הסכם
שנערך ונחתם ביום _______ בחודש ______ שנת 2018
בין :

עיריית רמלה
רח ' ויצמן  1רמלה
ע"י המורשים לחתום בשמה:
מר מיכאל וידל ת.ז059600437 .
רוזה עללאל ת.ז056151327 :
מצד אחד
(להלן " :העירייה ")

ובין :

_____ ________ _ __ ___
ע"י המורשים לחתום בשמה:

ת.ז____ ________ _____.

מרח ' __ ____ _______ ___

טלפון _____ ______ _____ :
פקס _____ _______ ______:

מצד שני

(להלן " :הז וכה ")

הואיל :

והעירייה מקיימת פסטיבל 'רמלה עיר עולם ' השני בחול המועד סוכות  ,בין
הת אריכים ( 25-27/9/18להלן " :הפסטיבל ") .במסגרת הפסטיבל תתקיים פעילות
מגוונת במתחם ה"מגדל הלבן" המצוי ברח' ______ (להלן  " :הפעילויות " ו  " -המגדל
הלבן "  ,בהתאמה ).

ו הואיל :

ובין יתר הפעילויות יתקיים יריד מזון וסדקית אשר יכלול –
מתחם א'  :דוכני מזון וסדקית ,ברחב ת המגדל הלבן ,ב מתחם מרכזי סגור ,בו יתקיימו
מרבית ההופעות והפעילויות של הפסטיבל( .להלן " :יריד מזון ") .
מתחם ב'  :שלוש "משאיות אוכל" (  ) Food Trucksברחוב דני מס (רחוב צמוד למתחם
הסגור) .
יצויין כי  ,ברחוב יתקיים  ,בנוסף  ,שוק דוכני סדקית ,צעצועים ,בגדים ,מתנו ת,
תכשיטים וכו' ,שאינם מזון  .הליך הקצא ת הדוכנים יהא במסגרת קול קורא נוסף.
שוק זה אינו קשור להסכם זה ואינו כלול בהתחייבויות ה זוכה במסגרת ההסכם.
מתחם ג' " :משאית אוכל" ב סמוך לבריכת הקשתות .

והואיל :

והעירייה יצאה בקול קורא בבקשה לקבל הצעות בדבר ניהול והפע לת יריד המזון
ואספקת דוכנים (להלן " :הקול הקורא ");

והואיל :

וה זוכה הגיש הצעתו ,והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה ב ו ועדת הצעות פטורות ממכרז
בהחלטה מיום ____________ שמספרה __________ בפרטיכל__________ .

והואיל :

וה זוכה מצהיר כי הנו בעל מיומנות בניהול יריד מזון ואספקת ד וכנים וברשותו הציוד
המתאים (דוכנים ,מקררים ,כיורים ניידים וכו ' ) והוא בעל רישיון יצרן או מעסיק או
שותף עם עסק לקייטרינג בעל רישיו ן יצרן בתוקף לאורך כל תקופת הפסטיבל ;

והואיל:

והצדדים החליטו לעגן ההסכמות ביניהם במסגרת הסכם ההתקשרות על פי התנאים
המפורטים להלן .

אי לכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
א.

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראו כאחד עם
ההסכם.

ב.

הנספחים כאמור בס" ק א' לעיל הנם כדלקמן:
נספח א '  -פירוט העבודות והצעת המחיר ,כולל נספח א 1 /מחירי מזון  ,למתחם א' .
נ ספח ב '  -פרטי חשבון בנק ואישור זכות חתימה .
נספח ג'  -אישור על קיום ביטוחים .
נספח ד '  -קיום חובות וזכוי ות עובדים .
נספח ה '  -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
נספח ו '  -תצהיר בדבר ניגו ד ע ני י נים .

.2

מ הות ההסכם
א  .ה זוכה יפעיל את מתחם/ים (להלן" :המתחם/ים") למשך תקופת ההסכם המצוינת בסעיף 3
להלן ובתנאים המפורטים בהסכם כלהלן.
ב  .ה זוכה יספק את כל הציוד הרלוונטי למתחם בו זכה  ,ויבצע את כל העבודות המפורטות
בנספח א' להסכם .
ג  .מטרת ההתקשרות הנה לצורך הפעלת ה מתחמים ב יריד המזון  ,בימי הפסטיבל ,בלבד.

.3

תקופת ההפעלה
א  .תקופת ההפעלה הנה לתקופ ת הפסטיבל בלבד ,קרי ,לתקופה בת  3ימים ,בין התאריכים
 , 25-27.9.2018בין השעות  22:00 – 11:00עם סיום הפסטיבל יבוא אל סיומו הסכם זה,
בכפוף לתנאיו.
ב  .ה זוכה מתחייב להפעיל את המתחם/ים לאור ך כל תקופת ההפעלה ובהתאם לשעות ההפעלה
המוזכרות לעיל.

.4

הקמה ו פינוי
א  .ה זוכה מתחייב כי עד ליום_________ בשעה_____ ידאג להקמת המתחם/ים והכנתו
לקראת פתיחת הפסטיבל.
ב  .הזוכה מתחייב לפנות את המתחם/ים מכל פסולת ו \ או אדם ו \ או חפץ בתום הפעילות ולא
יאוחר מהשעה______ ביום_ _____.
ג  .הפרת סעיף זה תחשב להפרה יסודית בגינה תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם וקבוע
מראש ,ללא הוכחת נזק ,בסך ________  . ₪אין ולא תהיה ל זוכה כל טענ ה ו \ או דרישה
לעירייה בנוגע לסעיף זה.

.5

ה תחייבויות ה זוכה
א  .וה זוכה מצהיר ומתחייב ל הגיש תיק בקשה ליריד מזון למשרד הבר יאות ,ל פעול ולטפל
בכל ה דרישות משרד הבריאות לשם קבלת רישיון עסק כדין ,הכל בהתאם לדרישות
המתחם ב ו זכה ,ובכלל זאת לקבלת רישיו ן ליריד מזון פריט  7.7י' בצו רישוי עסקים,
ורישיון לרוכלות מזון ,פריט  6.9א' למשאיות האוכל ,טרם מועד תקופת הפעילות של
היריד ולא יאוחר מיום_________ בשעה___________ .
ב  .ה זוכה ינהל את המתחם/ים באופן הטוב בי ו תר ,ו יי תן שירות מעולה ומסור לקהל
הלקוחות.

ג  .ה זוכה יעסיק או י י עזר באנשים  ,שקבלו את אישור המשטרה ,לצורך הפעלת המתחם/ים .
ד  .ה זוכה יקפיד על הפעלת המתחם/ים
הציוד הנדרש למען שמירה על בטיחות נאותה

בתנאים

בטיחותיים ,

לרבות

ה  .ה זוכה יפעיל את המתחם/ים תוך שמירה על שקט סביר ומתוך התחשבות
המתקיימות ב מתחם המגדל הלבן ,בעת קיום הפסטיבל .
ו  .ה זוכה ינהל את המתחם/ים בהתאם לחוקים ,לתקנות ולהוראות כל דין
עסקים מסוג זה וכן להחז יק בידיו ר י שיון עסק בר תוקף .

אחזקת
בפעילות

הנהוג ים לגבי

ז  .המפעיל ישמע להוראות ראש העירייה או נציגים מטעמו לביצוע תנאי הסכם זה .
ח  .כתנאי להפעלת המתחם/ים ,ה זוכה מתחייב לפעול ולטפל בכל דרישות מחלקת רישוי
עסקים בעירייה על מנת לקבל רישיון לניהול העסק  ,ליריד מזון פריט  7.7י' בצו רישוי
עס קים ,ורישיון לרוכלות מזון ,פריט  6.9א' למשאיות האוכל .
ט  .מובהר ,כי הרישוי לאירוע ודרישות האבטחה יקבעו על ידי משטרת ישראל וכי היא
רשאית להנחותו בכל עניין ונושא ,והזוכה לא יוכל לטעון כנגד החלטה כאמור בכל נושא
ובכלל זה לטענה בדבר הפסד או חסרון כיס.
י  .ידוע ל זוכה כ י אין באפשרותו להעביר הניהול לאחר.

התחייבויות העירייה

.6
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.7

העירייה תספק את מקור חשמל לצורך הפעלת הדוכנים במתחמים א' ו  -ג'.
העירייה תספק מטפים ,כנדרש ע"י כיבוי אש .
העירייה תספק פחי אשפה ,ופינויים במהלך היום ,ע"פ הצורך.
במתחם הישיבה יעבוד עובד ניקיון מטעם העירי יה כל שעות הפעילות.
עיריית רמלה מעסיקה תברואן ,שיפקח על איכות המזון ,ניקיון ,טמפ' וכו' .

א י תחולת חוק הגנת הדייר
א.

מוסכם על הצדדים כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) ,תשל" ב  1972 -לא יחולו
על הסכם זה וכי אין ל זוכה ולא יוקנו לו כל זכויות שהן כדייר מוגן ב מתחם/ים .

ב.

למען הסר ספק ,מצהיר בזאת ה מפעיל כי לא שילם ל עירייה דמי מפתח או כל תמורה
אחרת עבור הפעלת המתחם/ים נשוא הסכם זה וכי לא רכש כל זכות מכ ו ח דיני הגנת
הדייר והוא מוותר מראש על טענות זכות מכח הדינים הנ" ל .

.8

התמורה ואופן תשלומה
א.

בגין הזכות ל הפעלת המתחם/ים מפעיל י שלם לעירייה סך של _________ ש "ח בתשלום
אחד ,בקופת העירייה אשר יימסר עם חתימתו על הסכם זה ,מראש .

ב.

הזוכה במתחם א'  ,מצהיר כי ידוע לו כי ל עירייה שמורה הזכות להוסיף אירוע נוסף
בפארק עופר או ברחוב דני מס  ,ב אחד מ ימי הפסטיבל  .הודעה על כך תמסר לזוכה 10
י מים מראש לפחות .במקרה זה ה זוכה יספק לעירייה עד  40דוכנים מעוצבים עם גגון
וגרלנדה של מנורות ל הצבה בשטח אירוע ,ללא תלות במספר הדוכנים שיוצבו ,הזוכה יציב
במתחם שוקת ברזיות לחיבור למים וביוב ,ו  2 -כיורים ניידים .תמורת אספקת הדוכנים
והכיורים תשלם העירייה ל זוכה _____________  30 , ₪ימים לאחר סיום הפסטיבל
ובכפוף להצגת חשבונית .

ג.

ה זוכה מצהיר כי בהצעתו חישב את כל הוצאתיו בגין הפעלת המתחם/ים  ,ולא יהיו לו כל
דרישות נוספ ות מהעירייה.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור ,מוסכם כי הזוכה יהיה זכאי לכל הכנסות יו ממכירת המזון
והשתי י ה במהלך ימי הפסטיבל .

ה.

מובהר ,למען הסר ספק ,כי המפעיל לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין שירותיו.

ו.

ה זוכה מצהיר כי ראה את תכנית הפסטיבל ,והתנאים בהסכם זה מקובלים עליו .ידוע
ל זוכה  ,שיתכנו שינויים מסיבות שונות ,שאינן תלויות בעירייה ,ולא יה י ו לא טענות בגין
פסד רווח עתידי .כמו כן ידוע ל זוכה  ,שהעיר י יה אינה מתחייבת לרווח כלשהו בגין
הפעלת המתחם/ים .

נזיקין שיפוי וקיזוז

.9
א.

ה זוכה יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאנשים שיועסקו על ידו ו/או לצד ג' ,לרבות
העירייה ומעסיקיה כתוצאה מניהול המתחם/ים והוא ישפה ו יפצה את העירייה בגין כל
סכום שישולם על ידה כתוצאה מנזק כאמור ויחזיר לה את הוצאותיה המשפטיות.

ב.

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזה כי לא תהיה לעירייה אחריות כלשהי בגין כל נזק
שהוא אשר ייגרם ל מתקני המתחם/ים או לתכולתו עקב  ,גניבה  ,תקלה  ,או עקב כל סיבה
אחרת .

ג.

כל האחריות וכל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות בהתרחשותו של נזק כאמור תחולנה על
ה זוכה בלבד.

ד.

מובהר בזאת כי אחריות ה זוכה כאמור בסעיף זה חלה על המפעיל גם אם קרות הא י רוע/
הנזק נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של עובדו או מי שמופעל כל ידו .

ה.

מובהר ומוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז ולנכות מהשכר המגיע לזוכה לפי הסכם
זה ,מבלי שיהא צורך במתן הודעה מראש או בכתב על כך ,כל סכום בין אם קצוב ובין אם אינו
קצוב ,שלדעת המנהל מגיע לעירייה ו/או ששולם לנותן השירות בשל טעות ,ליקוי ו/או סכום שלא
הגיע לזוכה על פי דין או מס יבה אחרת.

 . 10המחאת זכויות
א .העירייה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה או כל חלק מהן כאמור בהסכם
זה ,לכל אדם או גוף משפטי אחר ללא כל צורך בהסכמת הזוכה  ,ובלבד שזכויות הזוכה לפי
הסכם זה לא תפגענה.
ב  .זכויות ה זוכה ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה אינם ניתנות להמחאה ו/או העברה,
זולת אם תינתן לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש של העירייה ובתנאים שתיקבע.
ג.

העביר ה זוכה את זכיותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן או יישאר הוא אחראי
להתחייבויותיו המוטלות עליו ע"י ההסכם על אף ההסבה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי
לפגוע בזכויותיה של העירייה .

 . 11ביטוח
על הצדדים יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב כנספח ג ' להסכם זה והמהווה חלק בלתי
נפרד הימנו (להלן ולעיל " :נספח הביטוח ")

 . 12יחסי עובד ומעביד
א.

מוצהר ומסוכם בזה כי בין ה זוכה והאנשים שיועסקו על יד ו בביצועו של הסכם זה לבין
העירייה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או זכויות
כל שהם ע"פ כל דין ונוהל המגיעים לעובד ממעביד.

. 13

ב.

ה ז וכה מצהיר בזאת כי הנו קבלן עצמאי אשר אחראי לאנשים שיועסקו על ידו ,בביצועו
של הסכם זה וכי לא תוטל על העירייה כל חובה או אחריות ביח ס אליהם.

ג.

למען הסר ספק מובהר בזה כי ל זוכה ו/א ו לעובדיו ואו /לי מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל
תביעות ואו/דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן
במערכת יחסי עובד מעביד.
ערבות

א .במעמד חתימתו על הסכם זה ,ימציא לעירייה הזוכה בהפעל ת מתחם א' ,להבטחת קיו ם כל
התחייבויותיו נשוא הסכם זה  ,ערבות בנקאי ת אוטונומית בסך  8,000ש"ח (במילים:
שמונת אלפים ש"ח) .
במעמד חתימתו על הסכם זה ,ימציא לעירייה הזוכה בהפעלת מתחם ב' ,להבטחת קיו ם כל
התחייבויותיו נשוא הסכם זה  ,ערבות בנקאי ת אוטונומית בסך  ( ₪ 1,500במילים :אלף חמש
מאות ש"ח)
במעמד חתימתו על הסכם זה ,ימציא לעירייה הזוכה בהפעלת מתחם ג' ,להבטחת קיו ם כל
התחייבויותיו נשוא הסכם זה  ,ערבות בנקאי ת אוטונומית  :בסך ( ₪ 1,000במילים :אלף
.) ₪
ככל שהזוכה יגיש הצעה בגין כל המתחמים בפסטיבל ,או שניים מהם ,הוא רשאי לה ג יש
ערבות בנקאית אחת הכוללת את הסכומים המפורטים לעיל ,לדוגמא  ,ככל שהזוכה יפעיל
את כל המתחמים ,יצרף להסכם זה ערבות בנקאית בסך של ( ₪ 10,500בעבור הפעלת כל
מתחם א' ,מתחם ב' ומתחם ג').
ב .הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי משך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן
וזאת בתוך  7ימים ממועד הדרישה על החלוט (להלן  " :ערבות הביצוע ").
ג  .ה ערבות ניתנת לעירייה להבטחת מילוי כל התחייבויות המפעיל מכ ו ח ההסכם והנה ניתנת
לחלוט על פי החלטת ראש העירייה ו/או מי מטעמו.
ד  .תוקף ערבות הביצוע יהא עד ליום השלושים לאחר סיום החוז ה .
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ויתור ושינוי
א .שום ויתור  ,שינוי ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועדה או אורכה או מחדל מצד העירייה
לא יחשבו כו ו יתור על זכויותיה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,אלא אם ויתרה
העירייה על זכויות אלו במפורש ובכתב.
ב .כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים ,לא יהיו ב תוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב
וחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
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יישוב סכסוכים
כל סכסוך אשר ייווצ ר כתוצאה מהסכם זה ידון בפני אך ורק ב בית המשפט המוסמך בעיר
רמלה.
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ניגוד עניינים
א .הזוכה מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי
אין ב מועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא
הסכם זה ביחס לזוכה ו/או מי מטעמו.
ב.

הזוכה מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואינו מצוי בניגוד עניינים ו/או לא
קיימת מניעה אחרת לקיום הסכם זה ו/או עילה אחרת המונעת ממנו לקיים הוראו ת
הסכם זה .הזוכה יודיע לנציג העירייה בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או
חשש לניגוד עניינים כאמור ,מיד עם קרות מצבים אל נציג העירייה אשר יבחן את מכלול
נסיבות העניין ויודיע לזוכה כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או
חשש למצב זה.

ג.
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סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

הפרה יסודית
הוראות סעיפים  16 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 5 , 4 , 3 , 2להסכם זה הם תנאים עיקריים בהסכם זה
והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.18
א.
ב.
ג.

שונות
הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאי ם
והעניינים הנדונים בהם ,והם מחליפים ומבטלים כל מצג או הסכמה קודמת ששררו בין
הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים (בין בכתב ובין בעל  -פה) לפני חתימת ההסכם.
כל שינוי או תיקון להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיעות במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח
לאחד הצדדים תחשב שנתקבלה  96שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.
ולראיה באו על החתום:

עיריית רמלה ע" י :

_________________
_________________

_____________
ה זוכה

הסכם ז ה נחתם ע"י הזוכה ביום _______________

נספח ג'  -ביטוח
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הזכיין לערוך ולקיים ,על
חשבו ן הזכיין  ,למשך כל תק ופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית חבות מוצר ,למשך
שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם)  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג  , 1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי
הזכיין" ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חבר ת ביטוח מורשית כדין בישראל .על
אף האמור מוסכם כי הזכיין רשאי שלא לערוך ביטוח חבות המוצר ובלבד שירשם באישור
עריכת הביטוח כי בוטל חריג חבות המוצר בביטוח חבות כלפי צד שלישי.
ללא צורך בכל דרישה מצד ה עירייה  ,על ה זכיין להמציא לידי ה עירייה  ,לפני תחילת מתן
השיר ותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח ה זכיין  .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על ה זכיין
להמציא ל ידי ה עירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי ה זכיין
לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת
כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח ה זכיין יודיע ל עירייה ,כי מי מביטוחי ה זכיין עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על ה זכיין לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה
בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה זכיין הינם בבחינת דרישה מזערית ,
המוטלת על ה זכיין  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ה זכיין לפי ההסכם ו/או על פי כל
דין  ,ואין בה כדי לשחרר את ה זכיין ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ול זכיין
לא תהיה כל טענה כלפי ה עירייה או מי מטעם ה עירייה ,בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
ל עירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על ידי ה זכיין
כאמור לעיל ,ועל ה זכיין לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה  ,שיידרש ו על מנת
להתאים את ביטוחי ה זכיין להתחייבויות ה זכיין על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות ה עירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ,אינן
מטילות על ה עירייה או על מי מטעם ה עירייה כל חובה או כל אח ריות שהיא לגבי ביטוחי
ה זכיין  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,
המוטלת על ה זכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נ דרשה עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נ בדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו .
ה זכיי ן פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו  ,המובא על ידי ה זכיין או מי מטעם ה זכיין לחצרי ה עירייה ו/או המשמש לצורך
מתן השירותים ,ולא תהיה ל זכיין כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין אובדן
ו/או נזק כאמור  ,ובלבד שה פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ה זכיין  ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות התחלוף כלפי ה עירייה וכלפי הבאים מטעם ה עירייה ; ה ו ויתור על זכות התחלוף כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הזכיין  ,על הזכיין לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם  ,לרבות ביטוח עבודות
קבלניות (הכולל פרק חבות מע בידים ,רכוש וצד ג') ככל שיש בכך צורך לצורך הקמה ופירוק
הדוכנים וכן דרישה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית מיועצי בטיחות וקונסטרוקטורים .על
הזכיין לדרוש ולוודא בהתקשרות עם קבלני משנה לצורך הקמת היריד כי פוליסת ביטוח
עבודות קבלניות תכלול את העירייה בשם המבוטח ויה יה סעיף ויתור על תחלוף כלפיה.
מובהר בזאת  ,כי על ה זכיין מוטלת ה אחריות כלפי ה עירייה ביחס ל שירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל,
אי המצאת אי שור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית  ,אלא אם חלפו  10ימים
ממועד בקשת ה עירייה מאת הזכיין בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

נ ספח ג '  - 1אישור עריכת הביטוח
תאריך __________ :
הביטוח ים המפורט ים באישור זה הינ ם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד
כמה שלא שונו באישור זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות
המקוריות .

מעמדו

מקבל האישור
שם:
עיריית רמלה ו/או
גופים עירוניים
ו/או תאגידים
עירוניים
כתובת :
רח' ויצמן , 1
רמלה

☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
☐ שוכר
☒ מזמין שירותים /
עבודות
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :

המבוטח  /בעל
הפוליסה
שם:

________________
___

כתובת:
_____________
____

מעמדו
☐ שוכר
☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ ספק מוצרים
☒ נותן שירותים
☐ קב לן
☐ אחר:
______

תיאו ר הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח

ניהול והפעלת יריד מזון  ,לרבות הקמה ו אספקת דוכני אוכל וסדקית
בפסטיבל "רמלה עיר עולם השני" בחול המועד סוכות  ,ב תאריכים 25-
27/9/18
בקשר ל  ☒ -הסכם ☐ מכרז ☐ הזמנת עבודה מס'

מיום

פירוט נוסף :

סוג

מספר
פוליסה

הכיסויים
ג בול האחריות
 /סכום ביטוח תקופת הביטוח
☒$☐ ₪

 . 1רכוש
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי

 . 2צד ג'

 . 3מעבידים

 . 4אחריות
המוצר
 . 5ביטוח
אחריות
מקצועית

₪ 6,000,000
למקרה
ולתקופת
הביטוח
₪ 20,000,000
לעובד ,למקרה
ולתקופה
₪ 4,000,000
למקרה
ולתקופת
הביטוח
₪ 1,000,000
למקרה
ולתקופת
ביטוח

ת.רטרו:

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל
האישור
☐ מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על
תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הר חב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולב ת

☐ ויתור על
תחלוף
₪ 6,000,000
 . 6ביטול
☐ מבוטח נוסף
למקרה
חריג חבות
☐ מוטב לתגמולי
ולתקופת
המוצר
ביטוח
ביטוח
בביטוח צד
☐ הרחב שיפוי
שלישי
☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על
תחלוף
 הפוליסה לא תבוטל ולא י חול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב
ובדואר רשום למקבל האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל
האישור ומבטחיו ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.

חתימת האישור:

המבטח
_____________________ __

נספח ד

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים
אני הח"מ __________ נושא ת.ז .מס' ___________ מורשה החתימה מטעם
______________ שמספרו _____________ (להלן" :נותן השירותים") לאחר
שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
ב חוק ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
הנני מצהיר כי נותן השירותים מקיים את חובותיו בעניין זכויות העובדים ,על
1.
פי חוקי עבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
.2
נותן השירותים ובעל הזיקה אליו ,בעל שליטה בו ובעל
א.
שליטה בחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה לא
הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוקי העבודה
עובדים זרים בשלוש שנים שקדמו למועד חתימת
התצהיר.
לחילופין -
נותן השירותים ו/או בעל הזיקה אליו ו/או בעל שליטה
ב.
בו ו/או בעל שליטה בחברות אחרות בבעל ות מי מבעלי
השליטה הורשעו בדין פלילי כמפורט להלן :
על נותן השירותים ו/או בעל הזיקה אליו ו/או בעל שליטה בו ו/או בעל
שליטה בחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הושתו קנסות על ידי
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה
בשלוש שנים האחרונו ת שקדמו לחתימה על תצהיר זה כדלקמן
לעני י ן סעיף זה –
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – . 1968
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
 ) iחבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
 )iiאם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(  ) 1בעל שליטה בו;
(  ) 2חבר בני אדם שהרכב מניותיו א ו שותפיו ,לפי הענ י ין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ,ותחומי פעילותו של
חבר שני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן
השירותים;
(  ) 3מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר עבודה;
 )iiiאם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם
אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

הריני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום
.1
חול רגיל לא יפחת מ_____________  ₪לשעה.
הריני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים
.2
המפורטים בהצעת המחיר מטעמינו לא תפחת מ______________  ₪לשעה.

הנני מצהיר כי שמי הוא __________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
שם המצהיר _______________

חתימה ____________
תא ריך _____________

אישור
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א –  , 1971אני הח"מ
______________ \ עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי
ביום _____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו
על ידי ת.ז .מס' ________ _ /המוכר  /ת לי באופן אישי  ,ואחרי שהזהרתיו  /ה כי
עליו  /ה להצהיר אמת וכי ת  /יהיה צפוי  /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת  /יעשה
כן  ,חתם  /ה בפני על התצהיר דלעיל .
_________________
עו "ד

נספח ה '
תצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח "מ __________ נושא ת .ז .מס ' ___________ מורשה החתימה מטעם
_________ שמספרו _____________ (להלן" :נותן השירותים ") לאחר
שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק  ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
.1
א  .נותן השירותים ובעל הזיקה אליו  ,לא הורשעו בפסק דין
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד
חתימת התצהיר .
אם נותן השירותים או בעל ה זיקה אליו הורשעו בפסק דין
ב.
חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים –
ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו.
לענין סעיף זה –
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר
של בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליט ת בעל
השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א – . 1991
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – . 1968
.2

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה :
א  .נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק
שכר מינימום .
ב  .נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי
חוק שכר מינימום  ,אך במועד חתימת התצהיר חלפה שנה
לפחות ממועד ההרשעה .
ג  .נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או
יותר לפי חוק שכר מינימום  ,אך במועד חתימת התצהיר חלפו
ש לוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .
לענין סעיף זה –
אמצעי שליטה"" ,החזקה" ,ו " -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א – . 1981
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
 ) 1חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים .
 ) 2אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  ,אחד מאלה :
( א ) בעל שליטה בו ;
( ב ) חבר בני אדם שהרכב
מניותיו או שותפיו  ,לפי
במהותו
דומה
הענין ,
להרכב כאמור של נותן
ותחומי
השירותים ,
פעילותו של חבר שני
האדם דומים במהותם
לתחומי פעילותו של נותן
השירותים ;
מי שאחראי מטעם נותן
(ג)
השירותים על תשלום שכר
עבודה ;

 ) 3אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנש לט שליטה מהותית
– חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולא
בנותן השירותים;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה
לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ( ) 31.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – . 1987
"שליטה מהותית" – החשקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של
אמצעי שליטה בחר בני אדם.
הנני מצהיר כי שמי הוא __________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_______________
_______________
שם המצהיר  +חתימה
תאריך
אישור
בהתאם לס עיף  15לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א –  , 1971אני הח"מ
______________ \ עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי
ביום _____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו
על ידי ת.ז .מס' _________ /המוכר  /ת לי באופן אישי  ,ואחרי שהזהרתיו  /ה כי
עליו  /ה להצהיר אמת וכי ת  /יהיה צפוי  /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת  /יעשה
כן  ,חתם  /ה בפני על התצהיר דלעיל .
_________________
 ,עו "ד

נספח ו '

תצהיר בדבר ניגוד עניינים
אני הח " מ __________ ת  .ז  _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמ ת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר  /ה בזה
כדלקמן :
הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש
.1
להתקשר עם עיריית רמלה במסגרת מכרז פומבי מספר  1/18אספקת טובין בדבר
הובלה אספקה פריקה ציוד וחומרי ניקיון לעיריית רמלה ומוסדות יה ( להלן :
" המציע ") .אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך  /ת לתת תצהיר זה בשם
המציע .
הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי  ,במהלך תקופת מתן השירותים על פי
.2
מכרז זה ( אם אזכה במכרז זה ) ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו  ,ניגוד
עניינים מכל מין וסוג שהוא  ,לרבו ת עם גורמים בעלי עניין  ,בתחום הנוגע למתן
השירותים על פי מכרז זה ו  /או הנוגע למידע אליו אחשף במסגרת ביצוע השירותים
על פי המכרז .
הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום
.3
השירותים הניתנים במסגרת מכרז זה והמידע המועבר במסגרתו  ,למעט מטעם
עיריית רמלה  ,במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז זה ושלושה חודשים
לאחריה  ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת ה עירייה .
הנני מתחייב להודיע עיריית רמלה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם
.4
אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים  ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב
האמורים .
הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לעיריית רמלה על כל כוונה שלי  ,להתקשר
.5
עם כל גורם כאמור בסעיפים  4-5לעיל  ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו  ,ולפעול
בהתאם להוראותיו בעניין  .עיריית רמלה רשאי ת לא לאשר לי התקשרות כאמור או
לתת הוראות אחרות שיב טיחו העדר ניגוד עניינים  ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם
להוראות אלו .
זה שמי  ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
.6
_____________________
אישור
חתימת המצהיר
אני הח " מ  ,________________ ,עו " ד  ,מאשר  /ת כי ביום ____________
הופיע  /ה בפני במשרדי ברחוב _________ __ בישוב  /עיר ______________ מר  /גב '
_____________ שזיהה  /תה עצמו  /ה על ידי ת  .ז  / _____________.המוכר  /ת לי
באופן אישי  ,ואחרי שהזהרתיו  /ה כי עליו  /ה להצהיר אמת וכי ת  /יהיה צפוי  /ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת  /יעשה כן  ,חתם  /ה בפני על התצהיר דלעיל .
__________________
עו"ד

