מרס 2019

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הסעות לשופטי כדורגל באיגוד השופטים מס' 3/19 -
פרק א' :הוראות כלליות
ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות") מבקשת לקבל בזאת הצעות למתן
שירותי הסעות לשופטי הכדורגל בישראל בליגות השונות ( להלן" :שופטי הכדורגל")
באזור חיפה והצפון ,נתניה והשרון ,תל אביב והמרכז ,ירושלים וסביבתה ובאר שבע
והדרום מיעד האיסוף למקום המשחק ובחזרה ,לרבות בשבת ובחג לפי תנאי ההצעה,
הסכם ההתקשרות והנספחים ("ההזמנה").
ההצעה תוגש על גבי טופס הצעת המציע המצורף כנספח א להזמנה זו .מציע המגיש הצעה
ליותר מאזור אחד ייעשה זאת בטופס נפרד ,כך שלגבי כל אזור תוגש הצעה בטופס הצעה
אחר.
הזוכה שיבחר יעניק באמצעות עובדיו ונהגים מטעמו שירותי הסעות לאזורים בהם זכה,
בהתאם לקבוע בחוזה שיחתם בין הזוכה לבין ההתאחדות.
המציע יפעל בהתאם לדרישות המפורטות המופיעות בנספחים של הזמנה זו (לרבות החוזה
המצורף).

הגדרות
" .1משתתף" – יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד
להגשת הצעות.
" .2מציע" -יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד ,לפי
תנאי הזמנה זו.
" .3זוכה" -המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.
מסמכי ההזמנה
 .4המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה מהווים את "ההזמנה":

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הוראות ותנאי ההזמנה – מסמך זה;
נספח א' להזמנה -טופס הצעת המציע;
נספח ב' להזמנה -ערבות בנקאית;
נספח ג' להזמנה -הסכם ההתקשרות ונספחיו;
נספח א' להסכם -ערבות ביצוע ;
נספח ב' להסכם -אישורי ביטוח ;
כל מסמך או תוספת או הבהרה להזמנה שיוצאו במהלך הליכי ההזמנה ויהוו חלק
בלתי נפרד מההזמנה;

 .5ההתאחדות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתקן או לשנות את
המסמכים הנ"ל .המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם
לשינויים ,כאמור.
הסברים והבהרות
 .6תמורת סכום של  , 1,000שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף ,יקבל כל מציע ו/או
משתתף שני עותקים של הזמנה זו .רכישת מסמכי ההזמנה הינה תנאי להשתתפות
בהליך.
 .7היה וימצא משתתף במסמכי ההזמנה סתירה ,שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה
לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך
בכתב להתאחדות ,לפחות  14ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות באמצעות
דוא"ל  .kikia@football.org.ilתשובות או הבהרות תשלחנה במידת הצורך בכתב
לכל המשתתפים ו/או המציעים האחרים בהזמנה ,כאשר על כל משתתף לצרף את
התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהם .יודגש ,כי רק תשובות ,הבהרות ,או החלטות
שתשלחנה בכתב לכל המשתתפים תחייבנה את ההתאחדות .אין ההתאחדות
אחראית לכל פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה.
 .8בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי
ההתאחדות.
 .9כל שינוי ,השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות
לגביהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .10הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה ,רשאית ההתאחדות שלא
לדון בה כלל.
 .11פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים.
מובהר כי חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב 1992 -והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה,
אינם חלים על ההתאחדות ועל הליך זה .גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח
"מכרז" הדבר נעשה למען הנוחיות בלבד.

 .12ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה ,או חלקה לגבי
אזורים מסוימים ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .13אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לחתום על החוזה לא תהיה
למשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא ,למעט החזרת הערבות הבנקאית.
 .14ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו
הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.
 .15הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם
עם הזוכה/ים תהא של בית המשפט המוסמך בתל אביב.
ההצעה
 .16הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ללא מע"מ ,בשני עותקים של חוברת מסמכי
ההזמנה בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח א' להזמנה.
 .17הצעות המחירים מתייחסות לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש
לבצע על פי כל מסמכי ההזמנה.
 .18חובה על המציע למלא הצעת מחיר בטופס הצעת מחיר .כל שינוי או הסתייגות בתנאי
ההזמנה או בהצעה עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .19המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים
נשוא הזמנה זו בהתאם למפורט בחוזה  ,המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר
למחיר שיקבע בהצעתו.
הגשת ההצעות
 .20בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל ,ואת תנאי ההזמנה,
לרבות דרישות החלות על המשתתפים ו/או המציעים ו/או הזוכה ,וכי הוא מסכים לכל
תנאי ההזמנה ,על כל מרכיביה ,חלקיה ונספחיה ,וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל
טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה ,חלקיה
ונספחיה.
 .21המבקש להשתתף יגיש הצעתו ,לרבות הערבות ויתר האישורים והמסמכים ,כשהיא מלאה
וכאשר כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע ובצירוף חותמת בשולי כל עמוד ,למשרד
מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג ,דרך אבא הלל  ,299רמת גן ,במסירה ידנית ,לא
יאוחר מיום  ,30.4.2019עד השעה  .14:00ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,וכנגדה יינתן על
ידי ההתאחדות אישור קבלה .לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר .אחד משני
העותקים הנ"ל יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת עו"ד עם אישור
נאמן למקור.
 .22ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור ,וכל מועד אחר בהליכי הבחירה ,בכל שלב,
לפי שיקול דעתה.

 .23לאחר מועד ההגשה ,כאמור ,יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר
תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.
 .24פתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע
בתקנון ההתאחדות.
 .25במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו ,בין היתר ,מספר המעטפות
שנמצאו בתיבה/בכספת ,תכולתן ,זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע ,לפי העניין.
 .26ההצעה ,על כל חלקיה (כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו) תוגש בשני עותקים ,חתומה
בשולי כל עמוד ,כאמור לעיל ,על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.
 .27ההצעה תוגש עם כל המסמכים הנדרשים בהזמנה כולל הערבות הבנקאית (ומסמכים
נוספים אם יצורפו) ,יהיו על שם המשתתף בהזמנה בלבד.
להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים:
 .28תעודת התאגדות /עוסק מורשה.
 .29אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים
על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976
 .30רישיון לניהול עסק וכל האישורים וההיתרים הדרושים ,על פי כל דין ,לצורך ניהול תחנת
מוניות או חברת הסעות ,ולביצוע הסעות בשכר.
 .31אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות המנהלים,
בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.
 .32אישור על כך שהמציע הוא בעלים של תחנת מוניות או חברת הסעות ,העומד בכל דרישות
החוק ,לרבות אם נדרש קצין רכב ,ושעומדים לרשותו לפחות  10כלי רכב להסעת נוסעים
מדגמים משנת הייצור הנוכחית או עד  4השנים הקודמות לה שהם במצב טוב נקי ותקין ועם
מערכת מיזוג אויר תקינה" .כלי רכב" -מונית/רכב עם מקומות להסעת עד חמישה נוסעים
ועד שבעה נוסעים ,כולל הנהג.
 .33אישורים והמלצות (או פרטי התקשרות של המוסדות להם ניתן השירות) בדבר ניסיון קודם
בביצוע שירותי הסעות ל 3 -מוסדות לפחות.
 .34רשימת הנהגים מטעם המציע ,כולל מספר ת.ז ,.כאשר ההתאחדות תהא רשאית לדרוש
הצהרה בדבר העדר עבר פלילי.
 .35רשימה של כלי הרכב עם מספרי הרישוי באמצעותם יבוצעו ההסעות ואישור על כך שכל כלי
הרכב ברשימה מבוטחים בביטוח חובה.
 .36הסבר מפורט במכתב לוואי על דרך ושיטת ארגון ההסעות המוצעת ע"י המציע ,כושר
התארגנותו ,סניפים ומשרדים במקומות שונים באזור אליו מוגשת ההצעה (אם ישנם).

 .37פרוט הצעת המחירים ,על פי הקריטריונים הבאים:
 .1מרחק בק"מ – סכום בשקלים חדשים עבור כל ק"מ.
 .2זמן המתנה לשופטים במגרש-סכום בשקלים חדשים עבור כל שעה.
 .3תוספת בגין נהיגה בשבתות ובחגים ובשעות לילה.
המחירים בהצעה לא יכללו מע"מ.
ערבות בנקאית
 .38להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים
לצרכן לטובת ההתאחדות בסכום המפורט להלן בהתאם למספר האזורים אליהם
תתייחס הצעתו של המציע:
ככל וההצעה של המציע היא למתן שירותי הסעות לאזור אחד בלבד תצורף ערבות
בסך של ( ₪ 6,000ששת אלפים שקלים חדשים) .בהצעה עבור יותר מאזור אחד,
יש להוסיף לסכום הערבות סך של  ₪ 6,000בעד כל אזור נוסף (לדוגמא :אם
מוגשת הצעה לחמישה אזורים ,סך הערבות תהא בסכום של .)₪ 30,000
 .39ערבות זו תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .40היה ותודיע ההתאחדות למציע ,על זכיית הצעתו ,תחייב ההצעה את המציע עד
לחתימת החוזה עמו וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף
הערבות בהתאם ,עד למועד חתימת החוזה.
 .41מציע שהצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות,
כאמור לעיל ו/או לא יחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך ,רשאית ההתאחדות
לחלט את סכום הערבות שנמסרה לטובתה ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים
נוספים .כמו כן ,תהיה התאחדות רשאית לבטל את זכייתו.
שיקולי ההתאחדות
 .42ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא
וההתאחדות רשאית לאשר התקשרות ,לדחותה ,להתנותה בתנאים ,לבקש לערוך
פניות נוספות לקבלת הצעות ,להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או
מציעים כלהם ,לא לבחור בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות זוכות ,אף
באותו אזור ,תוך פיצול השירותים בין מציעים שונים ,לבחור רק בחלק מהצעה
כלשהי ,לרבות הצעתנו ,ולקבל כל החלטה אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא
שיהא עליה לנמק החלטותיה.
 .43בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון ,בין היתר (אך לא רק)  ,כשרו של המציע,
ניסיונו ,יכולתו הארגונית והכלכלית ,הצעת המחיר ,טיב הרכבים והנהגים העומדים
לרשותו ,וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שההתאחדות תמצא לנכון.
דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

 .44ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,או עם אחדים מהם ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,על פי שיקול דעתה.
 .45מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך
המשא ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות ,אך הוא רשאי להוסיף,
להבהיר ולשפר את הצעתו ,בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.
 .46במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים ,כאמור ,תנהל ההתאחדות פרוטוקול
אשר יתעד את עיקרי הדברים.
החלטה על הזוכה וחתימת ההסכם
 .47ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך למציעים .הודעה כאמור תחייב
את ההתאחדות רק אם תישלח למציעים שהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם
ההתאחדות.
 .48הזוכה יחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח המצ"ב כנספח ג' להזמנה ,בתוספת הפרטים
הרלוונטיים אשר יוספו על ידי ההתאחדות (שם הזוכה ,התמורה וכו') ,בהתאם
להצעת הזוכה וזאת תוך  7ימים מהיום שיומצא לו החוזה על ידי ההתאחדות.
 .49עם החתימה על החוזה ,וכתנאי לחתימתו ,יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה.
 .50מציע שיזכה בהצעה ולא יחתום על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך ,הדבר שקול
להפרתו .במקרה כזה תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו של המציע ,ולחלט
את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעתו ,כולה או חלקה ,כל זאת ,מבלי שיהיה
בכך כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לה
כתוצאה מההפרה.
פרק ב' :מהות ההזמנה
 .51נשוא הזמנה זו הינו ,כאמור ,מתן שירותי הסעות לשופטי הכדורגל השופטים
במשחקים בליגות השונות בחמשת האזורים המפורטים להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

באזור חיפה והצפון
נתניה והשרון,
תל אביב והמרכז
ירושלים וסביבתה
באר שבע והדרום

 .52בזכייה ,ההתאחדות אינה מתחייבת למספר מינימלי כלשהו של הסעות ,ואין היא
מתחייבת כי כל השופטים באזור בו זכה המציע ישתמשו בשירותיו.

 .53מבלי לגרוע מהאמור בפרטי ובתנאי החוזה שיחתם עם הזוכה ,להלן תאור השירות
שידרש מהזוכה:
ארגון מערך ההסעות של שופטי הכדורגל
 .54לאחר שיקבעו שיבוצי השופטים למשחקים (בדר"כ השיבוצים נערכים ביום שלישי)
יקבל הזוכה מאיגוד השופטים ו/או באמצעות מנהל האזור שוברים עם שמות
השופטים ,כתובות ומס' טלפון אשר שובצו למשחקים השונים על ידי ההתאחדות
לכדורגל ו/או אגוד השופטים ואשר נזקקים להסעה .מובהר ,כי השובר יכלול את
חישוב הק"מ ליעד הנסיעה וחישוב זה הוא המחייב ולפיו תשולם התמורה לזוכה.
 .55אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למסור את השוברים
כולם ו/או חלקם במועד מאוחר יותר במהלך השבוע.
 .56לא תתבצע נסיעה ללא שובר מאושר מנציג איגוד השופטים.
 .57בתום הנסיעה על הנהג מטעם הזוכה להחתים את השופט האחרון שירד מהרכב על
השובר.
 .58על הזוכה לארגן ,בתאום עם אגוד השופטים ומנהל האזור/משבץ האזור ,את מערך
ההסעות של שופטי הכדורגל ,תוך התחשבות ביעד האיסוף של השופטים השונים
ובמיקום המגרש בו הינם מיועדים לשפוט ,לרבות צוותים של שלישיות ו/או רביעיות
שופטים למשחק מסוים במסגרת הסעה אחת ולעיתים שתי שלישיות למשחקים
סמוכים במגרשים בהסעה אחת.
 .59על הזוכה להיות ערוך לתאם עם השופטים השונים את מקום ומועד ההסעה.
 .60על הזוכה להיערך ארגונית לביצוע ההסעות באמצעות כלי הרכב והנהגים מטעמו.
ביצוע ההסעות
 .61על הזוכה לבצע בקפדנות וביעילות את כל ההסעות הדרושות ,על מנת לגרום לכך כי
כל השופטים שיבקשו לעשות כן יוכלו להגיע במועד למגרשים השונים ( 90דקות
לפחות לפני תחילת מועד המשחק או בהתאם להנחיות איגוד השופטים) .מובהר
בזאת כי התחייבות זו הינה יסודית והינה מעיקרי החוזה שיחתם עם הקבלן ,כאשר
על כל הפרה יחויב הקבלן בתשלום פיצויים ו/או הוצאות .כמו כן תהא ההתאחדות
רשאית להפסיק את ההסכם עם הקבלן.
 .62על הזוכה לוודא ,בתאום עם אגוד השופטים ,כי כלי הרכב והנהגים ימתינו במגרשים
עד לאחר סיום המשחקים.
 .63על הזוכה לבצע את הסעת השופטים ממגרשי הכדורגל לנקודת ההורדה מיד
לכשיתאפשר הדבר לאחר סיום המשחקים.
 .64הזוכה מתחייב כי הסעות שופטי הכדורגל ייעשו בהתחשב בנקודות האיסוף וההורדה
ומיקום המגרש כך שהנסיעה תהיה הקצרה ו/או המהירה ביותר ובהתאם להוראות
מנהל האזור/משבץ האזורים.

 .65מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה שיחתם עם הזוכה ,מובהר בזאת כי על הזוכה
למלא בקפדנות אחר כל הוראות ההתאחדות ו/או אגוד השופטים בכל הנוגע
לארגון ,ביצוע ופיקוח מערך ההסעות.
פיקוח על ביצוע ההסעות
 .66על הזוכה לרכז את הנתונים הכרוכים בביצוע ההסעות ,ולוודא את ביצוען התקין של
המטלות המוטלות עליו.
 .67על הזוכה להבטיח כעתודה רכבים ונהגים נוספים ,למקרה של תקלות.
 .68מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה מובהר בזאת כי על הזוכה לדאוג
לקבלת רישיונות והיתרים כדין ובתוקף במשך כל תקופת ההסכם ,בכל הקשור לניהול
תחנת מוניות/חברת הסעות ולביצוע הסעות בשכר ,לרבות רישוי הרכבים המיועדים
להסעה ,רישוי הנהגים ,פוליסות ביטוח תקפות לרכבים ו/או לנהגים ,וכו' ,וכל
האחריות לכל נזק שיגרם לכלי הרכב ו/או לנוסעים תחול עליו בלבד.
 .69הזוכה מתחייב כי כל הנסיעות יבוצעו רק על ידי הנהגים וברכבים המצויינים
ברשימות שנמסרו להתאחדות ושכל הרכבים יהיו מבוטחים בביטוח חובה לאורך כל
תקופת ההתקשרות ובעת מתן השירותים.
תמורה
 .70בתמורה לביצוע ההסעות ,יקבל הזוכה מההתאחדות את התשלומים בגין כל חודש,
על פי חשבונות מאושרים שיוגשו על ידיו .החשבונות המאושרים ישולמו בתנאי שוטף
 60 +יום מיום הגשתם.
 .71חישוב התמורה שתשולם לזוכה תהיה בהתאם לקריטריונים שפורטו בהצעה ועל
בסיס ההצעה שהוגשה על ידי הזוכה ו/או על פי כל הסכמה שתושג עם הזוכה במו"מ
לאחר הגשת ההצעה כאשר מודגש בזאת כי ההתאחדות תהא רשאית לבחור בכל
מקרה את האלטרנטיבה הנוחה לה ,על פי שיקול דעתה.
 .72למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה שיקבל הזוכה תתייחס אך ורק להסעות
שבוצעו בפועל ,על פי הקריטריונים שפורטו לעיל ,וזאת ללא כל קשר לכמות הנוסעים
אשר ישתמ שו בפועל בהסעות ו/או לציוד שעמו יגיעו .עוד מובהר ,למען הסר ומנוע
ספק ,כי חישוב השעות ו/או המרחק בק"מ בכל הסעה והסעה ,יעשה החל מנקודת
האיסוף של השופט הראשון אותו יאסוף הרכב ,ללא כל קשר למקום וזמני יציאתו
של רכב האיסוף ועד לנקודת ההורדה של השופט האחרון ולא תשולם תמורה נוספת.
ההתאחדות תיקבע נוהלי וסדרי אישור ההסעות ע"י השופטים ,כאשר כל פרטי
ההסעה (שעות ,יעדים ,המתנה וכו') יאושרו ע"י השופטים וישמשו אסמכתא לאישור
החשבונות.
 .73הזוכה מצהיר כי ידוע לו שההתאחדות מפעילה תוכנת מחשב לשם ארגון מערך
ההסעות של שופטי הכדורגל וכי חישובי מרחקי הנסיעה ייעשה באמצעות תוכנה זו
ויצויין בשובר והוא המרחק שיחייב את ההתאחדות בחישוב התמורה .כמו כן ידוע
לזוכה כי זמן המתנה לשופטי הכדורגל במגרשים הינו כ –  3שעות למשחק בודד וכ-
 5שעות לשני משחקים רצופים.

בטחונות
 .74להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה ,ימציא הזוכה להתאחדות עם חתימת החוזה
ערבות בנקאית ,בלתי מותנת ,צמודה למדד המחירים לצרכן בסכום התואם למספר
האזורים בהם זכה הקבלן .אם זכה באזור אחד ימציא ערבות בסך של ( ₪ 6,000ששת
אלפים שקלים חדשים) .אם זכה ביותר מאזור אחד ,יוסיף סך של  ₪ 6,000לסכום
הערבות בעד כל אזור נוסף (לדוגמא :אם זכה בחמישה אזורים ,סכום הערבות יהיה
בסך של  .)₪ 30,000הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך כל תקופת ההסכם או בתקופת
ההסכם המוארכת לפי העניין ועד ל 90 -יום לאחר תום ההסכם .ההתאחדות תהא
רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .75ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,בכל מקרה בו יפר
הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות,
איחורים וכו' בביצוע ההסעות.
תקופת ההתקשרות
 .76החוזה שיחתם עם הזוכה יהיה לתקופה של שלוש שנים ,אשר עם סיומה להתאחדות
שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה
נוספת ,בת  24חודשים (להלן" :תקופת האופציה")( ,סה"כ ההתקשרות יכולה להיות
עד לתקופה של  5שנים) ובלבד שתודיע על רצונה זה לזוכה בכתב לפחות  30ימים לפני
תום תקופת ההתקשרות.

טופס ההצעה – נספח א'
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
אצטדיון רמת-גן
רח' אבא הלל סילבר 299
רמת-גן
א.ג.נ,.
הנדון :הצעה להסעת שופטי כדורגל באזור ______________
אנו הח"מ _______________מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם ,הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור בהם.
הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהוא חתום על ידינו.
 .2הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן:
א .תושבי ישראל.
ב.

אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -

ג .מצ"ב אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.
ד .אנו מאשרים שאנו בעלים של תחנת מוניות/חברת הסעות (יש לסמן
בעיגול)העומדים בכל דרישות החוק ,לרבות אם נדרש קצין רכב ,ושעומדים
לרשותו לפחות  10כלי רכב להסעת נוסעים מדגמים משנת הייצור הנוכחית או עד
 4השנים הקודמות לה שהם במצב טוב נקי ותקין ועם מערכת מיזוג אויר תקינה.
"כלי רכב" -מונית/רכב עם מקומות להסעת עד חמישה נוסעים ועד שבעה נוסעים,
כולל הנהג.
ה .אנו בעלי הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ההסעות והננו מצרפים בזאת
אישורים והמלצות בדבר ניסיון קודם מ –  3מוסדות לפחות (או פרטי התקשרות
של המוסדות להם ניתן השירות).
ו .מצ"ב רשימת הנהגים מטעם המציע ,כולל מספר ת.ז ורשימה של כלי הרכב עם
מספרי הרישוי בהם יתנו השירותים.
ז .אנו מתחייבים ומאשרים שכל כלי הרכב ברשימה מבוטחים בביטוח חובה.
ח .פירוט סניפים ומשרדים במקומות שונים ובאזור אליו מוגשת ההצעה (אם ישנם).

ט .ברשותנו כל האישורים וההיתרים הדרושים ,על פי כל דין ,לצורך ניהול תחנת
מוניות או חברת הסעות וביצוע הסעות בשכר.
י .מצ"ב האישורים ופרטי תחנת המוניות/חברת ההסעות.
יא .רצ"ב ערבות בנקאית בסך של________  ₪כנדרש בתנאי ההזמנה.
יב .רצ"ב קבלה על רכישת מסמכי ההזמנה.
יג .אנו מתחייבים ליתן את השירותים באמצעות הרכבים והנהגים ברשימה שצורפה
בלבד.
.3

להלן פרוט המחירים ,על פי הקריטריונים הבאים:
א .מרחק בק"מ _________  ₪לק"מ.
ב .זמן המתנה __________  ₪לשעה.
ג .תוספת בגין נהיגה בשבתות ובחגים ובשעות לילה ________ .₪

.4
מס'

1
2
3
4
5
6
7
8
9

סוג הרכב (מונית/רכב
עם  5או  7מקומות
ישיבה ,כולל הנהג)

שנת יצור

שם יצרן
הרכב

מס' רישוי

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

שם נהג

ת.ז.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ולראיה באנו על החתום:
_________________
המציע
_________________
ח.פ/ת.ז/ע.מ/ע.ר
_________________________________
כתובת ומס' טלפון
_________________________________
דוא"ל
___________________
חתימת המציע +חותמת
________________
תאריך
אני הח"מ עו"ד ________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה ________________
מחייבת את המציע בהצעה זו.

_____________________
חתימת עו"ד

נספח ב' -ערבות הזמנה
תאריך__________

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________
.1

.2
.3
.4
.5
.6

על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של __________ ש"ח (_________ אלף שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן")
בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר עם הצעת המבקש
להזמנה למתן שירותי הסעות לשופטי כדורגל באיגוד השופטים מס' 3/19 -וזאת בתנאים שיפורטו
להלן:
(א) אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,
מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
(ב) אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה
שהיא ,מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או
מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי
שהוא .לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים
בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.
הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש
הערבות או כל חלק הימנה ,הכל לפי העניין.
מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על
ידינו.
התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.
ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.
תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה
להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל.
בכבוד רב,
בנק ____________

נספח ג'

הסכם
שנערך ונחתם ברמת גן ביום ____ בחודש ____ שנת ______
ב י ן:

ההתאחדות לכדורגל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-0001717
מרחוב אבא הלל  ,299רמת גן
להלן " -ההתאחדות",

ו ב י ן:

___________ ת.ז__________________.
___________ ת.ז__________________.
מ______________________________ -
להלן " -הקבלן"

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

וההתאחדות פרסמה הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי הסעות לשופטי כדורגל ,כמפורט
בהסכם זה;

והואיל:

והקבלן הינו בעלים של תחנת מוניות או חברת הסעות ועוסק במתן שירותי הסעות והגיש
הצעתו למתן שירותי ההסעות לשופטי הכדורגל;

והואיל:

וההתאחדות קיבלה את הצעת הקבלן כעצה הזוכה והחליטה להתקשר עמו לספק את
ההסעות לשופטי הכדורגל לאזור _________________ ובתנאים לפי הסכם זה
("השירותים") ;
אי לכך הוצהר ,הותנה ההסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא

.1.1

המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו:
נספח א' -ערבות בנקאית.
נספח ב'-אישורי ביטוח.

.1.2

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ואינם חלק מההסכם.

.1.3

למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור בהסכם זה משום התחייבות ההתאחדות
להזמין מהקבלן מספר הסעות מינימלי ,וכי אין ההתאחדות מתחייבת כי כל
השופטים באזור ישתמשו בשירותיו של הקבלן .הזמנת שירותי ההסעות תיעשנה על
ידי ההתאחדות ובהתאם לצרכיה ועפ"י שקול דעתה הבלעדי.

.1.4

כמו כן ,ההתאחדות רשאית על פי הנסיבות ,לשנות ו/או לבטל בכל עת את הזמנת
שירותי ההסעות ,על פי שיקול דעתה ,ובמקרה כזה לא תשולם לקבלן כל תוספת
שהיא.

.1.5

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,מאחר וההתאחדות מקבלת במקביל ממספר
קבלנים הנותנים להתאחדות שירותי הסעות לשופטי הכדורגל כאמור הסכם זה,
מצהיר הקבלן כי ידוע לו שההתאחדות בלבד ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,היא זו
שתחליט לגבי אופן חלוקת השירותים בין מספר הקבלנים ,הכל בהתאם לצרכיה.

 .2הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

.2.1

הוא בעל הכישורים ,הניסיון והאמצעים הדרושים למתן השירות ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,לרבות כלי הרכב המתאימים ,הציוד וכח אדם מקצועי ומיומן.

.2.2

ברשותו וברשות עובדיו ו/או הנהגים מטעמו כל הרישיונות והאישורים הדרושים על
פי דין לצורך מתן השירותים המפורטים והנדרשים בהזמנה ובהסכם זה.

.2.3

הוא בעלים של תחנת מוניות או חברת הסעות העומדת בכל דרישות החוק ,לרבות
אם נדרש קצין רכב ואישור לביצוע הסעות בשכר.

.2.4

יש לו הכשר משפטי והיכולת ,לרבות היכולות הכספית והאמצעים לעמוד בכל
התחייבויותיו הקשורות בהסכם זה.

.2.5

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שההתאחדות התקשרה ו/או עשויה להתקשר במקביל,
בהסכמים לקבלת השירותים ,עם קבלנים נוספים אשר הגישו הצעות לביצוע
השירותים וזכו ,וכי אין בהסכם זה כדי להקנות לקבלן זכות בלעדית לביצוע
השירותים.

 .3התחייבות הקבלן
הקבלן מתחייב כלהלן:

.3.1

להמציא אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי
חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -

.3.2

להמציא אישור ניכוי מס במקור שהוצא על ידי פקיד שומה ,עם צוין סוג העיסוק
ושיעור המס שיש לנכות.

.3.3

ברשות הקבלן יהיו במשך כל תקופת ההסכם לפחות  10כלי רכב זמינים להסעת
נוסעים מדגמים משנת הייצור הנוכחית או עד  4השנים הקודמות לה שהם במצב
טוב נקי ותקין ועם מערכת מיזוג אויר תקינה" .כלי רכב" -מונית עם מקומות
להסעת עד חמישה נוסעים ועד שבעה נוסעים ,כולל הנהג .הקבלן מתחייב כי
ההסעות יבוצעו באמצעות כלי רכב האלו.

.3.4

להחזיק כעתודה רכבים ונהגים נוספים לאלה שישובצו במהלך ההסעות ,למקרה של
תקלות ,ולהפעיל עתודה זו במידת הצורך.

.3.5

להעביר את רשימת הנהגים מטעם הקבלן כולל מספר ת.ז ,.כאשר ההתאחדות תהא
רשאית לדרוש הצהרה בדבר העדר עבר פלילי .להעביר במשך תקופת ההסכם
רשימה מעודכנת של הנהגים לבקשת ההתאחדות.

.3.6

יהיה לו במשך כל תקופת ההסכם והוא ימציא להתאחדות את כל האישורים
הדרושים על פי כל דין לביצוע הסעות בשכר.

.3.7

הנסיעות יבוצעו רק על ידי הנהגים וברכבים המצויניים ברשימות שנמסרו
להתאחדות שהם במצב טוב נקי ותקין ,ושכל הרכבים יהיו מבוטחים בביטוח חובה
לאורך כל תקופת ההתקשרות ובעת מתן השירותים.

.3.8

ככל ויערכו שינויים ברכבים לפי הרשימות שנמסרו להתאחדות ,על הקבלן לשלוח
להתאחדות רשימות חדשות ומעודכנות.

.3.9

לבצע את השירות במסירות ובנאמנות ,על פי דרישות ההתאחדות.

.3.10

למלא בקפדנות אחר הוראות ההתאחדות ו/או אגוד השופטים בכל הנוגע
לארגון ,ביצוע ופיקוח על הסעות השופטים.

ארגון מערך ההסעות של שופטי הכדורגל

.3.11

לאחר שיקבעו שיבוצי השופטים למשחקים (בדר"כ השיבוצים נערכים ביום שלישי)
יקבל הקבלן מאיגוד השופטים ו/או באמצעות מנהל האזור שוברים עם שמות
השופטים ,כתובות ומס' טלפון אשר שובצו למשחקים השונים על ידי ההתאחדות
לכדורגל ו/או אגוד השופטים ואשר נזקקים להסעה .מובהר ,כי ה שובר יכלול את
חישוב הק"מ ליעד הנסיעה וחישוב זה הוא המחייב ולפיו תשולם התמורה לזוכה.

.3.12

אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למסור את השוברים כולם ו/או
חלקם במועד מאוחר יותר במהלך השבוע.

.3.13

לא תתבצע נסיעה ללא שובר מאושר מנציג איגוד השופטים.

.3.14

בתום הנסיעה על הנהג מטעם הקבלן להחתים את השופט האחרון שירד מהרכב על
השובר.

.3.15

על הקבלן לארגן ,בתאום עם אגוד השופטים ומנהל האזור/משבץ האזור ,את מערך
ההסעות של שופטי הכדורגל ,תוך התחשבות ביעד האיסוף של השופטים השונים
ובמיקום המגרש בו הינם מיועדים לשפוט ,לרבות צוותים של שלישיות ו/או רביעיות
שופטים למשחק מסוים במסגרת הסעה אחת ולעיתים שתי שלישיות למשחקים
סמוכים במגרשים בהסעה אחת.

.3.16

על הקבלן להיות ערוך לתאם עם השופטים השונים את מקום ומועד ההסעה.

.3.17

על הקבלן להיערך ארגונית לביצוע ההסעות באמצעות כלי הרכב והנהגים מטעמו.

ביצוע ההסעות

.3.18

לבצע בקפדנות וביעילות את כל ההסעות הדרושות ,על מנת לגרום לכך כי כל
השופטים שיבקשו לעשות כן יוכלו להגיע במועד למגרשים השונים( 90דקות לפחות
לפני תחילת מועד המשחק או בהתאם להנחיות איגוד השופטים) .מובהר בזאת כי
התחייבות זו הינה יסודית והינה מעיקרי החוזה.

.3.19

לוודא בתאום עם אגוד השופטים ,כי כלי הרכב והנהגים ימתינו במגרשים עד לאחר
סיום המשחקים.

.3.20

לבצע את הסעת השופטים ממגרשי הכדורגל לנקודת ההורדה מיד לכשיתאפשר
הדבר לאחר סיום המשחקים.

.3.21

הסעות שופטי הכדורגל ייעשו בהתחשב בנקודות האיסוף וההורדה ומיקום המגרש
כך שהנסיעה תהיה הקצרה ו/או המהירה ביותר ובהתאם להוראות מנהל
האזור/משבץ האזורים.

.3.22

למלא בקפדנות אחר כל הוראות ההתאחדות ו/או אגוד השופטים בכל הנוגע
לארגון ,ביצוע ופיקוח מערך ההסעות.

פיקוח על ביצוע ההסעות

.3.23

לרכז את הנתונים הכרוכים בביצוע ההסעות ,ולוודא את ביצוען התקין של המטלות
המוטלות על הקבלן.

.3.24

להבטיח כעתודה רכבים ונהגים נוספים ,למקרה של תקלות.

 .4תקופת ההתקשרות

.4.1

תקופת ההתקשרות בהסכם הינה לתקופה של  36חודשים מיום_____ועד
יום_____ ("תקופת ההתקשרות").

.4.2

בסיום תקופת ההתקשרות להתאחדות שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספות ,בת  24חודשים (סה"כ
ההתקשרות יכולה להיות עד לתקופה של  5שנים) ובלבד שתודיע על רצונה זה לקבלן
בכתב לפחות  30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ("תקופת האופציה").

.4.3

הוארך ההסכם ,כאמור בסעיף  4.2דלעיל ,יחולו לגבי תקופת האופציה כל התנאים
של הסכם זה ,בשינויים המחויבים.

.4.4

ההתאחדות תהיה רשאית להביא הסכם זה לכדי סיום מידי במקרה של הפרה
יסודית של ההסכם.

.4.5

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,תעמוד להתאחדות הזכות להודיע על ביטולו
של הסכם זה בהודעה מראש של  30יום לקבלן מכל סיבה שהיא ,ולא תהיה לקבלן
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך.

 .5התמורה

.5.1

תמורת מילוי כל התחייבויות הקבלן ,לשביעות רצונה של ההתאחדות ,עפ"י הסכם
זה ,תשלם ההתאחדות לקבלן את הסכומים לפי הקריטריונים כדלקמן:
א .סך של ____ש"ח לכל ק"מ.
ב .סך של ___ש"ח עבור כל שעת המתנה.
ג .תוספת בסך של ____ש"ח בגין נהיגה בשבתות ובחגים או בשעות הלילה.

.5.2

כל המחירים המפורטים בהסכם זה לעיל כוללים מע"מ בשיעור של  17%ויותאמו
לשינוי בשיעור המע"מ ,ככל שיהיה בעתיד.

.5.3

תשלומי ההתאחדות לחברה יבוצעו עפ"י חשבונות שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י
ההתאחדות.

.5.4

ביצוע התשלום יעשה במסגרת תנאי שוטף  60+יום מיום הגשתם ,ובכפוף לאישור
החשבונות ע"י ההתאחדות כנגד חשבונית מס כדין.

.5.5

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה שתשולם לקבלן תתייחס אך ורק להסעות
שבוצעו בפועל ,על פי הקריטריונים שפורטו לעיל ,וזאת ללא כל קשר לכמות
הנוסעים אשר ישתמשו בפועל בהסעות ו/או לציוד שעמו יגיעו .עוד מובהר ,למען

הסר ומנוע ספק ,כי חישוב השעות ו/או המרחק בק"מ בכל הסעה והסעה ,יעשה החל
מנקודת האיסוף של השופט הראשון אותו יאסוף הרכב ,ללא כל קשר למקום וזמני
יציאתו של רכב האיסוף ועד לנקודת ההורדה של השופט האחרון ולא תשולם
תמורה נוספת .ההתאחדות תיקבע נוהלי וסדרי אישור ההסעות ע"י השופטים,
כאשר כל פרטי ההסעה (שעות ,יעדים ,המתנה וכו') יאושרו ע"י השופטים וישמשו
החשבונות.
לאישור
אסמכתא

.5.6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שההתאחדות מפעילה תוכנת מחשב לשם ארגון מערך
ההסעות של שופטי הכדורגל וכי חישובי מרחקי הנסיעה ייעשה באמצעות תוכנה זו
ויצויין בשובר ,והוא המרחק שיחייב את ההתאחדות בחישוב התמורה .כמו כן ,ידוע
לקבלן כי זמן ההמתנה לשופטי הכדורגל במקום המחשר הינו כ 3 -שעות למשחק
בודד וכ 5 -שעות לשני משחקים רצופים.

 .6בטחונות

.6.1

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ,עם חתימת החוזה ,יפקיד הקבלן
בידי ההתאחדות ערבות בנקאית ,בלתי מותנת ,בסכום התואם למספר האזורים בו
זכה הקבלן .לדוגמא אם זכה באזור אחד ימציא ערבות בסך של  6,000ש"ח .על כל
אזור נוסף יוסיף  ₪ 6,000נוספים לסכום הערבות .הערבות תעמוד בתוקפה בכל
משך כל תקופת ההסכם או בתקופת ההסכם המוארכת לפי העניין ועד  90יום לאחר
תום ההסכם .ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי.

.6.2

ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,בכל מקרה בו יפר
הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות,
איחורים וכו' בביצוע ההסעות.

.6.3

במקרה של מימוש הערבות או חלקה יעביר הקבלן להתאחדות תוך  7ימים ערבות
חדשה על מלוא הסכום המפורט לעיל.

 .7רישיונות ,רישוי וביטוח

.7.1

הקבלן מתחייב להמציא להתאחדות אישור על כך כי יש לו את כל האישורים
וההיתרים הדרושים עפ"י דין לניהול תחנת מוניות  /חברת הסעות לרבות אם נדרש
קצין רכב ולצורך ביצוע ההסעות בשכר ומתחייב שהאישורים יהיו תקפים למשך כל
תקופת ההסכם.

.7.2

הקבלן מתחייב שהיו פוליסות ביטוח תקפות ,לכלי הרכב ,לנהגים ולנוסעים ,כולל
בין היתר ביטוח חובה לרבות כיסוי ביטוחי מפורש להסעת נוסעים בשכר ביטוח
מקיף לכלי הרכב אשר יכסה ,כל נזק שייגרם לרכבים ולצד ג במהלך ו/או בקשר עם
ביצוע ההסעות .כל פוליסות הביטוח שהקבלן ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו
ו/או מי בעבורו רוכש ,מחויבת לכלול סעיף המאשר ביטול זכות השיבוב כלפי
ההתאחדות לכדורגל בישראל מנהליה עובדיה וחברי המזכירות .הקבלן ימציא
להתאחדות את אישור הביטוח המצורף כנספח ב' להסכם זה.

.7.3

הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה ו/או
מחדל שלו ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או של מי מטעמו ו/או בעבורו הקשורים ו/או

הנובעים ממתן שירותי ההסעות ,או תוך כדי או עקב מילוי התחייבויות הקבלן על
פי הסכם זה .הקבלן יישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה הנובעים ו/או
הקשורים מכך .בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או
לחיוב כספי כלשהו שהקבלן אחראי עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה הקבלן
ישפה ו/או יפצה את ההתאחדות ,מיד עם דרישה או תביעה כאמור ,לרבות בגין
הוצאות כלשהן ולרבות הוצאות משפטיות.

.7.4

מתוקף כך הקבלן יהא אחראי לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או
נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,לרבות כתוצאה מקלקול ו/או פגם
כלשהו שייגרם לצד שלישי כלשהו ולכל מי שמטעמו לרבות עובדיו ו/או נהגיו ו/או
מי מטעמו ו/או לכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו
ו/או מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות הקבלן כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה
ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה
הנתונים למרותו ו/או מי מטעמו.

.7.5

הקבלן משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא
בקשר לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף,
לגוף ,רכוש או אחר ,לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא ,שייגרם לצד שלישי כלשהו
ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמה לרבות עובדיה ו/או לעובדי הקבלן ו/או לנהגים
ו/או למי מטעם הקבלן וכן לכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי
שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו
בקשר עם מילוי התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ,בין אם נגרמו באקראי ,בין
אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן ,בין אם היו תוצאה של פעולה או
מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

.7.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.3לעיל הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את
ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק שייגרם כאמור
לעיל ,ישיר או עקיף ,או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל דרישה
ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה ,לרבות
הוצאות ,קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן ,והקבלן מתחייב
לשלם כל סכום כאמור ,במקום ההתאחדות מי מטעמה של להתאחדות ו/או למי
מטעמה וכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו להתאחדות ו/או למי מטעמה ,לרבות
הוצאות ושכר טרחת עורך דין .ההתאחדות ו/או מי מטעמה יידעו את הקבלן על כל
דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו להתגונן מפניה.

.7.7

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או
מי מטעמה ,או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה ,לאחראים ,ו/או כדי
לחייבם בפיצויים או אחרת ,בגין כל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או
נזק כנ"ל.

.7.8

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,יבצע האמצעים למניעת נזק או אובדן
לאדם או לרכוש ,במהלך מתן השירותים לרבות נקיטת כל אמצעי הזהירות

והבטיחות הנדרשים לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או הוראות של כל גוף
מוסמך אחר בהתאם למקובל ,ידאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת ,ויעביר לעובדיו
וכל מי שמטעמו ,מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש ,תדריכי וכנסי בטיחות וגהות
בעבודה.

.7.9

ההתאחדות תודיע לקבלן על כל דרישה או תביעה שהוגשה לה או נגדה לאחר שדרישה
או תביעה כזאת תגיע אליה .היתה הדרישה או התביעה בכתב  -תעבירה ההתאחדות
לקבלן.

 .7.10הוגשה תביעה נגד ההתאחדות והקבלן ביחד ו/או לחוד ,הקבלן לא יהא רשאי להדיר,
לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש.
 .8איסור הסבת ההסכם

.8.1

מתן שירותי ההסעות יבוצע על ידי הקבלן באמצעות עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו
בלבד ולא באמצעות כל גוף ו/או אדם אחר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב
מההתאחדות ורק בכלי רכב אשר נכלל ברשימת כלי הרכב שנמסרה מראש
להתאחדות הוצג ביטוח חובה כנדרש להתאחדות ואושר ל ידה.

.8.2

הקבלן אינו רשאי להמחות זכות או חובה מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם ,למסור ו/או
להעביר לאחר את זכויותיו או חלק מהן ,או את החובות הנובעות ממנו.

.8.3

כל מסירה או העברה לאחר שיבצע הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 .8.4זכויותיו של הקבלן לפי ההסכם ומכוחו ,כולם או מקצתן ,אסורות בשיעבוד כלשהו.
 .9מתן השירותים כקבלן עצמאי
מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

.9.1

בין ההתאחדות לבין הקבלן ישררו יחסי מזמין שירות וקבלן נותן שירותים ולא ישררו
יחסי עובד-מעביד בין ההתאחדות לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו.

.9.2

הקבלן רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ויגיש להתאחדות חשבוניות
בגין כל תשלום שיגיע לו מההתאחדות.

.9.3

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן ,יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כקבלן
עצמאי ,וכי עובדי הקבלן ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו שיועסקו ו/או יפעלו מטעם
הקבלן לצרכיו ו/או בקשר לביצוע הסכם זה ,יהיו עובדיו של הקבלן בלבד לכל דבר
ועניין .הקבלן ישלם את שכרם והוצאותיהם ויהיה אחראי כלפיהם וכלפי כל צד ג'
בכל הקשור למתן השירותים להתאחדות.

.9.4

הקבלן נותן את שירותי ההסעות כקבלן עצמאי על פי ההסכם ואין לראות בכל זכות
שניתנה על פי ההסכם להתאחדות ו/או לנציג ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פעל
בשמם ו/או מטעמם לפקח ולהתערב בכל צורה במתן שירותי ההסעות ,להדריך או
להורות לקבלן ולעובדי הקבלן בביצוע מתן השירותים כאמור ,אלא כאמצעי להבטיח
ביצוע הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לקבלן ועובדיו כל זכויות של עובדי
ההתאחדות ,והם לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות
אחרות בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או
סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

.9.5

הקבלן יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו ,לנהגים ו/או
מי מטעמו על פי הסכם זה ,כאמור לעיל ,בביצוע מתן שירותי ההסעות כאמור בהסכם
זה וכי על הקבלן יחולו כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא שמעביד חייב לשלמם
בהתאם לדין ולנוהג ,לרבות תשלומים לביטוח לאומי ,מס מקביל ,דמי מחלה ,ימי
חופשה ,תשלומים לקרן פיצויים או לקרן גמל ויתר הזכויות הסוציאליות ,והוא יהיה
אחראי לכל תביעה של עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו על פי ההסכם.

.9.6

הקבלן ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל
תביעה ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו
שתוגש כלפי ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול
בין הקבלן ובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך .הקבלן יישא בכל נזק שיגרם
להתאחדות עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך
להתגונן בפני ההליכים המשפטיים.

 .10הפרות

.10.1

כל הפרה הקבלן של סעיפים  2,3,6,7,8,9,11אשר לא תוקנה תוך  14ימים מהמועד בו
הודיעה ההתאחדות לחברה על ההפרה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.10.2

מבלי לגרוע מזכאותה של ההתאחדות לסעדים אחרים הקבועים בדין ,היה והקבלן
לא אסף שופט כדורגל שהיה מחויב באיסופו ,ההתאחדות תהיה זכאית מהקבלן
להחזר עלות נסיעתו במונית.

 .11סודיות

.11.1

 .12קיזוז

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור
בהתאחדות ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך מתן השירות במהלך תקופת
ההסכם ובמשך כל זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מידע -לרבות סוד מסחרי של ההתאחדות ,וכן תנאי הסכם זה.

.12.1

הגיע להתאחדות מאת הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או עפ"י כל דין
סכום כלשהו ,לרבות פיצוי בגין אי הסעת שופטים ,תהא רשאית ההתאחדות לקזז
ולנכות אותו מכל סכום המגיע לקבלן מההתאחדות לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים
אחרים ו/או לפי כל עסקה אחרת ו/או עפ"י כל דין.

.12.2

מוסכם ומובהר כי לקבלן לא תהא כל זכות קיזוז מול ההתאחדות בשום דרך.

 .13כללי

.13.1

הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בית המשפט המוסמך
בתל אביב.

.13.2

הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה ,הסכם ,הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים,
ככל שישנם ,והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם
הסכמים ,הסדרים ,הסכמות או הבנות כאמור ,אם וככל שקיימים כאלה.

.13.3

כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה .כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר
על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל .כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו
בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 72
שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________________

______________________

ההתאחדות

הקבלן

נספח א' להסכם – ערבות בנקאית אוטונומית
לכבוד

תאריך__________

ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן 52134
א.ג.נ,.
.1

.2
.3
.4
.5
.6

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________
על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של __________ ש"ח (_________ אלף שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן")
בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש
ושתדרשו מאת המבקש בקשר עם התחייבויות המבקש על פי ההסכם שביניכם למתן שירותי
הסעות לשופטי כדורגל באיגוד השופטים וזאת בתנאים שיפורטו להלן:
(א) אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,
מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
(ב) אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה
שהיא ,מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או
מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי
שהוא .לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים
בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.
הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש
הערבות או כל חלק הימנה ,הכל לפי העניין.
מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על
ידינו.
התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.
ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.
תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה
להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל.

בכבוד רב,
בנק ____________

נספח ב' להסכם-אישור ביטוח

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
רחוב אבא הלל 299
רמת גן
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את הביטוחים
המפורטים להלן על שם ועבור________________ ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי
שפועל עבורו ו/או בשמו (להלן" :הקבלן ") ,בקשר לפעילותם על פי ההסכם (להלן" :ההסכם") שבין
הקבלן לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה (להלן" :המזמין"):

א .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כאמור המושתת על חבות חוקית על פי כל דין ,יהיה בגבול
אחריות שלא יפחת מסך של ( $ 2,000,000מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת בטוח
שנתית.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכסה את חבות הקבלן ו\או עובדיו ו/או נהגיו ו\או מי מטעמו
כלפי המזמין ו\ או מי מטעמו ,לרבות רכושו ,וכלפי כל צד שלישי אחר בגין אובדן ו/או נזק
ו/או הפסד שייגרם להם בין אם לגוף ו/או לרכוש וכל נזק אחר הנובע מכך עקב פעילות כלשהי
הקשורה במישרין או בעקיפין לבצוע שירותי הקבלן ו/או העבודות נשוא ההסכם או בקשר
עמן .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,כלי הרמה,
פריקה וטעינה של כלי רכב ,החלשת משען ,שביתה והשבתה ,שימוש ואחזקה של כלי נשק
ותביעות המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה תכלול סעיף של אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו
בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק
זה על כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו
על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים.
דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
למען הסר ספק ,עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן ואשר בגינם אין הקבלן חייב
לשלם דמי ביטוח לאומי על פי החוק ,ייחשבו כצד שלישי .כמו כן ,רכוש המזמין ו/או מי
מטעמו יחשבו לצד שלישי.
חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות
השיפוי בפוליסה .הביטוח יורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין תביעות של הביטוח
הלאומי נגדו (אם תהיינה).

הביטוח יורחב לכלול כיסוי לחבות הקבלן או מי מטעמה לכל אבדן או נזק לרכוש צד ג כולל
נזק לכלי רכב בסכום של  400אלף דולר מעל הכיסוי הספציפי הניתן בביטוח כלי הרכב
הכסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל בקשר לביצוע העבודה.

הכיסוי כולל חבות עקב שימוש בכלי רכב ,למעט חבות בת שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות
דרכים וחבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לבטוח כלי רכב (עד לגבול האחריות הנקוב בה).
ב .ביטוח חבות מעבידים בגין חובות הקבלן על פי כל דין כלפי כל העובדים ו/או המועסקים
על ידו ומטעמו ,בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של ( $ 1,500,000,מיליון וחמש מאות
אלף דולר ארה"ב) לתובע ו( $ 5,000,000 -חמישה מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת
ביטוח שנתית.
הפוליסה תורחב לכסות את חבותו של המזמין ו/או מי מטעמו במידה ויחשב כמעסיקם או
מעבידם של עובדי הקבלן ומי מטעמה.
הפוליסה לא תכלול כל חריג בדבר שעות עבודה ,פיתיונות ,חומרים רעילים וללא הגבלה בדבר
העסקת נוער כחוק.
ג.

ביטוח רכב  -כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין ,הכולל כיסוי להסעות בשכר בגין נזקי גוף
לרבות תוך כדי ו\ או עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותה או בשימושה של החברה .בנוסף
ובפוליסה נפרדת יחול הביטוח ויכסה אחריות וחבות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' לרבות תוך
כדי ו\או עקב השימוש בכלי רכב ,בסכום שלא יפחת מ ( $ 250,000 -מאתיים חמישים אלף
דולר ארה"ב) ,בגין אירוע אחד.
ביטוח הרכב יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף
שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה ,על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש)
התש"ל .1970 -

 )1פוליסות הביטוח דלעיל תקראנה להלן ביחד" :הביטוח".
 )2הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו וזכות חברת הביטוח לתחלוף (שיבוב) כנגד
המזמין ,מנהליו ,עובדיו ו/או מי מטעמו .שם המבוטח בביטוח יכלול גם את המזמין.
 )3הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ,והוא מהווה
ביטוח ראשוני ומקדמי ,ללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור המזמין ו/או חברות קשורות
שלו וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
 )4הביטוח לא יצומצם ו/או ל א יבוטל אלא אם תימסר על כך הודעה בדואר רשום לידי המזמין
לפחות  60יום מראש.

 )5הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
 )6הננו מאשרים כי זכותו של המזמין עפ"י הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תפגע עקב העדר
רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים.
 )7הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות המוטלות על החברה,
לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי
הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של המזמין ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 )8מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח ביט  2014אלא אם
שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור
לעיל.

__________________
חתימה וחותמת המבטח

______________ __________
תפקיד חותם
שם החותם

_________
תאריך

