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הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקי
כדורגל ושמירה במשרדי ההתאחדות– מס' הזמנה 8/18
פרק א' :הוראות כלליות
 .1ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן
שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות
ושירותי שמירה במשרדי ההתאחדות עפ"י הוראות ההזמנה והחוזה (להלן" :העבודות"
ו/או "השירותים").
 .2המציע שיבחר כזוכה ,יתן להתאחדות את השירותים ,בהתאם להזמנה זו ולחוזה
שיחתם בין הזוכה לבין ההתאחדות.
 .3המציע יפעל בהתאם לדרישות המפורטות המופיעות בהזמנה זו ונספחיה ,ההסכם
ונספחיו.
הגדרות
" .4משתתף" – יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת
הצעות.
" .5מציע" -יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד ,לפי
תנאי הזמנה זו.
" .6זוכה" -המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.
מסמכי ההזמנה
 .7המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה מהווים את "ההזמנה":
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הוראות ותנאי ההזמנה – מסמך זה;
טופס הצעת המציע  -נספח א' להזמנה;
תצהירים -נספח ב' להזמנה;
ערבות בנקאית -נספח ג' להזמנה;
הסכם התקשרות ונספחיו -נספח ד' להזמנה;
ערבות ביצוע -נספח א' להסכם;
אישורי קיום ביטוחים -נספח ב' להסכם;

 .8ההתאחדות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתקן או לשנות את המסמכים
הנ"ל .המשתתפים/המציעים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם
לשינויים ,כאמור.

הסברים והבהרות
 .9יש לרכוש את מסמכי ההזמנה .תמורת סכום של  ,₪ 2,500שלא יוחזרו למציע ו/או
למשתתף ,יקבל כל מציע ו/או משתתף שני עותקים קשיחים של הזמנה זו.
 .10היה 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 במכתב
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.
 .11בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי
ההתאחדות.
 .12כל 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.
 .13הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה ,רשאית ההתאחדות שלא
לדון בה כלל.
 .14פנייה 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.
 .15ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה ,ו/או חלקה ו/או לא
לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 .16אם 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.
 .17ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו
הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.
 .18הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם
עם הזוכה/ים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
ההצעה
 .19הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ללא מע"מ ,בשני עותקים של חוברת מסמכי
ההזמנה בטופס הצעת המציע המצורף כנספח א' להזמנה.

 .20הצעות המחירים בטופס מתייחסות לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות
שיש לבצע על פי כל מסמכי ההזמנה והחוזה.
 .21חובה על המציע למלא הצעת מחיר בטופס הצעת המציע .כל שינוי או הסתייגות בתנאי
ההזמנה או בהצעה עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .22המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה
נשוא הזמנה זו בהתאם למפורט בחוזה לרבות הוצאות הסעת המאבטחים לאצטדיון בו
מתקיים האירוע .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
תוקף ההצעה
 .23המחירים המוצעים על ידי המציע יהיו בתוקף לתקופה של  4חודשים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות .ההתאחדות רשאית לבקש להאריך את תוקף ההצעה למשך  90יום
נוספים.
 .24במקרה זה מחויב המציע להאריך את הערבות הבנקאית להזמנה בהתאם.
הגשת ההצעות
 .25בהגשת 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.
 .26המבקש להשתתף יגיש הצעתו ,לרבות הערבות ויתר האישורים והמסמכים ,כשהיא
מלאה וכאשר כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד ,למשרד מנהלת
הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג ,דרך אבא הלל  ,299רמת גן ,במסירה ידנית ,לא יאוחר
מיום  ,13.1.2019עד השעה  .14:00ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,וכנגדה יינתן על ידי
ההתאחדות אישור קבלה .לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר.
 .27ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור ,וכל מועד אחר בהליכי הבחירה ,בכל
שלב ,לפי שיקול דעתה.
 .28לאחר מועד ההגשה ,כאמור ,יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה
אשר תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.
 .29פתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם
לקבוע בתקנון ההתאחדות.
 .30במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו ,בין היתר ,מספר המעטפות
שנמצאו בתיבה/בכספת ,תכולתן ,זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע ,לפי העניין.
 .31ההצעה ,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.

 .32ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה כולל
הערבות הבנקאית (ומסמכים נוספים אם יצורפו) ,יהיו על שם המשתתף בהזמנה בלבד.
 .33אחד משני העותקים הנ"ל יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת עו"ד
עם אישור נאמן למקור.
 .34המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה ,וישתמש
במונחים באופן עקבי .הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,לפי
תנאי ההזמנה ,עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.
 .35המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים ,מדויקים ובהירים ,בכל הנוגע למידע המבוקש ,ולא
יכלול במישרין או בעקיפין ,או בדרך של השמטה ,מידע או תשובה העלולים להטעות.
הצעה אשר תכלול דבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה ,עלולה
להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.
 .36ההתאחדות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים
בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון ,איתנות פיננסית וכן כל מידע אחר
שלדעתה יש עניין לגלותו.
 .37חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה ,לכל
תנאיה ,וכי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי הזמנה זו.
תנאי סף
 .38רשאים להציע בהזמנה זו משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות בתנאי ההזמנה
ובכל התנאים המפורטים להלן:
 .1תאגיד בעל רשיון הנדרש לניהול חברת שמירה ואבטחה.
 .2תאגיד המספק שירותי שמירה וסדרנות  3שנים לפחות.
 .3תאגיד המעסיק  100מאבטחים לפחות ,בעלי הכשרה ותעודת הסמכה כמאבטחים מאחד
מבתי הספר המאושרים ע"י משטרת ישראל ,חטיבת האבטחה.
להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים:
 .39תעודת רישום תאגיד (חברה ,עמותה או שותפות).
 .40אישור 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 -
 .41אישור על ניכוי מס במקור.
 .42הצהרה של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבורים בעניין הרשעה בעבירה לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים מוגנים) ,התשנ"א  ,1991-לאחר
ה 31-באוקטובר , 2002ולפי חוק שכר המינימום התשמ"ז( 1987 -תיקון מספר ,)3
התשס"ב ;2002-על עמידתו בקיום חקיקת העבודה.
 .43אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות
המנהלים ,בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.

 .44רישיון בתוקף הנדרש ע"פ דין לניהול חברת שמירה ואבטחה.
 .45אישורים והמלצות בדבר ניסיון קודם של המציע במתן שירותי שמירה וסדרנות  3שנים
לפחות.
 .46הסבר מפורט במכתב לוואי על כושר התארגנותו ,סניפים ומשרדים במקומות שונים
בארץ (אם ישנם) ,מספר עובדיו ,שמות מנהליו והידע והניסיון המקצועיים העומדים
לרשותו של המציע.
 .47ההתאחדות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע
אישורים ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.
ערבות בנקאית להזמנה
 .48להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן
לטובת ההתאחדות בסכום בסך של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים) בנוסח
המצורף כנספח ג' להזמנה זו.
 .49ערבות זו תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .50היה 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.
 .51מציע 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
 .52ההתאחדות 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
כלשהם ,לא לבחור בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות תוך פיצול ההתקשרות
בין מציעים שונים ,לבחור רק בחלק מהצעה כלשהי ,לרבות הצעתנו ,ולקבל כל החלטה
אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה.
 .53בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון ,בין היתר (אך לא רק)  ,כשרו של מציע ,ניסיונו,
יכולתו הארגונית והכלכלית ,עלויות ,טיב העבודה ,נסיון קודם של המציע ,וכן כל שיקול
או נימוק אחר כפי שההתאחדות תמצא לנכון.
דיון עם המציעים וניהול משא ומתן
 .54ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,או עם אחדים מהם ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,על פי שיקול דעתה.

 .55מציע 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.
 .56במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים ,כאמור ,תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר
יתעד את עיקרי הדברים.
החלטה על הזוכה וחתימת ההסכם
 .57ההתאחדות 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.
 .58הזוכה יחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח המצורף כנספח ד' 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.
 .59עם החתימה על החוזה ,וכתנאי לחתימתו ,יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את
המסמכים ,ההתחייבויות ,הערבות והאישורים המפורטים בחוזה.
 .60מציע 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
 .61נשוא הזמנה זו הינה קבלת הצעות למתן שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח
במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות -במשחקי הבית של נבחרות ישראל במסגרות
בינלאומיות (רשמיות וידידותיות) וכן במשחקי גביע המדינה וגביע הטוטו ,בשלבים
המאורגנים ע"י ההתאחדות (חצי גמר וגמר) וכן מתן שירותי שמירה במשרדי
ההתאחדות.
 .62מבלי לגרוע מהאמור בהזמנה ,תאור העבודה ,תנאיה ואופן ביצועה ,שידרשו מהזוכה
מפורטים גם בהסכם המצורף להזמנה כנספח ד' המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.
 .63למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו אינה מתייחסת לאירועים ו/או משחקים
המאורגנים על ידי הקבוצות המסונפות להתאחדות לרבות משחקים באצטדיון ר"ג
ובמסגרת גביע המדינה ו/או גביע הטוטו.
 .64המשחקים ו/או האירועים נשוא הליך זה יתקיימו בכל רחבי הארץ ,כאשר אין בהליך זה
משום התחייבות במספר מינימלי כלשהו של משחקים ו/או אירועים.
התחייבויות הזוכה
 .65הזוכה /הזוכים יספקו את השירותים להלן:
א .שירותי אבטחה וסדרנות במשחק ו/או אירוע ( להלן ":האירוע/ים").

לפני כל אירוע תמסור התאחדות לזוכה הודעה בדבר מקום ,מועד וסוג השירות
המתבקש על ידה ,כולל מספר המאבטחים ,סדרני הבטיחות ,המפקחים וכו' (להלן:
"המאבטחים") הנדרשים לצורך האירוע.
ההתאחדות רשאית לשנות את מספר המאבטחים גם לאחר המועד הנקוב לעיל,
בהודעה שתמסור לזוכה בפרק זמן סביר לפני האירוע.
ב .שירותי שמירה במשרדי ההתאחדות ברמת גן בדלפק הכניסה ,בימים א'-ה' בין
השעות  , 7:00-22:00יום ו' ,בין השעות  ,7:00-14:00וכפי שיידרש מעת לעת.
ג .שירותי מאבטח חמוש לליווי נבחרות בארץ לעד  12שעות ביום או כולל לינה ,לפי
דרישת ההתאחדות מעת לעת .מובהר כי ,מתן כלכלה ,אש"ל וציוד נלווה למאבטח
במסגרת שירות זה יחול על הזוכה .ככל והליווי יהיה כרוך בלינה של המאבטח,
התאחדות תדאג לסידורי הלינה על חשבונה.
 .66מובהר כי ההתאחדות ראשית לבחור במספר הצעות כזוכות תוך פיצול ההתקשרות בין
מציעים שונים כך שחלק מהשירותים לעיל יינתנו על ידי מציעים שונים.
 .67ההתאחדות בלבד ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,היא זו שתחליט לגבי אופן חלוקת
השירותים ו/או האירועים בין המציעים ,בין במספר אירועים ובין באירוע מסוים ,הכל
בהתאם לצרכיה ,בהתחשב באופי האירוע והיקפו ,כפי שייקבע מעת לעת ע"י
ההתאחדות.
 .68מובהר ומודגש בזאת ,כי המאבטחים שיועסקו על ידי הזוכה עבור ההתאחדות יהיו
מאבטחים שהוסמכו על פי דין ,כפי שיהיה בתוקף מעת לעת ,לשמש כסדרנים במגרשי
כדורגל .המאבטחים יהיו בעלי הכשרה ותעודת הסמכה מאחד מבתי הספר המאושרים
ע"י משטרת ישראל ,חטיבת האבטחה ,ועברו/יעברו רענון מדי שנה ( ,למעט סדרנים אשר
יידרשו לתפקידי הושבה ,הכוונה וכד' אשר לגביהם ההכשרה דלעיל אינה נדרשת).
המאבטחים יהיו ,עד כמה שניתן ,קבועים ,והם יעברו תדרוך וילמדו ויכירו את מיקומם
ותפקידם באירוע.
 .69בהתאם להנחיות ההתאחדות ו/או משטרת ישראל ,יהא על הזוכה לערוך לעובדיו סיור
מוקדם באתר בו יתקיים האירוע ,וכן לקחת חלק בתדרוכים מוקדמים וזאת בלא כל
תמורה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הזוכה יעביר להתאחדות  48שעות לפי קיום
האירוע ,את שמות המאבטחים אשר ייטלו חלק במשחק ,כולל מקום הצבתם המיועד
במהלך האירוע .הרשימה הנ"ל תהיה כפופה לאישורו של האחראי מטעם ההתאחדות.
 .70בהתאם לדרישות ההתאחדות ,יהא על הזוכה להציב ביום האירוע ,בשעה ובמקום
עליהם תורה ההתאחדות ,מאבטחים במספר שייקבע ע"י ההתאחדות ,לפי שיקול דעתה.
 .71כל המאבטחים יהיו לאחר שירות צבאי ,דוברי עברית ,בעלי בריאות תקינה ,ללא עבר
פלילי ,ומוסמכים על פי דין.
 .72כל המאבטחים יופיעו בתלבושת אחידה נקיה ומסודרת עליה יצוין במקום בולט ונראה
לעין שם הזוכה ,שם המאבטח וכן תג עבודה ממוספר.
 .73על המאבטחים יהא לבצע לפני האירוע ,במהלכו ולאחריו פעולות סדרנות ,אבטחה,
שמירה ופיקוח ,כפי שתורה ההתאחדות ובתאום עם משטרת ישראל.

 .74מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי במשחקי כדורגל המאורגנים ע"י
ההתאחדות כאמור בהזמנה זו ,יהא על הזוכה לבצע בין היתר ,באמצעות מאבטחים
מטעמו את הפעולות הבאות:
א .שירותי פיקוח בכניסות וביציאות לאצטדיון בו מתקיים האירוע.
ב .תלישת ספח כרטיסים וניקוב כרטיסי מנוי בשערי הכניסה ,ככל שנדרש.
ג .שירותי סדרנות ביציעים והושבת הצופים במקומותיהם.
ד .שירותי אבטחה ושמירת סדר ביציעים ,במגרש ובכניסות.
ה .סדרנות ביציעי תא כבוד ותא עיתונות והושבת הצופים ובעלי התפקידים במקומותיהם.
ו .אבטחת הקבוצות המשתתפות באירוע ,השופטים ,נציגי ההתאחדות ואורחיה.
ז .ביצוע כל פעולה אחרת כפי שיורו ההתאחדות ו/או אחראי הבטיחות באצטדיון ו/או
משטרת ישראל.
 .75מובהר ומודגש בזאת ,כי המחיר בגין כל מאבטח/סדרן יהיה אחיד ואולם הזוכה ,יידרש
להציב בכל אירוע מנהל אחראי ,וכן אחראים ברמות משנה שונות – כפי שתורה
ההתאחדות ,לגביהם לא תשולם תוספת כלשהי מעבר למחיר המשולם עבור
מאבטח/סדרן.
 .76הזוכה מתחייב לקיים במהלך כל תקופת ההסכם ביטוח בר תוקף ,אשר יכסה את
הזוכה ,את ההתאחדות ואת הבעלים של האצטדיון בו מתקיים אירוע ,בפני כל תביעה
ו/או נזק כלשהו ,לרבות אחריות צד ג' לפגיעה בגוף ו/או ברכוש ,הכל בתנאים ובסכומים
הנקובים בהסכם ההתקשרות אשר יומצא לו ע"י ההתאחדות.
 .77למען הסר ומנוע ספק ,מובהר בזאת כי במתן השירותים על ידי הזוכה ,אין בכדי להקנות
לזוכה זכות בלעדית לביצוע השירותים וההתאחדות רשאית על פי שיקול דעתה
להשתמש בשירותיהם של חברות נוספות ,בין בדרך קבע ובין באירוע מסוים.
 .78הזוכה מתחייב לנהוג בהתאם להוראות ולכללים הקבועים בדין והמתייחסים לניהול
והפעלת חברת שמירה ואבטחה ,לרבות הכשרת מאבטחים וכן התנאים לנשיאת נשק
והחזקתו .ככל שיהיו שינויים בהוראות הדין במהלך תקופת ההסכם ,מתחייב הזוכה
לבצע את השינויים הנדרשים באופן מידי ,על חשבונו וללא כל תמורה נוספת מצד
ההתאחדות.
 .79מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הזוכה למלא אחר הוראות חוק הבטיחות במקומות
ציבוריים ,תשכ"ג  ,1962 -תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות),
תשמ"ט  1988 -ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) ,תשמ"ט –  1988וחוק
איסור אלימות בספורט ,תשס"ח 2008 -וכן למלא אחר הוראות כל חוק ו/או תקנות אשר
נוספות בעניין.
תמורה
 .80התמורה שתשולם לזוכה בגין אספקת שירותי אבטחה בארועים תהא בגין כל אירוע
בנפרד ותתבסס על המחיר הבסיסי לשעת עבודה של מאבטח/סדרן ,כפי שהוצע ע"י
הזוכה בהליך ,כפול מספר המאבטחים/סדרנים שנטלו בפועל חלק באירוע ,כפול מספר
השעות בהם נמשך האירוע (מעוגל עד למחצית השעה).
 .81תשולם תוספת בגין נסיעות עבור ארועים לפי מקום האירוע לפי החלוקה לאזורים ,על
בסיס מספר שעות העבודה ,כפי שהוצע על ידי הזוכה בהליך ,כפול מספר

המאבטחים/סדרנים שנטלו חלק באירוע .מובהר כי ,ככל שהאירוע מתקיים באזור בו
נמצאים משרדי הזוכה ,אזי לא תשולם תוספת בגין נסיעות עבור שירותי הזוכה באירוע
זה .לדוגמא אירוע המתקיים באזור המרכז (אצטדיון נתניה) ,ומשרדי הזוכה בתל אביב-
לא תשולם תוספת נסיעות במקרה זה.
 .82החלוקה לפי מקום האירוע (להלן" :האזורים"):
א .אזור המרכז -אירוע המתקיים בישובים מחדרה ועד גדרה
ב .אזור הדרום-אירוע המתקיים בישובים דרומית לגדרה.
ג .אזור הצפון -אירוע המתקיים בישובים צפונית לחדרה.
 .83מובהר כי באחריות הזוכה ועל חשבונו לדאוג להסעות המאבטחים למקום האירוע
הנדרש.
 .84עם סיומו של כל אירוע ,יהא על הזוכה לקבל אישור בכתב ממנהל האירוע ו/או שמונה
על ידו ,המתייחס למספר המאבטחים ולמספר השעות בו נמשך האירוע .בהסתמך על
אישור זה ,יגיש הזוכה להתאחדות תוך  7ימים מיום האירוע חשבון סופי ובו פירוט
השכר המגיע לו בגין כל אירוע .תשלום התמורה הוא עבור ביצוע כנגד הזמנות רכש
שהועבר לזוכה.
 .85התמורה שתשולם לזוכה בגין אספקת שירותי שמירה במשרדי ההתאחדות תתבסס על
המחיר הבסיסי לשעת עבודה של סדרן כפי שהוצע ע"י הזוכה בהליך והזוכה מתחייב
להגיש חשבון בראשית כל חודש עבור החודש שחלף.
 .86התמורה שתשולם לזוכה בגין אספקת שירותי מאבטח חמוש לליווי נבחרות תהא
בהתאם להצעת המחיר בהצעה ,בכפוף לדרישה שתשלח מההתאחדות.
 .87ההתאחדות תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות מסכום התמורה כל סכום אותו היא
מחוייבת לנכות על פי כל דין ,וכן כל סכום שייקבע על ידי ההתאחדות למקרה בו יפר
הזוכה את התחייבויותיה על פי תנאי ההתקשרות ,לרבות במקרה של כניסת צופים
לאירוע ללא כרטיסים ו/או תביעות שיוגשו כנגד ההתאחדות בגין אי סדרים ביציעים,
בכניסות וביציאות מהמשחקים.
 .88המחיר בהצעה אינו כולל מע"מ ויתווסף אליו מע"מ בשיעור כדין כפי שיקבע מעת לעת.
 .89התמורה כפי שפורטה בהצעה תכלול בתוכה את כל עלויות הזוכה ,ותהא מלאה עבור
שכר עבודה לזוכה וכן לעובדיו ,הוצאות נסיעה ,הוצאות הסעת המאבטחים לאצטדיון
וכל הוצאה אחרת הקשורה או הנובעת מהזמנה זו והחוזה ,ולא תינתן תוספת כלשהי
לתמורה.
 .90כל חשבון כנ"ל שיאושר ע"י נציג ההתאחדות ישולם לקבלן בתנאי שוטף  60 +יום מיום
הגשתו ,ובכפוף להגשת חשבונית מס כחוק שימציא הזוכה להתאחדות.
בטחונות
ערבות ביצוע
 .91להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה ,ימציא הזוכה להתאחדות עם חתימת החוזה
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת ,צמודה למדד מחירי הצרכן ,בסך של  100,000ש"ח

(מאה אלף שקלים חדשים) .הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך כל תקופת ההסכם ועד
לאחר שנה מיום החתימה על ההסכם .ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות
בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .92ההתאחדות 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'.
תקופת ההתקשרות
 .93תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה בת  36חודשים מיום חתימת ההסכם.
 .94להתאחדות 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 לקבלן בכתב לפחות  30ימים
לפני תום תקופת ההתקשרות.
 .95הוארך ההסכם כאמור ,יחולו לגבי תקופת האופציה כל התנאים של הסכם זה בשינויים
המחויבים.
 .96להתאחדות תהא זכות להודיע על ביטולו של ההסכם עם הזוכה זה בכל עת ,מכל סיבה
שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על ידי מתן הודעה לקבלן הזוכה לפחות  30יום מראש,
ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך.

טופס ההצעה – נספח א'

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
אצטדיון רמת-גן
רח' אבא הלל סילבר 299
רמת-גן
הנדון :הצעה

אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם ,הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור בהם.
 .2הננו מצרפים את מסמכי ההזמנה כשהם חתומים על ידינו.
 .3הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן:
א .אנו 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 .רצ"ב תעודת רישום תאגיד.
ה .רצ"ב מכתב הסבר בגין כושר התארגנותנו ,סניפים ומשרדים במקומות שונים
בארץ (אם ישנם) ,מספר עובדים ,שמות מנהלים והידע והניסיון המקצועיים
העומדים לרשותנו.
ו .רצ"ב ערבות בנקאית בסך של  ₪ 100,000כנדרש בתנאי ההזמנה.
ז .רצ"ב הקבלה המקורית בדבר רכישת מסמכי ההזמנה.
ח .אנו בעלי רשיון הנדרש לניהול חברת שמירה ואבטחה ,רצ"ב.
ט .אנו בעלי ניסיון קודם של  3שנים לפחות במתן שירותי שמירה וסדרנות.
י .אנו מעסיקים  100מאבטחים לפחות ,בעלי הכשרה ותעודת הסמכה כמאבטח
מאחד מבתי הספר המאושרים ע"י משטרת ישראל ,חטיבת האבטחה ,ואשר עברו
ריענון מדי שנה.
יא .פרוט ניסיון בביצוע העבודה :
תאור מקום העבודה והשירות שניתן
__________________________________________________.

המעסיק
___________________________________________________________.
תאריך התחלה ___________.
תאריך סיום _____________.
המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.
תאור מקום העבודה והשירות שניתן
__________________________________________________.
המעסיק
___________________________________________________________.
תאריך התחלה ___________.
תאריך סיום _____________.
המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.
תאור מקום העבודה והשירות שניתן
__________________________________________________.
המעסיק
___________________________________________________________.
תאריך התחלה ___________.
תאריך סיום _____________.
המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.
 .4הצעת מחיר
סוג השירות

מחיר בשקלים חדשים *

שעת עבודה מאבטח באירוע ביום חול

______________________ ₪

שעת עבודה מאבטח באירוע ביום חג ו/או שבת

______________________ ₪

שעת עבודה סדרן באירוע ביום חול

______________________₪

שעת עבודה סדרן באירוע ביום חג ו/או שבת

______________________₪

שעת שמירה לסדרן במשרדי ההתאחדות

_____________________ ₪

שעת שמירה לסדרן ביום חג ו/או שבת במשרדי
ההתאחדות

_____________________ ₪

ליווי נבחרות על ידי מאבטח עד  12שעות ביום

____________________  ₪לכל יום.

ליווי נבחרות על ידי מאבטח ביום וכולל לינה

____________________ ₪לכל היום
והלילה.

תוספת נסיעות לפי אזור אירוע

לפי שעות עבודה*

אזור המרכז -מחדרה ועד גדרה

___________שעות עבודה

אזור הדרום -דרומית לגדרה

___________שעות עבודה

אזור הצפון -צפונית לחדרה

___________שעות עבודה

* המחיר אינו כולל מע"מ.
* המחיר הינו גם עבור מפקח/ראש צוות.

ולראיה באנו על החתום:
חתימת המציע +חותמת _____________
שם המציע וכתובת מלאים

_____________

טלפון _____________
פקס _________________
דוא"ל______________________________
תאריך ______________:

אני הח"מ רו"ח/עו"ד ________________מאשר
________________ מחייבת את המציע בהצעה זו.

_____________________
חתימת רו"ח/עו"ד

בזאת

כי

חתימת

ה"ה

נספח ב' -תצהיר
תצהיר על עמידת המציע בדבר קיום חקיקת העבודה
אני הח"מ ____________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ___________ ,בעל/ת תפקיד __________
אצל המציע ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1אני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ מספר ח.פ _______________ .שהוא
הגוף המבקש להתקשר עם ההתאחדות (להלן" -:המציע") .אני מצהיר/ה ,כי אני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2אני מאשר/ת בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה  ,2017לכל עובדיו כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו,
במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים
כנדרש.
 .3אני מתחייב בזה ,כי במידה אזכה אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי ,לגבי
העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה הרלבנטיים.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________

___________________

___________________

תאריך

שם המצהיר/ה

חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד ,מאשר/ת ,כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב
____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי ת.ז ,______________ .ואחרי שהזהרתיו/ה ,כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני.
___________________

___________________

___________________

תאריך

שם עו"ד

חתימה וחותמת

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
אני נציג ___________ (להלן – המציע) ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם
המציע כי-
 .1עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
להלן -החוק) המציע או בעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז,1987-
שנעברה לאחר יום .)31.10.2002
או
המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
(עבירה לעניין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום
 ,)31.10.2002אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הריני מצהיר בזאת שהורשעתי בתאריכים הבאים_________ _________ :

[למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]
 .2ידוע לי ההתאחדות לא תתקשר עם המציע שהורשע בעברות הנ"ל במשך שנה אחת מיום
שניתן פסק דין חלוט ,המרשיע אותו כאמור ,ובאם הורשע יותר מפעם אחת -במשך שלוש
שנים מיום שהורשע לאחרונה.
שם מלא _________________ חתימה וחותמת __________________

תאריך _____________

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי
שברח'___________ ,מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז .מספר ___________
/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

חתימה _________________ חותמת _______________ תאריך _____________

נספח ג -ערבות הזמנה

תאריך__________

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

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________
על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של  100,000ש"ח (מאה אלף שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן") בצירוף
הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר עם הצעת המבקש
להזמנה למתן שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקים המאורגנים על ידי
ההתאחדות ושמירה במשרדי ההתאחדות מס' הזמנה 8/18 -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 ד -הסכם
חוזה לקבלת שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקים המאורגנים על ידי
ההתאחדות ושמירה במשרדי ההתאחדות

ההתאחדות לכדורגל בישראל
(להלן " -ההתאחדות" ו/או "המזמין" )

מצד אחד;
-

ל ב י ן-

________________________
ח.פ_________________ .
מרחוב ___________________
טל ,________________ :פקס_____________ :
(להלן "הקבלן")
מצד שני
הואיל :וההתאחדות הזמינה הצעות למתן שירותי סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקי
כדורגל המאורגנים על ידה -במשחקי הבית של נבחרות ישראל במסגרות בינלאומיות
(רשמיות וידידותיות) וכן במשחקי גביע המדינה וגביע הטוטו ,בשלבים המאורגנים ע"י
ההתאחדות (חצי גמר וגמר) וכן מתן שירותי שמירה במשרדי ההתאחדות (להלן
"העבודות" ו/או "השירותים") שיינתנו ע"י הקבלן להתאחדות;
והואיל :והקבלן ,לאחר שבדק את כל תנאי ההזמנה הנ"ל ,הגיש להתאחדות הצעה למתן
השירותים כקבלן עצמאי לפי תנאי ההזמנה ונספחיה;
והואיל :והצעת הקבלן התקבלה כאחת מההצעות הזוכות וההתאחדות החליטה למסור לקבלן
את ביצוע השירותים (ביחד עם מספר זוכים נוספים) ,לתקופה ובתנאים המפורטים
בהסכם השירותים להלן;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי
לפרשנות ההסכם ו/או כדי להרחיב או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים שמכוח
ההסכם.

.3

ההתאחדות מסכימה בזאת למסור לקבלן את ביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה,
הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם.

.4

הצהרות והתחייבויות הקבלן

 4.1הקבלן מתחייב לבצע את השירותים במומחיות וביעילות וכן לשאת באחריות מלאה שמתן
השירותים יבוצעו כמוסכם לפי חוזה זה לשביעות רצונה המלאה של ההתאחדות.
 4.2הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שההתאחדות התקשרה ו/או עשויה להתקשר במקביל,
בהסכמים לקבלת השירותים ,עם מציעים נוספים אשר הגישו הצעות לביצוע השירותים
וזכו ,וכי אין בהסכם זה כדי להקנות לקבלן זכות בלעדית לביצוע השירותים.
 4.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות ,ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ובהתאם לצרכיה מעת לעת ,להטיל על הקבלן ,בנוסף לשירותים המפורטים
בהסכם זה ,גם משימות אבטחה וסדרנות שנמסרו לקבלנים אחרים אשר התקשרו עם
ההתאחדות למתן השירותים.
 4.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההתאחדות רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,להשתמש
בביצוע השירותים גם באמצעות גופים אחרים ,בין בדרך קבע ובין באירוע מסוים.
 4.5הקבלן מצהיר ומתחייב כי מתקיימים אצלו כעת וימשיכו להתקיים בכל תקופת ההסכם,
כל התנאים להלן ,וכי ימציא את האישורים והמסמכים המעידים על כך להתאחדות עם
חתימת ההסכם ובמהלך כל תקופת ההסכם:
 4.5.1אישור בר-תוקף מפקיד שומה או מרואה חשבון ,המעיד על ניהול ספרי חשבונות
ופנקסים עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 4.5.2אישורים ורשיונות תקפים בתוקף הדרושים למתן שירותי שמירה ואבטחה,
ובכלל זה השירותים נשוא הסכם זה.
 4.5.3רשימת שמות המאבטחים המוסמכים והכשירים לאבטח משחקי כדורגל  ,עפ"י
הקבוע בהסכם זה.
 4.5.4הקבלן מעסיק למעלה מ 100 -מאבטחים בעלי הכשרה ותעודת הסמכה
כמאבטחים מאחד מבתי הספר המאושרים ע"י משטרת ישראל ,חטיבת
האבטחה ,ואשר עברו ריענון מדי שנה.
 4.5.5הקבלן מתחייב לנהוג בהתאם להוראות ולכללים הקבועים בדין והמתייחסים
לניהול והפעלת חברת שמירה ואבטחה ,לרבות הכשרת סדרנים והתנאים לנשיאת
נשק והחזקתו .ככל שיהיו שינויים בהוראות הדין במהלך תקופת ההסכם,
מתחייב הקבלן לבצע את השינויים הנדרשים באופן מידי ,על חשבונו וללא כל
תמורה נוספת מצד ההתאחדות.
 4.5.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר הוראות חוק הבטיחות
במקומות ציבוריים ,התשכ"ג  ,1962 -תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים
(סדרנים באסיפות) ,התשמ"ט  1988 -ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים
(אסיפות) ,התשמ"ט –  1988וחוק איסור אלימות בספורט ,התשס"ח 2008 -וכן
למלא אחר הוראות כל חוק ו/או תקנות נוספות שיחולו בעניין.

 4.5.7מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק להתאחדות על פי דין ו/או על פי הסכם זה,
בכל מקרה שהקבלן יפר את התחייבויותיו כלפי ההתאחדות ,לרבות בקשר
למספר המאבטחים ,תכונותיהם ,ציודם ותפקידם ,תהא התאחדות רשאית לקזז
מהתמורה המגיעה לקבלן את הנזקים שנגרמו לה ו/או להפסיק את התקשרות עם
הקבלן.
 4.5.8מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להתאחדות ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ דין,
ההתאחדות רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,לפסול ,בכל עת ,כל אחד מהמאבטחים
המועסקים על ידי הקבלן בביצוע התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ,והקבלן מתחייב
למלא את הוראות ההתאחדות ולהחליפם במאבטחים אחרים.
 4.5.9מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,מאחר וההתאחדות מעסיקה ,במקביל ,מספר
קבלנים הנותנים להתאחדות שירותי שמירה ואבטחה כאמור הסכם זה ,מצהיר
הקבלן כי ידוע לו שההתאחדות בלבד ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,היא זו
שתחליט לגבי אופן חלוקת השירותים ו/או האירועים בין מספר הקבלנים ,בין
במספר אירועים ובין באירוע מסויים ,הכל בהתאם לצרכיה ,בהתחשב באופי
האירוע והיקפו ,כפי שייקבע מעת לעת ע"י ההתאחדות.
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השירותים

הקבלן מתחייב לספק את השירותים המפורטים בסעיף זה ,וכפי שידרש על ידי ההתאחדות מעת
לעת.
 5.1שמירה ,סדרנות אבטחה ופיקוח במשחקי כדורגל כמפורט להלן:
 5.1.1במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות -במשחקי הבית של נבחרות ישראל
במסגרות בינלאומיות (רשמיות וידידותיות) וכן במשחקי גביע המדינה וגביע
הטוטו ,בשלבים המאורגנים ע"י ההתאחדות (חצי גמר וגמר).
 5.1.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכם זה אינו מתייחס לאירועים ו/או משחקים
המאורגנים על ידי הקבוצות המסונפות להתאחדות לרבות משחקים באצטדיון
ר"ג ובמסגרת גביע המדינה ו/או גביע הטוטו.
 5.1.3המשחקים ו/או האירועים יתקיימו בכל רחבי הארץ ,כאשר אין ההתאחדות
מתחייבת במספר מינימלי כלשהו של משחקים ו/או אירועים ו/או מאבטחים.
 5.1.4בנוסף לאמור לעיל ,רשאית ההתאחדות לדרוש ,עפ"י שיקול דעתה ,שירותים
נוספים או דומים ,כגון ליווי ,אורחים ,משלחות וכד'.
 5.1.5ההתאחדות תמסור לקבלן לפני כל משחק ו/או אירוע (להלן" :אירוע/ים"),
הודעה בדבר מקום ,מועד וסוג השירותים המתבקשים על ידה ,כולל מספר
המאבטחים ,סדרני הבטיחות ,המפקחים וכו' ("מאבטחים") הנדרש על ידה ,לפי
שיקול דעתה ,לצורך האירוע והקבלן מתחייב להעמיד את מספר המאבטחים
הנדרש עפ"י דרישת ההתאחדות ביום האירוע ,בשעה ובמקום עליהם תורה
ההתאחדות.

 5.1.6ההתאחדות רשאית לשנות את מספר המאבטחים הנדרש על ידה גם לאחר המועד
הנקוב לעיל ,ובלבד שתמסור הודעה על כך לקבלן בפרק זמן סביר לפני האירוע.

 5.1.7הקבלן יהי ערוך כמיטב יכולתו ,לשינוי מספר המאבטחים גם בהתראה קצרה
יותר.
 5.1.8על אף האמור לעיל ,תהא ההתאחדות רשאית להפחית את מספר המאבטחים
הנדרש על ידה בכל עת שהיא ,לפני תחילת הארוע ,אם נוכחה לדעת כי מספר
המאבטחים גדול מן הנדרש לצורך ביצוע השירותים.
 5.1.9בהתאם להנחיות ההתאחדות ו/או משטרת ישראל ,יערוך הקבלן למאבטחים
סיור מוקדם באתר בו יתקיים האירוע ,וכן יקחו נציגיו חלק בתדרוכים מוקדמים,
כל זאת בלא כל תמורה.
 5.1.10מובהר ומודגש בזאת ,כי המאבטחים שיועסקו על ידי הקבלן עבור ההתאחדות
יהיו מאבטחים שהוסמכו על פי דין ,כפי שיהיה בתוקף מעת לעת ,לשמש כסדרנים
במגרשי כדורגל .המאבטחים יהיו בעלי הכשרה ותעודת הסמכה מאחד מבתי
הספר המאושרים ע"י משטרת ישראל ,חטיבת האבטחה ,ועברו/יעברו רענון מדי
שנה ( ,למעט סדרנים אשר יידרשו לתפקידי הושבה ,הכוונה וכד' אשר לגביהם
ההכשרה דלעיל אינה נדרשת) .המאבטחים יהיו ,עד כמה שניתן ,קבועים ,והם
יעברו תדרוך וילמדו ויכירו את מיקומם ותפקידם באירוע.
 5.1.11הקבלן יספק למאבטחים ,על חשבונו ,תלבושת אחידה עליה יצויין במקום בולט
ונראה לעין שם הקבלן ,שם המאבטח ,תג עבודה ממוספר וכן עליה להיות לפי
דרישות משטרת ישראל .המאבטחים יבצעו את השירותים בתלבושת זו,
והופעתם תהא נאותה ,נקיה ומסודרת.
 5.1.12המאבטחים יצוידו על ידי הקבלן בכל אירוע במכשירי קשר בכמות אשר תספיק
לביצוע מעולה של השירותים.
 5.1.13הסעת המאבטחים לאתר וממנו ,וכן אספקת מזון ומשקה למאבטחים בעת
הצורך ,יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 5.1.14המאבטחים יבצעו לפני האירוע ,במהלכו ולאחריו פעולות סדרנות ,אבטחה,
שמירה ופיקוח ,כפי שתורה ההתאחדות ובתיאום עם משטרת ישראל.
 5.1.15מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי במשחקי הכדורגל,
המאורגנים על ידי ההתאחדות ,יצבע הקבלן באמצעות מאבטחים מטעמו ,בין
היתר ,גם את הפעולות הבאות:
 5.1.15.1פיקוח בכניסות וביציאות לאצטדיון בו מתקיים האירוע.
 5.1.15.2תלישת ספח כרטיסים וניקוב כרטיסי מנוי בשערי הכניסה ,ככל שנדרש.
 5.1.15.3סדרנות ביצעים והושבת הצופים ובעלי התפקידים במקומותיהם.
 5.1.15.4אבטחה ושמירת סדר בכניסות ,ביציעים במגרש ובכניסות.
 5.1.15.5אבטחת הקבוצות המשתתפות באירוע ,השופטים ,נציגי ההתאחדות
ואורחיה.

 5.1.15.6ביצוע כל פעולה אחרת כפי שתורה ההתאחדות ו/או אחראי הבטיחות
באצטדיון ו/או משטרת ישראל.
 5.1.16הקבלן יציב בכל אירוע מנהל אחראי ,וכן אחראים ברמות משנה שונות ,כמתחייב
מהאירוע שהוטל על הקבלן ובמספר שיידרש לביצוע מעולה של השירותים ,הכל
לשביעות רצון ההתאחדות.
 5.1.17המאבטחים יהיו קבועים וכולם ,ללא יוצא מהכלל ,יעברו תדריך מיוחד במקום
האירוע לפני תחילתו בהתאחדות; כמו כן ילמדו ויכירו את מיקומם ותפקידם
באירוע.
 5.1.18לא ישולם לקבלן שכר עבור מאבטחים שלא יעמדו בדרישות הנ"ל ,אלא אם
הסכימה לכך ההתאחדות בכתב.
 5.1.19הקבלן יהיה אחראי ,בכל מקרה של תביעת פיצויים מצד קהל הצופים בגין
התרשלות ו/או מחדל ו/או אי ביצוע התפקיד כנדרש.
 5.1.20הקבלן יעביר להתאחדות  48שעות לפי קיום האירוע ,את רשימה עם שמות
המאבטחים (שם פרטי ומשפחה) אשר ייטלו חלק במשחק ,כולל מקום הצבתם
המיועד במהלך האירוע בהתאם למיפוי היציעים שיעשה על ידי ההתאחדות.
הרשימה הנ"ל תהיה כפופה לאישורו של האחראי מטעם ההתאחדות.
 5.1.21המאבטחים לא יעזבו את המקום בו שובצו ולא ישבו במושבים (במהלך המשחק
ישבו רק במדרגות) .בסיום המשחק יחתימם האחראי מטעם הקבלן בצד שמם על
נוכחות ורשימה זו תוגש להתאחדות במצורף לחשבון המוגש בהתאם לאמור
בסעיף התמורה.
 5.2שירותי שמירה למשרדי ההתאחדות באצטדיון רמת גן:


 5.2.1הקבלן מתחייב לספק שירותי שמירה למשרדי ההתאחדות ,כולל בדלפק הכניסה
בימים א'-ה' בין השעות  ,7:00-22:00יום ו' ,בין השעות  ,7:00-14:00וכפי
שידרש מעת לעת.
 5.3שירותי מאבטח חמוש לליווי נבחרות בארץ:
 5.3.1לפי דרישת ההתאחדות מעת לעת ,מתחייב הקבלן לספק שירותי מאבטח
חמוש לליווי נבחרות בארץ עד  12שעות ליום או כולל לינה בהתאם לצורך.
 5.3.2מובהר כי ,מתן כלכלה ,אש"ל וציוד נלווה למאבטח במסגרת שירות זה יחול
על הקבלן .ככל והליווי יהיה כרוך בלינה של המאבטח ,התאחדות תדאג
לסידורי הלינה על חשבונה.
 5.4ההתאחדות רשאית לדרוש מהקבלן שלא לקבל שירותים ממאבטח ו/או סדרן המועסק על
ידי הקבלן ,אף מבלי לנמק את הסיבה ,והקבלן מתחייב להחליף את אותו מאבטח ו/או
סדרן באחר להנחת דעתה של ההתאחדות.
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מתן השירותים כקבלן עצמאי

 6.1מוסכם בין הצדדים כי 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 מי
מטעמו.
 6.2הקבלן יגיש להתאחדות חשבוניות בגין כל תשלום שיגיע לו מההתאחדות.
 6.3למניעת ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן ,יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כקבלן עצמאי,
וכי עובדי הקבלן 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 לביצוע העבודות
להתאחדות.
 6.4הקבלן מבצע את השירותים 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 בשירותים ,להדריך או להורות לקבלן ולעובדי הקבלן בביצוע
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.
 6.5הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת לבצע
את השירותים לפי חוזה זה ,אחר האמור בחוקי העבודה ,וכן ,את האמור בהוראות
ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין
הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים
אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה ,סעיף זה
הינו תנאי עיקרי בחוזה.
 6.6הקבלן יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו ,לספק לקבלני משנה
ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ,כאמור לעיל ,בביצוע השירותיים 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 מי מטעמו על פי ההסכם.
 6.7הקבלן ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל תביעה
ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות
ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין הקבלן ו/או עובד הקבלן ן/או
מי מטעמו ובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך .הקבלן יישא בכל נזק שיגרם להתאחדות
עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים
המשפטיים.
.7

ביטוח

 7.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים
למשך תוקפו של הסכם זה וכן כל עוד קיימת אחריות על פי הדין את הביטוחים המפורטים
באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן
בהתאמה "ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח") ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין
ובעלת מוניטין .ביטוחי הקבלן יכללו לפחות  :ביטוח לכל רכוש לרבות כלי רכב המובאים

לאתר לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם  ,ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח אחריות מקצועית ולהחזיק בתוקף את כל פוליסות הביטוח הכל על
חשבונו .הביטוחים יהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם וביטוחים המבוססים על מועד
הגשת התביעה יהיו בתוקף  3שנים לפחות לאחר סיום מועד ההסכם .כל הביטוחים יכללו
הוראה מפורשת כי הינם קודמים לכל ביטוחי ההתאחדות וכי מבטחי המציע ו/או הזוכה
יתחייבו כי יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות .ביטוחי
המציע או הזוכה יכללו תנאי מפורש כי כל הביטוחים הנרכשים יכללו תנאי מפורש לביטול
זכות השיבוב כלפי ההתאחדות .כמו כן מתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא
תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר לידי
ההתאחדות ,לפחות  60יום מראש.
 7.2ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות
וכי המבטח מוותר על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי ההתאחדות.
 7.3הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות ולשלם את דמי הפוליסות במועדן וידאג
לתקפות הפוליסות משך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
 7.4הקבלן מתחייב להמציא לידי ההתאחדות ,לא יאוחר משבעה ( )7ימים לפני מועד תחילת
ביצוע העבודות ובכל מקרה טרם כניסתו של הסכם זה לתוקף ,אישורים חתומים על ידי
חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל בנוסח המפורט בנספח ד' להסכם זה בדבר עריכת
הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך בהתאם להוראות הסכם זה .בנוסף ,הקבלן מתחייב
להמציא לידי ההתאחדות העתקים חתומים של אישורי ביטוח במועד חידוש תקופת
האישור ו/או מייד עם דרישתה של ההתאחדות .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור
באישורי ביטוח הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לגרום באופן מיידי לשינוי
האישורים ו/או הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם או בשינויים בכדי להוות אישור
בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על ההתאחדות או לצמצם את
אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין .הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של
ההתאחדות ביחס לאישור הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוח הקבלן כמפורט לעיל,
אינה מטילה על ההתאחדות ו/או על מי מטעמה כל חובה או אחריות שהיא בכל הקשור
לאישור הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של ביטוחי הקבלן ,או לגבי העדרם ,ואין
בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או לפי דין.
 7.5הביטוחים יהיו בתוקף (בין במקור ובין ע"י הארכתם מזמן לזמן) למשך כל תקופת הסכם
זה ו/או ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר הבאת הסכם זה לידי סיום ,אם נדרש כך
בהסכם זה ולכל תקופת הארכה על פיו .ביטוחים אשר בסיס הכיסוי הוא מועד הגשת
התביעה (  )claims madeיהיו בתוקף כל עוד קיימת אחריות על פי הדין וכן תקופת הדיווח
הנוספת במקרה של ביטול הפוליסה אי חידושה או חידושה עם תאריך רטרו המאוחר
לתחילת הפעילות של הקבלן אצל ההתאחדות לא תפחת מ 36חודש.
 7.6למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי גבולות האחריות המפורטים לעיל ובאישורי הביטוח
לאישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן .כמו כן ,מוסכם
כי גבולות האחריות בפוליסות ובאישורי הביטוח הינם לכל פרק ביטוח בנפרד והקבלן
מתחייב ומאשר כי לא יהיה שיתוף בגבולות אחריות בין פרקי הביטוח .הקבלן מצהיר
ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה,
בכל הקשור להיקף הביטוח ולגבולות האחריות כאמור.

 7.7הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה
בכל מקרה בו התבי עה שהוגשה על פי הפוליסה לרבות עקב מעשה ו/או מחדל שהקבלן
אחראי לו או חבות על פי ההסכם או חבות על פי הדין .בנוסף ,כל התשלומים הקשורים
בביטוחים יחולו על הקבלן בלבד.
 7.8הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו ,לא יכלול הודעה
כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו או בשם ההתאחדות) או פוטר אותם מאחריותם על פי
דין או הסכם.
 7.9הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח אשר נערך ע"י ההתאחדות
ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי ללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור הההתאחדות
וגופים המסונפים להתאחדות וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף
ביטוחי ההתאחדות ,לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח,
תשמ"א.1981-
 7.10מוסכם בזאת כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל ,אינה פוטרת
את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה ועל פי הוראות הדין.
 7.11מו סכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח ביט הרלוונטי
לשנת המצאת הביטוח ,ולגבי אחריות מקצועית – לא יהיו נחותים מהנוסח כלל .2000
 7.12הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה .כן
מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם ההתאחדות לשם שמירה ומימוש של זכויות ההתאחדות
על פיהם.
 7.13הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,או כדי
להטיל על ההתאחדות חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח
כאמור על ידי התאחדות כדי להטיל אחריות או כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי
ההתאחדות שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק
(למעט ההתאחדות) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 7.14הקבלן ירכוש:
א .ביטוח רכוש– המבטח את רכוש הקבלן כמפורט להלן במלוא ערכו כחדש (ערך כינון)
כנגד סיכוני אש מורחב ,לרבות בגין אובדן ו/או נזק עקב אש ,עשן ,ברק ,פיח ,ברד,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,שביתות ,פרעות ,מהומות ,נזק בזדון ,שיטפון ,נזקי סערה
וסופה ,נזקי כלי טייס ,נזקי בום על קולי ,נזקי מים ,נוזלים אחרים וגזים ,נזקי
התנגשות ( ,) IMPACTשוד ופריצה .מובהר בזאת כי רכוש הקבלן המבוטח הינו רכוש
מכל סוג שהוא המובא לאתר העבודות נשוא ההסכם שבנדון ו/או שיעשו בו שימוש
בקשר עם הסכם זה על ידי ו/או עבור הקבלן וכל מי מטעמו ,בין בבעלות הקבלן ובין
אם לאו ,לרבות שהוא מחזיק בהם כדין .הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ,קבלנים ,קבלני משנה ,מתכננים ,מפקחים ויועצים וכל
הפועלים מטעמם ובלבד שהאמור בדבר ויתור על תחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת מי
שגרם לנזק בכוונת זדון.

ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי– המבטח את חבותם של הקבלן ו/או עובדיו ו/או
שלוחיו ו/או מי מטעמו ,על פי כל דין בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 3,000,000
( US$שלושה מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת בטוח שנתית .ביטוח צד שלישי
יכסה את חבות הקבלן כאמור לעיל בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרם
להתאחדות ועובדיה ו/או מי מטעמה ,לרבות רכושם ,יכסה את חבות ההתאחדות
בגין אחריותה השילוחית ,לרבות בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ,וכן יכסה את חבות
הקבלן כאמור לעיל בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרם לכל צד שלישי
אחר והכל עקב ו/או בקשר עם פעילות כלשהי הקשורה בין במישרין ובין בעקיפין
לבצוע שירותי הקבלן ו/או העבודות נשוא ההסכם .הביטוח יכלול סעיף 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 בקיומם של המבוטחים האחרים .חבותו הכוללת של המבטח
לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות בפוליסה .דינה
של שותפות הכוללות כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד .רכוש ההתאחדות ועובדיה,
ועובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן ואשר בגינם אין הקבלן חייב לשלם
דמי ביטוח לאומי על פי החוק ,ייחשבו כצד שלישי .הביטוח יורחב לשפות את
ההתאחדות בגין תביעות של הביטוח הלאומי נגדו (אם תהיינה) .הביטוח על פי
פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,כלי
הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה ,חומרים מסוכנים ,החלשת משען ,שביתה
והשבתה ותביעות תחלוף (שיבוב) של המוסד לביטוח לאומי .הביטוח כאמור לא
יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותה החוקית של
הקבלן .הכסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר
לביצוע העבודה .הכיסוי הביטוחי כאמור כולל חבות עקב שימוש בכלי רכב ,למעט
חבות בת שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה .1975-כמו כן הפוליסה
תורחב לכסות חבות בגין נזק לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב
וזאת עד לגבול של  $ 100,000מעל המכוסה בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.
ג .ביטוח חבות מעבידים  -המבטח בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי כל העובדים ו/או המועסקים
על ידו ומטעמו במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה
מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן
שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בפוליסה בסך של US$ 1,500,000
(מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו – ( US000,000$,5חמישה מליון דולר
ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית .פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את
חבותו של המזמין במידה ויחשב כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הקבלן.
הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה ,שעות עבודה
ומנוחה ,פיתיונות ,רעלים ,חומרים מסוכנים ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ו/או קבלני
משנה ועובדיהם ,וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק.
ד .ביטוח אחריות מקצועית  -המבטח את אחריותו וחבותו החוקית של הקבלן בגין
תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח (,)Claim Made
לרבות בגין נזק ו/או אובדן הנובע מפגם ,טעות ו/או השמטה ו/או נזק העלול להיגרם

עקב פגם כלשהו בעבודות ,לרבות בגין מעשי ומחדלי הקבלן ו/או הפרת חובתו
המקצועית ,בגבולות אחריות בסך של ( US$2,000,000שני מיליון דולר ארה"ב)
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית .הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד
הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או בהשמטה באספקת השירותים ,ציוד אביזרים הדרכה
ו/או הוראות שימוש והפעלה של הקבלן .הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים
כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול סעיף של תקופת דיווח נוספת של 12
חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה או ביטולה .הביטוח יחול
רטרואקטיבית מיום תחילת הפעילות של הקבלן אצל המזמין .ביטוח אחריות
מקצועית יהיה בתוקף במהלך ההסכם ובמשך תקופת נוספת כל עוד קימת אחריות
ולא פחות מ  3שנים מיום סיום הסכם זה או מתום ביצוע העבודות נשוא ההסכם
המאוחר מבניהם.
ה .ביטוח רכב  -כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין ,בגין פגיעה גופנית עקב השימוש
בכלי רכב או בציוד הדורש ביטוח חובה על פי החוק שבבעלותו או בשימושה של
הקבלן ו/או מי מטעמו .לצורך סעיף זה מוגדר "כלי רכב" :כלי רכב לרבות מנופים,
מלגזות ,טרקטורים ,גוררים ,נגררים ,מכסחות דשא ניידות ומונעות וכלי רכב ממונע
מכל סוג ,כמשמעותו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה.1975-
ו .בטוח אחריות כלפי צד ג'  -ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש
בכלי רכב ,בגבול אחריות בפוליסה בסך של ( US$$ 125,000מאה עשרים וחמישה
אלף דולר ארה"ב) ,למקרה ולתקופה .הביטוח 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 -
 7.15הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין אחריותה על פי דין אם וככל שתחול כלפי
עובדי הקבלן וכל מי שבא מטעמו ויכלול סעיף ויתור על שיבוב כלפי ההתאחדות ויכלול גם
את ההתאחדות בשם המבוטח.
 7.16במקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או ידיעה על אירוע או על נסיבות הקשורים בהקטנה
ו/או במיצוי גבולות הכיסוי הביטוחי של הקבלן ,לעומת גבולות האחריות הביטוחית
הנדרשים על פי הסכם זה (להלן" :גבולות האחריות") עקב נזק ו/או אירוע שאינו קשור
לפעילות תחת הסכם זה (בין אם שולמו ובין אם לא) מתחייב הקבלן לרכוש (מיד עם קרות
האירוע ,התבי עה ,הדרישה ו/או הידיעה הקשורה לאירוע כאמור ,המוקדם מביניהם)
ביטוח להשלמת גבולות האחריות כנדרש בהסכם ,כך שבכל רגע נתון גבולות הכיסוי
הביטוחי בפועל של הקבלן יהיה לכל הפחות בהתאם לגבולות האחריות כמצוין בהסכם
זה.
 7.17הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי
מתנאיהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 7.18כל ביטוחי הקבלן לא יכללו חריג של רשלנות רבתית או רשלנות קפידה .

 7.19הצדדים רשאים לשנות את נוסחם של אישורי הביטוח מדי שנה בשנה ולעדכנם ,בהסכמה
משותפת ,בעת החידוש.
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אחריות הקבלן

 8.1הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות במתן השירותים .הקבלן ינקוט בכל
אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם ובריאותו התקינה באתר או בסביבתו בעת
ביצוע העבודה ,ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלה
ובכל הנוגע לבטיחות בעבודה .הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי
אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש ,וההתאחדות לא תכיר בשום
תביעות מכל סוג שהוא אשר תופנינה אליה או למי מנציגיה ,לעומת זאת שומרת לעצמה
ההתאחדות זכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או
הנתבעים לבין הקבלן ,את הסכומים הנ"ל תשחרר ההתאחדות רק לאחר יישוב חילוקי
הדעות בהסכמת שני הצדדים ו/או בפסק דין חלוט.
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לקבלן ,עובד של הקבלן ,או לאדם אחר ,או תביעת
פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח
מתאימה ,שצילום ממנה יומצא להתאחדות וההתאחדות לא תישא באחריות כלשהיא בגין
נושא זה.
 8.2הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה ו/או מחדל
שלו או של מי מטעמו ו/או בעבורו הקשורים ו/או הנובעים ב/ממתן השירותים ו/או השגת
המטרות על פי הסכם זה ,והקבלן יישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה
הנובעים ו/או הקשורים מכך שיגרם לעצמו ,להתאחדות ,לעובדיו ו/או לצד ג' אחר .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 .היה וההתאחדות תחוייב לשלם
סכום כלשהו הקבלן ישפה ו/או יפצה את ההתאחדות ,מיד עם דרישה או תביעה כאמור,
לרבות בגין הוצאות כלשהן ולרבות הוצאות משפטיות.
 8.3מתוקף 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 שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לעובדי הקבלן ולכל
מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו 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 ,נותני שירות משניים
ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון למרותם.
 8.4הקבלן 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 הנותן השירות ו/או לקבלני משנה וכן לכל
מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה

אחרת שתבוצע על ידי הקבלן 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.
 8.5הקבלן 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.
 8.6שום 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 ,או כדי לחייבם
בפיצויים או אחרת ,בגין כל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק כנ"ל.
 8.7הקבלן 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.
 8.8ההתאחדות 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.
 8.9הוגשה תביעה נגד ההתאחדות והקבלן ביחד ו/או לחוד ,הקבלן לא יהא רשאי להדיר,
לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש.
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התמורה לקבלן

 9.1תמורת ביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויותיו שפורטו לעיל ,תשלם ההתאחדות לקבלן
את הסכומים שלהלן:
 9.1.1סך של _____ ₪עבור שעת עבודה של מאבטח באירוע בימי חול.
 9.1.2סך של _____  ₪עבור שעת עבודה של מאבטח באירוע בימי שבת וחג.
 9.1.3סך של _____  ₪עבור שעת עבודה של סדרן באירוע בימי חול.
 9.1.4סך של _____  ₪עבור שעת עבודה של סדרן באירוע בימי שבת וחג.
 9.1.5סך של _____  ₪עבור שעת עבודה של סדרן ,במשרדי ההתאחדות בימי חול.

 9.1.6סך של _____  ₪עבור שעת עבודה של כל סדרן ,במשרדי ההתאחדות בימי שבת
וחג.
 9.1.7סך של ___ ₪עבור ליווי נבחרות על ידי מאבטח עד  12שעות ביום.
 9.1.8סך של ___ ₪עבור ליווי נבחרות על ידי מאבטח ביום וכולל לינה.
(להלן" :התמורה").
 9.2התמורה בגין אספקת שירותי שמירה באירועים תשולם לקבלן בגין כל אירוע בנפרד
ותתבסס על המחיר הבסיסי לשעת עבודה של מאבטח ,כמפורט לעיל ,כפול מספר
המאבטחים שנטלו בפועל חלק באירוע ,כפול מספר השעות בהם נמשך האירוע (מעוגל עד
למחצית השעה).
 9.3תשולם תוספת בגין נסיעות עבור ארועים לפי מקום האירוע והחלוקה לאזורים ,על בסיס
מספר שעות העבודה כפול מספר המאבטחים/סדרנים שנטלו חלק באירוע לפי המפורט
להלן:
 9.3.1עבור אירוע באזור המרכז (בישובים מחדרה ועד גדרה) ישולמו נסיעות לפי מחיר
של ____שעות עבודה.
 9.3.2עבור אירוע באזור הדרום (בישובים דרומית לגדרה ) ישולמו נסיעות לפי מחיר של
____שעות עבודה.
 9.3.3עבור אירוע באזור הצפון (בישובים צפונית לחדרה) ישולמו נסיעות לפי מחיר של
____שעות עבודה.
 9.4מובהר כי ,ככל שהאירוע מתקיים באזור בו נמצאים משרדי הקבלן ,אזי לא תשולם תוספת
בגין נסיעות עבור שירותי הקבלן באירוע זה .לדוגמא אירוע המתקיים באזור המרכז
(אצטדיון נתניה) ,ומשרדי הקבלן בתל אביב -לא תשולם תוספת נסיעות במקרה זה.
 9.5מובהר כי ,באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסעות המאבטחים למקום האירוע
הנדרש.
 9.6עם סיומו של כל אירוע ,יהא על הקבלן לקבל אישור בכתב מנהל האירוע ו/או ממי שמונה
על ידו ,המתייחס למספר המאבטחים ולמספר השעות בו נמשך האירוע .בהסתמך על
אישור זה ,יגיש הקבלן להתאחדות תוך  7ימים מיום האירוע חשבון סופי ובו פירוט השכר
המגיע לו בגין כל אירוע .תשלום התמורה הוא עבור ביצוע כנגד הזמנות רכש שהועברו
לקבלן.
 9.7התמורה בגין אספקת שירותי שמירה במשרדי ההתאחדות תתבסס על המחיר הבסיסי
לשעת עבודה של סדרן כמפורט לעיל והקבלן מתחייב להגיש חשבון בראשית כל חודש עבור
החודש שחלף.
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התמורה שתשולם בגין אספקת שירותי מאבטח חמוש לליווי נבחרות תהא בהתאם
למחיר המפורט בסעיף  ,9.1בכפוף לדרישה שתשלח מההתאחדות.

 10.1כל חשבון כנ"ל שיאושר ע"י נציג ההתאחדות ישולם לקבלן בתנאי שוטף  60 +יום מיום
הגשתו ,ובכפוף להגשת חשבונית מס כחוק שימציא הקבלן להתאחדות.
 10.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההתאחדות רשאית לקזז ו/או לנכות מכל סכום המגיע
לקבלן ,כל סכום אותה הינה מחוייבת לנכות עפ"י כל דין וכן כל סכום שיקבע על ידי מנכ"ל
ההתאחדות ,למקרה בו יפר הקבלן את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות במקרה של
כניסת צופים למשחקים ללא כרטיסים ו/או תביעות שיוגשו כנגד ההתאחדות בגין אי
סדרים ביציעים ,בכניסות וביציאות ממשחקים.
 10.3מובהר ,כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה סופית ומוחלטת בגין מילוי כל התחייבויות
הקבלן עפ"י ההסכם.
 10.4מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לכל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הכרוכות במילוי
התחייבויותיו ,לרבות תשלום שכר עבודה ,הוצאות נסיעה ,תנאים סוציאליים ,ביטוח,
ביגוד ,מזון ,קשר ,אימונים ,הדרכות וכיוצ"ב.
 10.5מובהר כי התמורה הינה מלאה עבור שכר עבודה לקבלן וכן לעובדיו ,הוצאות נסיעה,
הוצאת הסעת המאבטחים לאצטדיון ,וכל הוצאה אחרת הקשורה או הנובעת מחוזה זה
ולא תינתן תוספת כלשהי לתמורה.
 10.6לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור כדין ,כפי שיקבע בחוק מעת לעת וזאת כנגד חשבונית מס
כדין .שיעור המע"מ ישתנה בהתאם לכל שינוי שיחול ע"פ החוק.
 10.7התמורה לקבלן הינה קבועה ואינה צמודה למדד ולא יתווסף עליה כל ריבית.
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ערבות ביצוע

 11.1להבטחת קיום וביצוע כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ,ימציא הקבלן להתאחדות עם
חתימת החוזה ערבות בנקאית ,אוטונומית בלתי מותנת ,צמודה למדד המחירים לצרכן
בסך של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים) .הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך כל
תקופת ההסכם ועד לשנה מיום סיום ההסכם .ההתאחדות תהא רשאית להחליף את
הערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 11.2ההתאחדות 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'
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלקבלן תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי ההתאחדות
בקשר לכך .סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה המלא של ההתאחדות.
 11.3בכל מקרה בו תחולט הערבות כולה או חלקה ,ישלים הקבלן את הערבות או ימציא ערבות
חדשה לפי העניין תוך  7ימים מיום חילוט הערבות.
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הפרות ותרופות

 12.1כל הפרה של הקבלן של סעיפים  4,5,6,7,8,9,10,13,16אשר לא תוקנה תוך  14ימים
מהמועד בו הודיעה ההתאחדות לקבלן על ההפרה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 12.2בכל מקום בו יפר הקבלן תנאי יסודי בהסכם זה ,ישלם הקבלן להתאחדות סך בשקלים
השווה ל 25,000$-ארה"ב בגין כל הפרה ,וזאת כפיצוי קבוע ומוערך מראש ומבלי לגורע
מכל סעד ו/או תרופה נוספים להם זכאית ההתאחדות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הוראות
כל דין ,לרבות פיצויים בגין נזקים שנגרמו בפועל.
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תקופת ההתקשרות

 13.1תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה בת  36חודשים שתחילתה ביום
_______ וסיומה ביום __________ (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 13.2להתאחדות שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופה נוספות ,בת  24חודשים (להלן" :תקופת האופציה")( ,סה"כ ההתקשרות יכולה
להיות עד לתקופה של  5שנים) ובלבד שתודיע על רצונה זה לקבלן בכתב לפחות  30ימים
לפני תום תקופת ההתקשרות.
 13.3הוארך ההסכם כאמור בסעיף  12.3לעיל ,יחולו לגבי תקופת האופציה כל התנאים של
הסכם זה בשינויים המחויבים.
 13.4ההתאחדות תהיה רשאית להביא את ההסכם לכדי סיום מידי במקרה של הפרה יסודית
של ההסכם.
 13.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,תעמוד להתאחדות הזכות להודיע על ביטולו של
הסכם זה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על ידי מתן הודעה לקבלן
לפחות  30יום מראש ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות
עקב כך.
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סודיות

 14.1הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור בהתאחדות
ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך ביצוע העבודות 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.
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קיזוז

 15.1הגיע להתאחדות מאת הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או עפ"י כל דין סכום
כלשהו ,לרבות הפיצוי המוסכם ,תהא רשאית ההתאחדות לקזז ולנכות ממנו כל סכום
המגיע לה מאת הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או לפי כל עסקה אחרת ו/או
עפ"י כל דין.
 15.2מוסכם ומובהר כי לקבלן לא תהא כל זכות קיזוז מול ההתאחדות בשום דרך.
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איסור הסבת ההסכם ו/או העברת אספקת השירותים לאחר

 16.1הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה כולו ,או חלק ממנו ,ולא להעביר או למסור לאחר כל
זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות מראש
ובכתב .ניתנה הסכמתה כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות ,אחריות
או חובה כלשהי על פי דין והסכם.
 16.2העבודות יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמו בלבד ולא באמצעות כל
גוף ו/או אדם אחר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מההתאחדות.
 16.3כל מסירה או העברה לאחר שיבצע הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת
וחסרת כל תוקף.
 16.4זכויותיו של הקבלן לפי ההסכם ומכוחו ,כולם או מקצתן ,אסורות בשיעבוד כלשהו.
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שונות

 17.1ויתרה ההתאחדות על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה או מקצתן ,לא ייחשב הוויתור
כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת ,דומה לה או שונה
ממנה בטיבה .כל ויתור ,ארכה ,או הנחה מטעם ההתאחדות לא תהיה ברת תוקף ,אלא אם
נעשתה בכתב וקיבלה את אישור ההתאחדות מראש.
 17.2הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט המוסמכים
בתל אביב.
 17.3הסכם 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.
 17.4כתובות 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  72שעות ממועד
מסירתה למשלוח בדואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
ההתאחדות

__________________
הקבלן

נספח א' להסכם-ערבות ביצוע

תאריך__________

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

א.ג.נ,.
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________
על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של  100,000ש"ח (מאה 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
סדרנות ,אבטחה ,שמירה ופיקוח במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות ושמירה במשרדי
ההתאחדות 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 עריכת ביטוחים
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
רח אבא הלל  299רמת 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 ו/או עובדיו ו/או שולחיו (להלן" :הקבלן") ,בקשר לפעילותם
מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר (להלן" :ההסכם")
שבין הקבלן לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות") אשר תיכלל כמבוטח
נוסף בפוליסה:

ביטוח רכוש הקבלן – ( פוליסה מספר ________________) המבטחת כנגד אבדן ו/או נזק
לרכוש הקבלן ,לציוד ,כלי עבודה ,כלי עזר ,וכיוצא בזה ולכל רכוש וציוד אחר המשמש
לעבודות או למתן השרות  .ביטוח זה יכלול ,סיכוני אש מורחב הכוללת לפחות כיסוי לאש,
התפוצצות ,ברק ,ברד ,נזקי מים ונוזלים אחרים ,עשן ,התנגשות ,שיטפון ,נזקי טבע לרבות
סערה וסופה ,רעידת אדמה ,גניבה ,שביתות ,פרעות ,מהומות ,נזק בזדון ,נזקי כלי טייס ונזקי
בום על קולי ,פריצה ושוד של הרכוש המפורט לעיל..
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (מספר פוליסה__________________________) –
המבטח את חבות הקבלן על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של
( $ 3,000,000שלושה מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את חבות הקבלן בין היתר ,בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם
לגופה ו/או לרכושה של ההתאחדות  ,עובדיה  ,כל צד שלישי אחר ו/או מי מטעמם ,לרבות
רכושם ו/או ,וכן יכסה את חבות ההתאחדות ועובדיה בגין אחריות שילוחית שעלולה להיות
מוטלת עליהם לרבות ממעשי ו/או מחדלי הקבלן והכל עקב ו/או בקשר לפעילות כלשהי בין
במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותים תחזוקה התקנה וביצוע עבודות נשוא הסכם זה.
הביטוח יכלול סעיף 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 .חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי
המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה .דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים,
כדין גוף משפטי אחד.

עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן או אשר אינם נכללים ברשימות השכר של הקבלן
שבגינם הקבלן משלם תנאים סוציאלים וביטוח לאומי  ,ייחשבו כצד שלישי .הביטוח יורחב
לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף (שיבוב) של הביטוח הלאומי נגדה (אם תהיינה) .רכוש
ההתאחדות ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'.
הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש ,התפוצצות ,בהלה,
כלי הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה ,חומרים מסוכנים ,החלשת משען ,שביתה
והשבתה .הביטוח כאמור לא יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו
החוקית של הקבלן.
הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע השירותים.
הביטוח לא יכלול כל חריג בדבר רשלנות רבתית או אחריות /רשלנות קפידה
הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב ,למעט חבות בת שיפוי על פי
חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה .1975-כמו כן הפוליסה תורחב לכסות חבות בגין נזק לרכוש
המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב וזאת עד לגבול של  $ 200,000מעל המכוסה
בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.

ביטוח חבות מעבידים (מספר פוליסה__________________________) – המבטח בגין חבות
הקבלןעל פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי
כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו ,במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה
גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור
במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,500,000מליון
וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו – ( 5,000,000$חמישה מליון דולר ארה"ב) למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית.
פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב כמעסיקם או
מעבידם של מי מעובדי ההקבלן.הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות
בגובה ,שעות עבודה ומנוחה ,פיתיונות ,רעלים ,חומרים מסוכנים ,חבות הקבלןכלפי קבלנים ו/או
קבלני משנה ועובדיהם ,וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק.

 .1כל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן " :הביטוח".
 .2הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל ,ובכל מקרה לא תחול על ההתאחדות.
 .3הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף
(שיבוב) כנגד ההתאחדות ,מנהליה ,עובדיה ו/או מי מטעמם .ויתור זה לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.

 .4הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות
ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות וכי
המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות,
לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א.1981-
 .5פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן מסרנו ,כמבטחי
הקבלן להתאחדות הודעה בדואר רשום  60יום מראש .אנו מתחייבים כי לא יהיה תוקף
לצמצום ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה כלפיכם אם לא נשלחה הודעה כמתואר.
 .6הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות המוטלות על הקבלן
בתום לב ,לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי
מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 .7מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט  2014אלא
אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
 .8בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי
האמור לעיל.
 .9גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.

חתימה וחותמת המבטח

שם החותם

תפקיד חותם

תאריך

אישור עריכת ביטוח
אחריות מקצועית
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
רח אבא הלל  299רמת 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 ו/או עובדיו ו/או שולחיו (להלן" :הקבלן") ,בקשר לפעילותם
מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר (להלן" :ההסכם")
שבין הקבלן לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות") אשר תיכלל כמבוטח נוסף
בפוליסה:
ביטוח אחריות מקצועית (מספר פוליסה__________________________) – לכיסוי חבות
הקבלן על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת
הביטוח ( ,)Claims Madeבגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $2,000,000שני מיליון דולר
ארה"ב) לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית ,בין היתר בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע
ו/או בקשר עם השירותים ,לרבות בגין מעשי ומחדלי הקבלן /או הפרת חובה מקצועית.
הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או בהשמטה
באספקת השירותים ,ציוד ,אביזרים ,הדרכה של הקבלן .הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה
של נזקים כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול אופציה לרכישת תקופת דיווח נוספת
של  36חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי זהה או ביטולה .הביטוח יחול
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הקבלן אצל ההתאחדות.
 .1כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה להלן ביחד" :הביטוח".
 .2הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל ,ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות.
 .3הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף
(שיבוב) כנגד ההתאחדות ,מנהליו ,עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או מי מטעמו .ויתור
זה לא יחול על מעשה בזדון.
 .4הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות
ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות ו/או
חברותיו הקשורות ,וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
לשיתוף ביטוחי ההתאחדות ,לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח
התשמ"א.1981-
 .5הביטוח יכלול סעיף 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 .למען הסר ספק אחריות ההתאחדות
כלפי המתכנן אינה נכללת במסגרת הכיסוי על פי פוליסה זו.
 .6פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן מסרנו ,כמבטחי
הקבלן ,למזמין הודעה בדואר רשום  60יום מראש.
 .7הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות המוטלות על הקבלן
בתום לב ,לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי
מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 .8מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח מהודרת כלל
 , 2000אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
 .9גבולות האחריות הינם נפרדים ולא משותפים לכל פרק בנפרד.
 .10בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי
האמור לעיל.
 .11גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.
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