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,או כל הצעה שהיא.

.7

המזמינים שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ,ו/או עם הזוכה.

.8

המזמינים שומרים על זכות לפצל את ההצעות ולקבל כל הצעה ביחס לכל סוג חציר בנפרד.

.9

המזמינים שומרים לעצמם את הזכות לערוך סיור בדיקה של השטחים עליהם מגודל החציר שמוצע
ולקבל חוות דעת מקצועית על המוצע.

לימור זדרוייבסקי ,מ"מ מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ

זיו אילון ,מנכ"ל
מנכ"ל גן החיות התנ"כי
בירושלים ע"ש משפחת טיש

1

נספח א' – טופס הצעה
לכבוד:
המזמינים

הנדון :מכרז לאספקת חציר לספארי ברמת-גן ולגן החיות התנ"כי בירושלים

.1

אני הח"מ ____________________________ ,מגיש בזאת הצעה במכרז שבנדון.

.2

הנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את תנאי המכרז ונספחיו ,לרבות את הסכמי ההתקשרות ,ואין ולא יהיו לי כל
טענות ,ו/או תביעות ,מכל סוג ומין שהוא כלפי המזמינים.

.3

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ,והיא תוסיף ותעמוד בתוקפה ,עד לתום  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז ,וזאת אף אם ייבחר בתקופה זו זוכה אחר.

.4

הצעת המחירים היא כמפורט להלן (כולל הובלה וסידור מחדש במחסנים):
ספארי

סוג החציר

כמות בטון

גן החיות התנ"כי בירושלים

סה"כ מחיר
לטון

כמות בטון

לפני מע"מ
אספסת סוג א'
דגן חיטה סוג א'
שיבולת סוג א'
קש סוג א'
בקיה סוג א'
סה"כ
הערות:

110
210
624
60
96
1,100

סה"כ מחיר
לטון
לפני מע"מ

65
60
35
15
30
225

השיבולת תהא שיבולת צעירה ,בתכולת חלבון של לא פחות מ .12%
משקל ממוצע לבלה –  600 – 570ק"ג

הצעת המחיר לעלות אחסון לכל טון ₪ ______________________ :בתוספת מע"מ:
המחיר כולל את עלות אחסון החציר ברשות הספק עד מועד האספקה הנדרש ,את הובלת החציר וסידורו.
שם:
ח.פ/.ת.ז:
טלפון:
פקס  /דוא"ל:
חתימה:
תאריך:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

שם:

2

נספח ב' –אספקה מדורגת של החציר למרכז הזואולוגי ת"א ר"ג ולגן החיות התנ"כי בירושלים

 .1אספקה מדורגת למרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ  -הספארי

אספסת
דגן חיטה
שיבולת
קש
בקיה
סה"כ במשלוח
לספארי

משלוח – 1
כמות בטון

משלוח – 2
כמות בטון

משלוח – 3
כמות בטון

משלוח - 4
כמות בטון

סוף אפריל 2019
60
210
300
96

תחילת נובמבר 2019
100
40
-

סוף ינואר 2019
50
100
20
-

סוף פברואר 2019
124

666

140

170

 .2אספקה מדורגת לגן החיות התנ"כי בירושלים

אספסת
דגן חיטה
שיבולת
קש
בקיה
סה"כ במשלוח
לגן החיות
התנ"כי
בירושלים

משלוח – 1
כמות בטון

משלוח – 2
כמות בטון

סוף אפריל 2019
30
60
35
15
50

תחילת נובמבר 2019
35
-

190

35

חתימת המציע:
תאריך:

____________________
____________________

124

3

נספח ג' -הסכם לאספקת חציר וקש
שנערך ונחתם –ב________ ביום ______ לחודש______ שנת 2019
בין:

_____________________
ח.פ__________________ .
כתובת_____________ :
(להלן" :הלקוח")

לבין:

______________________
______________________
מרח' __________________
(להלן" :הספק")

מצד אחד

מצד שני
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והספק מצהיר בזה ,כי יש לו את היכולת ,המשאבים ,הידע ,והכישורים לספק ללקוח חציר וקש (להלן:
"הסחורה") ובאיכות הנדרשת ,הכל כמפורט להלן;
והספק הציע ללקוח להתקשר עמו בהסכם זה במסגרת מכרז שערך הלקוח לאספקת הסחורה ("המכרז");
ועל סמך הצעת והצהרות הספק ,מתקשר עמו הלקוח בהסכם זה;
וברצון הצדדים להעלות ביניהם על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם הדדיות ,כאמור לעיל ולהלן בהסכם
זה;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

כללי
המבוא להסכם זה ,על העובדות וההצהרות הכלולות בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.
.1
בכל מקרה של סתירה בין כותרת לתוכנו של סעיף ,תידחה הכותרת מפני תוכן הסעיף.
.2
מטרת ההתקשרות
הספק מתחייב לספק ללקוח את הסחורה ,בהתאם לסוג הסחורה (להלן" :סוג הסחורה") ,לכמויות ולמועדי
.3
האספקה ,כפי המפורט בהצעת המציע המצורפת כנספח א' להסכם זה.
תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,עפ"י הסכם זה ,הינה לשנה אחת ,החל ביום בחירת הזוכה במכרז (להלן" :תקופת
.4
ההסכם").
תשלום
.5
.6
.7
.8

בתמורה לאספק ת הסחורה ולעמידה בכל התחייבויות הספק שלפי הסכם זה ,תשולם לספק תמורה כספית ,כפי
המפורט בהצעת המציע המצורפת כנספח א' להסכם זה.
בתמורה לאחסון החציר ולאספקה מדורגת שלו על פי המפורט בנספח ב' לתנאי המכרז ,תשולם לספק תמורה
כספית בסך ________  ₪לטון בתוספת מע"מ.
להסרת ספק ,מובהר בזאת כי המחירים בהצעת המציע הנם המחירים הסופיים והמוחלטים ,אשר ישולמו על ידי
הלקוח לספק ,בגין כל משלוחי אספקת הסחורה ,והם כוללים את כל הוצאות הספק בקשר עם המכרז ,ו/או הסכם
זה ,לרבות ,הוצאות הובלה והוצאות פירוק האספקה וסידורה במחסני הלקוח ,ולרבות הוצאת חציר ישן.
תמורת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,יהיה הספק זכאי לקבל את תמורת הסחורה בהתאם להוראות
המפורטות להלן:
א .בתום אספקת כל סוג סחורה ,בהתאם לכמויות המפורטות בהצעת המציע ,שאושרה על ידי גורם מוסמך של
הלקוח בכתב ולשביעות רצון הלקוח ,ישלם הלקוח לספק את התמורה המגיעה לספק בגין אספקת סוג הסחורה
האמור ,בצירוף מע"מ כחוק וכנגד קבלת חשבונית מס כדין.
ב .כל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  45 +יום ,כנגד חשבונית מס כדין.
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.9

בדיקות איכות
א.

הספק מתחייב לבצע ,במוסדות מוסמכים ,בדיקות חנקן ,בדיקות חלבון ובדיקות נחושת של הסחורה ,עפ"י
דרישות מכון וולקני לטיב ומספוא ,ביחס לכל שטח ממנו מסופק החציר ,ו/או הקש ,על פי הסכם זה (להלן:
"בדיקות החנקן"" ,בדיקות החלבון" ו"בדיקות הנחושת") .הבדיקות יבוצעו ,בתיאום עם המרכז ,מיד לאחר
הגעתו של המשלוח ,מדגימות שתילקחנה מכל סוג סחורה .להסרת ספק ,הבדיקות יבוצעו לאחר קבלת כל
משלוח.
בנוסף על האמור לעיל ,יערוך הלקוח בדיקות מדגמיות של הימצאות חול וגופים זרים בסחורה (להלן:
"בדיקות החול") וכן יערוך באמצעות מומחה מטעמו בדיקת לחות של הסחורה (להלן" :בדיקות הלחות").
הספק מתחייב להודיע ללקוח בכל פעם שמשתנה השטח ממנו מסופקת הסחורה על מנת לאפשר בדיקת
איכות וניקיון.
כל עלויות עריכת בדיקות החנקן ,ו/או בדיקות החול ,ו/או בדיקות הלחות ,תחולנה על הספק באופן בלעדי.

ה.

מבלי לפגוע בכל זכות של הלקוח ,על פי ההסכם ,ו/או על פי כל דין ,מוסכם בזאת כי כל סחורה שתסופק
ללקוח ,אשר תימצא ,לפי שיקול דעתו של הלקוח ובהתאם לבדיקות האמורות ,כסחורה שאינה עומדת
בדרישות התקן הקיים ,ו/או בדרישות האיכות של הלקוח ,תוחלף בסחורה חלופית ,לשביעות רצונו של
הלקוח ,וזאת גם אם הסחורה באיכות הירודה כאמור פורקה וסודרה במחסני הלקוח ,כאשר בכל העלויות
יישא הספק לבדו.

ב.
ג.
ד.

.10

שיטת האספקה
א.

.11

הספק מתחייב לספק ,במשך כל תקופת ההסכם ,ישירות למחסני הלקוח ,חציר ,ו/או קש ,בסוגים ,בכמויות
ובמועדים ,בהתאם להזמנות שיעביר לו הלקוח .על אף הכמויות המפורטות בהצעת המציע ,וככל שהלקוח
יחפוץ בכך ,מתחייב בזאת הספק לספק ללקוח ,עד לתום תקופת ההסכם ,סוגי סחורה בכמויות העולות על
הכמויות המפורטות בהצעת המציע ,וזאת במחיר עליו יוסכם בין הצדדים ,ברם בכל מקרה לא יהיה גבוה
מהמחירים הקבועים בהסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את הלקוח לרכוש את כל כמויות
ב.
הסחורה המפורטות בהצעת המציע ,ומוסכם בין הצדדים באופן מפורש ,כי כמויות הסחורה ,אשר יוזמנו
בפועל על ידי הלקוח ,תיקבענה בהתאם לצרכיו השוטפים.
אספקת הסחורה ללקוח ,במסגרת הסכם זה ,תבוצע אך ורק בימים א – ה (למעט ערבי חג ,חגים וימים בהם
ג.
לא תתקיים עבודה סדירה במשק ,בהם לא תסופק סחורה) בשעות .15:00 – 07:00
הובא לידיעת הספק ,כי בעת חתימת הסכם זה ,הכמויות הנדרשות ללקוח הן כמפורט בנספח ב' לתנאי
ד.
המכרז ,וכי חתימת הסכם זה מהווה הזמנה של הכמויות המפורטות לעיל (להלן" :ההזמנה הראשונה").
מועדי אספקה
מועד אספקת ההזמנה הראשונה נקבע בזאת ליום ___________ .אספקת החציר והקש תימשך ברציפות
א.
החל ממועד ההזמנה הראשונה האמור עד להשלמת הכמות הכוללת של החציר והקש ,כאמור בהצעת המציע.
ידוע לספק ,כי הלקוח רשאי להזמין את הסחורה במספר הזמנות כמפורט בנספח ב' ,או בדרך של אספקה חד
ב.
פעמית  ,בכמות אשר תספיק לכל תקופת ההתקשרות .הספק מצהיר כי יש ביכולתו לספק למרכז את כל
הסחורה באפשרויות שנכתבו לעיל.

מוסכם כי המועד האחרון לאספקת כל כמות הסחורה ,המפורטת בהצעת המציע ,שתוזמן על ידי הלקוח ,הינו
ג.
יום _______________.
איסור העברת זכויות
.12
מוסכם בין הצדדים ,כי התחייבויות וזכויות הספק ,בהתאם להוראות הסכם זה ,אינן ניתנות להעברה ,זמנית
א.
או קבועה .הספק חייב במילוי התחייבויותיו באמצעות עובדיו בלבד ,ואינו רשאי לקבל שותפים פעילים ,ו/או
סמויים ,אלא אם כן יקבל ,מראש ובכתב ,את רשותו והסכמתו המפורשת של הלקוח.
ב.
אחריות
.13

הספק אינו רשאי להמחות ,ו/או להעביר ,ו/או למשכן ,ו/או לשעבד ,את זכויותיו על-פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן.

5
א.

הספק יהא אחראי לכל נזק גוף ,ו/או רכוש ,שייגרם לכל אדם ,חיה ,ו/או רכוש ,לרבות לעובדי הלקוח ,ו/או
לעובדי הספק ,בגין כל מעשה ,ו/או מחדל ,הקשור להובלת הסחורה ,ו/או לאספקתה ,ו/או לסידורה במחסני
הלקוח ,או הנובע מהם ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לכל פגם ,או ליקוי ,בציוד ההובלה ,ו/או
ההעמסה של הסחורה.
הספק מתחייב לשפות את הלקוח ,מיד עם דרישתו הראשונה לכך ,בגין כל נזק ,ו/או הוצאה ,ו/או הפסד,
שייגרמו ללקוח ,ושהאחריות לגביהם חלה על הספק בהתאם לאמור לעיל ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בגין כל הוצאות התדיינות שיוציא הלקוח ,ו/או תשלום שישלם הלקוח ,לעובדי הספק ,ו/או עובדי
הלקוח ,ו/או מבקרי הלקוח ,אשר תשלומם על פי הסכם זה ,ו/או על פי כל דין ,חל על הספק.

ג.

הספק יהא אחראי לבטיחות ההובלה והאספקה ,ויפעל תוך מילוי כל ההוראות ,הנהלים ,החוקים והדינים,
החלים על הובלה ואספקת הסחורה.

ב.

ביטוח
 .14מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ,או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו הוא ,ולקיים במשך כל
עת רלוונטית ועד לגמר אספקת החציר ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים המנויים בנספח ב' להסכם זה ,אצל חברת
ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
 .15הספק ימציא ללקוח ,תוך  14יום ממועד חתימת הסכם זה ,אישור ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,כפי שיאושר על ידי
יועץ הביטוח של המרכז.
 .16הוראות פרק זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק ,כאמור בהסכם זה ,והספק מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו
בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.
 .17הספק מתחייב לקיים את הביטוחים ,להאריכם ,ו/או לחדשם ,מדי תום תקופת הביטוח ,בהיקף אשר לא יפחת
מהמפורט באישור .המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הספק הינה תנאי מוקדם לקבלת אישורו של הלקוח
לביצוע פעולות הספק במסגרת התחייבויותיו שעל פי ההסכם (להלן" :אישור הלקוח").
 .18להסרת ספק ,אי מתן אישור הלקוח  ,עקב אי עמידתו של הספק בהוראות סעיף זה לרבות אי הצגת האישור ,לא
תהווה בשום מקרה משום הפרת ההסכם מצד הלקוח ולא יהיה בעיכוב כאמור ,ו/או במתן אישור הלקוח ,כדי
לשחרר את הספק מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
.19
.20
.21

אישור הלקוח ,לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי הלקוח ,ו/או מי מטעמו ,לא יטילו על הלקוח ,ו/או על מי
מטעמו ,כל חובה ,ו/או אחריות שהיא ,ביחס לאישור ,לפוליסות ,טיבן ,היקפן ,התאמתן לנשוא הביטוח ,תוקפן או
העדר תוקפן.
ביצועם ,ו/או עריכתם ,של הביטוחים ,לא יצמצמו ולא יגרעו ,בצורה כלשהי ,מהתחייבויות הספק ,לרבות על פי
ההסכם ונספחיו ,ולא ישחררו אותו מאחריותו ומחובתו לפצות כל גוף ,בגין כל נזק שייגרם לו,ו/או לרכושו,
במישרין ,ו/או בעקיפין ,בקשר להסכם זה ולנשוא הביטוח.
היה והביטוחים לא יערכו על ידי הספק בהתאם לאמור לעיל ,או אם ביצועם ,ו/או עריכתם ,תעשה באופן חלקי ,ו/או
לוקה ,יהיה הלקוח רשאי ,אך בכל מקרה לא חייב ,לרכוש את הביטוחים ,או כל חלק מהם ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,במקומו של הספק ,ולשלם למבטחים במקום הספק את דמי הביטוח בגין ביטוחים כאמור .הספק מתחייב
לשלם ללקוח כל סכום ששולם עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל  ,לרבות סכומי ההשתתפות העצמית ,שינוכו עקב
תגמולי הביטוח ,וכן הוצאות נוספות ,לרבות הוצאות מיגון ובטיחות ,שיידרשו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

שונות
.22

הלקוח יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו בכל עת שירצה בכך .הימנעות מנקיטה בהליך כלשהו ,ו/או שימוש בזכות
כלשהי ,מצד הלקוח ,לא ייחשבו כויתור ,ו/או שיהוי מצדו ,והספק יהיה מנוע מהעלאת טענה בדבר ויתור ,שיהוי,
מניעות וכו' ,אלא אם נעשו במפורש ובמסמך חתום על ידי הלקוח.
עובדי הספק יהיו עובדיו של הספק בלבד ולא ייתכנו כל יחסי עובד ומעביד בין הלקוח לבין מי מעובדי הספק ,וגם/או
בין הלקוח לבין הספק עצמו .היה ומסיבה כלשהי ייאלץ הלקוח לשלם סכום איזה שהוא ,בגין עתירה שעניינה קיום
מערכת יחסי עובד ומעביד ,שהלקוח צד לו ,עם מי מעובדי ,או שלוחי הספק ,וגם/או עם הספק עצמו -כי אז יישא בכל
תשלום כזה אך ורק הספק.

.24
.25

הספק יהא אחראי לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ,על פי כל דין ,לאספקת והובלת הסחורה.
ללקוח מוקנית הזכות לערוך בדיקות איכות של הסחורה ,ע"י מומחה מוסמך מטעמו ,ותעמוד לו הזכות לסרב לקבל
סחורה שאיננה עומדת בטיב הנדרש.

.26

לשם הבטחת התחייבויותיו ,מתחייב הספק למסור לספארי ,בחתימת ההסכם ,ערבות ביצוע אוטונומית ובלתי
חוזרת ,בסכום בסך  10%מסכום הצעתו (לרבות מרכיב המע"מ כשיעורו במועד חתימת הסכם זה) ,כשהיא צמודה
למדד המחירים לצרכן ,על פי הנוסח המצורף כנספח ג' להסכם זה .תוקף הערבות הבנקאית יהא לתקופה של שנה
וחודשיים ממועד חתימת הסכם זה.

.23
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.27
.28
.29
.30
.31

ערבות הביצוע תבטיח את קיום כל התחייבויות הספק שעל פי ההסכם ,והלקוח יהיה רשאי לפרוע אותה ,או כל חלק
ממנה ,בכל עת שבה יפר הספק התחייבות שיש לו בהסכם ,וזאת ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי ,ובלא
לגרוע מכל זכות ,סעד ,או תרופה ,המוקנים ללקוח על פי ההסכם ,ו/או על פי כל דין.
בלי לגרוע מכל זכות ,סעד ,או תרופה ,אחרים המוקנים ללקוח ,יהיה הלקוח רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מן הספק
לפי ההסכם ,מכל סכום שיגיע ממנו לספק.
כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם זה ייעשו אך ורק בכתב ,במסמך חתום בלבד.
מוסכם במפורש ,כי תובענות הכרוכות בהסכם זה ,או הנובעות הימנו ,תוגשנה אך ורק לבית משפט בר סמכות
עניינית ,אשר מקום מושבו במחוז תל-אביב ,או במחוז הלקוח.
כל הודעה בהתאם להסכם זה תיעשה בכתב ,במסמך חתום בלבד.
כ ל הודעה שתישלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי המען הנקוב להלן ,תחשב כאילו נמסרה והתקבלה ע"י הנמען,
בתוך  72שעות מיום שליחתה .
ולראייה באו הצדדים על החתום:

הלקוח

G107784-V001.DOC

הספק
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נספח א' – הצעת המציע
(ימולא במעמד חתימת ההסכם בהתאם לנספח א' בתנאי המכרז – טופס הצעת המציע)
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נספח ב' – פירוט ביטוחי הספק
על הספק לבטח על חשבונו הוא ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית ועד לגמר אספקת החציר ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים
המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
א .פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור -
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק ,כלפי צד שלישי ,על פי דין ,בגין נזק לגוף ,ו/או לרכוש ,בגבול אחריות
שלא יפחת מ –  $ 500,000לאירוע כלשהו ,ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח(.או שווה ערך בש"ח)
הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם:אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי ,שאינו חייב בביטוח חובה ,זיהום תאונתי ,הרעלת מזון ו/או משקה,
שביתה והשבתה ,שימוש בכלי נשק ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .ייכתב במפורש סעיף הקובע ,כי
למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח
לאומי בהתאם לחוק ,ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי ,ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.
ב .פוליסה לביטוח חבות מעבידים -
הפול יסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח
 1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל היזק גופני ,נפשי ,או שכלי ,או מות כתוצאה מתאונה ,או מחלה
שאירעו תוך כדי ,או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא הסכם זה ,בגבול אחריות שלא יפחת מ –  $1,500,000לתובע
ו –  $ 5,000,000לאירוע ולתקופה (או שווה ערך בש"ח) .הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה ועובדיהם ,שימוש בכלי נשק ,גם לא הגבלה בדבר שעות עבודה.
ג .פוליסה לביטוח סחורה בהעברה -
הפוליסה תבטח את החציר בעת טעינתו ,הובלתו ופריקתו מכלי הרכב המוביל בכתובת היעד ,כנגד אובדן ,או נזק
תאונתי ,בסכום ביטוח שלא יפחת מ  $ 6000-להובלה אחת(.או שווה ערך ש"ח).
למען הסר ספק ,הביטוח אינו כולל התניות ותנאים מקדמיים כלשהם ,לעניין אופן אריזת החציר ,וגם/או יעדי
ההובלה ,ואין הוא כולל סייג כלשהו בדבר נזקי גניבה ,פריצה ושוד (לרבות עקב גניבת הרכב המוביל) ,סערה ,סופה
ושיטפון ,התלקחות המטען ,או הרכב המוביל ,פריקה וטעינה ,פרעות ,מהומות ,נזק בזדון ,נזקי נוזלים ועצירת
פתאום.
ד .פוליסות לביטוח כלי רכב (מקיף כולל צד שלישי וביטוח חובה) -
הפוליסה תבטח את כל כלי הרכב בבעלותו ,ו/או באחריותו ,של הספק ,אשר ישמשו אותו לביצוע הסכם זה ,בביטוח
מקיף ,ומפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי ,בסכום שלא יפחת מ –  ,$ 250,000או כשווים בשקלים חדשים ,וכן
תבטח כל חבות שחובה לבטחה על פי דין (ביטוח חובה).
הפוליסה תורחב לכסות נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.
בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
ה .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המרכז ,והמבטחים מוותרים על כל טענה ,ו/או דרישה,
בדבר שיתוף ביטוחי הלקוח.
ו .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הלקוח ,ו/או עובדיו ,ו/או הבאים מטעמו ,ובלבד
שהויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ז .הלקוח ייכלל כמבוטח נוסף בפוליסה לביטוח סחורה בהעברה ,וכל פיצוי ,עד לסך  ,₪ 50,000בגין נזק לרכוש
המבוטח השייך ללקוח ,ישולם לו ישירות.
ח .הפוליסות לביטוח צד שלישי (צד שלישי כללי וצד שלישי כלי רכב) ,תורחבנה לשפות את הלקוח בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליו ,למעשי ,ו/או מחדלי ,הספק והבאים מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
ט .ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את הלקוח ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי הוא נושא בחבות
מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
י .רכוש הלקוח יחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק ,עובדיו ,מנהליו והבאים מטעמו.
כ .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
ל .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ,או יצומצמו ,אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה ללקוח הודעה בדואר רשום
מהמבטחים על הצמצום ,ו/או הביטול ,כאמור.
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נספח ג'  -נוסח ערבות ביצוע
לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ
ולגן החיות התנ"כי בירושלים ע"ש משפחת טיש

הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של _________________ ש"ח (במלים) ___________________________ :
שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד חודש ___________ אשר פורסם
ביום __________.

אנו מתחייבים לשלם לכם ,כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה
מאת המבקשים.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,ואינה ניתנת לביטול .לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על
פי ערבות זו בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ואינכם ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום
על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

הבנק

