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תנאי המכרז
פרק א' – כללי
.1

כללי
 .1.1המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן " -הספארי") מעוניין לקבל הצעות
לאספקת שירותי ניקיון בשטחו (להלן – "שירותי הניקיון" או "השירותים") ,בהתאם
למפורט בחוברת המכרז ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.
 .1.2הזוכה במכרז יתקשר בהסכם עם הספארי ,בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה ,המהווה
חלק בלתי נפרד מתנאיו (להלן " -ההסכם").
 .1.3ההתקשרות עם הזוכה תיעשה לתקופה בת  12חודשים ,כאשר לספארי נתונות אופציות
להאריך את ההתקשרות ל 5-תקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת ,ובסה"כ
לתקופה כוללת בת  6שנים.
 .1.4לצורך ביצוע עבודות הניקיון ,יעסיק המציע עובדים וכוח אדם הכל על מנת לספק
לספארי את השירותים בהתאם להוראות ההסכם .למעט אם נאמר אחרת ,כל
ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם אספקת שירותי הניקיון לספארי ,תחולנה על
ה זוכה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר בזאת כי חומרי הניקוי השונים יסופקו
לזוכה על ידי הספארי.
 .1.5הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את כל או חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו שעל
פי המכרז לקבלני משנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות תאגיד בנקאי ,חברת
ביטוח או כל תאגיד אחר ,ללא קבלת אישורו המוקדם ובכתב של הספארי ,אשר יהיה
רשאי לסרב להעברת זכויות ו/או התחייבויות כאמור ,והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי
וללא כל צורך ו/או חובה לנמק החלטתו כאמור.

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן (במצטבר) ,כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז:
 .2.1המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של רשיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-
 .2.2המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו בעניין
שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים.
 .2.3המציע יצרף להצעתו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר
הרשעות המציע ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה וקנסות
בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעה ,או היעדרם.
 .2.4במהלך כל אחת מבין שלוש השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז (כל שנה
תבחן בנפרד) ,העסיק המציע ,ביחסי עובד – מעביד ,כמות של  150עובדים לפחות,
למטרת ביצוע שירותי ניקיון בפועל.

.3

התחרות במכרז ובחירת הזוכה
 .3.1על כל מציע לנקוב בהצעתו באחוז המבטא את הרווח הקבלני המבוקש על ידו בגין שעת
עבודה של עובד אחד ,כאשר המחיר לשעה שהספארי ישלם לשעת עבודה הינו ₪ 42.08
בתוספת מע"מ (להלן – "מחיר התמורה") ובתוספת הרווח הקבלני המבוקש.
יובהר כי מחיר התמורה צמוד לשכר המינימום ולתוספת היוקר במשק ,כפי שיעודכנו
מעת לעת .כן יובהר כי מחיר התמורה ,הינו המחיר לשעה בימי חול ,ימי ו' וערבי חג.
ככל שהשירותים נשוא המכרז יסופקו בימי שבת ובחג ,תתווסף לסכום הנקוב לעיל
תוספת בשיעור .50%
 .3.2במעטפת האומדן למכרז יהיו שני תעריפים :אחוז רווח קבלני מינימאלי (ציון )10
ואחוז רווח קבלני מקסימאלי (ציון  .)0מציע שהצעתו פחותה מאחוז הרווח הקבלני
המינימאלי ומציע שהצעתו גבוהה מאחוז הרווח הקבלני המקסימאלי – ייפסל.
 .3.3המציע שהציע את ההצעה הכשרה הקרובה ביותר לאחוז הרווח הקבלני המינימאלי –
יזכה במכרז .היה ושני מציעים או יותר יציעו הצעה כספית זהה ,יבחר המזמין את
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הזוכה במכרז מביניהם תוך התחשבות בנתוני המציעים כפי שהובאו בפניו ,או תוך
עריכת התמחרות ביניהם ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
.4

רכישת מסמכי המכרז
 .4.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי החל מיום  24/01/2019תמורת ₪ 500
 +מע"מ ,שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז,
לפקודת הספארי ,שלא יוחזרו בכל מקרה.

.5

סיור מציעים ושאלות הבהרה
 .5.1סיור מציעים ייערך ביום  6/2/2019בשעה  .11:00היציאה לסיור ממשרדי הספארי.
ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ,ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז.
כל המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .5.2לאחר סיור המציעים ,ניתן יהיה לפנות לח"מ בשאלות והבהרות ,אך ורק בכתב ,במייל
 .sharon@safari.co.ilתשובות לשאלות שתגענה כאמור ,עד ולא יאוחר מיום
 10/2/2019בשעה  ,12:00לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,תישלחנה בכתב לכל
רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו ,ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

.6

מועד ומקום הגשת ההצעות
 .6.1על המשתתף להגיש את הצעתו ,במסירה אישית ,במעטפה אטומה וסגורה ,לתיבת
מכרזים שנמצאת במשרדי הספארי ,לא יאוחר מיום  13/2/2019בשעה  ,12:00על גבי
טופס ההצעה המצורף לתנאי מכרז זה ,בצירוף כל המסמכים המצוינים בסעיף  9לפרק
ב' להלן ,וכל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.
 .6.2עדכון על מועד ישיבת פתיחת המעטפות יימסר במייל למשתתפי סיור המציעים .מציע
אשר הגיש הצעתו ,יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.
פרק ב'  -תנאי המכרז

.7

תנאים כלליים
 .7.1הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.
 .7.2לפני בחירת הזוכה וכחלק מהליך בחירתו ,הספארי יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לראיין את המשתתפים ,כולם או מקצתם ,לקבל פרטים והסברים נוספים,
ולקבל מסמכים נוספים .כמו-כן ,הספארי שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם
המציעים ו/או עם הזוכה.
 .7.3זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי
המכרז שייכות לספארי בלבד ,והמציע אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא
לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הספארי.
 .7.4על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.5כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה.
 .7.6הספארי רשאי שלא להתחשב בפגמים טכניים גרידא שנפלו בהצעה כלשהי.

.8

תוקף ההצעה
 .8.1הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות ,ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  90ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,וזאת אף לאחר בחירת זוכה או משלוח הודעה על
בחירה כאמור.
 .8.2בכל מקרה בו מציע אשר זכה ,יחזור בו מהצעתו ויסרב לחתום על ההסכם ,או באם
ייחתם ההסכם אולם ביצועו ייכשל תוך  90הימים הנקובים לעיל ,תהא לספארי הזכות
להתקשר עם מציע אחר ,אשר הצעתו דורגה כשנייה להצעת הזוכה ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד העומד לספארי כלפי הזוכה הראשון לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.
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 .8.3הוראה זו תחול בהתאמה ,גם לגבי ההצעות האחרות שהוגשו ,בהתאם לדירוגן על ידי
הספארי.
.9

מסמכים שיש לצרף להצעה
 .9.1על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים( :לנוחיותכם ,ובכדי לוודא שכל
המסמכים שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז ,אנא סמנו  בתיבות הריקות)
❑

טופס הצעת המציע ,המצורף כנספח א' לתנאי המכרז ,מלא וחתום כדין ,בצמוד
לחוברת המכרז וההסכם ,על נספחיהם ,כשחותמת או חתימת המציע בשולי כל עמוד.

❑

העתק נאמן למקור של רשיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-

❑

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות המציע ב3-
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה וקנסות בשנה האחרונה
שקדמה למועד האחרון להגשת הצעה ,או היעדרם.

❑

רשימת ממליצים (לפחות  3ממליצים).

❑

תצהיר המציע בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה,
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת
השירותים ,בנוסח המצורף כנספח ב' לתנאי המכרז.

❑

תצהיר בדבר העסקת  150עובדים לפחות ,בכל שנה משלוש השנים האחרונות עובר
לפרסום המכרז ,בנוסח המצורף כנספח ג' לתנאי המכרז.

❑

אישור רואה חשבון המאשר כי בדק את אמיתות תוכנו של תצהיר המציע בקשר
לכמות עובדים ,בנוסח המצורף כנספח ג' 1לתנאי המכרז.

❑

ערבות מכרז ,כאמור בסעיף  10להלן ,בנוסח המצורף כנספח ד' לתנאי המכרז.

❑

פירוט מלא בדבר זהות המציע ,לרבות שמות מלאים ,ת.ז .ו/או מספרי תאגיד
וכתובות.
אם המציע הינו תאגיד:
❑

העתק נאמן למקור מתעודת ההתאגדות של התאגיד;

❑

נסח חברה עדכני מרשם החברות של המציע ובו פירוט מלא ,לגבי כל אחד
מבעלי המניות או השותפים בתאגיד ,ובנוסף פירוט מלא לגבי הדירקטורים
או המנהלים בתאגיד;

אישור מעודכן בחתימת עורך-דין או רואה חשבון בדבר זהות בעלי המניות
❑
או השותפים בתאגיד ,הדירקטורים או המנהלים שלו ומורשי החתימה בו.
היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק
בהתייחס ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט –
.1999
❑

❑

אישורים מעודכנים בכתב מפקיד שומה וכן ממנהל המכס ומע"מ ,או עובד הכפוף
להם שמונה על ידם ,או רואה חשבון ,או יועץ מס ,לפיו המציע:
❑

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על-פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,או פטור מניהולם.

❑

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ומדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות
החייבות במס ,לפי חוק מס ערך מוסף.

תצהיר ,בנוסח המצורף כנספח ה' לתנאי המכרז ,בחתימת כל יחידי המציע (ואם
המציע הינו תאגיד  -תצהירים בחתימת כל אחד מבין בעלי המניות או השותפים וכל
הדירקטורים או המנהלים ,לפי העניין) ,המפרט האם הורשעו ,ב 10-השנים שקדמו
לחתימת התצהיר ,בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון והאם תלוי ועומד נגדם כתב
אישום בגין עבירות כנ"ל .אם הורשעו או תלוי ועומד נגדם הליך משפטי  -יש לפרט.
היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק
בהתייחס ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט –
.1999
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.10

❑

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976בנוסח המצורף כנספח ו'
לתנאי המכרז.

❑

קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

ערבות בנקאית
 .10.1להבטחת התקשרותו של הזוכה במכרז עם הספארי ,יצרף להצעתו כל מציע ערבות
בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת לפקודת המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ ,בסך של
( 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) (כולל מע"מ) ,כשהיא צמודה למדד המחירים
לצרכן (להלן" :הערבות הבנקאית").
 .10.2תוקף הערבות הבנקאית יהא עד ליום .13.5.2019
 .10.3משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה ,הצעתו לא תדון כלל
והיא תיפסל.
 .10.4משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה – תוחזר לו הערבות הבנקאית תוך  14יום (ארבעה
עשר) יום ממועד חתימת ההסכם עם המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה
על ידי הספארי.
 .10.5אם לא יחתום הזוכה על ההסכם בתוך  7ימי עסקים מיום הודעת הספארי ו/או לא
הגיש לספארי בתוך  7ימים את ערבויות הביצוע בגדר ההסכם ,תחולט ערבותו לטובת
הספארי ,וזאת מבלי לפגוע בזכות הספארי לכל סעד נוסף ו/או אחר.
 .10.6האמור לעיל יחול גם לגבי כל מציע נוסף ,במידה והוחלט על ידי הספארי ,עד לתום
תוקף הערבות הבנקאית ,כי הוא הזוכה במכרז (גם במידה ולא נבחר כזוכה במכרז
מלכתחילה).
 .10.7עם המצאת ערבות הביצוע ,כמפורט בהסכם ,תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית.

.11

הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .11.1ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של הספארי ,אשר תקבע את הצעה הזוכה.
 .11.2הספארי ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה.
 .11.3במקרה שמשתתף ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,הספארי יהא זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול
דעתו המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שימצא לנכון .כן יהיה
הספארי רשאי לחלט את הערבות הבנקאית כולה לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש,
וסכום הערבות הנ"ל יחשב לקניינו הגמור והמוחלט של הספארי .אין באמור לעיל ,כדי
לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויותיו של הספארי על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
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.12

שונות
 .12.1אין לבצע כל שינוי בתנאי המכרז או בכל מקום אחר בחוברת המכרז .הכנסת שינויים,
הסתייגויות ,תוספות או מחיקות מכל סוג שהוא במסגרת ההצעה ,או אי השלמת כל
פרטים הנדרשים בחוברת המכרז ,יילקחו בחשבון ,בין היתר ,במסגרת שקילת ההצעות
ועלולים לגרום ,בין השאר ,לפסילת ההצעה.
 .12.2בהגשת הצעתו מביע כל מציע את הסכמתו להעביר לידיעת ועיון הספארי את המידע
הדרוש לצורך בדיקת קיומם של תנאים והוראות תנאי המכרז וההסכם ,לרבות זכות
עיון במסמכים רלוונטיים ,לפי שיקול דעתו של הספארי.
 .12.3בהגשת הצעתו מצהיר ומאשר המציע ,כי היה ותיבחר הצעתו ,הוא יעמיד את כל
המשאבים הדרושים לכך ,לרבות העמדת כח האדם הנדרש ,התייצבות לדיונים
ופגישות שיקבעו עם נציגי הספארי או מי מטעמו.

לימור זדרוייבסקי ,מ"מ מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ
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נספח א'  -טופס הצעת המציע

לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ
מכרז לאספקת שירותי ניקיון

 .1אני/אנו הח"מ ,______________________ ,מגיש/ים בזאת הצעתי/נו במכרז שבנדון.
 .2הנני/נו מאשר/ים שקראתי/נו ובדקתי/נו היטב את תנאי המכרז ונספחיו ,לרבות ההסכם ,וכן
כי בדקתי/נו את השטחים מושא המכרז וכל דבר אחר הנוגע לביצוע העבודות מושא המכרז,
ואין לי/לנו ולא יהיו לי/לנו כל טענות או תביעות מכל סוג ומין שהוא.
 .3הצעתי/נו זו הינה בלתי חוזרת ,והיא תהא בתוקף עד חלוף  90ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות במרכז ,וזאת אף אם יזכה מציע אחר במכרז ,אקבל ידיעה על בחירה כאמור או
ייחתם חוזה עם זוכה במכרז.
 .4להלן הצעתנו לרווח הקבלני לשעה( ____ . ____% :באחוזים ,ללא מע"מ).

בכבוד רב,
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שם:

____________________
שם:

ח.פ/.ת.ז:

____________________

טלפון:

____________________

פקסימיליה:

____________________

חתימה:

____________________

תאריך:

____________________
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נספח ב'  -תצהיר שמירה על זכויות עובדים
תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת
השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט 1969-ששר התעשייה
המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם ,חוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה 1995-ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותי ניקיון.

אני הח"מ __________ נושא ת.ז .שמספרה _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

אני מכהן כ____________ והנני מוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשם ____________ (להלן – "המציע").

.2

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה על ידי החברה וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,
מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) לקיים
כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא ההתקשרות ,את האמור בהסכמים הקיבוציים
הרלבנטיים לענף הניקיון ,את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים
(להלן " -חוקי העבודה"):
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) ,תשט"ה – 1945
פקודת הבטיחות בעבודה ,תשט"ו – 1946
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח – 1988
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו – 1996
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א – 1991
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח – 1998
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח – 1998
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג 1953 -
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א2001 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002 -
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד – 1954
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז – 1967
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז – 1957
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א – 2000
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו – 2006
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז1997-
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – 2001
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור המשטרה) ,תשס"ג2003-
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז .1957

.3

(למילוי ולסימון  במשבצת הנכונה)
❑

המציע ,בעל השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א( 1981-להלן " -בעל
השליטה")) וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה
פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על
מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי
העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות
וקנסות כאמור .ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.

❑

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין
העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב 2-קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר
על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת
ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .רצ"ב העתק אישור של מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות .ידוע למציע כי כמה קנסות בגין
אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.
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.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר
____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך
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נספח ג' – תצהיר בדבר העסקת עובדים
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב___________________(להלן – "המציע").

.2

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המפורטים בטבלה שלהלן הינם נכונים וכי כל אחד מהעובדים
שמספרם מפורט בטבלה שלהלן עבד במציע ביחסי עובד-מעביד ,בכל שנה משלוש השנים
הקלנדריות ( 2017,2016ו )2018 -בעבודות ניקיון ,כדלקמן:

.3

כמות עובדי המציע

מס"ד

השנה

.1

2016

(תנאי סף – לפחות
 150עובדים)

.2

2017

(תנאי סף – לפחות
 150עובדים)

.3

2018

(תנאי סף – לפחות
 150עובדים)

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך
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נספח ג' – 1אישור רואה חשבון
תאריך_________ :
לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ
מכרז לאספקת שירותי ניקיון

הנדון :מכרז לביצוע עבודות ניקיון
כרואי חשבון של __________________ (להלן" :המציע") ולבקשתכם ,בדקנו את תצהיר המציע
לצורך הוכחת תנאי הסף הקבוע במכרז בדבר מספר העובדים שהועסקו והמועסקים על ידי המציע
במסגרת יחסי עובד מעביד בביצוע עבודות ניקיון (להלן" :התצהיר") אשר מצורף בזה ומסומן
בחותמתנו לשם זיהוי .תצהיר המציע הינו באחריות המציע .אחריותנו היא לחוות דעת על תצהיר זה
בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתנאי ביקורת מקובלים .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בתצהיר המציע הנ"ל הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבתצהיר המציע .אנו
סבורים שבקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו התצהיר משקף באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את ספריו הבלתי מבוקרים של המציע.

שם רו"ח
כתובת ,טלפון ומספר רשיון
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נספח ד' – נוסח ערבות מכרז

לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ
מכרז לאספקת שירותי ניקיון

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  50,000ש"ח (במלים :חמישים אלף
שקלים חדשים) שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד
חודש דצמבר  2018שפורסם ביום  15בינואר .2019
[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
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.
[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף]
ערבות ז ו 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  13.5.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
הבנק
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נספח ה' -תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.5

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.6

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.7

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון
 /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.8

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.9

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי
 /נגד שותף משותפי* הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על חשבונות הבנק,
הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג כאמור
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.10

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.4

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.5

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.6

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון
 /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.7

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.8

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי
 /נגד שותף משותפי* הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על חשבונות הבנק,
הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג כאמור
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.9

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון
 /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ (פרט מהות העבירה).

.5

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי
 /נגד שותף משותפי* הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על חשבונות הבנק,
הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג כאמור
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך
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נספח ו' -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

.1

אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן " -המציע") לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז לאספקת שירותי ניקיון (להלן " -המכרז").

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
 ,)1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה
בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

.3

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע,
וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט
שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר
(שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא הורשע בעבירה לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת
ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי עבירות או יותר
לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר
____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך
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הסכם למתן שירותי ניקיון
שנערך ונחתם ברמת גן ביום ___ לחודש _______ בשנת 2019
המרכז הזואולוגי ת"א  -ר"ג בע"מ
ח.פ51-084516-7 .
מהפארק הלאומי ברמת-גן52100 ,

בין:

(להלן" :הספארי" או "המזמין")
לבין:

מצד אחד;

___________________
ת.ז/.ח.פ____________ .
מרחוב ______________
(להלן" :הקבלן")

מצד שני;

הואיל:

והמזמין מעוניין בקבלת שירותי ניקיון בשטח הספארי (להלן" :עבודות הניקיון" או
העבודות") ולצורך כך פרסם מכרז;

והואיל:

והקבלן זכה במכרז שפרסם המזמין;

והואיל:

והקבלן מצהיר ,כי יש לו המומחיות ,הניסיון ,הידע ,המשאבים ,כלי העבודה וכוח
האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה;

והואיל:

והקבלן הינו קבלן עצמאי ,המעסיק בעצמו את עובדיו ,ואחראי להם לכל דבר ועניין
באחריות החלה על מעסיק ,ולא יהיו בינו ובין המזמין ,ו/או בין מי מעובדיו ובין
המזמין ,יחסי עובד-מעביד;

והואיל:

והמזמין מעוניין כי הקבלן יספק לו את השירותים ,בהתאם לתנאים המפורטים
בהסכם זה ובנספחיו (להלן" :ההסכם" או "הסכם זה");
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

מבוא ,כותרות ונספחים
.1.1

המבוא להסכם זה ,על העובדות וההצהרות הכלולות בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מגוף
ההסכם.

.1.2

כותרות ההסכם זה ניתנו לנוחות ההתמצאות גרידא ,ואין לעשות בהן שימוש כלשהו
לצורכי פרשנותו.

.1.3

בכל מקרה של סתירה בין כותרת הסעיף לתוכנו ,תידחה הכותרת מפני תוכן הסעיף.

.1.4

נספחי ההסכם:
נספח א' – השטחים בהם יבוצעו עבודות הניקיון ואפיון העבודה;
נספח ב' – פירוט ימים ושעות לביצוע העבודות והערכת כוח אדם נדרש;
נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע;
נספח ד' – נספח קנסות.
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.2

הצהרות הקבלן והתחייבויותיו
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
.2.1

כי הוא בעל המומחיות ,הניסיון ,הידע ,המשאבים ,כלי העבודה וכוח האדם הנדרשים
לביצוע העבודות.

.2.2

כי יקפיד שביצוע העבודות יעשה על ידו ועל ידי עובדיו ,באופן מדוקדק בהתאם
להוראות המפורטות בהסכם זה ובנספחיו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך.

.2.3

כי הוא וכל המועסקים על ידו מחזיקים בכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או התעודות
ו/או ההיתרים הנדרשים על פי ההסכם ו/או לפי כל דין לצורך אספקת שירותי הניקיון
לספארי ,וכי ישא בכל עלות הנדרשת לצורך קבלתם או חידושם.
הקבלן מתחייב לקיים הוראת סעיף זה במשך כל תקופת ההסכם.

.2.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הדין ,לרבות
ובמיוחד לעניין רישוי וביטוח ,ביחס לכל כלי הרכב ו/או הכלים שישרתו אותו לצורך
ביצוע העבודות בספארי.

.2.5

כי לא ימסור ו/או יבצע באמצעות צד שלישי כלשהו ,כל עבודה ו/או התחייבות בהתאם
להוראות ההסכם ולנספחיו ,בכל דרך שהיא ולרבות באמצעות מכר ,העברה ,השאלה,
מתנה ,המחאה או שיעבוד ,ללא קבלת אישורו המוקדם בכתב של הספארי ,לזהות
הנעבר ולעבודות המועברות אליו על ידי הקבלן.
יובהר אין באמור לעיל ו/או בהסכמה של הספארי (ככל שתינתן הסכמה כאמור) כי כל
או חלק מהעבודות תבוצענה באמצעות קבלני משנה ,כדי לגרוע באופן כלשהו
מאחריותו המלאה של הקבלן לקיום כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,במלואן ובמועדן.

.2.6

כי לא יהיה רשאי להעביר את כל או חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו שעל פי
הוראות ההסכם ונספחיו לקבלני משנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות תאגיד
בנקאי ,חברת ביטוח או כל תאגיד אחר ,ללא קבלת אישורו המוקדם ובכתב של
הספארי .אשר יהיה רשאי לסרב להעברת זכויות ו/או התחייבויות כאמור ,והכל על פי
שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך ו/או חובה לנמק החלטתו כאמור.

.2.7

כי יעסיק ,ככל הניתן ,באתר הספארי עובדים קבועים.

.2.8

כי ידאג ,באחריותו ועל חשבונו ,להבאת ואיסוף העובדים אל הספארי וממנו.

.2.9

כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהספארי יפקח על ביצוע העבודות ,בין באופן שוטף ו/או
בכל דרך שבה יבחר הספארי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות באמצעות ביקורות
מתוכננות וביקורות פתע בלתי מתואמות ,וזאת מבלי להטיל על הספארי אחריות
כלשהי בקשר עם ביצוע העבודות וכן מבלי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ו/או
אחריותו בקשר עם ביצוע העבודות ,בהתאם להוראות ההסכם.

.2.10

כי ידוע לו שפירוט העבודות ואופן ביצוען כמפורט בהסכם זה ובנספחיו ,כפוף לשינויים
והנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת לעת לקבלן על ידי נציג הספארי ,והקבלן
מתחייב לפעול לפי הנחיות אלו.

.2.11

כי יפקח על עובדיו ויוודא כי הם מבצעים את העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

.2.12

כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ישמעו להוראות כלליות של הספארי ,החלות על
עובדי הספארי ו/או נותני שירותים בשטח הספארי ,ושעניינן מתן שירות הולם
לספארי ,עובדיו ומבקריו .יודגש כי הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכך שעובדיו
יכירו את ההוראות האמורות.

.2.13

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,בצורה ובאופן בהם תיגרם הפרעה מזערית לספארי
ו/או לעובדיו ו/או למבקריו ו/או לכל פעילות המתקיימת בו.

.2.14

כי כל עובדיו ילבשו בכל זמן שהייתם בשטחי הספארי ,מדים או ביגוד אחיד אשר
יאושרו מראש ובכתב על ידי נציג הספארי ,לרבות לעניין הכיתוב אשר יתנוסס עליהם,
וכן ישאו תגי שם המציג הן את שם העובד והן את שם הקבלן .באחריות הקבלן לדאוג
להופעת העובדים בביגוד אחיד ,מסודר ונקי ,המתאים לקיץ ולחורף ,לרבות נעלי
עבודה מתאימות לסוג העבודה .ביגוד זה יסופק גם לעובדי הקבלן המתגברים בימי
עומס.
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.2.15

כי כל עובדיו שיועסקו בביצוע העבודות בספארי יהיו אזרחים ישראליים ,תושבי
ישראל ,או עובדים זרים בעלי היתרי עבודה בדין ובעלי היתרי שהייה בישראל כדין,
המועסקים על ידי הקבלן בהתאם לכל הדרישות הקבועות בדין .מבלי לגרוע מהאמור,
מתחייב הקבלן כי כל עובדיו יעזבו את שטח הספארי בתום כל יום עבודה ,בהתאם
למטלות ולמשימות שעליהם לבצע באותו יום.

.2.16

כי ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של הסכם זה כל תשלום או זכות
המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי
הוראות הסכם זה .לספארי נתונה הזכות לפקח על ביצוע האמור .הפרת סעיף זה
מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

.2.17

כי ימסור לכל עובד על פי הסכם זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  24לחוק
הגנת השכר ,תשי"ח .1958-אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו ,ישלח לו אותו
הקבלן בדואר.

.2.18

כי ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב .2002-לעובד
שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו .תנאי לתחילת ההתקשרות
יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה ,וכן הצהרה כי
העובד קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה ,וזאת בצירוף נוסח ההודעה
שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

.2.19

אחת לחצי שנה ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו
לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתר .על האישור
להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ועל ידי רואה חשבון.

.2.20

כי יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני
מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-

.2.21

כי ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף החשב
הכללי ,מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ,רשות האוכלוסין וההגירה ,משרדי
הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין
שמירת זכויות עובדים .כמו כן ,יידרש הקבלן לשיתוף פעולה מלא עם ביקורת שתיערך
ע"י בודק שכר מטעם הספארי.

.2.22

במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס
הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה ולקופות גמל ,תלושי שכר ,דוחות
נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי
לביקורת.

.2.23

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל הממצאים בכתב
לקבלן והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה ,למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת .הקבלן יתחייב להמציא בתוך  30ימים תצהיר
בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים ,כולל תשלום
רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו .התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי
תנאי זה .מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה
או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

.2.24

כי ישיב בכתב בתוך  30ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר בדבר
פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד .בתשובתו יפרט הקבלן את הליך
בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.

.2.25

כי יעסיק מנהל עבודה מטעמו ,אשר יהא אחראי על עובדי הקבלן ישירות ,וכן על אופן
עבודתם ,לרבות קבלתם בתחילת העבודה ,מתן הנחיות לביצוע ,מסירת חומרי הניקוי,
בקרת העבודה ושחרור העובדים בסיום עבודתם (להלן" :מנהל העבודה").
מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע"י רע"ן ארגון ומנהלה בספארי ,ויקבל ממנו
הנחיות על פי העבודה שתידרש .על מנהל העבודה מטעם הקבלן להיות בעל הכישורים
המתאימים לנהל את צוות הניקיון שתחתיו.

.2.26

בקשר עם מנהל העבודה ,תחולנה גם ההוראות הבאות:
.2.26.1

מנהל העבודה ימסור למזמין מספרי טלפון ,לרבות טלפון בבית ומספר
טלפון נייד ,בהם ניתן יהיה להשיגו  24שעות ביממה.
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.3

.4

.2.26.2

בכל מקרה בו נאלץ מנהל העבודה להעדר במהלך שעות העבודה ו/או בכל
מקרה בו לא ניתן יהיה להשיגו לאחר שעות העבודה (להלן" :תקופת
ההיעדרות") ,אחראי הקבלן למנות תחתיו ממלא מקום ,בכפוף להיותו
בעל כישורים דומים ובתנאי שאושר על ידי נציג המזמין ,אשר יחליף את
מנהל העבודה במהלך תקופת ההיעדרות ,לכל דבר ועניין.

.2.26.3

מנהל העבודה יהיה בעל רישיון נהיגה בתוקף.

.2.26.4

מנהל העבודה יקבל שכר שעתי הגבוה ב 25% -משכר עובדי הניקיון.

.2.26.5

מנהל העבודה יבצע ויציג מדי שבוע את תכנון ניהול כוח האדם לרע"ן
ארגון ומנהלה בספארי ,וזאת על פי לוח האירועים המתוכנן ומזג האוויר
הצפוי.

.2.27

הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו ישמעו להוראות רע"ן ארגון ומנהלה או נציג מטעמו.

.2.28

הקבלן ימנה מטעמו מנהל אזורי ,אשר יזום ויבצע ביקורת ניקיון ,פעם אחת בחודש,
ויפרסם את תוצאותיה להנהלת הספארי .הביקורת תיערך בשעות העומס של שבתות
ושל ימי חול ,בין השעות  12:00ל.14:00 -

.2.29

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שלרע"ן ארגון ומנהלה בספארי הזכות
לחייב את הקבלן להחליף כל עובד המועסק בביצוע העבודות בספארי ,מבלי שיהיה
מחויב לנמק דרישתו .מובהר כי זכות זו תחול גם לגבי מנהל העבודה מטעם הקבלן.
החלפת עובד כאמור תתבצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על  48שעות מיום הגשת דרישה
כאמור בכתב ,ורשאי מנהל הספארי להורות גם על סילוק מיידי של העובד .הקבלן ישא
בכל עלויות ההחלפה ,על כל המשתמע מכך ,לרבות במקרה של פיטורין ,ולא תהיה לו
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הספארי בגין כך.

ביצוע העבודות
.3.1

עבודות הניקיון יבוצעו בכל שטחי הספארי ,כמפורט בנספח א' להסכם זה ,בהתאם
להוראות הספארי .יובהר כי הנספח מכיל פירוט כללי ובלתי ממצה של עבודות הניקיון
וכי הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,על-פי הנחיות הספארי ולשביעות רצונו
המלאה.

.3.2

המזמין יספק לקבלן על חשבונו את חומרי הניקיון והציוד השוטף ,למעט רכב חשמלי
כאמור בסעיף  . 3.4להסרת ספק ,מובהר כי חל איסור על הקבלן לעשות שימוש בחומרי
ניקיון אשר לא סופקו לו על ידי המזמין ,וכן מובהר כי חל איסור מוחלט על הקבלן
לעשות בחומרי הניקיון שימוש כלשהו מלבד השימוש בהתאם להוראות הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן בגין שימוש בכל
אמצעי אשר הקבלן אמור היה על פי הסכם זה לקבל מהמזמין.

.3.3

הקבלן יעמיד לרשות הספארי את מספר העובדים הנדרשים לביצוע עבודות הניקיון,
וזאת על פי הערכת המינימום והמקסימום של שעות העבודה החודשיות ,כמפורט
בנספח ב' .על אף האמור ,מוסכם בזאת כי כמות העובדים המפורטת בנספח ב' הנה
הערכה בלבד ,וכי כמות העובדים לה יזדקק המזמין בפועל עשויה להיות גבוהה או
נמוכה יותר ,בחלק או בכל המועדים הרלוונטיים .לפיכך ,הקבלן מתחייב כי יעמיד בכל
עת את כמות העובדים שתידרש בפועל ,לרבות במהלך ימי שבת ,חגים ,ובכל יום אחר
של השנה ,וזאת ללא כל תוספת תשלום מעבר לתשלום בהתאם להוראות הסכם זה.

.3.4

הקבלן יצטייד על חשבונו ברכב גולף חשמלי עם וו גרירה כולל עגלה ,לצורך ביצוע
העבודה הנדרשת  .האחריות על תקינות הרכב ועל הביטוחים הנדרשים לו ,תהיה על
הקבלן .במקרה של תקלה או תאונה ,באחריות הקבלן לשכור רכב חשמלי חלופי בתוך
 24שעות

תקופת ההסכם
.4.1

ההסכם הנו לתקופה ראשונה בת  12חודשים שתחילתה ביום  11.3.2019וסיומה ביום
( 10.3.2020להלן" :התקופה הראשונה").

.4.2

בידי הספארי נתונות ( 5חמש) אופציות להאריך את משכו של ההסכם ,בתום התקופה
הראשונה ,לתקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :התקופות הנוספות").
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.5

.4.3

מימוש כל אחת מבין התקופות הנוספות על ידי הספארי יעשה באמצעות הודעה
מוקדמת בכתב ,לא פחות מ 30 -ימים לפני תום התקופה הראשונה או תקופת הסכם
נוספת ,לפי העניין.

.4.4

להסרת ספק ,מודגש כי אין הספארי מתחייב בפני הקבלן כי יממש איזו מבין התקופות
הנוספות ,וכי מימוש התקופות הנוספות נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הספארי ,מבלי
כל צורך לנמק או לפרט את החלטתו בעניין זה.

.4.5

להסרת ספק ,במידה ויממש הספארי את זכותו להארכת תקופת ההסכם כאמור ,יחולו
הוראות ההסכם גם על תקופות ההסכם המוארכות ,לרבות התחייבות הקבלן
להמצאת אישורי הביטוח והערבות הבנקאית להבטחת התחייבויותיו של הקבלן.

תמורה ותנאי התשלום
.5.1

תמורת ביצוע עבודות הניקיון על-ידי הקבלן ,לשביעות רצון המזמין ,ישלם המזמין
לקבלן תמורה חודשית בגין השירותים אשר ניתנו על ידי הקבלן למזמין במהלך החודש
החולף (להלן" :התמורה החודשית").

.5.2

גובה התמורה החודשית יקבע בהתאם לכמות שעות העבודה שסופקו בפועל במהלך
החודש החולף על ידי עובדי הקבלן.

.5.3

בתמורה למתן השירותים בימי חול ,ימי ו' וערבי חגי ישראל ,ישלם הספארי לקבלן
תמורה כנקוב להלן:
(א)

בגין שעת עבודת עובד ניקיון ,ישלם הספארי לקבלן סך של  ₪ 42.08בתוספת
הרווח הקבלני ,בשיעור של ___________ ובתוספת מע"מ; (תחשיב ערך השעה
מצורף בנספח ה' להסכם זה).

המחיר הנקוב לעיל יהיה צמוד לשינויים בשכר המינימום ולתוספת היוקר במשק ,כפי
שיעודכנו מעת לעת .מחיר זה הינו המחיר לשעה בימי חול ,ימי ו' וערבי חג .ככל
שהשירותים יסופקו בימי שבת ובחג ,תתווסף לסכום הנקוב לעיל תוספת בשיעור
.50%
.5.4

.6

התשלום יבוצע כדלהלן:
.5.4.1

עד ל 5 -בכל חודש ,יגיש הקבלן למזמין חשבונית לחיוב בגין השירותים
שניתנו בחודש החולף.

.5.4.2

בכפוף לאמור בסעיף  6להלן ,ישלם המזמין לקבלן את התמורה החודשית
בתנאי תשלום שוטף .30 +

.5.5

מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנקובה בהסכם זה הנה סופית ומוחלטת בגין מתן
השירותים ,והיא כוללת את כל הוצאות הקבלן בקשר עם מתן השירותים הנ"ל ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר עבודה ,תוספות שכר ,הצמדות ותוספות יוקר,
תוספות שכר בגין שעות עבודה נוספות ו/או עבודת לילה ו/או שעות עבודה בשבת או
בחג ,ככל שתידרשנה במסגרת אספקת השירותים ,וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל
תשלום נוסף בגין או בקשר עם מתן השירותים.

.5.6

הקבלן מתחייב להעסיק מספר עובדים באופן שיאפשר את ביצוע העבודה הנדרשת
במסגרת  5ימי עבודה לעובד ,ללא שעות עבודה נוספות מעבר למשרה מלאה .כל חריגה
משעות עבודה של משרה מלאה ,הכרוכות בתשלום שעות נוספות ,תהיה אך ורק
באישור מראש ובכתב של רע"ן ארגון ומנהלה.

.5.7

שעות עבודות הניקיון ייקבעו על ידי רע"ן ארגון ומנהלה בספארי .על הקבלן להיות
ערוך לאירועים חריגים שבהם יפתח הגן לפני השעה  ,07:00או ייסגר אחרי השעה
.24:00

קנסות וניכויים
.6.1

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדים לזכות המזמין לפי ההסכם ו/או
הדין ,מוסכם בזאת כי בקרות אחד או יותר מבין האירועים המפורטים בנספח נספח
ה' ,בחודש מסוים ,בהתאם להחלטתו של נציג המזמין ,יהיה זכאי המזמין להפחית
מגובה התמורה לה זכאי הקבלן את סכומי הקנסות בהתאם למפורט בנספח ה' (להלן:
"הקנסות") .החליט נציג המזמין להטיל על הקבלן קנס כאמור ,יודיע על כך בכתב
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לקבלן ,והקבלן ימציא למזמין חשבונית זיכוי בהתאם .להסרת ספק ,מובהר בזאת כי
אי הפעלת הזכות האמורה בחודש כלשהו או בגין מחדל כלשהו ,לא תהווה בשום
מקרה וויתור מצד המזמין על זכותו להטלת הקנסות במועד מאוחר יותר.

.7

.8

.6.2

מסכום התמורה החודשית ינכה המזמין כל סכום אשר עליו לנכות בהתאם להוראות
הדין ,אלא אם יציג הקבלן בפני המזמין אישור מאת הגוף המוסמך הפוטר את המזמין
מחובת ניכוי כאמור.

.6.3

מודגש בזאת כי תנאי להכרת המזמין בשעות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן ו/או
עובדיו ,הנו החתמת כרטיס הנוכחות על ידי כל עובדי הקבלן בשעון הנוכחות של
המזמין ,בכניסה וביציאה ,וכן חתימת מנהל תורן של המזמין ,בכניסה וביציאה ,על דף
הנוכחות היומי.

העדר יחסי עובד מעביד
.7.1

בין הקבלן ומי מטעמו ,לספארי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד.

.7.2

הקבלן מצהיר בזה כי כל הפעולות שיבוצעו על ידו ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם זה,
ייעשו על ידו כקבלן עצמאי בלבד ,ובשום מקרה הסכם זה לא יפורש כיוצר יחסי עובד
ומעביד ו/או יחסי שליחות מכל מין וסוג בין הספארי לבין הקבלן ו/או מי מטעמו.

.7.3

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובדים לצורך ביצוע העבודות ,לרבות שכר עבודה,
מס הכנסה ,תשלומים לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי
או אחר ,תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע
העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,והספארי לא יהיה אחראי לכך בכל צורה
ואופן שהוא.

.7.4

הואיל והצדדים ערים לכך כי עלול שבית דין לעבודה ,או ערכאה משפטית מוסמכת
אחרת ,ייקבעו כי בין הספארי לבין הקבלן ו/או מי מטעמו נתקיימו יחסי עובד ומעביד;

.7.5

והואיל והקבלן זכה במכרז נשוא העבודות בתנאי יסודי ועיקרי כי בין הספארי לבין
הקבלן ו/או מי מטעמו אין מתקיימים יחסי עובד ומעביד;

.7.6

והואיל ומוסכם כי התמורה הקבועה בהסכם זה היא הסופית והמוחלטת ,לאחר
שהקבלן לקח בחשבון כל תשלום ,ניכוי והפרשה ,בקשר עם התשלומים הקבועים
בהסכם זה;

.7.7

לפיכך ,מוסכם כי בכל מקרה בו יתבע הספארי ,לתשלום דמים לקבלן ו/או למי מטעמו,
בגין קיומם של יחסי עובד ומעביד ,לא ישמשו התשלומים הנקובים בהסכם זה לעיל,
כשלעצמם ,כבסיס כלשהו לחישוב השכר הקובע לצורך אותם תשלומים.

.7.8

כן מוסכם ,כי כימות כאמור ,ככל שיתייחס לשכרו של הקבלן ו/או מי מטעמו ,יתבצע
באופן שסך כל העלויות אשר תושתנה על הספארי ,בגין כל תשלומי השכר ,לרבות כל
הוצאה נלווית לשכר כגון מס ,היטל ,פיצויי פיטורין ,הפרשה לקרנות ולפיצויים
ותשלום הוצאות ,לא תעלינה על סך העלויות הנובעות מביצוע הוראות הסכם זה.

.7.9

כן מוסכם ,כי היה וייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי נתקיימו יחסי עובד
ומעביד ,בין הספארי לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ,יפקעו מיידית ורטרואקטיבית כל
זכויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה ,והוא יהיה חייב בהשבת מלוא התשלומים שקיבל,
לספארי ,בתוך  14יום ממועד מתן פסק הדין כאמור ,ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה
כחוק.

.7.10

כן מוסכם ,לרבות על דעת הקבלן ,כי הספארי יהיה רשאי לקזז חובותיו כלפיו ו/או
כלפי מי מטעמו ,כלפי רשויות המס ,כלפי המוסד לביטוח לאומי וכלפי כל גוף שהוא,
כנובע מפסק דין הקובע יחסי עובד ומעביד כאמור ,כנגד חובות הקבלן כלפי הספארי,
על-פי סעיף זה בפרט ,וכן בקשר עם הסכם זה בכללותו.

.7.11

הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להבהיר לכל צד שלישי את
היותו גוף נפרד מהספארי ,וכן להימנע מכל פעולה ,לרבות שימוש בסימנים המסחריים
של הספארי ו/או שימוש בשם הספארי על גבי שלטיו ,נייר המכתבים שלו ,מעטפותיו
וכל פרסום אחר מטעמו ,העלולה להתפרש על ידי צד שלישי סביר כאילו מייצג הקבלן
את הספארי.

אחריות לנזקים וביטוח
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.8.1

הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל פגיעה ,אובדן או נזק ,שיגרם לספארי ,ו/או למי מעובדי
הספארי ,ו/או לעובדי הקבלן ,ו/או לצד ג' כלשהו ,הן לגוף והן לרכוש ,מחמת ,ו/או עקב
ביצוע העבודות על-ידי הקבלן.

.8.2

יידרש הספארי לשלם סכום כלשהו ,כפיצוי ו/או לתיקון כל נזק ,שהאחריות בגינו חלה
על הקבלן ,כאמור לעיל ,ישפה הקבלן את הספארי בכל סכום שיחויב הספארי לשלם,
מיד על פי דרישתו הראשונה של הספארי ,והספארי יהיה רשאי לקזז סכומים כאמור
מכל סכום שיגיע ממנו אותה עת לקבלן.

.8.3

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי דין ,מתחייב הקבלן לבטח על
חשבונו הוא ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לסיומו ,את הביטוחים
המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
.8.3.1

פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין
בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות שלא יפחת מ – $ 1,000,000
לאירוע 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 ,זיהום תאונתי ,הרעלת מזון ו/או
משקה ,שביתה והשבתה ,שימוש בכלי נשק ,תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי .חריג אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף יבוטל בפוליסה.

.8.3.2

פוליסה לביטוח חבות מעבידים
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,תשכ"ח  1968 -וחוק מוצרים פגומים,
תש"ם  ,1980 -בגין 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 –  5,000,000$לתובע,
לאירוע ולתקופה (או שווה ערך בש"ח).
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת
נוער ,קבלני משנה ועובדיהם ,שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות
עבודה.

.8.3.3

פוליסה לביטוח אש מורחב
הפוליסה תכסה את הציוד ,והאביזרים השייכים לקבלן או הנמצאים
בשימושו במסגרת ביצוע השירותים במלוא ערכם כחדש ,כנגד בסיכונים
המקובלים בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש ,התפוצצות ,ברק ,רעידת
אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,התנגשות ,פריצה ונזק בזדון.
מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב כאמור
בסעיף זה ,אולם הפטור הנזכר בסעיף  8.3.5ז' להלן ,יחול כאילו נערך
הביטוח כאמור במלואו.

.8.3.4

פוליסה לביטוח כלי רכב/צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)
הפוליסה תבטח את רכב הגולף החשמלי ,ציוד וכלי רכב אחרים בבעלותו
ו/או באחריותו של הקבלן והקשורים לביצוע ההסכם ,במלוא ערכם ,מפני
אובדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים בפוליסה לביטוח רכב מקיף /
ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה ).וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי
דין (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בסכום שלא
יפחת מ –  $ 250,000או לפי שווים בשקלים חדשים.
הפוליסה תורחב לכסות נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.

.8.3.5

בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א.

הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הספארי,
והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי
הספארי.
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ב.

תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הספארי
ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו ובלבד שהויתור כאמור לא חל
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.

הפוליסות לביטוח צד שלישי יורחבו לשפות את הספארי בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן
והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

ד.

ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את הספארי היה ונטען לעניין
קרות תאונת עבודה כי הוא נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי
הקבלן.

ה.

רכוש הספארי יחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ,עובדיו והבאים
מטעמו.

ו.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח
וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.

ז.

הקבלן פוטר בזאת במפורש את הספארי ,עובדיו ומנהליו ,מכל
אחריות לנזק ,אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי האמור בסעיף
( .8.3.3או שהיה זכאי לשיפוי בגינו ,אלמלא ההשתתפות העצמית
הנקובה בביטוחים האמורים) ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
כלפי הספארי בגין נזק כאמור.

ח.

האמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון.

ט.

הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום
מיום שנמסרה לספארי הודעה בדואר רשום מהמבטחים על
הצמצום ו/או הביטול כאמור.

.8.4

הקבלן ימציא לספארי תוך  14יום ממועד חתימת הסכם זה ,אישור ביטוח ,חתום ע"י
המבטח ,בנוסח המצורף להסכם זה ,בנספח ו'.

.8.5

הוראות פרק זה אינן באות לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בהסכם זה והקבלן מתחייב
לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

.8.6

הקבלן מתחייב לקיים את הביטוחים ,להאריכם ו/או לחדשם מידי תום תקופת
הביטוח ,בהיקף אשר לא יפחת מהמפורט באישור .המצאת האישור חתום על ידי
מבטחי הקבלן הינה תנאי מוקדם לקבלת אישורו של הספארי לביצוע פעולות הקבלן
במסגרת התחייבויותיו שעל פי ההסכם (להלן" :אישור הספארי").

.8.7

להסרת ספק ,אי מתן אישור הספארי ,עקב אי עמידתו של הקבלן בהוראות סעיף זה
לרבות אי הצגת האישור ,לא תהווה בשום מקרה משום הפרת ההסכם מצד הספארי
ולא יהיה בעיכוב כאמור ו/או במתן אישור הספארי בכדי לשחרר את הקבלן מכל
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.8.8

אישור הספארי ,לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי הספארי ו/או מי מטעמו לא
יטילו על הספארי ו/או על מי מטעמו כל חובה ו/או אחריות שהיא ביחס לאישור,
לפוליסות ,טיבן ,היקפן ,התאמתן לנשוא הביטוח ,תוקפן או העדר תוקפן.

.8.9

ביצועם ו/או עריכתם של הביטוחים לא יצמצמו ולא יגרעו בצורה כלשהי מהתחייבויות
הקבלן 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.

.8.10

היה והביטוחים לא יערכו על ידי הקבלן בהתאם לאמור לעיל או אם ביצועם ו/או
עריכתם תעשה באופן חלקי ו/או לוקה ,יהיה הספארי רשאי ,אך בכל מקרה לא חייב,
לרכוש את הביטוחים או כל חלק מהם ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,במקומו של הקבלן,
ולשלם למבטחים במקום הקבלן את דמי הביטוח בגין ביטוחים כאמור .הקבלן
מתחייב לשלם למרכז 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 הצמדה וריבית כחוק.

.8.11

הפרת הוראות פרק זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
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.9

ערבות ביצוע
להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן למסור לספארי במועד
חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם זה (להלן" :הערבות
הבנקאית") ,עליה תחולנה כל ההוראות הבאות:
.9.1

הערבות הבנקאית תהא ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת
הספארי כמוטב ,ניתנת למימוש לשיעורין ,מבוילת כדין על חשבון הקבלן ובתוקף
למשך תקופה בת  45ימים מתום תקופת ההסכם הראשונה .סכום הערבות כאמור יהא
סכום השווה ל ₪ 100,000 -כשסכום הערבות כאמור צמוד למדד .מובהר כי הקבלן
יישא על חשבונו הבלעדי בכל עמלה ו/או הוצאה ו/או תשלום בגין הערבות הבנקאית.

.9.2

בכל מקרה שבו תוארך תקופת ההסכם הראשונה לתקופה נוספת ,ימציא הקבלן
למזמין ,לפחות  15ימים לפני תחילת תקופת ההסכם הנוספת ,ערבות בנקאית בתנאים
הקבועים לעיל ,בסכום השווה ל ,₪ 100,000 -כשסכום הערבות כאמור צמוד למדד
הידוע במועד המצאת הערבות .סעיף זה יחול בהתאמה על כל הארכה של ההסכם
בתקופה נוספת.

.9.3

היה והקבלן יפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם ,לרבות אי המצאת הערבות כמפורט
בסעיף  9.1לעיל ,יהא הספארי רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ,כולה או
חלקה (לפי בחירתו) ,זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לספארי
על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,והכל לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הספארי.

.9.4

יובהר כי במקרה שבו ישתמש הספארי בערבות הבנקאית כאמור לעיל ,יהא הקבלן
חייב להפקיד בידי הספארי ערבות בנקאית חדשה בתנאים ובסכום זהה (צמוד למדד),
וזאת בתוך  7ימים מהמועד שבו הציג הספארי את הערבות הבנקאית לפירעון כאמור.

 .10סעדים ותרופות
.10.1

שום הוראה מהוראות ההסכם לא תפורש כגורעת מזכויות מי מהצדדים להסכם על פי
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-

.10.2

מוצהר ומוסכם בזה כי הספארי יהא רשאי לבטל הסכם זה כדין ,באם יפר הקבלן
הוראה מהוראות הסכם זה ,אולם זאת לא לפני שניתנה הודעה מוקדמת על כך לקבלן,
תוך מתן אפשרות לתקן ההפרה בתוך  5ימים ממתן ההודעה ,והקבלן לא עשה כן .כל
זאת ,מבלי לפגוע בזכות הספארי לקבל כל סעד ,ו/או תרופה אחרת עפ"י הדין ,ו/או
עפ"י ההסכם ,לאחר תום מועד מתן ההודעה לקבלן.

.10.3

אין באמור לעיל כדי לקבוע ,כי סעיף פלוני הינו סעיף יסודי בהסכם זה ,או כי סעיף
פלוני איננו סעיף יסודי בהסכם זה.

.10.4

למרות ועל אף כל הוראה בהסכם בקשר לתקופת ההסכם ובלי לגרוע מהאמור לעיל,
יהא הספארי רשאי לבטל את ההסכם ,בהודעה מוקדמת בת ( 14ארבעה עשר) ימים
(להלן" :הודעת ביטול") ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
.10.4.1

.10.4.2

הקבלן הפר את ההסכם בהפרה יסודית כלשהי ,מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,ובפרט:
א.

הקבלן לא עמד במספר העובדים הנדרש ובשעות העבודות;

ב.

הקבלן לא עמד בדרישות המקצועיות של בעלי התפקידים
הנדרשים במסגרת הסכם זה;

ג.

הקבלן לא עמד בהתחייבותו לשלם לעובדיו כחוק;

ד.

הקבלן לא עמד בדרישות הניקיון לפי הסכם זה;

ה.

הקבלן ו/או מי מטעמו התנהג באופן בלתי מתאים כלפי קהל
המבקרים בספרי ובעלי החיים שבו.

הקבלן ,או מי מיחידיו ,לפי העניין ,נפטר ו/או הוגשה בקשה לבית משפט
מוסמך לפירוקו ו/או להכריזו כפושט רגל ו/או למנות לו נאמן ו/או מפרק
ו/או מפרק זמני ו/או כונס (לו או לנכס עיקרי מנכסיו) ו/או מנהל מיוחד,
ו/או להקפאת הליכים נגדו ו/או להטלת עיקול על חלק מהותי מנכסיו.
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.10.5

.10.4.3

נפתחה כנגד הקבלן ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי מניותיו חקירה
פלילית ,אשר יש בה להשליך על יושרו ו/או מהימנותו של הקבלן ,ו/או על
המשך פעילותו.

.10.4.4

הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת התחייבויותיו של הקבלן ,פקעה או
בוטלה או הוכרזה על ידי בית המשפט המוסמך כבטלה או חסרת תוקף,
מכל סיבה שהיא.

ניתנה הודעת ביטול להסכם בהתאם לאמור לעיל ,תחולנה בין היתר ההוראות הבאות:
.10.5.1

הקבלן יחזיר לחזקת הספארי את כל הכלים ו/או החומרים ו/או החפצים
אשר הועברו לשימושו על ידי הספארי;

.10.5.2

הקבלן יפנה משטח הספארי את כל עובדיו ,חפציו ,ציודו וכליו (להלן:
"ציוד הקבלן") .לספארי תהא זכות עיכבון על ציוד הקבלן ,כבטחון
לתשלום הפיצויים והכספים שיגיעו לספארי מכל סיבה שהיא מהקבלן;

.10.5.3

להסרת ספק ,מובהר כי בתקופה שבין מועד הודעת הביטול ועד למועד
סיום ההסכם ,יהיה חייב הקבלן בהמשך קיום התחייבויותיו על פי
ההסכם ,אלא אם יודיע הספארי אחרת באמצעות הודעה בכתב.

.10.5.4

המתנה ,עיכוב ,ויתור או הימנעות משמוש בזכות כלשהי של הספארי על
פי ההסכם ו/או ניסיון מצידו למצוא פשרה או הסדר עם הקבלן ,לא
יחשבו בשום מקרה ובשום נסיבות כויתור או כבסיס לטענת מניעות
כלפיו מצד הקבלן ,והן לא יהוו תקדים ו/או ויתור מראש למקרה דומה
או אחר בעתיד.

 .11שונות
.11.1

תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל
סמכות עניינית אשר מקום מושבו במחוז תל-אביב או במחוז המרכז.

.11.2

המזמין יהיה זכאי לקזז כל סכום אותו הוא חייב לקבלן מכל סכום אותו חייב לו
הקבלן.

.11.3

לא יהיה כל תוקף לכל שנוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו
בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.

.11.4

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה
תקדים ולא ילמ דו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר .ויתור שנעשה בעניין אחד לא
יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעניין אחר.

.11.5

הודעות על פי הסכם זה תימסרנה בכתב לכתובות המפורטות במבוא להסכם זה ו/או
לכתובות אחרות עליהן יודיעו הצדדים בהתאם להוראות סעיף זה להלן .הודעה
שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו נתקבלה באותו יום עסקים בו נשלחה (בכפוף
להמצאת אישור שיגור) והודעה שנמסרה במסירה אישית תחשב כאילו נתקבלה עם
מסירתה.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

הספארי

נספח א'  -שטחי עבודות הניקיון ואפיון העבודה
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 .1עבודות הניקיון יתבצעו על פי דרישה ובכל שטחי הספארי ,כגון:
א .שבילי גן החיות
ב .מבני השירותים ,לרבות מבנה השירותים בשער הכניסה לספארי
ג .מגרשי החניה
ד .שטחי הפיקניקים והאירועים
ה .משרדי הספארי ומבנים נוספים ,לרבות בית החולים לחיות בר והאודיטוריום
ו .שילוט וספסלים
ז .אזור הקופות

 .2אפיון העבודה
א .ניקיון שבילי הספארי – ניקיון ,איסוף פסולת ,עלים ופסולת זעירה ,אשפה ולכלוך
בשבילי הספארי .ניקיון השבילים יתבצע לאורך כל יום הפעילות בספארי עד למועד
סגירתו באותו יום.
ב .ניקיון מבני השירותים  -ניקיון שוטף של מבני השירותים ,לרבות ניקוי הרצפות
והמתקנים ,אספקה שוטפת של נייר טואלט ,סבון ,ומגבות ידיים.
ג .ניקיון מגרשי חניה  -איסוף פסולת ,אשפה ולכלוך לשקי פלסטיק שירוכזו במקום
שיקבע.
ד .ניקיון שטחי הפיקניקים והאירועים – איסוף פסולת ,אשפה ולכלוך ,לרבות עלים
ופסולת זעירה לתוך שקי פלסטיק שירוכזו במקום שיקבע ,וכן ניקוי שטח הפיקניקים
והאירועים.
ה .ניקיון משרדים ,בית החולים לחיות בר והאודיטוריום– ניקיון כל משרדי הספארי,
לרבות מבנה המשרדים הראשי והמשרדים הסמוכים ,בית החולים (לרבות שטיפת ציוד
רפואי) ,מחלקת חינוך ,כיתות לימוד ,כתת פוחלצים ומודיעין .הניקיון יכלול את
החלונות ,הדלתות ,השירותים ,המטבח( ,כולל שטיפת כלים ,ניקוי מקרר ,ארונות,
מכשירי חשמל וכל שאר המכשירים שנמצאים במטבח).
ו .ניקיון שילוט וספסלים  -פעם בשבוע ינוקו כל השלטים בגן וכן הספסלים.
ז .ניקיון אזור הקופות – ניקיון מלא של השטח ושל המבנים באזור הקופות בהתאם
למפורט בסעיפים א ,ב ,ו -ד'.

*הגדרות הניקיון לעיל יעודכנו מעת לעת ועל פי צורך על ידי רע"ן ארגון ומנהלה.

נספח ב'  -פירוט ימים ושעות לביצוע העבודות והערכת כוח אדם נדרש
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מספר העובדים המשוער הנדרש ,בהתאם לימי העבודה ,הינו כלהלן:
 5 – 4עובדים בשטח  2 +עובדים במשרדים;
א .ימי חול
 6 - 4עובדים;
ב .ימי שישי
 11 –10עובדים;
ג .ימי שבת/חג
ד .תיתכן דרישה ל תגבור של כ 2 -עד  3עובדים ,בהתאם לצרכים.
ה .היקף שעות העבודה בחודש נע בין  2,000ל.3,500 -
ו .יתכנו שינויים בשעות העבודה בהתאם לשיקול הספארי במקרים כגון :אירועים בגן,
תנאי מזג האוויר וכו'.

נספח ג'  -נוסח ערבות בנקאית
לכבוד:
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ
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הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  100,000ש"ח (במלים :מאה אלף
שקלים חדשים) שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד
חודש ינואר  2019שפורסם בפברואר .2019
[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
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.
[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף]
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  10.6.2020ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
הבנק
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נספח ד' – נספח קנסות

א.

בגין השבתת רכב חשמלי למשך יותר מ 24שעות ,סך של  ₪ 100ליום.

ב.

בגין אי עמידה באספקת היקף כוח האדם הנדרש לניקיון ,הן מבחינת יום
עבודה והן מבחינת שעות עבודה ,סך של  ₪ 50לשעת עבודה.

ג.

אי ביצוע ביקורת ניקיון חודשית כאמור בסעיף .₪ 500 – 2.28

ד.

הגעת עובד ללא ביגוד מלא מתאים לרבות הנעלה ,כאמור בסעיף 100 – 2.14
 ₪לעובד ליום.

ה.

בגין היעדרות מנהל עבודה ללא ממלא מקום כאמור בסעיף ₪ 500 – 2.26.2
ליום.

.docמכרז לאספקת שירותי ניקיון  - 2019עותק לעיון בלבד

31

נספח ה' – תחשיב שעות עבודה עובד ניקיון

תחשיב שעת עבודה עובד ניקיון מכרז ינואר 2019
שכר יסוד
ותק
הבראה
חופשה
חגים
גמל 7.5%
פיצויים 8.33%
קרן השתלמות 7.5%
ב.ל .מעביד 3.45%

29.12
0.35
1.36
1.36
1.02
2.49
2.77
2.46
1.15
42.08

תשלומים שאינם כלולים בתעריף לשעה:
דמי מחלה
מענק מצוינות
נסיעות
שי לחג

יבוצע לאחר הצגת אישור רו"ח על ביצוע התשלום לעובדים
ע"פ אמות מידה שיקבעו .התשלום יועבר כנגד תשלום בפועל ע"פ אישור רו"ח.
בגין עובד שיעבוד עד  8ימים (כולל) ישולם תשלום של  ₪ 26.40ליום .מעל  8ימי עבודה ישולם חופשי חודשי (בסך .)₪ 213
בגין יום שבת ישולם סך  ₪ 800ליום עבור הסעת כל העובדים הלוך וחזור.
יבוצע לאחר הצגת אישור רו"ח על ביצוע התשלום לעובדים
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נספח ו'
טופס אישור קיום ביטוח
לכבוד
ספארי המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ ( להלן "הספארי")
ת.ד984 .
רמת גן 52109
א.ג.נ,.
הנדון :פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה מספר _____________
(להלן "הקבלן")
מיום _________ביניכם לבין
אנו החתומים מטה __________ ,חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח") מאשרים כי הקבלן מבוטח
על ידינו בפוליסות הבאות:
 .1פוליסה לביטוח צד שלישי :
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
גבול אחריות לאירוע ותקופה .₪/$______________ :
הפוליסה מבטחת את אחריות הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש.
הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה, ,זיהום תאונתי ,הרעלת מזון ו/או משקה ,שביתה והשבתה ,שימוש בכלי נשק ,תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
מבוטל חריג אחריות מקצועית בפוליסה המתייחס לנזקי גוף.
 .2פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
גבול אחריות לתובע ,לאירוע ותקופה .₪/$______________ :
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן 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 חוזה זה.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק ,קבלני משנה
ועובדיהם ,שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 .3פוליסה לביטוח אש מורחב:
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
סכום הביטוח ________________ (על בסיס ערך כינון).
הפוליסה מכסה את הציוד ,כלי עבודה ,והאביזרים השייכים לקבלן או הנמצאים בשימושו במסגרת
ביצוע השירותים במלוא ערכם כחדש ,כנגד בסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש,
התפוצצות ,ברק ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,התנגשות ,פריצה ונזק בזדון.

 .4פוליסה לביטוח כלי רכב/צמ"ה (ציוד מכני הנדסי):
פוליסה מס'_____________ .
בתוקף מיום _____________ועד_____________.
סה"כ סכום ביטוח כחדש________________. ₪/$
גבול אחריות צד ג' __________________₪/$
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הפוליסה מבטחת את רכב הגולף החשמלי ,ציוד וכלי הרכב אחרים בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן
והקשורים לביצוע ההסכם ,במלוא ערכם כחדש ,מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים
בפוליסה לביטוח רכב מקיף  /ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה. ).
אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט . 2016
בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:
א .הביטוחים הנ"ל ,קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הספארי והמבטחים מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הספארי.
ב .מבוטלת זכות השיבוב(תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הספארי ו/או עובדיו ו/או הבאים
מטעמו אך הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הפוליסה לביטוח צד שלישי הורחבה לשפות את הספארי בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
,לעניין עיסוקו של המבוטח.
ד .ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את הספארי היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי
הוא נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.
ה .רכוש הספארי נחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן  ,עובדיו והבאים מטעמו.
ו .האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ,תחול בכל מקרה על הקבלן בלבד.
ז .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לספארי
הודעה בדאר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש לפי האמור
באישור זה.
תאריך___________:

שם החותם ותפקידו__________
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