דף לשוכר מבנה לצורך הפעלת קייטנה – נספח א' לחוזה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

עיריית ראש העין מאפשרת שכירות מבנה ציבורי לצורך הפעלת קייטנות בחופשת הקיץ בחודש
יולי  2019וחצי מחודש אוגוסט ( .2019עד ה 15.8.2019-כולל) בהתאם לתנאי ההליך והוראת
הדין .
שעות הפעילות בגני הילדים הן :החל מהשעה  7:30בבוקר ושעת סיום לכל המאוחר עד .17:00
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או שיק בנקאי או שיק אישי ע"ס  ₪ 10,000בתוקף עד
לתאריך  31.8.19להבטחת עמידת המציע בהצעתו ולקיום כל תנאי ההסכם.
דמי שכירות למבנה גן יהיו  ₪ 5,000עבור חודש יולי ו ₪ 2,500-עבור חצי חודש אוגוסט ,אשר
ישולמו בשיק בנקאי עד ולא יאוחר מיום  26.6.19שעה .12:00
הרשאה להפעלת הקייטנה מותנית בקבלת רישיון עסק ,הצגת אישורי ביטוח ,אישור ניהול
ספרים וכיו"ב.
עדיפות תינתן למבקשים להפעיל במבנה המבוקש קייטנה בחודשים יולי ואוגוסט.
בכפוף לאמור בסעיף  6לעיל במקרה שתוגש יותר מהצעה אחת לאותו מבנה גן ילדים ,תיערך
התמחרות בין הפונים.
ניתן להגיש הצעה על מבנה אחד או יותר.
מותנה בחתימה על חוזה וביצוע תשלום.

מבנים המיועדים להשכרה :
המבנה
.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8

כתובת

גודל
המבנה

רח' התנאים  ,24רה"ע

גן אורן

100

גן מנדרינה
(מיועד לסקטור
הדתי)

128

גן פיסטוק
(מיועד לסקטור
הדתי)

128

גן שיזף (מיועד
לסקטור הדתי)

128

גן תפוז (מיועד
לסקטור הדתי)

128

רח' הרב גורן  2רה"ע

גן מיתר

100

רח' העצמאות  ,29רה"ע

גן צליל

90

רח' המוביל הארצי , 11
רה"ע

גן רותם

128

רח' יוסי בנאי  2פינת יגאל
אלון רה"ע
רח' יוסי בנאי  2פינת יגאל
אלון רה"ע
רח' יפה ירקוני  6רה"ע

רח' ברקן  58נווה אפק
רה"ע
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הערות

הבהרות נוספות:
א .עד לתאריך ה 27/6/19-העירייה תפעל לקבלת אישור מכבי אש לגני הילדים עבור פעילותה.
ב .העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה שתעמוד בתנאים דלעיל או הצעה כלשהיא.
ג .מצ"ב אישור ביטוח.

תאריך_____________

חתימת המציע ___________________

כתובת המציע _______________

טלפון להתקשרות _________________
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אישור ביטוחים*

לכבוד
עיריית ראש העין וגופיה (להלן" :הרשות""/המזמין""/המבוטח השני")
מאת :שם חברת הביטוח _________________________סניף/מח'______
א/.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכמכם עם ( ...........................................להלן" :המורשה""/המפעיל""/הקבלן/המבוטח הראשי)")
לעניין הפעלת קייטנה לרבות טיולים ,שחיה כולל בים (להלן" :השירותים""/נשוא הביטוח")
הרינו לאשר כי ערכנו פוליסות ביטוח ,לעניין שבסימוכין החל מתאריך  ...ועד ליום  , ...בהיקף שקליל לפורמט
נוסח "ביט" ,כדלקמן:
 .1ביטוח הציוד מפני "אש מורחב" בערך כינון וכן מלאי לרבות מזון ומשקה ,אשר למבוטח זיקה לגביו.
המזמין הינו המוטב פרט לרכוש בבעלות אחרת.
 .2ביטוחי חבויות ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר ,בשווי
השיקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או בסכום דומה ב  ,₪כנקובים להלן:
א) לביטוח צד שלישי גוף ורכוש :שני מיליון דולר ארה"ב .כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות סבירות
שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח .משתתפי הפעילות ייחשבו צד ג' זה כלפי זה.
הביטוח כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.
לעניין הנדון הביטוח מורחב לשפותכם בגין:
 )1רכוש באחריותכם או בשימושכם ,שיחשב צד ג' (אלא במידה ותוגמל לפי כיסוי רכוש דלעיל).
 )2אחריות כלפי ובגין מועסקים שלא כוסו בפועל בביטוח חבות המעבידים של המבוטח ,שייחשבו צד ג'.
 )3מעשה ו/או מחדל של המבוטח כולל עקב פעולה מקצועית רשלנית וכן מוצר שנמכר או סופק (כהרחבה או
כביטוח נפרד – סמן את המתאים) עד לגבול אחריות שלא יפחת ממאתיים אלף דולר ארה"ב והחריגים
בפוליסה לא יחולו לעניין זה.
הרחבות ותנאים מיוחדים :הננו מאשרים כי לעניין נשוא הביטוח בלבד כללנו ו/או יחולו התנאים כדלקמן:
 .1בביטוחי אחריות צד שלישי וחבות מעבידים בטל ומבוטל כל חריג (אם קיים כזה) המתייחס ל :אש,
התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,תביעות עפ"י חוק הביטוח הלאומי; מכשירי הרמה ומעליות ,בהלה ,חומרים
רעילים או מזיקים ,גוף זר במזון והרעלה (כולל בגין אספקת מזון) ,מתקנים סניטרים פגומים ,זיהום תאונתי,
שעות עבודה ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער כדין ,בע"ח; טעינה ופריקה ,נזקי גוף מרכב שאינם
מבוטחים בביטוח בחוק הפלת"ד (רכב חובה).
 .2בוטלה זכות השיבוב ו/או התביעה של המבטחים ,כנגדכם וכל מי מטעמכם פרט נגד מזיק בזדון.
 .3הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי הביטוח .כל סעיף המפקיע או מקטין
בדרך כלשהי את אחריות המבטח  -כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בגלל הפרת תנאי ביטוח ע"י המבוטח (אא"כ
הופר על ידכם) ,ו/או העדר אישור/פגם בהיתר/ברישיון/מהרשויות  -לא יופעל כלפיכם.
 .4המבוטח בלבד אחראי להשתתפויות עצמיות ,למיגונים ולתשלומי דמי ביטוח וזכות הקיזוז לא תופעל כלפיכם.
 .5לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ביטוח ,אלא לאחר שתקבלו אתרעה ,בדואר רשום  30יום מראש.
 .6במקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך זה לבין הפוליסות ,תכריע הפרשנות שלטובתכם.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

ולראיה באנו על החתום:

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח___________________ :חתימה...............................תאריך ..............טלפון:
__________

חותמת מקורית של חברת הביטוח*
*אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר מיכאל מירון
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