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____________________
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עיריית עכו
הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 61/2018
.1
.2

עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע אופניים בית
ספרי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה ונספחיו.
2.1

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס'  61/2018יש למסור
לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) ,אשר בקומה
השנייה בבניין עירית עכו ,ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל
בציון שעת ומועד קבלתה .יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות המחיר תחתם
המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה
שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום  9.4.18עד לשעה .13:00
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה עד התאריך
והשעה הנקובים לעיל ,מכל טעם שהוא ,לא תובאנה לדיון.

2.2

שאלות ,הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה
ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס 04-9956284 :לעוזר ראש העיר – מר דודו חזן
(להלן" :מנהל הפרויקט") עד לא יאוחר מיום  26.3.18עד לשעה .13:00
באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון.04-9956228 :
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל
בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר
בעירייה למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.

.3

בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל
(להלן" :המשתתף") העומדים ,במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל
התנאים המפורטים להלן:
 .3.1המשתתף בעל ניסיון קודם של  3שנים לפחות בהפעלת אירועי אופניים.
 .3.2אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
 .3.3אישור על ניכוי מס במקור
 .3.4אישור לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,תשל"ו –  1976בדבר העסקת
עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בנוסח המצורף למסמכי ההליך זה כנספח .1
 .3.5אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך
זה כנספח . 2
 .3.6נספח  3חתום על ידי המשתתף.
 .3.7נספח  4חתום על ידי חברת ביטוח.

.4

על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים
אלה .הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ,ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות
הגורעות מדרישות העירייה לא תידון.
המחירים בהצעה ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.

4.1
.4.2

הזמנה להציע הצעות
.4.3

על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך .החתימה על מסמכי ההליך והגשת
ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם ,על נספחיהם,
לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

.5

.5.1
.5.2

הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים.

.6

החשבון ישולם על ידי העירייה תוך  45יום מתום החודש בו הוגש ,בכפוף לאישורו על ידי
המחלקה המזמינה בעירייה.

.7

אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח
אחריות ושיפוי בנזיקין
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.
ז.

המשתתף אחראי בלעדית כלפי העירייה ו/או עובדיה לכל אובדן ו/או נזק לגוף
ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לעירייה  ,עובדיה והבאים מטעמה
ו/או למי מהתלמידים ו/או למשתתף ו/או לעובדי המשתתף ו/או לקבלני משנה
מטעם המשתתף ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובע ו/או כתוצאה ו/או בגין
ו/או בקשר לשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתתף ו/או
עובדיו ו/או קבלניו ,קבלני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמו של המשתתף בקשר
עם השירותים.
המשתתף אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או תכולה של
המשתתף ו/או המובא על ידו ו/או המשמש לביצוע השירותים במסגרת ההסכם
והוא פוטר את העירייה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור .הפטור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
המשתתף פוטר בזאת את העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות
לנזקים להם אחראי המשתתף כאמור לעיל ,ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה
וכל הפועל בשמה ומטעמה ,על פי דרישתה הראשונה בכתב של העירייה ,על כל
נזק שייגרם למי מהם ועל כל תביעה שייתבע מי מהם ו/או כל סכום שיחוייב מי
מהם לשלם  ,כולל הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך  ..העירייה תודיע
למשתתף על תביעות ו/או דרישות כאמור ותאפשר לו להתגונן מפני התביעות
ובמידת הצורך להגן על העירייה מפניהן ,על חשבונו של המשתתף.
העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המשתתף זכאי להם מכוח הסכם זה
ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעוים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו
בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המשתתף כאמור לעיל ו/או בגין נזקים
שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של המשתתף כאמור
לעיל
ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות המשתתף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב
המשתתף לערוך ולקיים ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו ,על פי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כהמפורט בטופס האישור
על קיום ביטוחים ,נספח  4להלן.
עם החתימה על ההסכם וכתנאי לו ,מתחייב המשתתף להמציא לידי העירייה לא
את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו המורשה
בישראל ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
המשתתף מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח.

____________________________________________________________________
עיריית עכו
35 Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 24120
רח' ויצמן  35ת.ד ,2007 .עכו 24120
Akko City Council

הזמנה להציע הצעות
ח .הפר המשתתף את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי
הפוליסות ,יהיה המשתתף אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיה לו
טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
ט .מובהר ,כי המשתתף אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
י .אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על-ידי העירייה כדי לגרוע
מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד המשתתף על פי ההסכם
ועל פי כל דין ,ואין בהם כדי לשחרר את המשתתף מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
יא .המצאת טופסי אישור על קיום ביטוחים תקינים כאמור  -מהווה תנאי יסודי
בהסכם זה.
.8

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
 7.1אישור משטרה כדרישת סעיף  4להלן בהצעת המשתתף.
 7.2תצהיר מאומת ע"י עו"ד לניסיון המשתתף  3שנים לפחות כדרישת סעיף  3.1לעיל.
 7.3אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 7.4אישור על ניכוי מס במקור.
 7.5אישור לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בדבר העסקת עובדים
זרים ותשלום שכר מינימום ,1בנוסח המצורף למסמכי הליך זה כנספח .1
 7.6אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך זה
כנספח .2
 7.7נספח  3חתום על ידי המשתתף.
 7.8נספח  4חתום על ידי חברת ביטוח.

.9

אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.

.10

העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים ,או לבטל חלק מן הסעיפים
ולהתקשר עם הספק הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד .היה ובוטלו סעיפי התקשרות,
יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.

 .11משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל
לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

__________________
עיריית עכו
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נספח 1

הצעת המשתתף
אני הח"מ מצהיר ,מסכים ,ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמכי הליך הצעות המחיר הפעלת אירוע אופניים
בית ספרי ( להלן ":השירותים") וכי הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך
זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 .2הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.
 .3הנני מתחייב למתא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים.
 .4העובדים המועסקים על ידנו ושיועסקו בעתיד לצורכי מתן השירותים בהתאם להצעתנו
בהליך זה הינם בגירים ,שאין מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסויימים ,התשס"א – .2001
היה ונזכה בהליך לא יועסק אדם כלשהו על ידנו במסגרת קיום מחוביותנו לפי הליך זה,
אלא לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה
של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים (אישור המשטרה) ,תשס"ג2003-
(להלן" :התקנות").
הננו מתחייבים להעביר לידי העירייה תוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתנו בהליך
זה אישור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידנו במסגרת
הפעלת השירותים.
 .5הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
 .5.1מסמכי ההליך ממולאים וחתומים על ידי על כל נספחיהם;
 .5.2תצהיר מאומת ע"י עו"ד לניסיון המשתתף  3שנים לפחות כדרישת סעיף  3.1להזמנה
להציע הצעות.
 .5.3אישור תקף על שמי אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 .5.4אישור על ניכוי מס במקור.
 .5.5אשור משטרה כמפורט בסעיף  4לעיל.
 .5.6אישור לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בדבר העסקת
עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,2בנוסח המצורף למסמכי הליך זה כנספח .1
 .5.7אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך
זה כנספח .2
 .5.8נספח  3חתום על ידי המשתתף.
 .5.9נספח  4חתום על ידי חברת ביטוח.

.6

להלן הצעתי:

____________  ₪עבור ביצוע השירותים.
לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין.

______________
תאריך

______________
חותמת וחתימה
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נספח 1

תאריך_____________ :
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן 35
עכו24100 ,
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני
מייצג בהליך הצעות מחיר  ,_______________ - 61/2018ת.ז/ח.פ __________ (להלן:
"המשתתף") ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל המשתתף והנני
מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המשתתף.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
שם המשתתף_________________ :

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר ת.ז / .ח.פ_______________ :

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המשתתף________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :

-----------------------------------------------אישור עו"ד
 .1אני משמש כעורך הדין של ______________________ ,ת.ז/ח.פ_____________ .
(להלן" :המשתתף").
 .2הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה
ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל המשתתף והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המשתתף.
 .3הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ______________________ ,עו"ד,
במשרדי ברח' _________________________ ,מר/גב' _______________________
נושא ת.ז , _______________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד
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תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה
הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא שותף או מי
שאני לו סוכן.
 אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
 אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את ההתקשרות עמי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם___________________ :

חתימה__________________ :
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הפעלת אירוע אופניים בית ספרי
בתאריך  22+23באפריל  2018ייערך אירוע ספורט בית ספרי שיקשר אליו מספר בתי ספר בעיר,
ויערך במתחם בית הספר רוז.
במסגרת האירוע יחשפו התלמידים (על יסודי) לרכיבת אופניים ויחוו באופן אישי רכיבה.
כמו כן ,תיערך במקום תצוגה של פעלולי אופניים .האירוע נערך לקראת מרוץ אופניים הג'ירו.

הפעילות הנדרשת

מתחם פארק אופניים נייד בו התלמידים יודרכו ע"י מדריכים מנוסים אודות רכיבה נכונה ובטוחה.
מתחם תחרויות אופניים – מספר תחנות בהן יועברו תלמידים ויתחרו אחד בשני.
מוזיקה וכרוז לאורך כל שעות הפעילות.





המציע נדרש לבנות מסלולי רכיבה מתואמים
גובה כל המתקנים לא יעלה על  40ס"מ סה"כ ובשום צורה שהיא.
למתקני האופניים ולציוד הנלווה קיימים כל האישורים הנדרשים לרבות תקן וביטוח
המדריכים יהיו בעלי תעודת מדריך אופניים מוסמך.

נדרשים להפעלה :





 2נדנדות אופניים -גודלם כ 3 -מטר ורוחבן  80ס"מ לכל הפחות.
 2גשרי שיווי משקל סקיני באורך של  12מטרים לפחות לכל אחד וברוחב של עד  25ס"מ
 2מתקנים המדמים מעברי מכשול.
 2מקפצות  2 +מקפצות נחיתה.
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אישור על קיום ביטוחים

לכבוד
עיריית עכו
וייצמן  35ת.ד 2007
עכו 24120
(להלן " -העירייה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _____________________________ (להלן:
"המפעיל"ו/או "המשתתף" ) בגין ו/או בקשר עם ניהול ו/או הפקה ו/או הפעלת
אירוע אופניים ו/או פעילות ו/או שירותים נלווים בקשר עם המפורט בהסכם
מיום___________ (להלן" :הפעילות"ו/או "השירותים")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
 .1אנו ערכנו למפעיל פוליסות לביטוח בגין הפעילות ו/או כללנו את הפעילות בפוליסות קיימות של
המפעיל ,כמפורט להלן:
לכיסוי אחריות על פי דין של המפעיל ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו בגין אבדן
א .ביטוח אחריות חוקית
כלפי הציבור ("ביטוח צד ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו בגין ו/או בקשר עם ביצוע
הפעילות.
שלישי") פוליסה מספר
__________________
סך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

.1
.2
.3
.4
.5

השתתפות עצמית:

הביטוח מורחב לכלול את העירייה בגין ו/או בקשר למעשה או מחדל של
המפעיל והפועלים מטעמו.
נזק לעירייה ייחשב כנזק לצד שלישי.
הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי העירייה בהתאם
לסעיף  328לחוק המל"ל.
חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף.

לא תעלה על סך של  ₪ 20,000לכל מקרה ביטוח.

לכיסוי אחריות המפעיל על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין
ב .ביטוח חבות מעבידים
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע
מספר
פוליסה
הפעילות.
___________
סך  ₪ 6,000,000לתובע ,ו  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

.2
.3
.4

הביטוח מורחב לכלול את העירייה ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם
ביצוע הפעילות.

תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).
"העירייה" לעניין אישור זה :עיריית עכו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/או עובדים
ומנהלים של הנ"ל.
בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
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.5
.6

.7

ב .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם
לרעה ,אלא לאחר שנמסור למפעיל ולעירייה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות
לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
ג .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מנוסח פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת
הביטוחים .חריג רשלנות רבתי  -מבוטל .
המפעיל לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בהן.
כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ,ולגבי העירייה הביטוח הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לנו
זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א –  ,1981ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות .
_________________
____________________
תאריך

_____________________
שמות החותמים

חתימת

חברת

הביטוח

פרטי סוכן הביטוח:
שם_______________________ טלפון____________________ :פקס_____________:
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