עיריית הרצליה
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות החינוך
בעיר הרצליה
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה מציעים להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לעריכת מבדקי
בטיחות במוסדות החינוך בעיר הרצליה )להלן" :השירות"(.
 .2נכון למועד פרסום הזמנה זו ,בעיר הרצליה כ 174-מוסדות חינוך ,כמפורט בהזמנה עצמה.
 .3חוזר מנכ"ל משרד החינוך עג)5/א(  5.2-5.1סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך ,קובע כי העירייה תקיים
סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה .על העירייה לדאוג להסרת המפגעים
ולתיקון המפגעים ,וזאת כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר ומוכן בטיחותית לאכלוס תלמידים לקראת
פתיחת שנת הלימודים .עוד קובע החוזר כי העירייה תדווח למחוז הרלוונטי של משרד החינוך על קיום
אישורי בטיחות למוסדות החינוך שבתחומה עד ליום  15באוגוסט בכל שנה.
 .4ניתן לראות את התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,את תנאי השירות ואת ההסכם שעליו יידרש הזוכה
לחתום באתר של עיריית הרצליה .http://www.herzliya.muni.il
 .5ניתן להפנות שאלות בכתב בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני .Roni@herzliya.muni.il
 .6המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום  28.4.2014עד השעה  12.00בצהרים בתיבת הצעות המחיר במוקד
העירוני ברחוב הנדיב  ,2הרצליה .ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה לעריכת מבדקי
בטיחות" ,אין לציין על גבי המעטפה בפרטים מזהים של מגיש ההצעה.
 .7על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ,והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל
מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
 .8העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה ,להאריך את המועד להגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה
חדשה ,לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

בברכה,
עיריית הרצליה

הנדון :הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות
החינוך בעיר הרצליה
.1

עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה מציעים להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לעריכת מבדקי בטיחות
במוסדות החינוך בעיר הרצליה (להלן" :השירות" ו/או "שירותי הייעוץ").

.2

שירותי הייעוץ יינתנו על-ידי המציע בעצמו .במקרה שבו מוגשת הצעה על-ידי תאגיד יציין המציע את פרטי
היועץ המוצע על-ידו לשם מתן השירות מושא הזמנה זו .השירות יינתן בכפוף להזמנת עבודה חתומה על-ידי
מנכ"ל העירייה ו/או גזבר העירייה או מי מטעמם (להלן" :הזמנת עבודה").

.3

חוזר מנכ"ל משרד החינוך עג(5/א)  5.2-5.1סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך ,קובע כי העירייה תקיים סקר
שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה .על העירייה לדאוג להסרת המפגעים ולתיקון
הליקויים  ,וזאת כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר ומוכן בטיחותית לאכלוס תלמידים לקראת פתיחת שנת
הלימודים .עוד קובע החוזר כי העירייה תדווח למחוז הרלוונטי של משרד החינוך על קיום אישורי בטיחות
למוסדות החינוך שבתחומה עד ליום  15באוגוסט בכל שנה.
ככל שיידרש המציע הזוכה לערוך סקרי בטיחות במועדוניות ,יהיה עליו לבצעם בהתאם להנחיות המשרד
לשירותים חברתיים.

.4

לעניין כתב הזמנה זה" ,עריכת מבדק בטיחות" משמע ביצוע כל הפעולות המפורטות להלן:
א .עריכת מבדקי בטיחות במוסדות החינוך בעיר הרצליה.
ב .סיווג הליקויים וקביעת קדימויות טיפול.
ג .מתן חוות דעת באשר ליציבות עמודי תאורה ,מזגנים ,תקרות תלויות ,הצללות ,וחוות דעת אשר נדרשות
לעירייה בקשר לבטיחות מוסדות החינוך.
ד .פיקוח על הסרת המפגעים ותיקון הליקויים.
ה .מתן אישור בטיחות לכל אחד ממוסדות החינוך שלגביו ערך מבדק בטיחות.

.5

נוסף על בי צוע מבדקי בטיחות תהא רשאית העירייה להזמין מהיועץ שעות ייעוץ בקשר לבטיחות מוסדות
חינוך ,מעת לעת ,בהתאם לצרכי העירייה ,וזאת בכפוף להזמנת עבודה .למניעת ספקות ,יובהר כי אין באמור
לעיל משום התחייבות מצד העירייה להיקף שעות כלשהו או להזמנת שעות בכלל.

.6

נכון למועד פרסום הזמנה זו ,בעיר הרצליה כ 174-מוסדות חינוך ,כדלקמן:
גני ילדים
בתי ספר יסודיים*
חטיבות ביניים
בתי ספר תיכוניים
בתי ספר לחינוך מיוחד
אולמות ספורט מעל  311מטר
מועדוניות רווחה

121
16
6
9
3
12
8

*ב 7-בתי ספר ישנם אולמות ספורט עד  311מטר.
.7

העירייה תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע מוסדות חינוך ,ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר לכך .ככל שהעירייה תחליט על עריכת סקרי בטיחות במוסדות שאינם מפורטים לעיל ,כדוגמת
מרכזים קהילתיים ,תנהל העירייה משא ומתן עם המציע הזוכה בקשר לתמורה שתשולם לו בגין עריכת סקר
בטיחות.

.8

לקראת שנת הלימודים תשע"ה שתחל ביום  1.9.2114תערוך העירייה מבדקי בטיחות בבתי הספר ובאולמות
הספורט בלבד .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ותידרש העירייה לעריכת מבדק בטיחות באיזה מגני הילדים,
יהיה על המציע הזוכה לבצעו .למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך .המציע הזוכה
יידרש לבצע את מבדקי הבטיחות לכלל בתי הספר ואולמות הספורט בתוך  31ימים ממועד קבלת הזמנת
העבודה.

.9

המציע הזוכה יבצע מבדקי בטיחות ויתן שירות ייעוץ לקראת ובמהלך שנת הלימודים תשע"ה ולקראת
ובמהלך שנת הלימודים תשע"ו .תקופת ההתקשרות תהא החל ממועד חתימת המציע הזוכה על ההסכם מושא
כתב הזמנה זה ועד ליום  .31.12.2115כאשר לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופה נוספת בת  12חודשים.

 .11נכון למועד להגשת הצעה ,על המציע ,לעמוד בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות להזמנה זו ,המפורטים
להלן (להלן" :התנאים המוקדמים להגשת הצעות"):
א .המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף :אישור תקף מפקיד שומה ,מרואה חשבון או יועץ מס ,או העתק נאמן
למקור ,המעיד על כך ,שהמציע הינו עוסק מורשה .נוסף יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין ואישור תקף
של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי.
ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף :תעודת התאגדות ותדפיס רשם החברות.

ב .עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף :תצהיר של המציע ,בנוסח התצהיר המצורף כנספח א' לכתב הזמנה
זה ,חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.
ג .המציע או עובד המציע* סיים בהצלחה קורס מנהלי בטיחות ו/או עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך
מטעם מכון התקנים הישראלי.
*למניעת ספקות ,עובד המציע יהיה אותו עובד אשר יתן מטעם המציע את השירות מושא הזמנה זו.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור מטעם מכון התקנים הישראלי המעיד על כך .ככל שהאישור
הינו של עובד המציע ,יש לצרף אישור רואה חשבון של המציע באשר להיותו של העובד עובד המציע.
ד .המציע ערך מבדקי בטיחות בהיקף שלא יפחת מ( 211-מאתיים) מוסדות חינוך לפחות במצטבר במהלך 3
השנים שקדמו לפרסום הזמנה זו.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף טבלה בהתייחס לכל שנה בנפרד הכוללת את פירוט הרשויות
המקומיות שבהן ביצע מבדקי בטיחות ,היקף מוסדות החינוך לגביהן ביצע מבדק בטיחות בכל אחת
מהרשויות ,ופרטי נציג איש קשר מטעם הרשות כולל פרטי התקשרות עימו.
ה .המציע או עובד מטעם המציע הוא מהנדס קונסטרוקציה בעל ניסיון קודם של לפחות ( 3שלוש) שנים.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורים המעידים על כך ,לרבות תעודות ,רישיון מהנדס וכיוצא בזה.
 .11צירוף מסמכים נוספים :כל מציע יצרף פרופיל ותכנית עבודה כולל לו"ז (למניעת ספקות הלו"ז יתייחס לשנת
הלימודים תשע"ו) שבה יציג את אופן ביצוע מבדקי הבטיחות עד לשלב מתן אישור לכל מוסד חינוכי.

 .12נוסף על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל משרד הפנים " :2/2111נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות" ,אותו ניתן למצוא בקישור שלהלן:
.http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf

 .13בחירת ההצעה הזוכה על-פי מדד משוקלל אשר יהיה מורכב מ 41%-מדדי איכות ומ 61%-מחיר .לשם קביעת
המדד המשוקלל תחבר העירייה את ציון המחיר ואת ניקודה איכות.
 .14בחינת מדדי האיכות תעשה רק ביחס להצעות אשר עמדו בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות .לאחר
קביעת ניקוד האיכות וציון המחיר תחבר העירייה את שניהם והצעה אשר תקבל את הציון הגבוה ביותר תהא
ההצעה הזוכה.

 .15מדדי האיכות על-פיהם תנקד העירייה את ההצעות יהיו כדלקמן:

רכיב
התרשמות מהמציע

ניקוד מרבי
 15נקודות

חוות דעת ממקבלי  11נקודות
שירות דומה מהמציע

סך מוסדות החינוך  11נקודות
שלגביהן ביצע המציע
מבדקי בטיחות ב3-
השנים האחרונות.

נגישות

 5נקודות

אופן הניקוד/הערות
העירייה תבחן רכיב זה בהתאם להתרשמותה הכללית
והאישית מהמציע ,ובכלל זה מפרופיל המציע ומתכנית
העבודה שצירף ,וכן על בסיס ניסיון עבר (ככל שקיים) של
העירייה עם המציע ,ותנקד הצעתו של כל מציע ביחס
לרכיב זה ,בניקוד שבין ( 1אפס) נקודות לבין הניקוד
המרבי ,וזאת בהתאם להתרשמותה כאמור ,ולפי שיקול
דעתה הבלעדי.
העירייה תהא רשאית (בלי שתהא חייבת לעשות כן)
להזמין את המציע לראיון אישי.
העירייה תבחן רכיב זה על בסיס בדיקה אקראית של
נציגי הרשויות המקומיות שבהן נתן שירות מושא
ההזמנה בהיבט של רמה מקצועית של המציע ,רמת
שירות ,עמידה בזמנים ,גמישות וכיוצא באלה ,ותנקד
הצעתו של כל מציע ביחס לרכיב זה ,בניקוד שבין ( 1אפס)
נקודות לבין הניקוד המרבי ,וזאת בהתאם להתרשמותה
כאמור ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
העירייה תחבר את מספר מוסדות החינוך שלגביהן ביצע
המציע מבדקי בטיחות ותחלק בשלוש.
המציע שממוצע מוסדות החינוך שלגביהן ביצע מבדקי
בטיחות יהא הגבוה ביותר ,יקבל את הניקוד המרבי בגין
רכיב זה ,וכל מציע שממוצע מוסדות החינוך שלגביהן
ביצע מבדקי בטיחות יהיה נמוך מהממוצע הגבוה ביותר
כאמור ,יקבל ניקוד מופחת בשיעור הזהה (באחוזים)
לשיעור (באחוזים) שבו יפחת ממוצע מוסדות החינוך
ממוצע מוסדות החינוך הגבוה ביותר כאמור.
מציע שיציע מומחה נגישות לשם מתן השירות מושא
ההזמנה יקבל  5נקודות בגין רכיב זה.

 .16הצעת המחיר :המציע ינקוב בהצעת המחיר המצורפת כנספח ב' לכתב הזמנה זה ,את המחיר המבוקש על-ידו
בגין עריכת סקר בטיחות בגן ילדים או מועדונית; את המחיר המבוקש על-ידו בגין עריכת סקר בטיחות בבית
ספר ואת המחיר המבוקש על-ידו בגין עריכת סקר בטיחות באולמות ספורט מעל  311מטר (להלן:
"התמורה").
למניעת ספקות ,יובהר כי במקרה שבו קיים אולם ספורט עד  311מטר בבית הספר ,לא תינתן תמורה נוספת
בגין אולם הספורט.
למחיר המבוקש יתווסף מע"מ כדין.

 .17קביעת ציון המחיר
המחיר המבוקש
לעריכת סקר בטיחות
במוסד אחד
גני ילדים ומועדוניות A
בתי ספר
B
433
אולמות ספורט מעל C
מטר
סה"כ
D

מספר מוסדות
821
43
82

הנוסחה לקביעת ציון המחיר:
D =C*12+b *34+A* 128
הזול ביותר  Dיקבל  61נקודות עבור חלק המחיר
המציע הבא אחריו יחושב הציון שלו לפי

d*60 :

סכום הצעה הבאה  2,3וכ'ו

 .18עבור שעת ייעוץ כאמור בסעיף  5לעיל ,תשלם העירייה למציע הזוכה סך של  ₪ 181לשעה בתוספת מע"מ כדין.
 .19התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין עריכת מבדקי בטיחות ומתן שירותי הייעוץ ,וכוללת את כל ההוצאות,
בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על-פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים
כיסוי מלא לכל התחייבויותיי על-פי הסכם זה ,לרבות אך לא רק תשלום בגין רישיונות ,כוח אדם ,ביטוחים,
דלק ,רווח קבלני וכיוצא באלה.
 .21ניתן להפנות שאלות בכתב בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני .Roni@herzliya.muni.il
 .21המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום  21.3.2383עד השעה  82.33בצהרים בתיבת הצעות המחיר במוקד
העירוני ברחוב הנדיב  ,2הרצליה .ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה לעריכת מבדקי בטיחות",
אין לציין על גבי המעטפה בפרטים מזהים של מגיש ההצעה.
 .22על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ,והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל
מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
 .23העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה ,להאריך את המועד להגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה
חדשה ,לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 .24המציע הזוכה יידרש לחתום על מסמכי ההסכם המצורף לרבות נספחיו ,ולהמציא לעירייה פוליסת ביטוח
בנוסח המצורף כנספח א' להסכם.

 .25להמציא לעירייה ,כתנאי מוקדם לעריכת סקרי הבטיחות (אם נבחר לכך) ,אישור ממשטרת ישראל בהתאם
להוראות סעיף  3לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2111-המתייחס לכל
מועסקיו של הספק .למניעת ספק ,המציע הזוכה שנבחר ליתן את השירות ,לא יוכל להעסיק בקשר עם מתן
השירות ,עובד כלשהו שלא נתקבל לגביו אישור ממשטרת ישראל כאמור.

 .26אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
בכבוד רב
עיריית הרצליה

נספח א' לכתב ההזמנה

תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו8791-
אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
_________________ (להלן" :המציע") בתנאי המפורט בסעיף ב לכתב הזמנה להציע הצעות.
הנני מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
א .הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע.
ב .הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
ג .העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם עיינתי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.
ד .עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ( 2-שתי) עבירות
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר מ( 2-שתי) עבירות כאמור – עד למועד
האחרון להגשת הצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
המונחים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א-
.1981
המונח "בעל זיקה למציע" משמעו ,כל אחד מאלה –
 .1תאגיד שנשלט על-ידי המציע;
 .2אחד מאלה:
א .בעל השליטה במציע;
ב .תאגי ד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,
ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .3אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט במציע.
המונח "הורשעו" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.11.2112
המונח "שליטה מהותית" משמעו :החזקה של ( 75%שבעים וחמישה אחוזים) או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בתאגיד.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________
חתימה
אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________,_____________ ,
מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה
עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי
אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה/תעשה כן.
_________________
חתימה  +חותמת

נספח ב' לכתב ההזמנה

הצעת המחיר
המחיר המבוקש על-ידי הוא כדלקמן:
המחיר המבוקש
לעריכת סקר בטיחות
במוסד אחד
גני ילדים ומועדוניות _______ ₪
במילים__________ :
_________________
_________________
_______ ₪
בתי ספר
במילים__________ :
_________________
_________________
_______ ₪
אולמות ספורט מעל 433
במילים__________ :
מטר
_________________
_________________

מספר מוסדות

סה"כ

821

43

82

*במקרה של טעות בחישוב ,תתחשב העירייה במחיר שהוצע עבור מוסד אחד.

ידוע לי ,כי קביעת ציון המחיר תהא כמפורט להלן:
המחיר המבוקש
לעריכת סקר בטיחות
במוסד אחד
גני ילדים ומועדוניות A
בתי ספר
B
433
אולמות ספורט מעל C
מטר
סה"כ
D

מספר מוסדות
821
43
82

הנוסחה לקביעת ציון המחיר:
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ידוע לי ,כי עבור שעת ייעוץ כאמור בסעיף  5לעיל ,תשלם העירייה למציע הזוכה סך של  ₪ 181לשעה בתוספת
מע"מ כדין.
ידוע לי ,כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין עריכת מבדקי בטיחות ומתן שירותי הייעוץ ,וכוללת את כל
ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על-פי תנאי המכרז בשלמות
ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי על-פי הסכם זה ,לרבות אך לא רק תשלום בגין רישיונות ,כוח אדם,
ביטוחים ,דלק ,רווח קבלני וכיוצא באלה.

אישור עו"ד (במקרה שמדובר בתאגיד)
אני הח"מ _________________ ,עו"ד (מ.ר __________) ,מרחוב ______________,
_____________ ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ ,נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם
___________________ ,מס' תאגיד( ______________ :להלן" :המציע") ,על-ידי מר/גב'
_______________ ,נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________ ,נושא ת.ז
מס' ____________________ ,המורשים והמוסמכים על-פי מסמכי היסוד של המציע ועל-פי כל דין לחייב
בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.
_________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הסכם
חודש _________ שנת 2114

שנערך ונחתם בהרצליה ביום
ב י ן

עיריית הרצליה
מרח' הנדיב  ,2הרצליה
ע"י המוסמכים לחייבה כדין
(להלן" :העירייה")
מצד אחד
לבין
_______________
ח.פ __________________
_______________________
ע"י המוסמכים לחייבו כדין
(להלן " :היועץ")
מצד שני

.1

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך עג(5/א)  5.2-5.1סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך ,על העירייה לקיים
סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה ,ולדאוג להסרת המפגעים ולתיקון הליקויים,
וזאת כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר ומוכן בטיחותית לאכלוס תלמידים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
נוסף ,על העירייה לדווח למחוז הרלוונטי של משרד החינוך על קיום אישורי בטיחות למוסדות החינוך
שבתחומה עד ליום  15באוגוסט בכל שנה.

.2

לשם עמידה בדרישות אלה ,התקשרה העירייה עם היועץ ,אשר יערוך עבורה מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
(להלן" :השירות") .לצורך הסכם זה "עריכת מבדק בטיחות" משמע ביצוע כל הפעולות המפורטות להלן:
א .עריכת מבדקי בטיחות במוסדות החינוך בעיר הרצליה.
ב .סיווג הליקויים וקביעת קדימויות טיפול.
ג .מתן חוות דעת באשר ליציבות עמודי תאורה ,מזגנים ,תקרות תלויות ,הצללות ,וחוות דעת אשר
נדרשות לעירייה בקשר לבטיחות מוסדות החינוך.
ד .פיקוח על הסרת המפגעים ותיקון הליקויים.
ה .מתן אישור בטיחות לכל אחד ממוסדות החינוך שלגביו ערך מבדק בטיחות.

.3

השירות יינתן על-ידי ______________ באופן אישי וצמוד ,למעט במקרים שבהם ניתנה הסכמת העירייה
מראש ובכתב כי שירות כלשהו יינתן על-ידי אחר.

.4

מסגרת השירות תכלול את הפעולות והעבודות המפורטות להלן:
א .עריכת מבדקי בטיחות במוסדות החינוך בעיר הרצליה .והגשתו בפורמט  excelו word-המוכר
על-ידי משרד החינוך .מבדקי הבטיחות יוטמעו בתכנת "עוצמה  "11איתה עובדת העירייה.
ב .סיווג הליקויים וקביעת קדימויות טיפול.
ג .מתן חוות דעת באשר ליציבות עמודי תאורה ,מזגנים ,תקרות תלויות ,הצללות ,וחוות דעת אשר
נדרשות לעירייה בקשר לבטיחות מוסדות החינוך.
ד .פיקוח על הסרת המפגעים ותיקון הליקויים.
ה .מתן אישור בטיחות לכל אחד ממוסדות החינוך שלגביו ערך מבדק בטיחות ,על גב טופס מוכר
על-ידי משרד החינוך.

.5

היועץ יידרש על-ידי העירייה ,על-פי צרכיה ,לערוך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך .עם סיום עריכת מבדק
הבטיחות ,יפיק היועץ דוחות הכוללים פירוט של מפגעים וליקויים על-פי סיווג קדימויות כמפורט בסעיף 8
להלן ,ויצרף בליווי צילומי המפגעים והליקויים שמצא .נוסף ,יעביר היועץ באופן מיידי לנציג העירייה
(כהגדרתו להלן) באמצעות הטלפון ובאמצעות דואר אלקטרוני את המקרים שסווגו על-ידו לטיפול מייד ,וזאת
טרם המצאת המבדק כתוב.

.6

לקראת שנת הלימודים תשע"ה שתחל ביום  1.9.2114תערוך העירייה מבדקי בטיחות בבתי הספר ובאולמות
הספורט בלבד  .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ותידרש העירייה לעריכת מבדק בטיחות באיזה מגני הילדים,
יהיה על היועץ לבצעו ,וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך .היועץ יידרש לבצע את
מבדקי הבטיחות לכלל בתי הספר ואולמות הספורט בתוך  31ימים ממועד קבלת הזמנת העבודה.

.7

עובר לשנת הלימודים תשע"ו ייקבעו היועץ והעירייה את לוחות הזמנים לשם עמידה בדרישות משרד החינוך.

.8

קדימויות וזמני טיפול:

1

.9

הקדימות
מפגע אשר מחייב הסרה מיידית.

2

תיקון של ליקוי כאשר הפער בין הממצא לבין
הדרישה גדול.

3

תיקון של ליקוי כאשר הפער בין הממצא לבין
הדרישה קטן

זמן טיפול
מיידי
זמן הטיפול ייקבע עם תחילת
מתן השירות על-ידי נציג
העירייה בתיאום עם היועץ.

נציג העירייה לצורך הסכם זה יהיה ממונה הבטיחות העירוני (להלן" :נציג העירייה") ,אשר יתן אישור לכל
אחד מרכיבי עבודתו של היועץ במסגרת מתן השירות על פי הסכם זה .נציג העירייה יהיה מוסמך ליתן הנחיות

ו/או הוראות המתחייבות לצורך מתן השירות וכן להסמיך מי מטעמו ליתן הנחיות ו/או הוראות כאמור ,בלי
לגרוע מאחריותו הבלעדית של היועץ למתן השירות.
 .11כל תוצרי עבודת היועץ בקשר עם מתן השירות יהיו רכוש העירייה מרגע היווצרם וליועץ לא תהיה כל טענה
בדבר זכויות ו/או תביעות לגבי שימוש העירייה בהן.
 .11היועץ יבצע מבדקי בטיחות ויתן שירות ייעוץ לקראת ובמהלך שנת הלימודים תשע"ה ולקראת ובמהלך שנת
הלימודים תשע"ו .תקופת ההתקשרות תהא החל ממועד חתימת המציע הזוכה על ההסכם מושא כתב הזמנה
זה ועד ליום  .31.12.2115כאשר לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת בת
 12חודשים.

 .12העיריה תשלם ליועץ בגין מתן השירות בפועל כדלקמן :
המחיר המבוקש
לעריכת סקר בטיחות
במוסד אחד
גני ילדים ומועדוניות
בתי ספר
אולמות ספורט מעל
 433מטר
שעת ייעוץ

 813ש"ח

(להלן" :התמורה").
 .13התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד חשבונית מס כדין לידי העירייה.

 .14עם הגשת מבדק בטיחות כנדרש ,יגיש היועץ למנהל חשבון בגין המבדק שערך (להלן" :החשבון") .החשבון
ייבדק על ידי נציג העירייה אשר יהא רשאי לאשרו בהתאם לשיקול דעתו .החשבון לאחר אישורו על-ידי נציג
העירייה יועבר בתוך  14ימים לידי הגזברות שהוא חתום על ידי נציג העירייה .לאחר אישור הגזבר ו/או מי
מטעמו את החשבון ,ישולם חלק החשבון המאושר בתנאי תשלום שוטף 61+יום מיום הגשת החשבון.
 .15היועץ יישא בכל המסים ,ההיטלים ,המלוות ותשלומי החובה בגין התמורה .ידוע ליועץ כי העירייה תנכה מכל
תמורה שתשולם לו על-פי הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשיעורים שהעירייה תהיה
חייבת לנכותם במקור על פי כל דין ,אלא אם יומצא לידיה לפני ביצוע כל תשלום ,אישור מתאים משלטונות
המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.
 .16היועץ מצהיר כי הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,תשל"ו – .1976

 .17העיריה תהא רשאית בכל עת להביא הסכם זה לידי סיום וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של  31יום מראש ,ללא
צורך במתן נימוקים כלשהם ,וליועץ לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי כלשהוא בשל הפסקת
ההתקשרות.
 .18הפר היועץ תנאי מתנאי הסכם זה ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  11ימים מיום קבלת הודעה בכתב מאת
העיריה ,יחשב היועץ כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית והעירייה תהא רשאית לבטל הסכם זה וזאת בלי
לגרוע מזכותה של העיריה לתבוע פיצויים ו/או כל סעד ו/או כל תרופה המוקנים לעירייה על פי הסכם זה ו/או
דין.

 .19היועץ מתחייב להמציא לעירייה ,כתנאי מוקדם לעריכת סקרי הבטיחות ,אישור ממשטרת ישראל בהתאם
להוראות סעיף  3לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2111-המתייחס לכל
מועסקיו של הספק .למניעת ספק ,היועץ לא יוכל להעסיק בקשר עם מתן השירות ,עובד כלשהו שלא נתקבל
לגביו אישור ממשטרת ישראל כאמור.
 .21היועץ מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על -פי הסכם זה היא פועלת כקבלן עצמאי .אין ולא יהיו כל יחסי עובד
מעביד בין העיריה והיועץ ואין היועץ יהא זכאי לכל תשלום ו/או זכויות מאת העיריה המגיעים על-פי כל דין
ונוהג לעובד ממעביד לרבות אך לא רק ,תשלומים סוציאליים ,ניכויים החלים בגינם וכיוצא באלה .בלי לגרוע
מהאמור לעיל ,היועץ מצהיר ,כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,1953-לרבות הוראות
סעיפים 33-33א שלו ,והוא מתחייב לקיים את כל הוראותיו ,הפרת חוק זה תיחשב הפרה יסודית של הסכם
זה.

 .21היועץ יפצה וי שפה את העירייה ,מיד לדרישתה הראשונה בכתב ,באם תידרש העיריה לשלם תשלום כלשהוא
בגין טענה ו/או דרישה בקשר ליחסי עובד-מעביד בינה לבין היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או נזק שנגרם
לה.

 .22היועץ י היה אחראי כלפי העיריה בגין כל פגיעה ,נזק או אובדן שיגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי
כלשהו בגין כל מעשה או מחדל הקשורים במתן השירות על-ידי היועץ ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה .היועץ
יפצה וי שפה את העירייה מיד לדרישתה הראשונה בכתב בגין כל דרישה בקשר עם אחריותה כמפורט בסעיף
זה לעיל ,ובלבד שהעירייה הודיעה ליועץ על הדרישה עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן מפניה.
 .23ביטוח
בלי לגרוע מאחריות היועץ לפי הסכם זה או לפי כל דין ,מתחייב היועץ לבטח על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת
העירייה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לגמר ביצוע העבודות מושא הסכם זה,
את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:

.24.8

פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור:

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של היועץ כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול
אחריות שלא יפחת מ $111,111-לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.
הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף 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.
.24.2

פוליסה לביטוח חבות מעבידים:

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של היועץ מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968
וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1981בגין כל עובדי היועץ המועסקים על ידו במישרין או בעקיפין בביצוע
העבודה מושא הסכם זה ,מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול אחריות שלא יפחת מ$ 5,111,111 -
לתובע ,לאירוע ולתקופה.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה ועובדיהם ,וכן
הגבלה בדבר שעות עבודה.
.24.4

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של היועץ כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בשל הפרת חובה מקצועית
שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות של המבוטח מביצוע
הסכם זה גבול אחריות שלא יפחת מ $ 251,111 -לתובע ,לאירוע ולתקופה הפוליסה תכלול ,בין השאר ,את
ההרחבות הבאות :אובדן השימוש או העיכוב ,אובדן מסמכים ,מעילה באימון ,אי יושר עובדים ,השמצה,
הוצאת דיבה או הוצאת שם רע ,של בעלי מניות שותפים ,הגנה בהליכים פליליים ,תקופת גילוי מאורכת של
ששה חדשים לפחות ,תקופה רטרואקטיבית החופפת לפחות את תקופת ההתקשרות ,אחריות שילוחית של
המבוטח בגין מעשיו ומחדליו של כל אדם או כל גוף המיצגו או הפועל מטעמו או עבורו.
 .24שלוש פוליסות הביטוח הנ"ל תכסנה את הסיכונים העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע הסכם זה,
לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות היועץ עובדיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.

 .25בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על-ידי העירייה ,והמבטחים מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.
ב.

תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי העירייה עובדיה ו/או מנהליה ובלבד שהוויתור
כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.

הפוליסה לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית יורחבו לשפות את העיריה בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל
אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על-ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב העירייה בבחינת
מבוטח לכל צד ועניין.

ד.

ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את העירייה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא
נושאת בחבות מעביד כל שהיא כלפי מי מעובדי היועץ.

ה .לא תהיה כל מגבלה או חריג בפוליסה לביטוח צד שלישי לגבי נזק שהיועץ או כל איש שברשותו פועלים
או פעלו בו.
ו.

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

ז.

הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  61יום מיום שנמסרה לעירייה הודעה בדואר
רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

ח .היועץ י מציא לעירייה במועד חתימת הסכם זה ,אישור ביטוח חתום על ידי המבטח ,בנוסח שבנספח א'
להסכם.
ט .הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות היועץ כאמור בהסכם זה והיועץ מתחייב לבטח את עצמו
ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

 .26היועץ מתחייב כי כל פעולה לפי הסכם זה ,אשר הוצאתה לפועל על-ידיו ו/או על-ידי עובדיו ו/או מועסקיו
האחרים ,טעונה רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין ,לא תבוצע אלא אך ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או
ההיתר הנדרשים ,בהתאם להוראות כל דין .וכן ,כי כל פעולה תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות
החוק ,לרבוץ חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על-פיהם ,חוקי עזר עירוניים ,תקנות בטיחות ,תקנות עבודה
ממלכתיות ומקומיות ,צווים ודרישות שנקבעו על-ידי רשויות מוסמכות הרלוונטיות בקשר עם מתן השירות.

 .27היועץ מתחייב למלא אחר הוראות נוהל משרד הפנים " :2/2111נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים
בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות" (להלן" :הנוהל") .מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקת
היועץ והפרתו תהווה הפרה מהותית של ההסכם .היועץ מצהיר ומתחייב כי בעת החתימה על הסכם זה אין
הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על-פי ההסכם לבין עיסוקיו האחרים .היועץ לא יעמיד
עצמו במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירות לעירייה על פי הסכם זה .היועץ
מתחייב לדווח לעירייה מראש ובכתב על כל מקרה שבו חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון המצורף לנוהל.
 .28זכויות והתחייבויות היועץ על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או להסבה כלשהיא ,אלא בכפוף לקבלת
הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 .29העירייה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע מהעירייה ליועץ ,כל סכום אשר מגיע מהיועץ
לעירייה ,על פי כל הסכם או דין ,בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאינו קצוב .בלי לגרוע מהאמור
לעיל ,מוסכם ומוצהר בזה ,שהעירייה תהא רשאית לנכות ולקזז כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או

כל סכום שעל העירייה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשה או מחדל היועץ או מי מטעמו מכל
סכום שיגיע ליועץ ממנה.

 .31הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה,
לרבות בקשר לתוקפו ,פרשנותו ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי המשפט תל אביב -יפו ,לפי סמכותם
העניינית ,ולהם בלבד.
 .31הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ביחס לנושאים האמורים בו והוא כפוף להוראות הנוהל .עם
חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים (לרבות טיוטות אשר
הוחלפו בין הצדדים במסגרת המשא ומתן לכריתת הסכם זה) ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או
תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם
זה ,אלא אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים.
 .32כל הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות במקרה מסוים מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזירה שווה למקרה אחר .השתהה או לא השתמש צד להסכם זה בזכות מן הזכויות הניתנות לו על פי הסכם
זה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור כלשהו על זכויות וחובות אחרות על פי הסכם זה.
 .33בהסכם זה לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך.
 .34הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה בדואר רשום ,תחשב כאילו הגיעה לצד
הנשגר ולידיעתו תוך ( 3שלושה) ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ,אם נמסרה ביד ,בעת
מסירתה ,ואם שוגרה בפקס ,תוך ( 24עשרים וארבע) שעות ממועד שיגורה ובלבד שהינו יום עסקים.

ולראיה ,באו הצדדים על החתום
במקום ובמועד הנקובים לעיל :

________________________
עירית הרצליה

__________________
היועץ

נספח א' להסכם
לכבוד
עירית הרצליה
רח' הנדיב 2
הרצליה

א.ג.נ,.
הנדון :פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה מספר _____________
מיום _________ביניכם לבין _____________(יועץ הבטיחות)
אנו החתומים מטה(__________ ,להלן "המבטח") מאשרים כי יועץ הבטיחות
_________מבוטח על ידינו בפוליסות הבאות:
 .8פוליסה לביטוח צד שלישי :
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
גבול אחריות לאירוע ותקופה $ 833,333
הפוליסה מבטחת את אחריות היועץ כלפי צד שלישי על פי כל 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 וסעיף 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.
 .2פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום ___________ועד___________.
גבול אחריות לתובע ___________ לאירוע ותקופה ___________.
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של היועץ מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם ,1981בגין כל עובדי היועץ ,המועסקים על ידו בביצוע
העבודה נשוא חוזה זה,מפני כל תאונה או נזק שיגרם.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה
ועובדיהם ,שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
.4פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:
פוליסה מס' _____________
בתוקף מיום __________ועד____________.
גבול אחריות לאירוע ותקופה .$ 203,333
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של יועץ כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בשל הפרת
חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או השמטה ו/או
רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה
אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט  2383או המקביל לו.

בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:
א .הביטוחים הנ"ל ,קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העיריה והמבטחים מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיריה.
ב .מבוטלת זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי העיריה ו/או עובדיה ו/או
הבאים מטעמה אך הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית הורחבו לשפות את העיריה בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח
פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב העיריה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
ד .ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את העיריה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי
היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי היועץ.
ה .לא קיימת כל מגבלה או חריג בפוליסה לביטוח צד שלישי לגבי נזק לרכוש שהיועץ או כל
איש שברשותו פועלים או פעלו בו.
ו .האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ,תחול בכל מקרה על היועץ
בלבד.
ז .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  61יום מיום שנמסרה לעיריה
הודעה בדואר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

תאריך___________:

שם החותם ותפקידו__________

חתימת המבטח__________ :

