
 קול קורא

  העמדת והפעלת דוכני צעצועים ומזוןהזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

 2024-2022לשנים העצמאות  התקשרות תלת שנתית לימי

בזה להזמין הצעות  ת( מתכבד"ועצה/ המ ן"המזמי)להלן:  המועצה המקומית קריית עקרון .1

)להלן:  2024-ו 2023, 2022לשנים יום העצמאות  ידוכני צעצועים ומזון בערב העמדת והפעלתל

  (."השירותים"

רחוב המייסדים בכתובת:  יעל אמזלגלידי  ,10.2.22 הצעות למתן השירותים תוגשנה, עד ליום .2

 15.5.2024  עד ליוםותהיינה תקפות  מתנ"ס קריית עקרון  – 1

ידי שליח( על גבי טופס ההצעה המצורף למסמך -)באמצעות דואר או על במקורההצעות תוגשנה  .3

 . 1נספח הזמנה זה כ

מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים בנוסח המצורף למסמך הזמנה  .4

" אלא 2אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות ההסכם המצורף כנספח " .2נספח זה, ומסומן כ

 מקרה של סתירה תגברנה הוראות ההסכם.להוסיף עליו. בכל 

 מחויב ואינ מזמין. האין המדובר בהליך מכרזי או מעין מכרזימודגש בזה, למען הסר כל ספק כי  .5

במכרז לשם קבלת השירותים האמורים, והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים 

ומתן עם כל -בלעדי, לנהל משאה ו, על פי שיקול דעתועל זכות שומר מזמיןולתקנות מכוחן. ה

וכן רשאי , הקשור והכרוך בשירותים האמורים מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל

 להתקשרות עם זוכה אחד בלבד.במקביל ואינו מוגבל והא המזמין להתקשר עם מספר מציעים 

  אין המזמין מתחייב על רווח כלשהו או על כמות הקונים. .6

 :התנאי הסף להגשת הצע .7

 אשר לא יוחזר.₪,  50תשלום בסך  .7.1

 המציע יצרף אסמכתא על היותו עוסק מורשה לצורכי מס ובעל רישיון עסק.  .7.2

המציע יצרף פוליסת ביטוח לדוגמה בסוג זה של פעילות ויתחייב לבצע כל שינוי אשר  .7.3

 ידרוש המזמין.

המוניים אירועים בשנים האחרונות  3-הפעלת דוכנים ב אסמכתאות בכתב על 3לפחות  .7.4

 .אנשים לפחות 8,000בהשתתפות 

 אחידות במראה הדוכנים + הדמייה / תמונות.צירוף תמונות המעידות על  .7.5

על  אחרות. ומועצות עריםגופים אחרים עימם עבד המציע, לרבות המלצות מ 3לפחות  .7.6

 ההמלצה לכלול את הפרטים הבאים:

 פרטי הקשר עם הממליץ, שמו ותפקידו. .7.6.1

 מועד קיום האירוע. .7.6.2

 באירוע.כמות המשתתפים  .7.6.3



 סוגי הדוכנים שהפעיל המציע. .7.6.4

המזמין רשאי להתעלם המלצות אשר לא תכלולנה את הפרטים דלעיל, או שלא יהיו מטעם 

 ערים או מועצות מקומיות אחרות.

 ובכלל זה אשר תדרוש מחלקת רישוי עסקים במועצה רישיוןיעמוד בכל דרישות ה המציע .7.7

רישוי כולל תוכניות מאושרות ובדיקת ביצוע הנושאים: בטיחות,  לקבל המציעבאחריות 

 .חשמל, משרד הבריאות, וכל הדרוש לרישוי עפ"י חוק

אשר תהא צמודה למדד בנוסח המצורף כנספח  ₪, 5,000ערבות בנקאית בסך המציע יצרף   .7.8

 .30/4/2019המחירים לצרכן ותעמוד בתוקף עד ליום 

 השירותים הנדרשים: .8

גלידה  דוכני מזון מהיר מסוג כולל  סה"כ 10 .דוכני כיבוד ושתייה קלה בסגנון יריד 10-12 .8.1

 קרפ פיצות שניצלונים המבורגר נקניקיות, פיתות 

  15.דוכני סדקית ליום העצמאות 15-20 .8.2

 עובדים.  2בעבור כל דוכן מתחייב המציע להעסיק  .8.3

הבלעדי ו להציע הצעות, הכל לפי שיקול דעת ומהזמנת בו את הזכות לחזור ולעצמ שומר מזמיןה .9

כן שומר המציע לעצמו את הזכות לבטל את השירותים בין טרם תחילת ביצוען וללא כל הגבלה. 

 ובין ביחס לשנים עתידיות, הכל לפי שיקול דעתו, לרבות בגין אי שביעות רצון מביצוע העבודה.

להאריך את  הא רשאיי מזמיןכי המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה במפורש  .10

המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול לפי שיקול 

זו ו/או בדבר כל החלטה ו כל חובת הנמקה בדבר החלטת והבלעדי ומבלי שתחול עלי ודעת

 אחרת בקשר עם הזמנה זו.

 מזמיןכאשר ייחתם הסכם בפועל על ידי ה, רק מזמיןהצעה תיחשב כזו שנתקבלה על ידי ה .11

כדין. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי  ויד-ויאושר על

 מזמיןהזמנה זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 בכל הקשור והכרוך בשירותים נשוא הזמנה זו.  וו/או מי מטעמ

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה מבל .12

גמישות  מזמיןלאפשר ל ו, אשר תכליתמזמיןשל ה ולהציע הצעות הוא הליך וולונטרי, מיוזמת

, ולפיכך מוותרים המציעים מראש, על כל וביותר, לפי שיקול דעת ותהטוב ותבבחירת ההצע

טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים 

 ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או מדיני המינהל הציבורי.

באמצעות  /  doris@ekron.org.il:הדוא"ל בכתובת לדוריס שירןשאלות ניתן להפנות בכתב  .13
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 , בברכה

 המועצה המקומית קריית עקרון



 ם ליום העצמאותהעמדת והפעלת דוכניטופס הצעה למתן שירותי  –' 1נספח 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 המועצה המקומית קריית עקרון

 ג.א.נ.,

 ם ליום העצמאותהעמדת והפעלת דוכניהצעה למתן שירותי הנדון: 

 . העמדת והפעלת דוכני צעצועים ומזוןהננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי  .1

 :פרטי המציע

 שם: ________________________________________ 

 ת.ז. / מס' תאגיד: ______________________________ 

 ______________________________________כתובת:  

 מס' טלפון: ___________________________________ 

 מס' פקסימיליה: _______________________________ 

 מס' טלפון נייד: ________________________________ 

ם הסכם השירותיולתנאי  בהתאם לתמורההננו מציעים ליתן את השירות המתואר לעיל  .2

 להזמנה זו. '2נספח שהומצא לנו על ידכם והמצורף כ

הננו מאשרים בזה כי קראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות אשר פורסמה על ידכם ואנו  .3

 מסכימים לתוכנה ללא סייג.

ידינו של הסכם השירותים אשר נמסר לנו על -עותקים חתומים על שניאנו מצרפים להצעתנו זו  .4

ידכם. אנו מאשרים כי הסכם זה ייכנס לתוקף רק אם תתווסף אליו חתימה של הגורמים 

 .המוסמכים הגורמים, ולאחר שיינתן לכך אישור מזמיןהמוסמכים ב

 להסכם.  3עותקים של האישורים והרישיונות שבידינו, כנדרש בסעיף  אנו מצרפים להצעתנו זו .5

 2024אפריל ליום הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד  .6

אינם כפופים להציע הצעות  מזמיןוהזמנת הה ומסכימים לכך שהצעתנו זו אנו מאשרים בז .7

לדיני המכרזים. לפיכך, הננו מודיעים בזה מראש כי אין ולא תהיינה לנו כלפיכם טענות כלשהן 

לפיהן על ההליך נשוא הזמנה זו לשאת אופי מכרזי או "מעין מכרזי", או כי יש להחיל עליו את 

 שפטית.דיני המכרזים או את דיני המינהל הציבורי, מכוח היקש או בדרך אחרת של פרשנות מ

 

______________                               ______________                 ___________________ 

 חתימהחותמת                                                                 שם                                          

 

 



ח  פ ס  2נ

ת  ל ע פ ה ו ת  ד מ ע ה ל ם  כ ס יה נ כ ו תד ו א מ צ ע ה ם  ו י ל  ם 

 2022שנת  _____לחודש  _____יום בשנערך ונחתם 

 

 המועצה המקומית קריית עקרוןבין : 

    , קריית עקרון44הרצל 

 "( מזמין)להלן: "ה  

    מצד אחד

 

 לבין : ___________________ 

            __________________ 

            __________________ 

 השירותים"( )להלן: "נותן

   מצד שני 

לציבור התושבים שיתקיים , קריית עקרוןב עצמאות יערב יאירועלקיים  המזמיןובכוונת  : הואיל

: ביחד ולחוד )להלן 2021-ו 2020ובהתאמה בערב יום העצמאות בשנים  7.4.22רביעי ביום 

 "(; האירוע"

דוכני כיבוד ושתייה קלה ונותן השירותים עוסק באספקה והפעלה של דוכנים לממכר  : והואיל

דוכני סדקית ועמדות מזון מהיר ושתיה חלבי ובשרי וכני מזון מהיר מסוג , דבסגנון יריד

פיצות,  צעצועים ומזון לאירועים, ובכלל זה דוכנים למכירת פופקורן,ליום עצמאות 

, ומעוניין הוא וכיו"ב קרה , קרפ צרפתי, ושתייהמצופהצמר גפן מתוק, תפוח  ארטיקים,

"(, השירותיםדוכנים לממכר צעצועים ומזון )להלן: " במועד האירוע למזמיןספק ל

 בקבלת השירות, הכל כמפורט בהסכם זה להלן; ןמעוניי והמזמין

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן : 

 נפרד ממנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי  .1

ימי האירועים הקבועים לערבי יום העצמאות  3-תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה היא ל .2

 2024-ו 2023ובשנים  4/5/22 בשבוע, בתאריךרביעי הינו יום כמפורט לעיל, כשהראשון 

 "(. מועד האירוע: "ביחד ולחוד )להלןבתאריכים הרלוונטיים בערב יום העצמאות 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב שהינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין,  .3

, לצורך במועצההמחלקה לרישוי עסקים ומ , משטרת ישראלמשרד הבריאותלרבות מטעם 

 ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על פי הסכם זה.



הצגת אישוריו האמורים  הוא יןמזמנותן השירותים מצהיר כי ברור לו שתנאי להתקשרות עם ה .4

 , וקבלת אישורה את תוקפם. מחלקת הרישוי של המועצהלעיל בפני  3בסעיף 

 המזמיןנותן השירותים מצהיר כי הוא מודע לכך שככל שיתרחשו נסיבות אשר אינן בשליטת  .5

שלא יאפשרו קיום האירוע במועד, יבוטל האירוע, ובהתאם יפקע תוקפו של הסכם זה, ולנותן 

בקשר עם ביטול האירוע ו/או ההסכם  המזמיןהשירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 כאמור לעיל. 

 התחייבות נותן השירותים  .6

 את השירותים כמפורט להלן:  למזמיןנותן השירותים מתחייב לספק 

יהיו בהתאם לרשימה שגובשה על ידי נותן השירותים והמזמין המצ"ב הממכר בדוכנים  .6.1

' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נותן השירותים מתחייב לגבות בגין אכנספח להסכם זה 

המוצרים מחירים שלא יעלו על המחירים הנקובים ברשימה הנ"ל. נותן השירותים 

' כאמור, אלא באישור אמתחייב שלא לאפשר מכירה של מוצרים שאינם נכללים בנספח 

 .מאת המזמיןומראש בכתב 

ירוע באמצעות עובדים מטעמו תחנות של דוכנים להעמיד, לספק ולהפעיל ביום הא .6.2

 מזמין.מהסוג ובמיקום המתואם עם ה

 נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות. .6.3

 עובדים לכל דוכן לפחות. 2נותן השירותים מתחייב להעסיק  .6.4

להעסיק ביום האירוע יועץ מזון עד לתום האירוע לווידוא  נותן השירותיםבאחריות  .6.5

 , ובכלל זה מתחייב כדלקמן:עמידה בתנאים ובדרישות התברואתיות הנדרשות

 כשר. יהיה סוג המזון המיועד למכירה .6.5.1

 אין למכור בשר מן החי, ביצים, דגים, מיונז, פלאפל וחומוס. .6.5.2

 לא תותר מכירת אלכוהול. .6.5.3

 .בלבד / בקבוקי פלסטיק מכירת שתיה בכוסות פלסטיק .6.5.4

 חל איסור שימוש בגז ובאש. .6.5.5

בכמות נותן השירותים מתחייב לספק באמצעות הדוכנים מזון טרי ואיכותי  .6.5.6

ולהקפיד על שמירת ההיגיינה של העובדים מטעמו וזאת במהלך כל מספקת 

  .שעות האירוע

נותן השירותים מתחייב לשמור על הסדר והניקיון בדוכנים ומסביב להם,  .6.5.7

ו וכן במהלך כל שעות האירוע ולהישמע להוראות המזמין ו/או מי מטעמ

ידי -להציב ליד כל תחנת מזון ובסביבותיה פחי אשפה )שיאושרו עלמתחייב 

המזמין( בכמות מספקת, לשירות הציבור ולפנותם בסיום האירוע וכן 

 .ורה המזמיןיבמהלכו, ככל שיהיה בכך צורך, למתחם אשפה עליו 

כל  המאושר בחוק. ייקצף מכל סוג שהוא, כולל ספר ייהכנסת ומכירת ספר חל איסור על .6.6

 וחילוט הערבות. החרמהרור הכנסה / מכירה תג



נותן השירותים מתחייב ואחראי לכך, שמעל כל דוכן יוצב במקום גלוי ומואר מחירון.  .6.7

על המחירון להיות מוצב כאמור, מתחילת יום האירוע ועד לסופו. נותן השירותים 

  .חייב ואחראי לכך, שהמחירון יציג את המחיר המירבי אשר ייגבה בפועלמת

אישור מהנדס חשמל מוסמך לגבי ולצרף על המפעיל לצרף להצעתו מפרט צורכי חשמל  .6.8

 תקינותם של מכשירי החשמל הנדרשים לפעילות הרוכל.

ו ובהתאם על המפעיל לספק בעצמו דוכן ייעודי מסודר ואסתטי שיתאים למוצרים שיוגש .6.9

 . )בחזית כל דוכן ומעליו( -1יש למספר את הדוכנים מ  .לאמור בהסכם זה

הכנת תשתיות למתחם דוכני המזון הכוללים: דוכנים לדאוג ל נותן השירותיםעל  .6.10

 8העומדים בדרישות הבטיחות והמשטרה, תשתיות מים וניקוז, הצבת שוקת מים עם 

 ברזים. 

נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון וכן כל דרישה אחרת ו/או  .6.11

ולהישמע להוראות המזמין ו/או מי ו/או משטרת ישראל נוספת מאת שירותי הביטחון 

 .ומטעמ

עודית לשילוט. ייתליית שלטים מותרת בחלקו העליון של הדוכן בלבד בתוך מסגרת  .6.12

 מזמין.עבר עד כשבוע לפני האירוע לאישור ההשילוט יהיה אחיד לכל הדוכנים. ויו

. המציע מתחייב 15:00הדוכנים יוקמו פיזית בבוקר האירוע ויעמדו מוכנים עד השעה  .6.13

 למחרת. 08:00לפנות את הדוכנים עד לשעה 

 .ק״ג 6להציב ליד כל דוכן מטף כיבוי אש  המציעבאחריות  .6.14

 .תספק תאורה וחשמל לדוכן המועצה .6.15

. וכפוף המזמיןהבלעדי של  ורות נוסף תהיה עפ"י שיקול דעתהוספת מוצרים ו /או ש .6.16

 לאישור מראש ובכתב.

  מזמיןהתחייבויות ה .7

 יקבע. צורך הפעלת הדוכנים, בכמות של אורהות לספק חשמל מתחייב מזמיןה .7.1

 התמורה  .8

 250סך של  מזמיןבתמורה להצבת הדוכנים באירוע והפעלתם, ישלם נותן השירותים ל .8.1

במעמד  מזמיןל"(. התמורה תשולם התמורה)להלן: " בכל אירוע, עבור כל דוכן ₪

 . מזמיןלפקודת ה מידית חתימת הסכם זה )וכתנאי לכך(, בהמחאה

מובהר בזאת, כי היה וההמחאה לא תכובד ו/או לא תשולם במלואה ו/או במועדה  .8.2

לבטל השתתפותו של נותן השירותים באירוע וזאת ללא  מזמיןכמפורט לעיל, רשאי ה

צורך במתן הודעה מוקדמת לנותן השירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר 

 לרבות חילוט הערבות. –על פי דין ו/או הסכם זה  מזמיןהעומד לרשות ה

 אחריות  .9

לציוד מכל סוג  נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול .9.1

ותאור אשר נבע מפעולה או מחדל של נותן השירותים או הנמצא בשימושו בקשר עם 



, מכל אחריות וו/או כל אדם הנמצא בשירות וו/או עובדי מזמיןהאירוע והוא פוטר את ה

 לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לגוף ו/או לרכוש כאמור.

אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן, מכל בנוסף לאמור בכל דין יהיה נותן השירותים  .9.2

סוג שהוא, שייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי הפעלת הדוכנים או בקשר עמם, 

ו/או אנשים הנמצאים במקום  וו/או שלוחי וו/או עובדי מזמיןלגופם או לרכושם של ה

ם ו/או מי הפעלת הדוכנים ו/או צד ג' כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל של נותן השירותי

 מטעמו והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.

אי קיום חויב לשלם כתוצאה מיבגין כל תשלום ש מזמיןנותן השירותים ישפה את ה .9.3

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של נותן  מזמיןה התחייבויותיו לעיל. נדרש

נותן השירותים בגובה  והשירותים ו/או מי מטעמו במסגרת הפעלת הדוכנים, ישפה אות

הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד נותן השירותים בגין נזק או אובדן, כאמור, עד 

, בכפוף לכך מזמיןאשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה

שתימסר לנותן השירותים הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות 

 ניה.להתגונן מפ

 אי קיום יחסי עובד מעביד .10

נותן השירותים או לבין עובדיו של נותן לבין  מזמיןאין בין המוסכם בזאת מפורשות כי  .10.1

נותן השירותים ייחשב בכל עת מעסיקם הבלעדי של כל עובדיו,  .יחסי עבודה השירותים

ו נציגיו, שלוחיו והוא יישא באחריות הבלעדית לתשלום מלוא שכרם, תנאי העסקתם א

 .כל טענה שתהא למי מהם באשר לכך

נותן השירותים ימסור לעובדים שיעסיק לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה הודעה  .10.2

מפורשת, בכתב, בדבר היותו הנושא היחיד והבלעדי באחריות בקשר אליהם, לכל דבר 

 וענין ומכל מין וסוג שהוא.

 ביטוח  .11

ו/או על פי כל דין, נותן השירותים  מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה .11.1

יחדיו, אצל מבטחים אשר יאושרו  מזמיןמתחייב לבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת ה

, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו ובלבד שלא מזמיןידי ה-מראש על

ם יפחתו מסכומי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחי

טופס אישור על ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " 'בכנספח המצ"ב להסכם זה 

 "(, ולהחזיקם בתוקף כל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין. קיום ביטוחים

נותן השירותים יישא לבדו בתשלומי הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה  .11.2

בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם היא מובהר כי נותן השירותים אחראי לנזקים  נזק.

של נותן השירותים וזאת על פי ההסכם ו/או על פי הדין, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת 

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 הפרות  .12

הינם בגדר תנאים עיקריים ויסודיים  10 -ו 9,  8,  7 ,6, 5 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים .12.1

 אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.של הסכם זה והפרת כל 



 זכאי מזמיןהא היהפר נותן השירותים הוראה שהינה בגדר תנאי יסודי של הסכם זה,  .12.2

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או ₪  25,000לקבלת פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 

 .לרבות חילוט הערבות תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

 ערבות .13

להבטחת ביצוע יעיל של שרותי נותן השירותים ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו,  .13.1

, ערבות מזמיןידי ה-במעמד חתימת ההסכם על מזמיןמתחייב נותן השירותים להמציא ל

ש"ח  00001,' להסכם זה בשיעור של גכנספח בנקאית, בנוסח כתב הערבות המצורף 

זהים,  ולהמציא ערבויות נוספות, בסכום ובתנאים 10/5/2022שתעמוד בתוקפה עד יום 

   .ימים לאחר גמר האירוע 30ימים טרם כל אירוע ולתקופה של  60עד 

של לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית  רשאי יהא מזמיןה .13.2

נותן השירותים לא ביצע את העבודות ו/או הפר ו/או  ו, בכל מקרה שעל פי קביעתמזמיןה

נזק  מזמיןמילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נגרם ללא 

 כלשהו והספק מסכים לכך ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם הענין. 

 שונות  .14

לא יחשב כראיה ולא  –ויתור של צד למשנהו על איזו מהתחייבויות שעפ"י הסכם זה  .14.1

 על התחייבויות דומות ו/או אחרות. יסיקו ממנו כוונה לויתור

כל שינוי ו/או תיקון או תוספת לתנאי הסכם זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב  .14.2

 ונחתם ע"י שני הצדדים.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם. הודעה שנשלחה בדואר  .14.3

שעות לאחר  72רשום לכתובות הנ"ל תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בחלוף 

 מסירתה למשלוח בבית דואר כדבר דואר רשום.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 _______________________                                             _______________________ 

 נותן השירותים  מתנס קריית עקרון / המועצה המקומית קריית עקרון 

  



 'אנספח 

 

 רשימת מוצרי הצעצועים והמזון ותעריפיהם

 

 יתרת העמ' הושארה ריקה במתכוון.

תיאור על ידי נותן השירותים בהתאם להצעתו. על נותן השירותים לפרט את נספח זה יושלם 

 .המוצעים על ידו המוצרים ומחירי המוצריםהדוכנים, 



 'בנספח 

 אישור קיום ביטוחים

 לאישור יועץ הביטוח של המועצה

 )דוכני צעצועים מזון ומשקאות(

 

 

 לכבוד:

 המועצה המקומית קריית עקרון

 , קריית עקרון44רח' הרצל 

 "(מזמיןה)להלן: "

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

שלישי "( פוליסות ביטוח צד הזכיין)להלן: "___________ _____________________ ח.פ.

וחבות מעבידים אשר כוללת את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם המוצאות על ידינו 

 "(.העבודותלמפעיל דוכן צעצועים, מזון ומשקאות והמתייחסת לעבודות נשוא החוזה )להלן: "

 

 הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים. מתנאי ביטתנאי הכיסוי לא יפחתו 

 

אחריותו של הזכיין, הרשות, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני  הפוליסות כוללות כיסוי

 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

  500,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 $   לתקופה.  $500,000   לאירוע ולא פחות מסכום של 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:



בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הזכיין  .1.1

 ייחשב כצד שלישי.

 מורחבת לכסות הרעלה במזון או משקה המסופק ע"י הזכיין. הפוליסה .1.2

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו  .1.3

 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הזכיין. .1.4

 ות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' .כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חב .1.5

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .1.6

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות  .1.7

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________ :ביטוח חבות מעבידים .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 

$  לאירוע אחד   5,000,000.-$  לתובע ולסך של   1,500,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12ולתקופת ביטוח של 

 זה חלות ההוראות הבאות:על פרק 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1

הביטוח חל על כל עובד של הזכיין, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין  .2.2

 אם קיבל שכר מהזכיין ובין אם לאו.

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .2.3

 . בזדון

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .3

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הזכיין אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .3.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה  .3.2

של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים 

 קבלני משנה שלה.ו



הביטוחים שערך הזכיין כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .3.3

לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 )שישים( יום מראש.  60כוונתו לעשות כן, לפחות 

חריג או הוראה  בכל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל .3.4

המפקיעים או המגבילים את  -למעט תביעות המוגשות נגד הזכיין לבדו  -בפוליסה 

הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק בגין, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים 

סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, הרעלה במזון או במשקה, קבלנים, 

 ודות נוער. קבלני משנה ועובדיהם, עב

כל הביטוחים שערך הזכיין בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .3.5

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור 

 לעבודות.

בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו כל הביטוחים שערך הזכיין  .3.6

זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא 

אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר ראש הרשות ו/או גזבר הרשות ו/או 

 הממונה על הביטוחים ברשות

הוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה כל הוראה בביטוחים שערך הזכיין בהתאם ל .3.7

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 

ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס 

לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים 

תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות לפי 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

הזכיין התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  .3.8

כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות השתתפויות עצמיות ככל שתידרשנה. 

 ל הזכיין.הפוליסות תחולנה ע

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

 

 

_______________ _________ _______________ _______________ 



 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

  



 'גנספח 

 ………………………………………בנק 

 ערבות בנקאית

  המועצה המקומית קריית עקרוןלכבוד: 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________

להעמדת והפעלת דוני  להסכם"( בקשר המבקשעל פי בקשת _________________ )להלן: " .1

על פי ההסכם,  מזמיןצעצועים ומזון בין המבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי ה

עשרת אלפים )במילים:  ש"ח 00001,סכום עד לסך של הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל 

הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי ש"ח( בלבד, בתוספת 

"(, בין מדד שהיה ידוע במועד החתימה על המדדת לסטטיסטיקה )להלן: "מרכזיהלשכה ה

סכום " ההסכם )______ נקודות( לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן:

 "(.  ערבות

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10נו תוך סכום הערבות ישולם לכם על ידי .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם מזמיןו/או  גזבר ה מזמיןבכתב, חתומה על ידי ראש ה

כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.

 ערבות זה.  לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב .3

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  15/5/22תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

 ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.נ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה מהמועד ה

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 _______________________בנק 

 סניף  ______________________

 

 


