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 11/2017מכרז פומבי מס' 

 1עם הליך תחרותי נוסף

 למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה

 
   זמנה להציע הצעות והוראות למשתתפיםה

 
 כללי

 בזה נהמזמי( או "הרשות" או "האיגוד" "המזמין" :)להלן עבור איגוד ערים כנרתניקוז כנרת רשות  .1

למתן שירותי  עם הליך תחרותי נוסףפומבי במסגרת מכרז מחיר  הצעותלהציע  ,הספקיםאת ציבור 

 , כולם או חלקםשבאחריות איגוד ערים כנרת לרחצה המוכרזיםכנרת ההצלה ועזרה ראשונה בחופי 

  .("המכרז")להלן:  כדלקמן

 חוף צינברי .א

 חוף שקמים .ב

 חוף חוקוק צפון .ג

 חוף מפרץ אמנון .ד

 תייםחוף נפרד לד -חוף כינר .ה

 חוף דוגית .ו

 "13חוף גולן , מול הקטע המכונה "קטע  .ז

 צאלוןחוף  .ח

 חוף לבנון .ט

 חוף חלוקים .י

 חוף גופרה .יא

 לדתיים החוף הנפרד -**טבריה .יב

 החוף הסקוטי -**טבריה .יג

 **חוף צמח .יד

 

   מותניםוחופי טבריה  חוף צמחבבחירת זוכה למתן השירותים  כי בזאת מובהר**

רים והשגת מימון. לא ייחתם חוזה לגבי בהשלמת אישו בשיקול דעת המזמין, וכן

 חופים אלה לפני השלמת אישורים והשגת המימון.

 

                                           
 (.8)ב()18.2לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף  1
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ההוראות לפי  יעניק שירותי הצלה ועזרה ראשונה אחד(מספק )ככל וייבחר יותר  זוכהספק כל 

 על יהיה כאשר ,("מסמכי המכרז")להלן:  להלן 6 בסעיף מנויים, ההמפורטות במסמכי המכרז כולם

המכרז  לביצוע יםהדרוש והאמצעים לספק את כל כוח האדם, הזוכים במכרז, לפי העניין,הזוכה או 

 (."השירותים" )להלן : , הדין והנחיות המזמין, הכל כמפורט במסמכי המכרזהנ"ל

 

שאר התחייבויותיו על פי מסמכי ולקיים את  את השירותים העניקלתתקבל יהיה חייב  מציע שהצעתו .2

 .  ח'מסמך  –הנקוב בהסכם  בצו התחלת העבודה מכרז אלה במועד הנקוב

המבוקשים  המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים, להזמין חלק מהשירותים -פיצול הזכייה .3

 במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה, ו/או לממש את ההצעה בחלקים ו/או בשלבים,

הכל לפי שיקול דעתו  סוים, או חלק ממנו,חוף מ ,מסוים או חלק ממנו םיבין אם מדובר במתחם חופ

במכרז זוכה כל למען הסר ספק,  להלן. 13המפורט בסעיף  עפ"י של המזמין לרבות הבלעדי והמוחלט

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה /או תביעה בקשר לכך. כי ,מצהיר ומתחייב בזאת

י, לקבוע כי זוכה זה או המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעד .4

או  חופיםאחר, יעניק את כל השירותים, או חלק מהם, במתחם חופים מסוים או בחלק ממנו, במספר 

מהם, בחוף אחד או בחלק ממנו, בעמדת הצלה אחת, במספר עמדות הצלה או חלק מהן, בכל  בחלק

ובין הספק רטת בהצעת בין אם פחותה מכמות כ"א המפו ,ובכל כמות כ"א נדרשת בכל פרק זמןעת, ו

זוכה ו/או מציע במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  וכל אם לאו,

 תביעה בקשר לכך.

המזמין יהיה רשאי, במתחם חופים מסוים או בחלק  -ביטול ו/או צימצום היקף העבודות .5

 במספר מתחמים או בחלק מהם,ממנו/במספר חופים או בחלק מהם, בחוף אחד או בחלק ממנו, 

לצמצם ואף לבטל את מתן השירותים, כולם  בעמדת הצלה אחת, במספר עמדות הצלה או חלק מהן,

כל טענה ו/או בכל עת ובכל פרק זמן, וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה  , או חלקם

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

החוזה עם הזוכה ו/או הזוכים במכרז יהפכו לחלק בלתי  , אשר לאחר החתימה עלמסמכי המכרז .6

 :הם כדלקמן נפרד ממסמכי החוזה,

 הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים –מסמך א' 

פרטי נציג המציע הפוטנציאלי לצורך מסירת הודעות בטרם הגשת ההצעה )ימולא בעת  -'מסמך ב

 קבלת מסמכי המכרז(

 ויותנוסח הצעת המציע/כתב כמ -מסמך ג'

 מסמך שקלול ההצעות -מסמך ד'

 נוסח ערבות המכרז/ ההצעה -מסמך ה'

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים -מסמך ו'

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יםתצהיר -מסמך ז'

 החוזה, הכולל את הנספחים שלהלן: –' חמסמך 

 " ופי הכנרת דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בח   "1אנספח 

 " דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכלול בה  "2אנספח 

 " נוסח ערבות בנקאית לביצוע  "בנספח 

 " רשימת חוקי העבודה   "גנספח 

 " כתב התחייבות לשיפוי  "דנספח 

 " אישור קיום ביטוחים  "הנספח  
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 נאים להשתתפות במכרז ת .7

 תנאי סף .א

 הסף בכל תנאי, למכרז זהד הגשת ההצעות במוערשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים 

  להלן: 7.5 -7.1בסעיפים  המפורטים המצטברים

 

המציע הינו תאגיד )לרבות שותפות רשומה( או עוסק מורשה אשר נרשם כדין ורישומו לא בוטל,  .7.1

 יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות של המציע או אישור עוסק מורשה. פקע או נמחק.

"חוק )להלן:  1976 -נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמצאת מלוא האישורים ה .7.2

)יש  (, וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימים הנקובים בחוק, ובכללםהעסקאות"

 :לצרף את המסמכים המתאימים(

מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק העסקאות ו/או מרואה חשבון ו/או מיועץ  אישור (1)א()

ם על פי הל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהללפיו המציע מנ מס

 הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם.

מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק העסקאות ו/או מרואה חשבון ו/או מיועץ  אישור (2)א()

על הכנסותיו ולדווח  דווח באופן שוטף לפקיד השומההמציע נוהג ל מס לפיו

 ;סקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסףלמנהל המכס והמע"מ על ע

עד , לפיו ז'במסמך בנוסח המופיע  תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין (3)א()

 )כמשמעותו בחוק העסקאות( מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה

, ואם הורשע לפי חוק עובדים זרים או שכר מינימום אליו ביותר משתי עבירות

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –משתי עבירות ביותר 

 ההרשעה האחרונה. 

, לפיו במסמך ז'בנוסח המופיע  תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין (4)א() 

 מתקיים אחד מאלה:

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)   

 כויות( לא חלות עליו;חוק שוויון ז –)להלן 

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  )א( (2)    

עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו  100אם המציע מעסיק  )ב(   

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

שוויון זכויות, ובמידת  לחוק 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה  –הצורך 

)ה( לחוק 8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 שוויון זכויות;

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  )ג(   

משנה )ב( ונעשתה אתו  והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת

הוא הצהיר כי  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק  9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;
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המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי  )ד(   

כללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים פסקה זו למנהל ה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

ושל בעלי הזיקה אליו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת תצהיר בכתב של המציע  .7.3

זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק 

 –"בעל זיקה" ]. להסכם ג', לרבות רשימת החיקוקים המופיעים בנספח רותיםלצורך אספקת השי

 [.1976-, תשל"וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2כהגדרתו בסעיף 

ועד  1.1.2012שנים לפחות באופן רציף, בתקופה שבין  3בעל ידע וניסיון מוכח באסמכתאות של  .7.4

 .בחופי ים הצלה ועזרה ראשונהבמתן שירותי מועד פרסום המכרז, 

חתום  ,הקודם/ים ממעסיקו/יוהניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו. על המשתתף לצרף אשור  

 , המאשר עמידתו בתנאי זה./מנהל אגףמנהל כספיםעל ידי מנכ"ל/

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ברת חילוט,  -הצעהערבות צירוף  .7.5

, להבטחת "(ערבות ההצעה" :)להלן ₪ים וחמישים אלף( )מאתי 250,000ל סכום של ע

 .התחייבויותיו של המציע לעמידה בתנאי המכרז

 במסמך ה'.הערבות תהא ערוכה עפ"י הנוסח  

או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה  של בנק ישראלי הערבות האמורה תהייה ערבות בנקאית 

. המציע יאריך את תוקף 1981 -טוח, תשמ"ארישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הבי

 , עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.ועדת המכרזיםהערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת 

 להלן. 14ראה סעיף  –לעניין תנאים נוספים לערבות  

 תיפסל! או איזה מהם,הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף דלעיל, 

 להלן 9.7 -7.6סעיפים  -תנאים נוספים )שאינם תנאי סף( .ב

אישור עו"ד או רו"ח התאגיד המפרט את בעלי זכויות החתימה על המציע לצרף להצעתו  .7.6

 המוסמכים להתחייב בשם התאגיד להתקשרות מהסוג הנדון ודוגמאות חתימה מטעם המציע.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.על המציע לצרף להצעתו  .7.7

ק"מ ממשרדי המזמין )משרדי המזמין  70של  משרדי המציע ו/או סניפו של המציע נמצא ברדיוס .7.8

 ממוקמים בצומת צמח(. 

ככל שלמציע אין משרד ו/או סניף ברדיוס הנ"ל ממשרדי המזמין בעת הגשת ההצעה, הוא מתחייב  

 להקים משרד ו/או סניף כאמור, אם יזכה במכרז.

מסכים  מכתב כוונות מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל אשר לפיו להצעתו ע לצרףעל המצי .7.9

המצורף להסכם  הביטוחיהמבטח לבטח את המציע בהתאם לתנאי הביטוח המפורטים בנספח 

אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד אש מורחב, ( הכולל את הביטוחים הבאים: לחוזה' ה נספח)

' ה נספח -הביטוחיוהכל לכל הפחות בגבולות האחריות והתנאים המפורטים בנספח  -שלישי 

 .לחוזה
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  השיג פוליסתיצליח ל אף האמור, ככל והמציע לא על -(1)

שהדבר יטיל חובה ו/או אחריות על המציע והכול בכפוף לתנאי  ומבלי, ובמקרה זה בלבד

המציע יוכל להודיע למזמין במועד הגשת ההצעה כי שוק הביטוח המועד עריכת הביטוח, 

 למתן השירותים נשוא חוזה זהאחריות כלפי צד שלישי  בגין הביטוחיהוא מבקש שהכיסוי 

שנה בתקופת  מידי. במקרה האמור, המציע ישלם למזמין יערך על ידי מבטחת המזמין

. ₪ )מאה ועשרה אלף( 110,000 של  בסךשנתית  פרמיה, בחוזה, כהגדרתה ההתקשרות

בעלי תעודת ם ובכפוף לכך שכולמצילים  45הפרמיה מתייחסת לביטוח של עד יובהר כי 

 ההשתתפות דמי את וישלם יוסיף וכן ,("השנתית"הפרמיה בסעיף זה:  להלן) הסמכה

שתערך ובכפוף לתנאי הפוליסה כל אירוע בפני עצמו, , ביטוחי אירוע של במקרה העצמית

 , כדלקמן: כאמור על ידי מבטחת המזמין

תתפות העצמית על דמי ההש -דמי ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח נזקי גוף בים  

)שלוש מאות שבעים  375,000פי הפוליסה הקיימת של המזמין עומדים על סך של 

המציע יישא בדמי ההשתתפות  -בגין נזקי גוף בים  דהיינו ,במקרה זה. ₪וחמישה אלף( 

 .נכון למועד זה מלא, בשיעורהעצמית 

 . ₪  4,000,000 של  בסך האחריות בפוליסה גבול -לב המציע לתשומת

לרכוש את ביטוח אחריות כלפי צד  יבחר והמציע ככל כי מובהר, ספק הסר למען -(2) 

למסמכי  מלצרף, הדבר לא יפטור אותו בהתאם לאמור לעיל  על ידי מבטחת המזמיןשלישי 

המכרז אשר יוגשו על ידו מכתב כוונות מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל לפיו מסכים 

)נספח  הביטוחיבנספח  כמפורט וח אחריות מעבידיםלביטהמבטח לבטח את המציע ביחס 

 (.חוזהה' ל

 .המציע הצעת -'ג במסמך בהתאם בחירתו את יסמן המציע

 צד כלפי האחריות לפוליסת להצטרף יבחר אשר מציעהסר ספק, מובהר ומודגש כי  למען

בכל מקרה מידי שנה את הפרמיה השנתית כאמור לעיל  למזמין ישלם המזמין של שלישי

 .ן את דמי ההשתתפות העצמית, במקרה של אירוע ביטוחיוכ

 א)א( לתקנות חובת המכרזים6תנאים לדחיית ההצעה לפי תקנה  .ג

, בהתקיים אחת תידחה הצעהא.)א( לתקנות חובת המכרזים לפיהן 6תחולת הוראות תקנה  .7.10

 הנסיבות הבאות:

נים שקדמו למועד המציע או מי מבעלי השליטה בו )ככל ומדובר בתאגיד(, הורשע בשלוש הש (א)

 האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה בו, כאמור, נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  (ב)

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1985 -העבירות המנהליות, התשמ"ו

 דה;ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבו

)חוברת ההזמנה להציע הצעות  על המציע לחתום בראשי תיבות על כל אחד מהעמודים של מסמך א'

ולצרף את המסמך החתום למעטפת הגשת  ,וכן חתימה מלאה בעמוד האחרון והוראות למשתתפים(

 ההצעות.
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ל המידע והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כ לעילמציע העונה על כל תנאי הסף המפורטים 

והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף, כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים 

 על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים כדבעי.

 

המשפטית  חייבים להתייחס לאישיותכל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, 

לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות לא ש רשאי המזמין יהא .אשר מגישה את ההצעה

 משפטית אחרת.

 מבוטל. .8

 בדיקות מוקדמות .9

וינקוט  השירותים והעבודותהמציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר במקום ביצוע 

 השירותים מהות וכמות אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, אתבאמצעים 

)כמפורט  במהלך תקופת החוזה םעלולים להתגלות בעת ביצועאת הקשיים הו יםהנדרש ותהעבודו

 . במסמך החוזה(

 
 והצעת המחיריםהגשת טופס כתב כמויות  .10

המציע למלא בעט דיו, בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה, לחתום בראשי  על

 כים.תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמ

, כוללים את כל המרכיבים מסמך ג' – כמויותה כתבהצעת המציע/ב המציעירשמו ע"י המחירים ש

 .ל על מחירי העבודהותוספות למיניהן, לרבות, תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות הח

 למסמכי המכרז.  במסמך ג' בנוסח המפורט הצעת המחירעל המציע למלא את 

  שבמסמך ג'. כל "חלל ריק" בו ניתן למלא מחיר לתשלוםבעל המציע לרשום את המחיר 

אם המציע לא ירשום מחיר על יד סעיף כלשהו, יחשב הדבר כאילו כלל את מחיר ביצוע סעיף זה 

בסעיף אחר, והוא יבצע את הסעיף האמור ללא תשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת בין מחירי 

 סעיפים אחרים שנקב המציע.

הנזכרים  הנדרשים המסמכים והאישוריםל המציע למלא ולצרף להצעתו את כל למען הסר ספק, ע

סמכים הנדרשים אינם מצורפים כמסמך/נספח המבחוברת המכרז, החוזה ונספחיהם, גם אם 

 לחוברת המכרז ו/או לחוזה.

)האחד מקור והשני  בשני עותקיםההצעה המכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים תוגש 

  י זהה למקור הנושא חותמת זיהוי כעותק מתאים למקור(.עותק צילומ

 

בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכים של  ובוצעי השירותים והעבודות

 יםהדרוש ואת כל האמצעים שם כך, יספק המציע את כל כח האדםהמכרז והנספחים למכרז. ל

 הנ"ל. ותעבודשירותים והלביצוע ה
   

ינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף המסמכים ובין ש אין לרשום

 במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא.  

 , אך עלול להביא לפסילת ההצעה .  מזמיןזה שלא נתבקש, לא יחייב את הכל רישום כ
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 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים נוספים .11

 המזמיןז, וכן על כל מסמך שישלח, אם ישלח, אל המציע על ידי על המציע לחתום על מסמכי המכר

 וכד'.  מציעים, הודעות לכגון הוראות נוספות

 

 המציעים יחתמו על מסמכי המכרז על פי החלופות שלהלן:

מו המלא, מספר תעודת הזהות שלו אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון ש .11.1

 וכתובתו.

יחידים )להלן:  ספקיםשת במשותף על ידי מספר חברות ו/או במקרה של הצעה המוג .11.2

עמוד בכל תנאי הסף שנקבעו (, יהיו כל מרכיבי הקבוצה ביחד )מצטבר( חייבים ל"הקבוצה"

ההצעה תחתם ע"י מורשי החתימה של כל אחד ממרכיבי הקבוצה ולגבי תאגידים,  במכרז.

 מטעם עוה"ד של המציעים. יומצא אשור חתימה

מוגשת על ידי תאגיד )לרבות שותפות רשומה(, יחתמו מורשי החתימה בצירוף אם ההצעה  .11.3

בשם ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום חותמת התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"

התאגיד. יש לצרף גם מסמך )מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום 

 התאגיד ורשימה עדכנית של מנהליו.
 

 עיםבדיקת המצי .12

כישוריהם מהמציעים להוכיח את מהימנותם, , לדרוש ולפי שיקול דעת ,הא רשאיהמזמין י .12.1

 ניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה דומה.

לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציע  הא רשאיהמזמין י .12.2

 ו/או להצעתו ולכל פרט אחר הדרוש לה.

 , הצעות של מציעים בהתאםולפי שיקול דעת ,העדיףאת הזכות ל ושומר לעצמ המזמין

 לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם.

עמו ניסיון  וול הצעה של מציע שבעבר היה ללפס רשאי מזמיןלמען מנוע ספק מובהר, כי ה

 בלתי מוצלח.

 

 /קיום הליך תחרותי נוסףניהול מו"מופיצול המכרז קביעת היקף העבודה  .13

 ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיועדת המכרזים תהא לגרוע מהאמור בפרק הכללי דלעיל, מבלי 

לבחור מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן, ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או 

 בכתב הכמויות, הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז. לבחור הצעות שונות בהתאם למבנים השונים

וכן לקבוע את  בין מציעים שונים מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייהועדת הבנוסף, 

 .היקף העבודה שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים

 ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף לחוק ,כמו כן

תי נוסף בין המציעים בהתאם , וכן לקיים הליך תחרותקנות חובת המכרזים והדין חובת מכרזים,

  .להוראות מכרז זה, ובכפוף להוראות כל דין
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        המכרז/ ההצעהערבות  .14

חברת ביטוח  או מאת מאת בנק ישראלי בלתי מותנית אוטונומית המציע ימציא ערבות בנקאית .14.1

)מאתיים וחמישים אלף  ₪ 250,000, על סכום של ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח

  המכרז.עמידה בתנאי קיום ההצעה ולהבטחת התחייבותו ל ,ים חדשים(שקל

 .מסמך ה' הערבות תהא ערוכה בנוסח .14.2

 22.2.17אשר נקבע ליום רביעי  החל מהמועד האחרון להגשת ההצעותהערבות תעמוד בתוקפה  .14.3

מובהר כי ככל ויידחה המועד האחרון להגשת הצעות, על המציעים  .)כולל( 23.5.17ועד ליום 

ערבות בהתאם לתאריכים מעודכנים אשר יימסרו להם מהמזמין ה אריך את מועד תוקףלה

 .בהודעה ו/או בפרסום מתאים

תשומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז  .14.4

 תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

ל דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת פי שיקו תהא רשאית, על ועדת המכרזיםעל אף האמור,  .14.5

    ( חודשים.3הערבות לתקופה נוספת של שלושה )

בסמוך לאחר  אותשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה,  ועדת המכרזים .14.6

דרשים לרבות נואת יתר המסמכים ה שהמציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע

, אך למעט אם הערבות חולטה בהתאם לתנאי המכרז תנאי החוזה, בהתאם לחתימה על החוזה

 .ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל

)או כל הסכום הנקוב בה לחלט את להציג את ערבות המכרז לפרעון ו תאיהא רשת ועדת המכרזים .14.7

את  הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה

תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, 

לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה 

 ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.

כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  זמין/הממובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים .14.8

 עומד לרשות  בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס  םרשאי ועדת המכרזים/המזמין .14.9

  .דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק

עדת וייה במכרז, אלא אם כן המציא לוו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכמציע אשר ערבות .14.10

ם מיום החזרתה לוועדת חודשי 3במצורף לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו  המכרזים

 . המכרזים

 יהיו על חשבון המציע.ל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, כ .14.11

   

 תנאים לחתימת חוזה  .15

 לא ייחתם חוזה .ע"י המזמין ותנים בהשלמת אישורים והשגת מימוןיצוע העבודה והיקף הביצוע מב

 עם המציע הזוכה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין.

 .המזמין"" ותוהנחיות גזבר מסמכי המכרזתנאי תנאי לחתימת חוזה הוא המצאת פוליסות ביטוח לפי 

וכתב , לחוזה 'בנספח בצוע( ע"פ הנוסח שתנאי לחתימת החוזה הוא המצאת ערבות בנקאית )ערבות בי

 .לחוזה 'בנספח דהתחייבות לשיפוי עפ"י הנוסח 
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 חתימת החוזה, ערבות לביצוע העבודות .16

על חשבונו הוא, ערבות בנקאית, בסכום של  מזמיןימציא להמזמין שהצעתו תתקבל על ידי  המציע

 – לחוזה ההתקשרותמצורף בנוסח ה ,כולל מע"מ )שלוש מאות אלף שקלים חדשים( ₪ 300,000

ואשור על קיום ביטוחים,  מזמיןשל ה ולקיום החוזה", הכל להנחת דעת ות, שתהווה "ערב'בנספח 

ימים ממועד  7. על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך ובחוברת המכרז הכל כמפורט בחוזה

 .    מזמיןעל ידי ה אחר אשר ייקבע זמן על קבלת הצעתו, או תוך פרק מזמיןקבלת ההודעה מה

האשור לקיום הערבות לקיום החוזה ו/או את  ציאאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא ימ

 שירותים והעבודותרשאי למסור את ביצוע ה המזמיןהיה י, עפ"י הוראות מסמכי המכרזהביטוחים, 

תחולט לטובת כולה או מקצתה, , והערבות להצעה,  מזמיןהבלעדי של ה ולמציע אחר, לפי שיקול דעת

, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או מזמיןה

ירים וגבוהים מסכום הממשיים במידה שיהיו ית ולתבוע את נזקי מזמיןשל ה ולפגוע בזכויותי

  .הערבות  הנ"ל

 

 תוקף ההצעה .17

 19הגשת ההצעות )הנקוב בסעיף ההצעות תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את המציעים ממועד  .17.1

 )תשעים( ימים ממועד זה. 90(, ועד לתום להלן

 60ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה של  .17.2

)שישים( ימים נוספים, והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה. במקרה זה המציעים 

זמן מקבילה להארכת תוקף  מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת

 הצעותיהם.

 הוכרז הזוכה במכרז, יוארך תוקף הצעתו בהתאם להנחיות ועדת המכרזים. .17.3

לעיל, המציע ו/או כל מי מטעמו, לא יהא  17.1במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בס"ק  .17.4

 רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע

 מלקיים כל דרישה או תנאי אשר מי מהם מחויב על פי תנאי המכרז.
 

 וסמכויות ועדת המכרזים בקשות להבהרות מצד המציע/ים .18

בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר  המזמיןהמציעים רשאים לפנות אל  .18.1

 16.2.17חמישי  מיוםלמסמכי המכרז באמצעות פנייה בכתב בלבד, אשר תוגש לא יאוחר 

 המפורטת להלן, בדואר אלקטרוני ובפקס', כדלהלן: המזמין, וזאת לכתובת 12:00 בשעה

ל"מתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים  11/2017מס'  פומבי מכרז

 "לרחצה

 לכבוד הגב' דנה בכר, מנהלת אגף מנהלת הכנרת, רשות ניקוז כנרת

 איגוד ערים כנרת

 בית מכבי אש

 15132צמח, 

 04-6752220פקס': 

 info@lakekinneret.co.ilדואר אלקטרוני: 

אכן הגיעה לכתובת דלעיל, בטלפון  באחריות המציע לוודא שהפניה או הבקשה להבהרות

 04-8591910מס': 
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ות לפניות או בקשות, יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להיענות או שלא להיענ המזמין .18.2

בין אם נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאו. במסגרת בחינת הבקשות תעמודנה לוועדת 

.ב. )בקשת 18.2-.א. )בדיקת ההצעות( ו18.2המכרזים, בין היתר, הזכויות המפורטות בסעיף 

 הבהרות(. 

זהות  לבקשות תופצנה לכל המציעים כהודעה בכתב, מבלי לחשוף את תשובות המזמין 

, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת תחת לשונית מבקש ההבהרה

. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל www.kineret.org.ilבכתובת  "מכרזים"

התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה הודעה בכתב כאמור, 

ט נו/או פורסמה באתר האינטר להבהרות שתשלח לכתובת המבקש כפי שצוינה בבקשה

 .כאמור

שומר לעצמו את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, אשר תוגשנה  המזמין 

 לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל.

 

 בדיקת ההצעות .א

שתמצא ההצעות תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים אשר תיעזר לצורך כך במומחים כפי 

 לנכון.

 בקשת הבהרות מצד המזמין/ ועדת המכרזים וסמכויות ועדת המכרזים .ב

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין ו/או מסמכי המכרז, לוועדת 

 המכרזים יהיו סמכויות כמפורט להלן:

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי  (1)

תנאי המכרז, במידה והיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצורכי מ

 המכרז או לצרכי האיגוד. 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש הבהרות  (2)

 ממציע לגבי פרטי הצעתו. 

גע ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים, או למי מהם, בבקשה לקבלת הבהרות בנו (3)

להצעותיהם או בבקשה לקבלת מידע ו/או מסמכים נוספים, כנדרש לדעתה, לצורך 

 בדיקת ההצעות והערכתן, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

המציעים יעבירו לוועדת המכרזים את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים במועד  (4)

. 18.1בסעיף  שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה, לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט

 לעיל )בקשות להבהרות מצד המציע/ ים(. 

תגובת המציעים תצורף להצעתו במכרז של כל מציע, בהתאמה, ותיחשב כחלק בלתי  (5)

נפרד הימנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור 

בתשובת מציע לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע 

 ועדת המכרזים על האמור בהצעה. לשאלת

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,  מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש הועדת  (6)

ן יועדה יש עניועסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת ה

  בגילויו.
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, גם הנדרש למתן החלטותיה, גילוי כל מידע מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש הועדת  (7)

לרבות  ,, ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפיןבמציעין ילגבי בעל ענ

במציע )בסעיף זה: "בעל באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה 

 .כהגדרתם בחוק החברות ובחוק ניירות ערך( -"אמצעי שליטה" -עניין" ו

 :פתיחת תיבת המכרזים וקיום הליך תחרותי נוסף (8)

i.  משנפתחה תיבת המכרזים, יוצאו ממנה המעטפות. כל מעטפה תסומן במספר

 סידורי ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול. 

ii. בראשי תיבות על כל  מוועדת המכרזים יחת יוחבר ,לאחר מכן, תיפתח כל מעטפה

 חוברת שהוצאו מכל מעטפה.

iii. ישומם יכריז עליהם יירשמו בפרוטוקול, אולם לפני ר שמות המשתתפים במכרז

 (.הראשוניות" "ההצעות)להלן:  ועדת המכרזים יו"ר

iv. ף וביתר התנאים כמפורט ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הס

תיפסל, והודעה  -מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או באיזה מהםבמכרז זה. 

 על כך תימסר למציעים שהצעותיהם נפסלו.

v. תשקול האם ברצונה  ועדת המכרזיםיעים בתנאי הסף, לאחר בדיקת עמידת המצ

לקיים הליך תחרותי נוסף, בכפוף לכך שהתקיים אחד המקרים המנויים להלן. 

)להלן:  למציעים שהצעתם לא נפסלה תודיע ועדת המכרזים ,במקרה כאמור

ועדת המכרזים תהא  .כי יתקיים הליך תחרותי נוסף, ("המציעים הכשרים"

קיום הליך תחרותי נוסף כאמור, בהתקיים אחד או יותר רשאית להחליט על 

 מהתנאים הבאים:

יהיו  הוגשו במסגרת המכרזהכשרות אשר  כל הצעות המחיר במקרה שבו .א

מסמך שקלול , לנוסחה שבמהאומדן המשוקלל של ועדת המכרזים גבוהות

 מסמך ד' למכרז זה. -ההצעות

דן המשוקלל לגביה )לפי האומאחת אשר  כשרה צעהלפחות ה תוגש ב. במקרה שבו

או יותר  10%-מסמך שקלול ההצעות( יהיה גבוה ב -הנוסחה שבמסמך ד'

 מהאומדן המשוקלל של המזמין על פי אותה נוסחה. 

 או יותר לתיבת המכרזים. כשרות הצעות לפחות שתיבמקרה שבו תוגשנה ג. 

vi.  דעתה מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול

המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים, וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור 

 לעיל. 

vii.  החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים

שלעיל, תפנה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים 

ר הצעתם המקורית, ביחס למחי סופיתלהגיש, במועד שיקבע, הצעת מחיר 

וזאת על גבי טופס מיוחד  בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת הצעתם המקורית

"ההליך )להלן:  שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור

. הצעת המחיר הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים במתכונת ("הנוסף התחרותי
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, כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב לןלה 19שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף 

 .הליך תחרותי נוסף" -11/2017"מכרז מס' 

viii.  במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף, מובהר כי לא

יפורסמו הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך 

 התחרותי הנוסף.

ix. והקובעת של אותו מציע  הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית

 מציע נענהלא במכרז, ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש. במקרה בו 

מהמציעים כאמור להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת 

ההליך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש 

זו  המקורית שהגיש,הצעת מחיר שאינה משופרת, יראו את הצעת המחיר 

והקובעת  הצעה הסופיתכ -נוסח הצעת המציע/ כתב כמויות  -במסמך ג'מפורטת ה

 מטעם אותו מציע. במכרז

x.  לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין, ועדת המכרזים

את הצעת המחיר הסופית מטעם כל מציע לפי הנוסחא המופיעה במסמך  תשקלל

 הצעות.מסמך שקלול ה -ד'

xi. ובהתאם למשקלות ז תיקבע לפי נוסחת שקלול ההצעות ההצעה הזוכה במכר

 מסמך שקלול ההצעות.  -המפורטות במסמך ד'

xii. ועדה, כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי, שלא בתום לב וה הככל שסבר

ו/או בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן 

הבלעדי,  הא, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתיה תעם המזמין, רשאי שאיננו מיטיב

לפסול כל הצעה שניתנה במסגרת ההליך התחרותי. למציע או המציעים, אשר 

הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 

ית עם פסילת ההצעה, כמפורט בסעיף זה. במקרה זה, הצעתו/ם המקורית הראשונ

 של המציע/ים שנפסל/ו, תהיה הצעתו/ם הסופית, היחידה והמוחלטת. 

xiii. בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי, לקבוע כי תהא רשאיתעדה, והו ,

ההליך התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב, ומשכך 

ו/או ההליך התחרותי מבוטל לאלתר. למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

דרישה בקשר עם ביטול ההליך התחרותי, כמפורט בסעיף זה. ככל ובוטל ההליך 

התחרותי כמפורט בסעיף זה, הצעתם המקורית הראשונית של המציעים, אשר 

 השתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה הסופית היחידה והמוחלטת.

xiv.  ,המכרז  זכיית המציע, כמפורט בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתנאילמען הסר ספק

ועדת  תלרבות תנאי הסף שלו. מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו, רשאי

 לבחור כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה. המכרזים
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 המקום והזמן להגשת ההצעות .19

 הכיתוב:  ה, שעל גביה יהיה רשוםה וחתומסגור כל מסמכי ההצעה יוכנסו למעטפה .19.1

בחופי  הצלה ועזרה ראשונהל"מתן שירותי י ההצעה מסמכ -11/2017' מס פומבי "מכרז

  ".לרחצה המוכרזיםכנרת ה

  ידניתבמסירה  תוגשחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, כשהיא ההצעה,  .19.2

לא יאוחר )בית מכבי האש צומת צמח(, כנרת רשות ניקוז ונחלים  ילתיבת ההצעות שבמשרד

    (."המועד האחרון להגשת ההצעות" :)להלן 11:30בשעה  22.2.2017רביעי יום מ

 
 .אין לשלוח את ההצעות בדוארלמען הסר ספק, 

 
תמצא בתיבת המכרזים כאמור, במועד האחרון להגשת ההצעות, לא תידון כל הצעה שלא  .19.3

 כלל. 

 הוצאות .20

בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת  שהיא שתתף בשום צורהיחזיר ולא ילא  המזמין

רבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן מחיר, ל

 ת בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.והכרוכ

במשרדי אגף מינהלת הכינרת שברשות  13.2.2017את מסמכי המכרז החל מיום שני לרכוש ניתן 

תמורת עלות מסמכי  8:00-16:00ות ה' בין השע -ניקוז כנרת, צומת צמח )בניין מכבי אש( בימים א' 

 , שלא יוחזרו. ₪ 250המכרז בסך של 

כמו כן, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת תחת לשונית 

להגיש את הצעתו בכתב . אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע www.kineret.org.il"מכרזים" בכתובת: 

 על עותקים מודפסים, כנדרש במכרז זה.

 

 הבהרות ושינויים .21

עות, להכניס שינויים ותיקונים שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצ 48, עד הא רשאיהמזמין י

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק ו/ ובמסמכי המכרז, ביוזמת

מכרז בפקסימיליה ו/או כי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי הבלתי נפרד ממסמ

, וכן יפורסמו באתר מספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרזבדואר לפי 

 .לעיל 20האינטרנט של האיגוד בכתובת הנקובה בסעיף 

ליתר מסמכי המכרז שיוגשו  על ידיהםכשהן חתומות  יצרפו את הוראות השינוי האמורותהמציעים 

 על ידם. 

 סיור מציעים .22

. על המציע להגיע, בכוחות  10:00בשעה  13.2.17שני  ביום, ייערך שירותיםסיור במקום ביצוע ה

 משם יצא הסיור.  )בית מכבי האש צומת צמח(, רשות ניקוז כינרתבמועד הנ"ל למשרדי  עצמו,

 רשות ניקוז כינרת. לפני הסיור יערך מפגש מציעים במשרדי

חובה ואינה מהווה תנאי להגשת הצעות  אינהוישיבת ההבהרות,  המציעיםההשתתפות בסיור 

 במכרז.

 הארכת מועדים .23

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, על מסמכיו/ נספחיו, ועדת המכרזים רשאית לדחות כל אחד 

. כל שתמצא לנכון, ואף מספר פעמיםמהמועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות מועד הגשת ההצעות, כ
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על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה שייקבע, תחולנה כל 

ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר 

להגשת הצעות ושיקול הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח הענקת ארכה 

 הדעת בהקשר זה נתון אך ורק בידי ועדת המכרזים בלא שתחול עליה חובה כלשהי לנמק את החלטה.

 

 פסילת הצעות .24

מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומדת לרשות ועדת המכרזים על פי כל דין ועל פי  .א

שר הוגשו הוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעות א

 למכרז זה, כמפורט להלן:

ככל ומדובר בהצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות  (1)

בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המכרז ו/או מסמכי המכרז, זולת אם החליטה 

ועדת המכרזים אחרת. החלטת הוועדה וטעמיה ביחס להצעה או למספר הצעות 

 ל. יירשמו בפרוטוקו

על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית להחליט כי אם אי התאמה לתנאי  (2)

מסמכי המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה, ולתקנה. תיקון 

 כאמור ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ויירשם בפרוטוקול.

ם, פשרה והסדר, כנגד פתיחה או נקיטת הליכי פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסי (3)

המציע, ובלבד שההליכים כאמור לא התבטלו בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט 

לאחר קיום דיון במעמד הצדדים, או בהחלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת שלא ניתן 

לערער עליה או שחלף המועד האפשרי לכך, או תוך פרק זמן סביר שקבעה לכך ועדת 

 המכרזים.

 או בעל מניות במציע של הוראות מסמכי המכרז.הפרה מצד המציע ו/ (4)

שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או בהון המניות של המציע אשר  (5)

 ארע לפני הזכייה במכרז, אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה.

"שליטה": כהגדרת -אם הורשע המציע ו/או "בעל עניין" במציע ]"בעל עניין" ו (6)

חים אלו בחוק ניירות ערך ותקנותיו[ וככל שמדובר בתאגיד עד לרמת זהות מונ

השולט בפועל במציע ו/או מנהלו הכללי בעבירה שיש עמה  האינדיבידואליהמציע 

לאחר  משטרת ישראלמטעם  "המלצת פסילה" בכתבקלון וכן אם ובמידה ונתקבלה 

פרטיהם. "המלצת שזו קיבלה מאת האיגוד את הנתונים אודות זהות המציעים ו

פסילה" משמעותה כל חוות דעת שלילית הקושרת את המציע ו/או כל בעל עניין בו 

-בגורמי פשיעה ו/או ארגוני פשיעה, כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג

2003. 

מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע יודיע מייד לוועדת המכרזים על כל שינוי  .ב

ל מניות ו/או בבעל עניין במציע אשר עלול להשפיע על עמידתו בתנאי הסף במציע ו/או בבע

לצורך השתתפות במכרז כאמור לעיל )תנאי סף להשתתפות במכרז(. אי מתן הודעה על 

 שינוי כאמור עלול לגרום לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה של  ועדת המכרזים. 

ן כל גוף הנשלט על ידם או בעל שליטה מציע או בעל מניות במציע ו/או בעל עניין בו וכ .ג

בהם יודיע מיידית לוועדת המכרזים על כל מקרה של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד 
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עניינים בקשר למכרז זה. אי מתן הודעה כאמור עלול לגרום לפסילת ההצעה, על פי שיקול 

 דעתה של ועדת המכרזים.

לא אחד מהם, יחליף מידע עם מציע אחר  אף -מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע .ד

 או עם גורם אחר אשר עשוי להיות לו במישרין ו/או בעקיפין קשר למכרז. 

 

 ביטול המכרז הנוכחי .25

ועדת המכרזים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז הנוכחי, לרבות לאחר 

ען הסר כל ספק, המציעים לא יהיו זכאים הגשת הצעות, לרבות מחמת אי כדאיות כלכלית לאיגוד. למ

 לפיצוי כלשהו בגין ביטול ההליך.

אין בעצם ביטול המכרז הנוכחי, כדי למנוע מהאיגוד לפרסם מכרז אחר/ חלופי בשלב אחר שלאחר 

 ביטול המכרז הנוכחי ובתנאים דומים ו/או אחרים, בכפוף להוראות כל דין.

 

 הוראות שונות .26

רק חלק  נשוא המכרז או והשירותים כות למסור את כל העבודותאת הז ומר לעצמשו המזמין .26.1

איננה ההצעה הזולה  אפילו אם היא וככדאית ביותר בשביל ומהן לבעל ההצעה הנראית ל

 ., והכל בכפוף להוראות כל דיןביותר

רשאית היא לקבוע כי איננה מקבלת פתחה ועדת המכרזים את תיבת המכרזים כמפורט לעיל,  .26.2

במידה והמכרז יבוטל עפ"י סעיף זה, . בפרוטוקול שיירשם עות שהוגשו לה,שום הצעה מההצ

 יוחזרו הערבויות למציעים.

את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן  ושומר לעצמ המזמיןלמען הסר ספק,  .26.3

, אפילו אם הצעותיהם וככדאי ביותר בשביל ולבעלי הצעות שונות כפי שיראה ל ולמוסרן

 ת ביותר.אינן הזולו

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת מציע כזוכה שני, שלישי וכו', וזאת למקרה  .26.4

 שההתקשרות עם הזוכה הראשון, השני וכו' לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה, בכל עת, משיקוליו הוא. .26.5

הדין. מציע הסבור שחלקים מסויימים  ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות .26.6

בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי 

שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור, 

תה להתיר ההחלטה הסופית בעניין מסורה לועדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול דע

 עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צרופותיהם הינם רכוש האיגוד וכל הזכויות בהם שמורות  .26.7

לאיגוד. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש הצעה 

 ובין אם לאו.

 .נצרתשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המ .26.8

על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים מהמכרז, לרבות  .26.9

מהות השירותים ואופן מתן  ביצוע השירותים,)ומבלי לגרוע( מסמכי המכרז, מיקום 

משפטי, פיזי, , וכן כל נתון למתן השירותים השירותים, מועדים ולוחות זמנים צפויים בקשר

ביצועי תפעולי או עסקי, ביחס לכל אחד מאלה, אשר רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע 

 מכלול התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז והזמנה זו. 
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הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או  .26.10

זים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפניו ואחריו( יימסר לידיו על ידי האיגוד, ועדת המכר

הינה באחריות המציע בלבד, כך שהאיגוד, ועדת המכרזים או מי מטעמם לא ישאו באחריות 

לכל סוג שהוא של נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו 

 עקב הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

מכרז יחד עם הוראות הדין הרלבנטיות, ובין השאר, החוק, חוק חובת יש לקרוא את מסמכי ה .26.11

מכרזים, תקנות חובת מכרזים וכיו"ב, כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לעת. למען הסר ספק, 

מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במסמכי המכרז אשר עשויים 

 ים בדיקה עצמאית בעניין זה.להשפיע על המציעים, ועל כן, המציע נדרש לקי

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את  .26.12

 סמכויות האיגוד ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין. 

ההצעות על כל צרופותיהן, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו  .26.13

 בד.בשפה העברית בל

 
 

 בברכה,   
 

 רשות ניקוז כנרת
 עבור איגוד ערים כנרת

 

17



 

 מסמך ב'
 

 

 

 פרטי נציג המציע הפוטנציאלי לצורך מסירת הודעות בטרם הגשת הצעה

 

  שם מלא + ת.ז. / שם חברה + ח.פ.:

  מס' עוסק מורשה במע"מ:

     כתובת למשלוח דואר:

  טלפון:

    טלפון נייד:

    מס' פקס':

    דואר אלקטרוני:כתובת 

  פרטים נוספים ליצירת קשר:
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 מסמך ג'

 נוסח הצעת המציע/ כתב כמויות

 כבודל
 עבור איגוד ערים כנרתרשות ניקוז כנרת 

 
 א.ג.נ.,

 11/2017מס'  פומבי מכרז –הנדון: כתב הצעה 
 עם הליך תחרותי נוסף

 הצלה ועזרה ראשונהלמתן שירותי 
  לרחצה המוכרזים כנרתהבחופי 

 
 חברה/שותפות/זהות___________________________ אנו הח"מ ___________________ מס'

 
 שכתובתנו _______________________________ מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנו ביחד 

 

 וכל אחד מאתנו לחוד, כדלקמן:
 

ותי הצלה ועזרה ראשונה למתן שיר 11/2017מס'  פומבי קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז
 "(.המכרז "מסמכי –ואת החוזה על כל נספחיו ) להלן בחופי הכנרת המוכרזים 

שירותים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו במקום ביצוע ה הננו מצהירים .1
עבודות ו/או הנובעים שירותים ועבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע הוה

עבודות, את השירותים ולרבות סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן של המהם, 
עבודות, וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות קיום שירותים וה ם שלשיטת ביצוע

 העבודות.השירותים וכל התחייבויותינו, תנאי ולוח הזמנים לביצוען של 

 בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמוריםבהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו  .2
ותנאי התשלום, הננו  שירותים והעבודותוהתמורה שתשולם בעבור ביצוע ה )לרבות דיני העבודה(

עבודות נשוא מסמכי שירותים והמגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את ה
 .המוצעים להלןבמחירים  המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד,

כמפורט במסמכי  ,למתן השירותים וביצוע העבודות והמוחלטתהצעתנו הכתובה, הסופית  .3
 , הינה הצעתנו הסופיתההצעה. למען הסר ספק, )להלן: "ההצעה"( להלן המכרז, מפורטת

יחד  , אך, בין בכתב ובין אם נאמר בעל פהמכל מין וסוג שהוא אחר וגוברת על כל סיכום והיחידה

גרוע מסמכות ועדת המכרזים לקיים מו"מ עם המציעים/הזוכים כדי לבסעיף זה אין  עם זאת,
ו/או להודיע על קיום  ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים -למסמך א' 13כמפורט בסעיף 

 . הליך תחרותי נוסף בין המציעים

לנהל מו"מ  כולה או מקצתה,לקבל או לסרב לקבל הצעה זו,  היה חופשיי מזמיןאנו מסכימים שה .4
לפצל את העבודות נשוא המכרז, כולן ו/או  ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף עם המציעים/הזוכים

הבלעדי והמוחלט  ו, הכל לפי שיקול דעתון לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לאו מקצתן, ולמוסר
ממועד הגשת  ותחייב אותנוכמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. הצעתנו תישאר בתוקפה 

, ובכפוף להוראות )תשעים( ימים ממועד זה 90(, ועד לתום למסמך א' 19ההצעות )הנקוב בסעיף 
 .למסמך א' בדבר הארכת תוקף ההצעות 17סעיף 

 :צעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמןאם תחליטו לקבל ה .5

נו ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעת 7לחתום על מסמכי החוזה תוך  .5.1
 ות,עבודשירותים והביצוע הידוע לנו כי או  בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם. 

וכי לא ייחתם  , ע"י המזמין,מותנים בהשלמת אישורים והשגת מימון ,והיקף הביצוע
 .מזמיןהאישורים והשגת המימון ע"י ה חוזה לפני השלמת

כפי שיקבע על ידיכם  ,קף אחרהמלא או בהי עבודות בהיקפןשירותים והלהתחיל בביצוע ה .5.2
במסמכי  במועד שיקבע בצו התחלת העבודה שיינתן על ידכם בהתאם לכל התנאים ש –

 .מזמיןהמלא של ה והחוזה, הכל לשביעות רצונ
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במועד חתימת החוזה, או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  -להפקיד בידיכם  .5.3
. על ערבות חוזהב כמפורט להנחת דעתכם, , אוטונומית בנקאית ביצוע ערבות –שביניהם 

 זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי החוזה.

להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע  העבודות, לפי המוקדם  .5.4
וכן העתקי האישורים   מסמכי המכרזל העתקי פוליסות ביטוח בהתאםשביניהם 

 והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי החוזה.
 

הבלעדי והמוחלט, להביא את  והיה רשאי, לפי שיקול דעתי מזמיןידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .6
 החוזה לקצו בתנאים ובהתאם להוראות החוזה.

כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית, כנדרש במסמכי  .7
כוחכם באופן בלתי חוזר לממש  ומייפים 'ה מסמךב קודתכם בנוסח הרצוף למסמכי המכרזהמכרז, לפ

שבהצעתנו זו, בלי כל הודעה או התראה  ,כולן או מקצתן ,ערבות זו, במקרה ולא נקיים התחייבויותינו
ואנו מוותרים בזה מראש, בוויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו 

 כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה לביצועהננו מצהירים  .8

וכן כל  נשוא המכרז, עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיוןהעבודות ו השירותים
מפורט זה כעבודות מסוג ו שירותים ביצועל הדרושיםוהרישיונות בהתאם להוראות כל דין צעים מהא
ובכמות מספקת, והננו מצהירים ומאשרים שבעת החתימה על החוזה, המצב יהיה  סמכי המכרזבמ

 למצב בעת הגשת ההצעה למכרז.  לפחות תואם

 המלצות מהם עותקיו לה ועזרה ראשונהצהשירותי  להם הענקנו מעסיקיםמצורפת בזה רשימת  .9
 :כדלקמן

 
 א. ______________________________       

     

 ב._______________________________       
 

 ג._______________________________       
 

בעצם הגשת הצעתנו זו, הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו  .10

מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים 
 המכרז, לרבות סבירותם. במסמכי

ליחיד,  רבים תתייחסנה גםמילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון  .11

 כאשר הקשרן ידרוש פירוש כזה.

מתייחסת למתן שירותים בחופים  להלן הצעתנו הכספית למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז .12
 כדלקמן:

 חוף צינברי .א

 חוף שקמים .ב

 חוקוק צפוןחוף  .ג
 חוף מפרץ אמנון .ד
 חוף נפרד לדתיים -חוף כינר .ה

 חוף דוגית .ו

 "13חוף גולן , מול הקטע המכונה "קטע  .ז

 צאלוןחוף  .ח

 חוף לבנון .ט
 חוף חלוקים .י

 חוף גופרה .יא

 החוף הנפרד לדתיים -**טבריה .יב

 החוף הסקוטי -**טבריה .יג

 **חוף צמח .יד
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מותנים בשיקול דעת המזמין, וכן וחופי טבריה  בחירת זוכה למתן השירותים בחוף צמח כיידוע לנו  .13
בהשלמת אישורים והשגת מימון. לא ייחתם חוזה לגבי חופים אלה לפני השלמת אישורים והשגת 

 המימון.

 
 

 

  למלא הצעתו בכל "חלל ריק", בו ניתן למלא מחיר לתשלום, עפ"י נוסח כתב כמויות זה.המציע על 

 

סימול  תיאור העבודה מס"ד
 הסעיף

המחיר 
 בש"ח

ולל לא כ
 מע"מ

מהחופים: צינברי, שקמים, חוקוק צפון,  לכל אחדעמדת הצלה  1

(, צאלון, חלוקים, לבנון וגופרה 13מפרץ אמנון, דוגית, גולן )קטע 

כן הכוללת שני מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' ו

 .אנשים( 3)סה"כ צוות של  מגיש עזרה ראשונה )חובש(

בחוף ו/או  טבריהחופי השירותים בלמציע גם מתן  וככל ויימסר

בצמח, המציע יידרש להעמיד צוות למתן השירותים בהרכב 

כאמור לעיל, והתמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו 

  שניתנה בסעיף זה.תהיה בהתאם להצעה 

ודש מלא, כולל המחירים הנקובים לעיל הינם לתקופה של ח

 14:00כיפור עד השעה עבודה בערב יום  שבתות וחגים, כולל

 בצהריים. 

ביום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה. יום העבודה ביום כיפור 

 . בחודש הרלוונטי יקוזז מהעלות החודשית

עבור מתן שירותים אשר יינתנו רק בחלק מהחודש תשולם 

באופן יחסי למספר הימים בהם ניתנו השירותים  ספקהתמורה ל

 בפועל.

A 

 

מצילים שלפחות אחד  שלושהינר הכוללת: עמדת הצלה לחוף כ 2

 מגיש עזרה ראשונה )חובש(וכן מהם בדרגת 'מציל משנה', 

 .אנשי צוות( 4סה"כ )

אשר אינו  המחירים הנקובים לעיל הינם לתקופה של חודש מלא

המחיר . עבודה בשבתות וימי חג המוגדרים כשבתון בהגדרתוכולל 

לפני מועד כניסת שעה  כולל עבודה בימי שישי וערבי חג עד 

 .14:00בערב יום כיפור תעבוד עמדת ההצלה עד השעה  השבת.

  ביום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה.

לא יבוצעו קיזוזים בעבור הימים בהם אינה עובדת עמדת ההצלה 

 את ההורדות בעבור ימים אלה. במקורכאמור. המחיר יכלול 

שולם ק בחלק מהחודש תר ינתנואשר י עבור מתן שירותים

באופן יחסי למספר הימים בהם ניתנו השירותים  התמורה לספק

 בפועל.

B 
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סימול  תיאור העבודה מס"ד
 הסעיף

המחיר 
 בש"ח

לא כולל 
 מע"מ

מהחופים: צינברי, שקמים, חוקוק צפון,  לכל אחדעמדת הצלה  3

(, צאלון, חלוקים, לבנון וגופרה 13מפרץ אמנון, דוגית, גולן )קטע 

מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' וכן הכוללת שני 

לתקופת  אנשים( 3מגיש עזרה ראשונה )חובש( )סה"כ צוות של 

 17.4.17-11.4.17 -בין התאריכים 2017אשר תחול בשנת  חג הפסח

ימי חג הפסח בשנים הבאות ככל ותמומשנה  8-ואשר תחול גם ב

 תקופות האופציות עפ"י מכרז זה. 

ה מידי שנה למשרדי המזמין לפני חג הפסח העבודה כוללת הגע

בתאריך לפי הנחיית המזמין, חתימה על ציוד ההצלה לעמדת 

ההצלה הכולל את כל ציוד העזרה הראשונה, מצופים, חסקה, 

ע"י  יד מסוג מירס וכל אשר יימסר לספקציוד כריזה, טלפון ני

המזמין. המחיר כולל את כל הקשור בהעברתו ושינועו של הציוד 

ציוד ככל  תלמותו אל החוף ואל עמדת ההצלה, כולל התקנבש

 דרש והצבת מצופים.ישי

ככל ויימסרו למציע גם מתן השירותים בחופי טבריה ו/או בחוף 

בצמח, המציע יידרש להעמיד צוות למתן השירותים כאמור לעיל, 

והתמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו תהיה 

 זה. בהתאם להצעה שניתנה בסעיף

C 

 

מצילים שלפחות אחד  שלושהעמדת הצלה לחוף כינר הכוללת:  4

 מגיש עזרה ראשונה )חובש(וכן מהם בדרגת 'מציל משנה', 

 2017אשר תחול בשנת  לתקופת חג הפסחאנשי צוות(,  4)סה"כ 

ימי חג  8-ואשר תחול גם ב 11.4.17-17.4.17 -בין התאריכים

ות האופציות עפ"י הפסח בשנים הבאות ככל ותמומשנה תקופ

דת ההצלה בחוף כינר והמחיר מודגש כי העבודה בעמ מכרז זה.

עבודה בשבתות וימי חג המוגדרים כשבתון.  אינו כולל עבורה

העבודה בערבי חג וימי שישי אשר יחולו בתקופה זו הינה עד שעה 

 לפני כניסת החג. 

העבודה כוללת הגעה מידי שנה למשרדי המזמין לפני חג הפסח 

אריך לפי הנחיית המזמין, חתימה על ציוד ההצלה לעמדת בת

ההצלה הכולל את כל ציוד העזרה הראשונה, מצופים, חסקה, 

ציוד כריזה, טלפון נייד מסוג מירס וכל אשר יימסר לקבלן ע"י 

המזמין. המחיר כולל את כל הקשור בהעברתו ושינועו של הציוד 

ציוד ככל  תבשלמותו אל החוף ואל עמדת ההצלה, כולל התקנ

 דרש והצבת מצופים.ישי

D 
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סימול  תיאור העבודה מס"ד
 הסעיף

המחיר 
 בש"ח

לא כולל 
 מע"מ

של  נוספת בבוקר או בערב, ביום חול ו/או חול המועדשעת עבודה  5

מפרץ אמנון, חופים: צינברי, שקמים, חוקוק צפון, בעמדת הצלה 

גופרה הכוללת שני (, צאלון, חלוקים, לבנון ו13דוגית, גולן )קטע 

מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' וכן מגיש עזרה 

מנים  לפי דרישת בז אנשים( 3ראשונה )חובש( )סה"כ צוות של 

 .והנחיית המזמין

ככל ויימסרו למציע גם מתן השירותים בחופי טבריה ו/או בחוף 

בצמח, התמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו תהיה 

 ם להצעה שניתנה בסעיף זה.בהתא

E 

 

של עמדת  נוספת בבוקר או בערב, ביום שבת /חגשעת עבודה  6

מפרץ אמנון, חופים: צינברי, שקמים, חוקוק צפון, בהצלה 

(, צאלון, חלוקים, לבנון וגופרה הכוללת שני 13דוגית, גולן )קטע 

מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' וכן מגיש עזרה 

בזמנים  לפי דרישת  אנשים( 3)חובש( )סה"כ צוות של  ראשונה

 .והנחיית המזמין

ככל ויימסרו למציע גם מתן השירותים בחופי טבריה ו/או בחוף 

בצמח, התמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו תהיה 

 בהתאם להצעה שניתנה בסעיף זה.

F 

 

של  ול המועדחול ו/או ח ביוםבבוקר או בערב, שעת עבודה נוספת  7

מצילים שלפחות אחד  שלושההכוללת  עמדת הצלה בחוף כינר

 מגיש עזרה ראשונה )חובש(וכן מהם בדרגת 'מציל משנה', 

 .בזמנים  לפי דרישת והנחיית המזמיןאנשי צוות(,  4)סה"כ 

G 

 

של  בבוקר או בערב ביום חול ו/או חול המועדשעת עבודה נוספת  8

בחופים לפי דרישת והנחיית לפעילות  מגיש עזרה ראשונה

 המזמין.

ככל ויימסרו למציע גם מתן השירותים בחופי טבריה ו/או בחוף 

בצמח, התמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו תהיה 

 בהתאם להצעה שניתנה בסעיף זה.

H 

 

מגיש של  בבוקר או בערב ביום שבת או חגשעת עבודה נוספת  9

 ם לפי דרישת והנחיית המזמין.לפעילות בחופי עזרה ראשונה

ככל ויימסרו למציע גם מתן השירותים בחופי טבריה ו/או בחוף 

בצמח, התמורה שתשולם בגין מתן השירותים בחופים אלו תהיה 

 בהתאם להצעה שניתנה בסעיף זה.

I 
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 הערות ודגשים:

ועפ"י  לעילרטים הזוכה, תיקבע עפ"י המחירים המפו מזמין לספקהתמורה הסופית שתשולם ע"י ה .1

, במהלך ביצוע בפועלהזוכה הספק הכמויות שיידרשו וייקבעו ע"י המזמין, ויינתנו ויבוצעו ע"י 

 השירותים.

איגוד ערים כנרת באמצעות רשות ניקוז כנרת )להלן: "האיגוד"(, רשאי, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתו  .2

האדם בכל עמדת הצלה, בין אם  הבלעדי, לצמצם או להגדיל את כמות עמדות ההצלה, את מצבת כח

עפ"י כמות כ"א ובין אם עפ"י סוג מציל, להגדיל ולהקטין את כמות החופים בהם יינתנו שירותי 

ההצלה והעזרה הראשונה, לרבות שינוי זהות החופים בהם יינתנו שירותי ההצלה והעזרה הראשונה 

 הרלבנטית שלהלן.והכל בכפוף להוראות מסמכי המכרז, הוראות משרד הפנים והחקיקה 

חודש  -ימי עבודה  7) 09:00-17:00עות הפעילות הרגילות בעמדות ההצלה בכל חופי האיגוד הינן: ש .3

. בערב מלבד יום כיפור שבו לא יינתנו שירותי הצלהואת כל חגי ישראל,  מלא(, העבודה כוללת שבתות

 .  14:00נתנו שירותי הצלה עד השעה ייום הכיפורים י

מוקצים לשומרי שבת וחגים )דוגמת חוף כינר( לא יינתנו שירותים בשבתות ובחגים ביחס לחופים ה .4

ין. בערבי חג ושישי יינתנו שירותי ההצלה עד כשעה לפני אלא לפי אישור מראש ובכתב מאת המזמ

 כניסת החג/שבת.

 המחירים כוללים גיבוי לכל עובד שנעדר. .5

 .לוגיסטיקה, שינוע וכלכלה לעובדים המחירים כוללים .6

כנדרש לפי הכל , מוסמכים עם תעודות וחובשים מוסמכי עזרה ראשונהיהיו מצילים מצילי הים  .7

הוראות כל דין ובמיוחד הוראות צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה 

 .2016-מוכרזים(, תשע"ו

ור על תקינותו , אך האחריות לשמכל ציוד ההצלה והעזרה ראשונה, עפ"י חוק, יסופק ע"י האיגוד .8

 .ושלמותו במהלך תקופת מתן השירותים תחול על הספק, כמפורט בהסכם ההתקשרות

בקווים  במכרז זה: )יש לבחור את החלופה המתאימה ולמחוק הביטוחילכיסוי  בנוגע בחירתי להלן .9

  את החלופה שאינה רלבנטית(. אלכסוניים

o לפיו מסכים המבטח לבטח את מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל אשר  כוונות מכתב מצורף

 לרבות) חוזהל כנספח ה' המצורף הביטוחיהמציע בהתאם לכל תנאי הביטוח המפורטים בנספח 

 כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי(.

o מכתב כוונות מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל אשר לפיו מסכים המבטח לבטח את  מצורף

כיסוי בגין  למעטהמצורף להסכם ) הביטוחי המציע בהתאם לכל תנאי הביטוח המפורטים בנספח

שהכיסוי הביטוחי בגין אחריות כלפי צד שלישי למתן  מבקשאחריות כלפי צד שלישי(, ואני 

ידוע לי שיהיה עלי לשלם למזמין מידי  השירותים נשוא חוזה זה יערך על ידי מבטחת המזמין.

וכן  ₪ )מאה ועשרה אלף( 110,000הפרמיה השנתית בסך של  סכוםאת  ההתקשרותשנה בתקופת 

 7.9כמפורט בסעיף  כל אירוע בפני עצמו, ביטוח,של אירוע מקרה העצמית ב תפותתההשאת דמי 

 .על ידי מבטחת המזמיןכאמור , ובכפוף לתנאי הפוליסה שתערך לחוברת המכרז

 
ח האדם הדרוש והנחוץ לשם ביצוע השירותים ומצהיר ומתחייב כי יוכל לספק את כל כהספק  .10

מפורטים במסמכי המכרז, לרבות אספקת מצילים על שלל סיווגם, אספקת חובשים, איוש עמדות ה

הצלה וכיו"ב. מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז והדין, אי עמידה בתנאי זה, תהווה הפרה יסודית 

 .הספקשל החוזה מצידו של 
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ההצלה לקראת פתיחת  מצהיר כי ידוע לו שימי העבודה הקשורים בחתימה על ציוד עמדותהספק  .11

לפי הנחיית המזמין, חתימה על ציוד ההצלה במועד כולל הגעה למשרדי המזמין לפני חג הפסח  ,העונה

לעמדת ההצלה הכולל את כל ציוד העזרה הראשונה, מצופים, חסקה, ציוד כריזה, טלפון נייד מסוג 

 ינועו של הציוד בשלמותו אלמירס וכל אשר יימסר לקבלן ע"י המזמין, לרבות כל הקשור בהעברתו וש

הכל כלול במחיר היחידה  –ידרש והצבת מצופים יציוד ככל ש החוף ואל עמדת ההצלה, כולל התקנת

בגין כך תמורה  שולםתלא , וכי כמפורט לעיל בהצעת המציעלפעילות עמדות ההצלה בחג הפסח 

 בנפרד. כלשהי

 
ש המציל בעמדת ההצלה וכי ידוע לו כי לידיו בין היתר מכשיר מירס לשימוימסר מצהיר כי  ספקה .12

 . בסוף עונת הרחצה יחוייב בעלות השימוש השוטפת של מכשיר המירס

 
מצהיר, מסכים ומתחייב כי השירותים המפורטים בהצעתו דלעיל, הינם משוערים בלבד ולצורך  ספקה .13

י שיקול דעתו בלבד, וכי המזמין רשאי לממש את כל ההצעה, או חלקה בלבד, עפ" ספקשיערוך הצעת ה

 הבלעדי ועפ"י המפורט במסמכי המכרז ותבוצע התאמת מחירים בהתאם להיקף העבודה בפועל.

 

 

 הצעתנו זו ניתנה מתוך הבנה ורצון החופשי.

 

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, אלא בכפוף להוראות המכרז ומסמכיו, 

 אותי כאמור לעיל.והיא עומדת בתוקפה ומחייבת 

 

 שם: _________________
 

 ת.ז. / ח. פ. / מס' שותפות __________________מען: _____________________________
 

 מס' טל'______________ מס' טל' נייד_______________מס' פקס' __________________
 

 דאר אלקטרוני ____________________ 
 בכבוד  רב,                                                                                                  

 
________________       ________________ 

 חתימות )וחותמת(           תאריך         
 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מרח' _________________ מאשר בזה כי ה"ה 

_____________________, ת.ז. ____________________, מוסמכים לייצג את המציע ___

 _______________   וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 
 חותמת+ חתימה ______________   תאריך _______________ 
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 מסמך ד'

 
 

 מסמך שקלול ההצעות
 
 
 

 ההצעה תשוקלל לפי המשקלות שלהלן:
 

(10*6*A)+(6*B)+(10*C)+D+(20*2*10*E)+(5*2*10*F)+(15*2*G)+(16*5*11*H)+(16*2*10*I) 

 
 

)לרבות סמכותה לנהל מו"מ עם  וסמכויות ועדת המכרזים ע מהוראות המכרזבכפוף ומבלי לגרו 

, ההצעה המשוקללת על פי הנוסחא המציעים ו/או להודיע על קיום הליך תחרותי נוסף וכיוצ"ב(

 תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. ביותר כההנמולול שקתוצאת השלהלן שתקבל את 
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 מסמך ה'
 נוסח ערבות המכרז/ ההצעה

 
 תאריך ___________        

          לכבוד
   איגוד ערים כנרת

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מס': _____________

 

שלם לכם כל "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם להמבקשעל פי בקשת ________________* )להלן: " .1

אלף שקלים חדשים( )להלן:  )מאתיים וחמישים ₪ 250,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום של 

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן"

"( בקשר לעמידתו של המבקש סכום הערבותסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה יחד: "

 -11/2017תיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות/ מכרז מס' בהתחייבויו

 שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה.למתן 

 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -"המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

 

חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש המדד בגין  "מדד הבסיס"

 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר  "המדד החדש"

 מדד הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;

 

על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז אם יתברר במועד התשלום בפועל 

" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הפרשי ההצמדה למדדיהיו "

 הקרן המחולק למדד הבסיס. 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה,  .2

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7ידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום באופן מי

 כתובתנו הבאה: ________________________________.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

סך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד ש

 יעלה על סכום הערבות.

 

התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם  .4

חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 

 את התשלום מאת המבקש.
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 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 

, אלא אם הוארך תוקפו 23.5.17, ויעמוד בתוקפו עד ליום 22.2.17כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6

 הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.

 

 

 בכבוד רב,

 

      __________________________________ 
 (חתימה מורשי תימתוח הבנק כתובת, הבנק)שם   

 
 

____________________________________ 
 יק של המציע* יש לנקוב בשמו המלא והמדו
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 מסמך ו'
 
 
 

 היעדר ניגוד עניינים הצהרה בדבר
 

  

 

 
 אני הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן:

פומבי מס' העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז  יאין ניגוד עניינים בין פעילויותי

  למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה. 11/2017

 דית לאיגוד.ש לניגוד עניינים אודיע על כך מיבכל מקרה שבו יתעורר חש

ד עניינים בפועל, אודיע אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגו

 אפעל פי הנחיותיו.ד לאיגוד ועל כך מי

 

 

 

 

        ___________________  

 חתימה      
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 מסמך ז'
 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יםתצהיר
 

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום .1

 
ומר את האמת וכי אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי ל

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

"( המבקש להתקשר המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "
איגוד ערים כנרת / רשות ניקוז כנרת בהסכם למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת עם 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  .11/2017רזים לרחצה במסגרת מכרז פומבי מס' המוכ
 בשם המציע. 

 
 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

מונח זה וכי אני "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "
 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על 2011-ע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התש 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 
 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
י הצלה ועזרה ראשונה בחופי למתן שירות"( מטעם המציע בהתקשרות מועד להגשה)להלן: "

איגוד ערים כנרת/ רשות ניקוז עבור  11/2017הכנרת המוכרזים לרחצה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 .כנרת

  לפחות  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין ורשעוההמציע או בעל זיקה אליו
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת         שם                              תאריך

 

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

_________________           ___________________               ___________________ 
 חתימה וחותמת             ןמספר רישיו            תאריך
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 תצהיר בדבר בעסקת עובדים עם מוגבלות .2
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
ערים  איגודקש להתקשר עם הגוף המב הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף)להלן: " כנרת/ רשות ניקוז כנרת

 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998נשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לא 9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  

 

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –צורךה ובמקרה  ,1998התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

, 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  ןפעל ליישומהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עורך הדין

___________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ __________

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/

      

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה            חותמת ומספר רישיון                               תאריך
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 מסמך ח' - החוזה ונספחיו

      

      

  " דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת  "  1אנספח 

 דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכלול בה " 2נספח "א 

 " נוסח ערבות בנקאית לביצוע " בנספח 

 " רשימת חוקי העבודה "  גנספח 

 " כתב התחייבות לשיפוי " דנספח 

  "ם ביטוחים אישור קיו נספח "ה 
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 17-11 מס' פומבימכרז לחוזה  -ח' מסמך 

 עם הליך תחרותי נוסף

  כנרת הבחופי  הצלה ועזרה ראשונהשירותי למתן 

  המוכרזים לרחצה

 2017לחודש ______ ______נערך ונחתם ב______ ביום ש

 

 איגוד ערים כנרת תאגיד סטאטוטורי  יןב
 באמצעות רשות ניקוז כנרת

 בית מכבי אש
  עמק הירדן 15132מח ד.נ צ

 (או "הרשות" או "האיגוד" "המזמין" )להלן:
 -דצד אחמ-

 __________________  לבין

____________________ 

 ("הספק" להלן:)

 - מצד שני-

 

החליט להוציא את שירותי ההצלה והעזרה הראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה  והמזמין הואיל:   
עם הליך תחרותי  11/2017מס'  פומבימכרז  פרסם ךולצורך כר חוץ שבתחום אחריותו למיקו

  ("המכרז")להלן:  המוכרזים לרחצה תכנרהבחופי  הצלה ועזרה ראשונהלמתן שירותי נוסף 

  2008 -, תשס"חכנרתהוהמזמין הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח חוק הסדרת הטיפול בחופי  והואיל:
כוללת ואחידה עפ"י הוראות  בראייה כנרתהפול בחופי להסדיר את הטי (,"החוק" )להלן:
 .החוק

למתן שירותי  האדם והמשאבים הנדרשיםהמומחיות, כח בעל הידע, הנסיון,  וניה והספק והואיל
ההצלה והעזרה הראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה שבאחריות איגוד ערים כנרת כנרת, 

של  ופיקוח השמה ,, הכשרהלמיון, גיוס ביםוכן הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת והמשא
ראשונה, העזרה השירותי הצלה ושירותי  המצילים ומגישי העזרה הראשונה הנדרשים למתן

הנמצאים בתחום  או איזה מהם, ,המוכרזים כנרתהפי אשר יינתנו למזמין ויתבצעו בחו
ים בלתי נפרד האיגוד, כמפורט בחוק, והכל כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז המהוו

 ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, הימנו, והכל בכפוף לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים
וכן עפ"י צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, ( "צו הסדרת מקומות רחצה")להלן:  2016-תשע"ו

 (, הנגזרים מכוח ס'"צו המצילים" )להלן: 1965 -דרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה( תשכ"וס
של  בידיוכאשר  ,החקיקה הרלבנטית"()להלן:" 1964לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד  4

ו/או  "השירותים")להלן:  , עפ"י דיןהנדרשים לשם כךוההיתרים כל האישורים  הספק
 ;("העבודות"

לחוברת  מסמך ג' – בהצעת המציעעפ"י הנוסח המפורט  הגיש הצעה במסגרת המכרז והספק והואיל:
, כולן או ( וזכה בביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז"הספק"הצעת הלן:)ל המכרז

והסכים לקבל על עצמו לתת השירותים ולבצע את השירותים והעבודות בהתאם  מקצתן,
וכי ככל שהתקיים במסגרת המכרז הליך תחרותי שבו תוקנה הצעתו  למסמכי המכרז ותנאיו

הרי שהמחירים בהצעה המתוקנת הם  -זמין המיטיב עם המ ו/או אף אם תוקנה באופן אחר
 המחייבים לצורך חוזה זה.
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ברמת מעוניין להעניק את השירותים  והספק, הספקאת הצעת  מהספקבל קהמזמין מעוניין לו הואיל:ו
 ;הולמת את דרישות המזמיןמומחיות ומיומנות גבוהה, אשר 

מלוא את  מזמיןעצמאי, ל ספקכ, הספקיתן יוהצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לפיו  :והואיל
 וביתר מסמכי המכרז., הכל באופן ובתנאים כמפורט בהסכם זה הנדרשים השירותים

ותוקפו של הסכם זה מותנה בתנאי מתלה / מפסיק שהוא קבלת מימון ותקצוב עבור  והואיל:
לו עבודות נשוא ההסכם, כולן ו/או חלק מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כושירותים והה

כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי  לספק, אזי לא תהיה מזמיןאו חלק ממנו, לא יועברו ל
 בגין כך. המזמין

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, הצהרות, נספחים וכותרות .1

 -הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים וכן כל תנאי מסמך המבוא להסכם זה ונספחיו ה .1.1
 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו. -של מכרז זה, מך א'מס

ת בלבד, ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות וכותרות הסעיפים משמשות לנוחות ההתמצא .1.2
 ההסכם.

 
 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
 

בחופי  הצלה ועזרה ראשונהלמתן שירותי  11/2017מס'  יפומב מכרז "המכרז"
 . המוכרזים לרחצה כנרתה

 רשות ניקוז כנרת עבור איגוד ערים כנרת, לרבות נציגו/מי מטעמו.  "המזמין"

 ו/או מי שימונה על ידו.מנהל שימונה על ידי המזמין מעת לעת   "המנהל"

 ספקיקים על ידו, לרבות ו/או שליחיו ו/או המועס הספקעובדיו של  "העובדים"
 .הספקמשנה מטעם 

חלק או כל  כמפורט בחוק, ,שב"תחום האיגוד"הציבוריים כנרת החופי  "האתר"
 לפי בחירתו ושיקול דעתו של המזמין. מהם,

, לרבות הולכי רגל, משתמשי מתקני האתר, כל ציבור המתרחצים באתר "אורחי האתר"
 מי ששוהה בתחום האתר וכיוצא בזה.

חג הפסח וחוה"מ פסח, חג הסוכות וחוה"מ סוכות, שבתות וחגים כגון:  שבת /"חג"
כמו כן, החגים  .חג השבועות, יום העצמאות, ראש השנה, ל"ג בעומר

 פיטר ועיד אל אדחה. -המוסלמיים עיד אל

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"
 .שיבוא במקומולסטטיסטיקה  או כל מדד רשמי אחר 

                      :המסמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה .3

 " דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת    "1אנספח 

 " דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכלול בה  "2אנספח 

 " נוסח ערבות בנקאית לביצוע  "בנספח 

 " רשימת חוקי העבודה   "גנספח 

 כתב התחייבות לשיפוי  "דפח "נס 

 " אישור קיום ביטוחים  "הנספח  

 
"מסמכי כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור 

 החוזה" ו/או "מסמכי המכרז".

34



 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: ספקה

המאוגד ופועל כדין בישראל, וכי אין כל מניעה, חוקית,  /שותפות/עוסק מורשהחברהו ניכי ה .4.1
 על פיו. וביצוע התחייבויותילעם המזמין בהסכם זה ו והתקשרותלחוזית או אחרת, 

כל הרשיונות וההיתרים הדרושים לצורך ניהול ויהיו לו במהלך תקופת ההסכם את כי יש לו  .4.2
הל את עסקו בהתאם להוראות כל וכי הוא מתחייב לנ, עסקו וביצוע השירותים על פי כל דין

 .דין

קיים  ,צרכיו מספר פעמיםואת אתר , בדק את הוואת סביבת אתרכי הוא ראה ומכיר את ה .4.3
כל פרט שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים והוא היטב ובחן פגישות עם הנהלת המזמין 

כם זה כי הוא יכול לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו שבהס ,מצהיר ומתחייב
 .הברמה גבוה

הנדרשים ממנו על פי הסכם זה ברורים  (היקפם ותדירותם)לרבות כי אופן ביצוע השירותים  .4.4
 .מזמיןלו, והוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון ה

כי הוא בקיא ומנוסה בניהול וביצוע שירותים מעין אלה המתבקשים בזאת, וכי עומד  .4.5
הידע, הניסיון, הכישורים, האמצעים, הציוד והיכולת ליתן את לרשותו כוח האדם, 

השירותים ולפקח עליהם, בהתאם לאמור בהסכם ובנספחיו, וכל זאת לשביעות רצון 
כי יעשה כל דבר, שמומחה מעולה היה עושה לשם , ובהתאם לצרכיו המיוחדים, והמזמין

  מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

את כמות העובדים הנדרשת לצורך מתן  להעמיד והוא יעמידת כי יש לו את היכול .4.6
הצעת וכי  במסמכי החוזה והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמיןהשירותים כמפורט 

]לרבות כל תיקון שייערך בו בהתאם להוראות המכרז[ ישמש כבסיס  כתב הכמויותהמציע/
ועל בלבד שיהיו לפי בהתאם להיקפי העבודה בפבגין מתן השירותים לחישוב התמורה 

 קביעת המזמין מעת לעת.

כי המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לפצל את הזכייה  לכך מצהיר ומסכיםכי הוא  .4.7
במכרז בין מספר זוכים וכי אין לו ולא יהיו לו כל התנגדויות ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או 

 מך א'.מס – טענות בקשר לכך, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות

 בין מספר מציעים, כאמור, במקרה של פיצול הזכיה במכרז לכך כי מצהיר ומסכיםכי הוא  .4.8
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו  ו/או בכל מקרה אחר,

הבלעדי, לקבוע כי זוכה זה או אחר, יעניק את השירותים, או חלק מהם, במתחם חופים 
ובכל כמות  בכל פרק זמןספר מתחמים או בחלק מהם, בכל עת, במ מסוים או בחלק ממנו,

לרבות  ובין אם לאוהספק , בין אם פחותה מכמות כ"א המפורטת בהצעת כ"א נדרשת
במתחמים או בעונות או בימים במתחם, או  השירותיםצמצום ו/או הפחתת ו/או ביטול 

וע ההתאמות הנדרשות הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ותוך ביצ –מים מסוי
לא תהיה כל טענה ו/או הזוכה מצהיר ומתחייב בזאת, כי  .לספקבתשלומי התמורה 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, והכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.

כי עם קבלת הודעת המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים, הוא יפעל באופן  .4.9
ו/או , ואת דרישות המזמין לשביעות רצונ הספקלא מילא מיידי למילוי דרישות המזמין. 

רשאי המזמין, מבלי ו/או העובדים לצורך ביצוע השירותים,  הספקבכל מקרה של אי הופעת 
ולשלם להם מתוך  ביצוע השירותיםלאחרים  ספקיםלכל סעד אחר, להעסיק  ולגרוע מזכות

שילם לאותם עובדים ו/או  את הסכום, אשר הספקו/או לגבות מן  לספקהתמורה המגיעה 
ידי -על כל תקלה במתן השירותים על לספקהמזמין מצידו מתחייב להודיע  .ספקים

 העובדים ו/או אי שביעות רצון מהשירותים של העובדים.
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מתחייב, כי ידווח בכתב למזמין על כל מאורע חריג או חמור או לא צפוי, אשר  ספקה .4.10
 כלל זה ידווח בכתב על כל פגיעה ו/או נזק לאורחייתרחש במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו, וב

 -מ , לעובדי המזמין, מייד לאחר התרחשותו, ובכל מקרה לא יאוחרלאתר, ו, לעובדיהאתר
 שעות ממועד האירוע הרלוונטי. 24

, אתרוהעבודה הנהוגים ב , הבטיחותההוראות בדבר סדרי המשמעתינחה את עובדיו, שכי  .4.11
 .םתובנה אובכללם, הופעה נאותה, תחיי

בכבוד ובדרך ארץ,  האתרולכל אדם הנמצא בתחום  האתרועובדיו יתנהגו אל אורחי  ספקה .4.12
, האתר ימנעו מהטרדת אורחייכדרך שנותן שירות סביר המעניק שירות טוב נוהג ובכלל זה 

ויכוח עימם, הרמת קול עליהם, פגיעה ברכושם, פגיעה בגופם שלא כדין, העלבתם בע"פ או 
 בהתנהגות.

ידו, ובייחוד להוראותיהם -ו/או מי שהוסמך על המנהלשמעו להוראות יועובדיו י ספקה .4.13
ולעניין פעולות, שעליהם לבצע או להימנע בטיחות בנושאי כללי התנהגות, לבוש, הופעה, 

כל ההנחיות וההוראות של המזמין לספק בקשר עם ביצוע השירותים ימסרו  מלעשות.
ציגו באתר, והספק יהיה האחראי הבלעדי להעביר את נלבמישרין ע"י המנהל לספק ו/או 

 ההנחיות וההוראות המתאימות לעובדיו. 

ו/או עובדיו במקום ביצוע השירותים, לצורך ביצוע השירותים, לא  ספקכי הימצאות ה .4.14
יהיה מנוע ומושתק  ספק, והספקתתפרש כשלעצמה כמסירת החזקה באותו מקום לידי ה

או עובדיו במקום ביצוע השירותים לצורך ביצוע השירותים  ספקמלטעון, כי על ידי הצבת ה
 החזקה באותו מקום או בכל חלק הימנו. ספקנמסרה ל

, בציודו, במתקניו, ו/או אתרב ספקה, לא יפגע הז 4מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.15
אם לצורך עיסוקיו ואם בכלל, אלא אם קיבל לשם  טחיו ולא יעשה בכל אלה כל שינוי,במש

  ך הסכמה בכתב ומראש מן המזמין.כ

בעונת  כל הציוד לצורך ביצוע השירותיםמידי שנה, לפני חג הפסח יימסר ע"י המזמין  לספק  .4.16
(, "תקופת ההשאלה")להלן:  השאלה עונתיתיושאל לו לתקופת ו הרחצה אשר בפתח

נזק ובתקופה זו הספק יהיה אחראי לשלמות ותקינות הציוד, ויהיה אחראי לתקן כל פגם ו
יוחזר למזמין מלוא  מה של כל עונת רחצה שיגרם לציוד, ולהשלים כל חוסר בציוד. בסיו

כשהוא שלם, תקין וללא חוסרים.  ההשאלה למשך העונה שהסתיימהלספק הציוד שניתן 
 כל אובדן , בקשר עם מתן השירותים,ועובדיו מתחייבים למנוע ספקה מבלי לגרוע מהאמור,

נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות מניעת חוסרים של רכוש /או ציוד  / בלאי / תקלה / חוסר /
 ו/או חומרים ו/או מלאי, הנמצא באתר.

על כל אובדן/חוסר/ תקלה/בלאי/נזק מכל מין  ייב כי יודיע באופן מיידי למזמיןמתח ספקה .4.17
, הנמצאים בקשר עם עבודתווסוג שהוא שנגרם לרכוש ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או מלאי, 

 תר.בא

מצילים העובדים ליום מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ינפיק  30מתחייב כי תוך  ספקה .4.18
, רישיון נהיגה באופנוע ים, בהתאם לדין בעמדת הצלה המצויידת באופנוע ים תחתיו

יש ברשות  םאלא, אבעמדת עם אופנוע ים מתחייב כי לא יעסיק מציל  ספקבישראל. ה
  .וע ים, כמפורט לעילאותו מציל רישיון נהיגה באופנ

 שירותיםה .5

את שירותי ההצלה והעזרה הראשונה על פי הוראות הסכם  למזמין להעניקמתחייב  ספקה .5.1
באופן שידרשו על ידי המזמין מעת לעת, וזאת וכפי , ובכפוף להוראות כל דין זה ונספחיו

 .מיידי
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מנת למנוע -על אתרהגורמים המצויים במלוא השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם  .5.2
 למהלך העבודה התקין בו.הפרעות 

בהתאם לצרכים המיוחדים ו מזמין, בכפוף לצרכי השירותים יבוצעו שבעה ימים בשבועה .5.3
 .ת האתרתפוסבעונות השנה ואתר בהתחשב בב

הספק מתחייב לבצע את השירותים הנדרשים על פי הסכם זה בהתאם ובכפוף לכל דין ו/או  .5.4
לרבות  הדין שיעודכנו מעת לעת במהלך ביצוע השירותים, וכפי הוראות נוהל מחייבים,

צו הסדרת מקומות רחצה , 1964חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד ובמיוחד הוראות חוק 
וכן עפ"י צו הסדרת מקומות  ,2016-)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, תשע"ו

 .1965 -רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה( תשכ"ו

, אלא אם כן ניתן מרתםמיד עם סיום מש אתרכי כל העובדים יעזבו את ה ,מתחייב ספקה .5.5
 היתר לכך מעת המזמין ו/או מי מטעמו.

לגרום להחלפתו  בכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ספקזכאי לדרוש מה מזמיןה .5.6
במקרה . ודרישת לנמק את ובעובד אחר, מבלי שיהא עלי ספקהמיידית של מי מעובדיו של ה

לא וזאת את העובד, אשר המזמין הורה לו להחליף,  ספקשל קבלת דרישה כאמור, יחליף ה
העובד ו/או  ספקהלמען הסר ספק, . אחר שנתבקש לעשות כןל שעות( 48) םימיוייאוחר מ

בגין כל נזק ו/או הפסד  מזמיןכל אדם אחר לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהו/או 
 מזמין. האמורה של ה ום, אם יגרמו, עקב דרישתשיגרמו לה

מעת לעת על  בכתב אם וככל שיידרשו לכךמתחייב, כי עובדיו יעבדו שעות נוספות,  ספקה .5.7
, ובכפוף למגבלות הקבועות על פי דין ו/או בהסכם קיבוצי בלבד המזמין נציג מוסמך של ידי

 החל על העובדים. 

 ו/או מי שהוסמך על ידו. מנהלה צע את השירותים בתאום מלא עםיב ספקה .5.8

 ספקעובדי ה .6

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: ספקה

כי העובדים יועסקו על ידו, והוא ישא בכל העלויות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מהעסקתם  .6.1
של העובדים  והצבתם הכשרתם, במתן השירותים, לרבות בכל העלויות הקשורות בגיוסם

 למתן השירותים.

העובדים כלל והנחיית  פיקוח ,ה, הדרכה, הצבהיהיה האחראי הבלעדי לגיוס, הכשרכי הוא  .6.2
כל החידושים,  בדברמטעמו שיספקו את השירותים, לרבות מתן הנחיות והדרכות מתאימות 

מובהר כי הספק יהיה  ההוראות המתחייבות ממתן השירותים.התקנות והחיקוקים, הנוהלים, 
מבלי לגרוע מהאמור,  חלוקתם והצבתם באתרים השונים., משמרות העובדים שיבוץהאחראי ל

הספק יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל נותני השירותים מטעמו יחזיקו בכל תקופת 
מתן השירותים בכל ההיתרים, האישורים, והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים, 

 בהתאם לכל דין.

הדרכות אוריינטציה ואיכות  אתרמתן השירותים ב טרם התחלתע"י הספק כל עובד יעבור כי  .6.3
וכן הדרכות נוספות מעת לעת כמקובל באתר, בהתאם  באותה עת אתרכוללת בהתאם לנהוג ב

 ., ובהתאם להנחיות אשר ימסרו לספק ע"י המזמין ו/או המנהל מטעמולצורך

דין, בקשר עם  פי כל-לשלם או לבצע עליש כל ההפרשות, אותם וכל התשלומים, יחולו עליו כי  .6.4
)כולל שעות  תשלום שכר רק,, אך לא לרבותקיומם של יחסי עובד מעביד בינו לבין עובדיו, 

וניכויים למס הכנסה ומס  תשלומים, נוספות אם יאושרו בכתב ע"י נציגו המוסמך של המזמין
מעבידים, הפרשות סוציאליות והפרשות בגין פיצויי פיטורים, ביטוח לאומי, מס בריאות 

 יו"ב. וכ
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שיעסקו במתן השירותים, נבדקו ונמצאו כשירים למתן השירותים, לרבות , כי כל עובדיו .6.5
לרבות  מבחינה בריאותית, ובידיהם כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים,

וכן אישור בדבר  ,הכלכלה, שהונפקה ונחתמה ע"י משרד תקפה תעודת מציל ים מקורית
 5שונה ו/או רענון בעזרה ראשונה, על פי העניין, ובהתאם להוראות סעיף השתלמות בעזרה רא

מעת לעת ולא פחות וכי כל אחד מהם יעבור בדיקות רפואיות  לצו הסדרת מקומות רחצה,
  ., ובכפוף להוראות כל דיןמאחת לשנה בהתחשב בתפקיד אותו הוא אמור למלא באתר

על ידו באתר כמגישי עזרה ראשונה יחזיקו  כמו כן, הספק מתחייב כי העובדים אשר יועסקו
  )א( לצו הסדרת מקומות רחצה.13באחת מן התעודות המפורטות בסעיף 

 ויהיו אחראיםימלאו בקפדנות, בערנות, בשקדנות ובמיומנות את תפקידם,  העובדים כי .6.6
כל  ו, לרבות כל ציוד ו/אלרכוש לגוף ו/או מניעת כל נזקשמירת תקינותו של האתר ומתקניו ולל

 בעת ביצוע השירותים. ,רכוש ו/או חומרים ו/או מלאי, הנמצאים באתר

ולשם כך הוא מתחייב אך לא ביום כיפור, כי ידוע לו, כי השירותים יינתנו בימי מנוחה וחג,  .6.7
לקיים הוראות כל דין בהתייחס למועדי ביצוע העבודה, וכי יש ברשותו את האישורים 

 בותו זו.הדרושים לפי כל דין לקיום התחיי

 ספק)מכל סיבה שהיא(, ידאג הכלשהו עובד ידי -מתן השירותים עלכי בכל מקרה של הפסקת  .6.8
, אשר העובד קיבל ו/או הקבלן קיבל מן המזמין ו/או מדים ו/או כל פריט אחר לכך, כי כל ציוד

קיבל, יוחזרו למזמין ו/או יועברו לעובד, אשר יחליף את העובד, אשר אם עבור אותו עובד, 
 בודתו נפסקה, והכל לפי בחירת המזמין.ע

כי בכל מקרה של היעדרות עובד מפאת חופשה, מחלה, מילואים או היעדרות מכל סיבה שהיא,  .6.9
 לדאוג לעובד מחליף, באופן שרמת השירותים לא תיפגע. ספקמתחייב ה

לצורך ביצוע העבודה, יהיו בעלי אזרחות ישראלית ובעלי  ספקכל העובדים שיועסקו ע"י ה .6.10
רשימת העובדים שיועסקו באתר, תועבר מראש ולפני תחילת מתן  תעודת זהות כחולה.

 מספר תעודות הזהות של כל עובדולמזמין ותכלול את שמות העובדים,  ספקהשירותים ע"י ה
 ו/או ההסמכות ההכשרותבדבר  ו/או תעודות הסמכה אישוריםו/או  כתאותאסמלה  ורפויצוכן 

למען הסר ספק, כל עובדי הספק אשר יועסקו  .פי הוראות כל דין ו/או ההשתלמויות כנדרש על
, והספק עצמו יחזיק במשך כל בביצוע השירות יהיו מוסמכים ומוכשרים כנדרש על פי כל דין

הרישיונות ו/או ההיתרים האחרים הדרושים על פי כל דין לשם תקופת מתן השירותים בכל 
על ידו ו/או לצורך מילוי נותני העזרה הראשונה העסקת המצילים וו/או לצורך ביצוע השירות 

 .על פי תנאי חוזה זההתחייבות הספק 

 תקופת ההסכם וסיומו .7

"צו התחלת )להלן:   __________החל מיום הסכם זה יהיה בתוקף ויחייב את הצדדים לו  .7.1
 , לפי החלטתו של המזמין31/12/2017 -יום האו עד ל  2017תום עונת הרחצה ועד ל( העבודה"

לכל להאריך את תקופת ההסכם  מוקנית הזכות בלבד . למזמין"(ההסכם תקופת" :)להלן
בכל  בין ומדובר במספר חודשים, עונת רחצה, או חלק מהם, לו, יראוזמן ש תקופה או תקופות

בין  מספר חופים או חלק מהם,ב בין אם מדובר בחוף אחד, באתר, /גזרה/חוףתחוםאזור/
עתו הבלעדי עפ"י שיקול ד ספר עמדות הצלה, או חלק מהן, הכלומדובר בעמדת הצלה אחת, מ

 -לא יאוחר מיום ה או תקופות הארכה אלו יסתיימו , ובלבד שתקופהשל המזמין והמוחלט
  "(.האופציה תותקופ" :)להלן 31/12/2019

הסכם זה בכל עת, מכל סיבה  ו/או לצמצם וכל לבטלי מזמיןהלעיל,  7.1למרות האמור בסעיף  .7.2
 30 לספק, על ידי מתן הודעה מוקדמת ו/או לצמצום וללא כל צורך במתן נימוק לביטולשהיא 

 נתןש השירותיםזכאי אך ורק לתמורה המגיעה לו בגין  הספקובמקרה זה יהא  ,יום מראש
] לרבות , מסמך ג' –המבוססת על כתב הכמויותהספק הצעת בפועל עד לאותו מועד, בהתאם ל

  שיהא זכאי לפיצוי נוסף. והכל בלא תיקוניו כאמור [

הזכות לבטל את ההסכם  מזמיןבקרות אחד או יותר מן הארועים שיפורטו להלן, תהיה ל .7.3
 לאלתר ובלא צורך בהודעה מוקדמת:

38



 

 לא הופיע למתן השירותים.  ספקה .7.3.1

למתן שניים מעובדי הספק  ומשמעו: לא התייצב "לא הופיע למתן השירותים"
ו שניים מעובדי הספק למתן לא התייצב אויומיים רצופים ו/שירותים במשך 

 השירותים במשך ארבעה ימים בלתי רצופים.

או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק ו/או  ספקניתן כנגד ה .7.3.2
ו/או הוכרז מי מבעלי  ספקניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים על נכסי ה

גדו התראה לפשיטת רגל ו/או מונה כפושט רגל ו/או הוגשה כנ ספקהמניות של ה
מפרק זמני ו/או ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים כנגד מי מבעלי המניות 

 יום מיום הוצאת הצו. 30אם לא יבוטל בתוך  -, ואם הצו זמני ספקשל ה

הינו מהותי לצורך  מזמיןשל ה ובוטל או פקע תקפו של אישור שלפי שיקול דעת .7.3.3
 ימים לאחר פקיעתו. 7האישור לא חודש בתוך , וספקניהול עסקי ה

ו/או הוחל כנגדו בהליכי הוצאה לפועל,  ספקנכסי החלק מהותי של הוטל עיקול על  .7.3.4
יום לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל  30ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתוך 

 בהם.

פי -לא שילם לעובדים את מלוא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש על ספקה .7.3.5
 ן.די

כלפי  ספקלעיל, לא תהיה ל 7.3ו/או  7.2 מסיבה המנויה בס"ק , לרבותבוטל או פקע הסכם זה .7.4
כל זכות וכל תביעה או טענה לכל תשלום בקשר עם ביטול או פקיעת ההסכם, מוניטין  מזמיןה

ו/או פיצויי פיטורים, והוא מוותר בזה במפורש ומונע מעצמו כל זכות וכל תביעה או טענה 
לקבלת התמורה בגין  ספקען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של הלמ כאמור.

 השירותים, שנתן למזמין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכם. 

 כל לרבותמקצתם או כולם,  ,4,5,6,7,8,9,10,11 -יר כי ידוע לו כי הפרת סעיפים מצה ספקה .7.5
תחשב כהפרה המזכה את  ,פעמיאו רב  ,חד פעמי וליקוי בביצוע מתן השירותים, בין פגם

ש"ח, לכל יום של הפרה כאמור  5,000המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, ממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד 
 תשלומם בפועל למזמין וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לו

כאמור  הפיצויים המוסכמיםעפ"י מסמכי החוזה או עפ"י כל דין. המזמין רשאי לקזז את סך 
 בגין אותו חודש. ספקבכל חודש מהתמורה המגיעה ל

, כאשר להנחת גבות מהספק פיצוי מוסכםלעיל, יהא המזמין זכאי ל 7.5בנוסף לאמור בסעיף  .7.6
 ₪ 1000 –ם מוסכם מראש של , בסכומהוראות מסמכי החוזה ספקסטה הדעתו של המזמין, 

 ספקבכל חודש מהתמורה המגיעה ל הפיצויים המוסכמיםולקזז את סך  בגין כל סטייה כאמור,
המפורט לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל  הפיצוי המוסכםבגין אותו חודש. שיעור 

 מהמדד הבסיסי.

וראות ומה ספקבהצעת ה לרבות כל סטיה מהוראות הקבועות -סטיה מהוראות מסמכי החוזה
ו ע"י המזמין/ המנהל ו/או מי מטעמם בקשר עם מתן השירותים או מי מטעמ ספקאשר ניתנו ל

 והעבודות נשוא המכרז.

הזכות  מזמיןסיום הסכם זה תהיה לבמהלך תקופת ההסכם כמו גם לאחר כי  ,מובהר בזה .7.7
לא תהא  ספקף אחר ולאדם ו/או גוו/או  ספק ו/או להתקשר בהסכם לביצוע שירותים עם כל

בקשר עם התקשרות כזו והוא מונע מעצמו בזה כל זכות,  מזמיןכל תביעה או טענה כלפי ה
להתקשר כאמור עם כל אדם ו/או גוף אחר לקבלת  מזמיןאפילו תעמוד לו כזו, למנוע מה

בכל הקשור  ספקלמען הסר ספק, אין ולא יהיה בהסכם זה משום מתן בלעדיות ל השירותים.
 השירותים, או איזה מהם, למזמין.למתן 

לתקופה מסויימת, תפסק  האתרפעילות מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי מעת לעת אפשר ש ספקה .7.8
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ולפיכך הינו 

 בשל הפסקת הפעילות כאמור. ו/או נזקים אובדן רווחים
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ו/או  ספקציוד, אשר ההכל  מזמין אתל ספקה זה מכל סיבה שהיא, יחזיר בוטל או פקע הסכם .7.9
, ציוד הצלה ועזרה לרבות מדים, מפתחותככל שיהיו כאלה, , קיבל מן המזמין מי מעובדיו

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בחובת הספק לשמור על תקינות  .וכו' ראשונה
תים ולהחזרתו למזמין עם הגיעו של ההסכם לכדי ושלמות הציוד במשך תקופת מתן השירו

 סיום כשכל הציוד שלם ותקין ללא כל אבדן ו/או חוסר.

 התמורה .8

כמפורט  הינובגין ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה,  ספקסכום התמורה לה יהיה זכאי ה .8.1
הצעת  -לחוברת המכרז במסמך ג'הסופית אשר ניתנה בהתאם לאמור  ספקבהצעת ה

ובהתאמה להיקף העבודה  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה הימנו , מויותכתב כהמציע/
  ."(התמורה)להלן: " בפועל.

כדי  אמורבאין התמורה כנ"ל הינה סופית ומוחלטת, אך יחד עם זאת,  מוסכם בין הצדדים כי
ל"הזמנה להציע  (8)ב()18.2קיום הליך תחרותי נוסף, כמפורט בסעיף  גרוע מההוראות בדברל

  .מסמך א' –ות והוראות למשתתפים" הצע
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה בגין מתן השירותים וביצוע כל  ספקה

 עפ"י מסמכי החוזה. ספקהתחייבויותיו, ע"י ה

לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה,  ספקמוסכם בזאת במפורש כי ה
 ההסכם.תקופה  כל לגבי

"(. בכל מקרה של מזמיןרישומי ה)להלן " אתרבנוכחות העובדים רישום יומי של נהל י מזמיןה .8.2
 ספקלבין כל רישום מכל סוג שהוא, שנעשה על ידי ה מזמיןשיתגלה בין רישומי ה ,אי התאמה

יהוו ראיה  מזמין. רישומי המזמיןכך שיתאים לרישומי ה ,ספקיתוקן רישום הו/או מי מטעמו 
 ספקמבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין מתחייב לאפשר ל .בדיםמכרעת לעניין נוכחות העו

אין באמור כדי לגרוע מחובת  לבדוק את רישומי המזמין הנ"ל במשרדיו ובתאום מראש.
 לנוכחות עובדיו באתר, בהתאם להוראות כל דין.הרישום החלה על הספק ביחס 

, חשבון בשני עותקים לחודש בכל חודש 5 -, אחת לחודש, ולא יאוחר מהיגיש למזמין ספקה .8.3
כתב הצעת המציע/בגין השירותים והעבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם, מחושב עפ"י 

. החשבון יכלול ספקהמהווה את הצעתו של ה ]לרבות תיקוניו כאמור[ ,מסמך ג' -כמויות 
  .תוספת מע"מ כחוק

מלואו או חלקו , יאשרו לתשלום, בספקהמנהל יבדוק את החשבון, אשר הוגש למזמין ע"י ה .8.4
יום ממועד הגשתו. המזמין יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים, בגין עבודות ו/או  14תוך 

על ו/או בוצעו חלקית בין שירותים שלא בוצעו לשביעות רצונו של המזמין ו/או שלא בוצעו בפו
 . פיצויים מוסכמיםות המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהיא, לרבות קיזוזים, נזקים ואבשל הור

גזברות המזמין תפרע את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו, ככל שהיו 
יום מסוף החודש בו הוגשה חשבונית המס. חשבונית המס תוגש עם אישור  45כאלה, תוך 

 החשבון ע"י המנהל.
 

 אישור כדין בדבר פטור מניכוי מזמיןמסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יומצא ל .8.5
 מס במקור.

כל תשלום נוסף  ספקשלם לילא  מזמיןמובהר בזאת, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי ה .8.6
ם ומתחייב שלא לדרוש כל תשל ספקמעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה, מכל סיבה שהיא, וה

ף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע שירותים נוספים, שאינם כלולים נוס
 .נספחיובהסכם זה ו/או ב
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כי הכיסוי הביטוחי בגין אחריות כלפי צד שלישי למתן השירותים נשוא חוזה בחר  ספקוה ככל .8.7
מידי שנה  לאיגוד ישלם הספק אזיכמפורט בחוברת המכרז, זה יערך על ידי מבטחת המזמין, 

 בסך השנתית הפרמיה סכום את , לרבות בתקופת האופציה ככל ותמומש,ההתקשרותבתקופת 
שוות אשר ימסרו לגזבר האיגוד  ארבע המחאותבאמצעות  "חש (אלף מאה ועשרה) 110,000 של

עון של יום מן פר, כאשר ההמחאה הראשונה תירשם לזתקשרותההבתחילת כל אחת משנות 
לכל חודש קלנדרי  1-ושלושת ההמחאות הנוספות ירשמו לזמן פרעון ל ,תחילת מתן השירותים

, המפעיל ישלם לאיגוד מיד עם הדרישה הראשונה את רגרוע מהאמוומבלי ל בנוסף לאחר מכן.
 , כל אירועביטוח אירוע כלגין ב 7.9דמי ההשתתפות העצמית כמפורט בחוברת המכרז בסעיף 

 ההשתתפות דמייחוייבו בתשלום  של מבטחת המזמיןאשר לפי תנאי הפוליסה  בפני עצמו,
 ., והכל בכפוף לתנאי הפוליסההעצמית

 ערבות בנקאית .9
, לרבות הבטחת שלמותו ותקינותו עפ"י הסכם זה ספקהתחייבויותיו של המלוא לקיום  כערבות

התחייבות המפעיל  ולהבטחת של הציוד אשר מושאל לספק ע"י המזמין לצורך ביצוע השירותים
בחר כי הכיסוי י)ככל והספק  ביטוח במקרה של אירוע מיתצעתשלום דמי ההשתתפות ה בגין

 ספקיפקיד ה ,כאמור בהוראות המכרז והסכם זה( די מבטחת המזמיןהביטוחי כאמור יערך על י
במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות לקיום החוזה( בלתי מותנית וצמודה 

ותקופות האופציה,  תקופת ההסכםמשך לשתהא תקפה  ,כולל מע"מ 300,000₪ של למדד בגובה
 או האופציות, לפי העניין, לאחר תום תקופת ההסכם,יום  )מאה ועשרים( 120ועוד  ככל שיהיו,

מייפה את כוחו של  הספק .'בנספח בכנדרש במסמכי המכרז, לפקודת המזמין, בנוסח המפורט 
כולן או מקצתן,  -המזמין באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו במקרה ולא יקיים את התחייבויותיו

מוותר בזה  ספקהתראה מראש ע"י המזמין. ה, ללא כל הודעה או והמכרז כמפורט במסמכי החוזה
מראש, בויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שינקוט המזמין כדי לגבות 

מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, כך שהיא תהא  ספקאת הערבות הנ"ל. הערבות תהא בתוקף וה
בכל  שלו. אופציהרבות תקופות היום לאחר תום תקופת ההסכם, ל )מאה ועשרים( 120עד בתוקף 

את הערבות הנ"ל, עפ"י דרישת המזמין, יהא המזמין רשאי לחלטה  ספקמקרה בו לא יאריך ה
המכרז עפ"י מסמכי  ספקולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של ה

מובהר בזאת למען  החוזה.ו המכרז ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמין עפ"י מסמכי והחוזה
הסר ספק, כי אין בסכום הערבות הבנקאית אשר תופקד בידי המזמין ו/או בתוקפה כדי לפטור את 
הספק מתשלום מלוא דמי ההשתתפות העצמית בכל מקרה של אירוע ביטוח כאמור במקרה שבו 

 .יהיה צורך להפעיל את הפוליסה שתערך על ידי מבטחת המזמין בגין אחריות כלפי צד שלישי

 ביטוחים .10
מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יחזיק הקבלן בתוקף, כל  .10.1

 את הביטוחיםבאמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, ובעלת מוניטין,  תקופת ההסכם,
, ויפרט )לפחות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים(הנערכים על ידו 

את פרטי הפוליסות הכוללים את שם המבטח, מספר הפוליסה, תקופת לגבי כל אחד מהם 
הביטוח וגבולות האחריות. בנוסף ימציא הקבלן רשימה שמית של המצילים אשר בכוונתו 
להעסיק בפעילות נשוא מכרז זה, כאשר לגבי כל מציל יצויינו פרטי הפוליסה לביטוח 

ולל שם המבטח, מספר הפוליסה, כ או עבורו, אחריות מקצועית הנערכת על ידי המציל,
 תקופת הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.

לעיל על ידי  10.1מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת פרטי הביטוחים כמפורט בסעיף  .10.2
הקבלן ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם על ידי המזמין כדי להוות אישור בדבר התאמתם 

הקבלן ו או המצילים על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות 
  ו/או הבאים מטעמו. בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין

מתחייב  לעיל 10.1לאמור בסעיף יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים הקבלן היה ולדעת  .10.3
כות ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על ז הקבלןבכל ביטוח רכוש נוסף שיערוך  כי  הקבלן

ביטוח חבויות  ובכל ו )במפורש לרבות אורחי המזמין(מטעמ המזמין והבאיםתחלוף כלפי 
או למחדליו \הכיסוי על פי הפוליסה לכסות את אחריותו של המזמין למעשיו ונוסף יורחב 
בכפוף לסעיף אחריות  המזמיןלכלול את יורחב שם המבוטח או של המציל ו\של הקבלן ו

 .צולבת

מלא אחר תנאי פוליסות ביטוחי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבלן מתחייב ל .10.4
 , ולשמור את פוליסות הביטוחים בתוקף במשך כל תקופת התקשרותו עם המזמין.ובמועדם
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כמפורט  הנערכים על ידי הקבלן או על ידי מי מהמצילים, לבדוק את הביטוח ימזמין רשאה .10.5
דרישות ון, שיידרש על מנת להתאימם ללעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיק

 ו, וזכותיםמזמין ביחס לביטוחההקבלן מצהיר ומתחייב, כי זכות הביקורת של  המזמין.
כל  ומזמין או מי מטעמהלהורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל אינה מטילה על 

ותקפם, או טיבם, היקפם, עריכת הביטוחים על ידי הקבלן חובה וכל אחריות שהיא לגבי  
 לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

או  עומד להיות מבוטלהקבלן , כי מי מביטוחי למזמיןיודיע הקבלן של  ובכל פעם שמבטח .10.6
לבדיקת לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא הקבלן , מתחייב עומד לחול בו שינוי לרעה

ביטוח או השינוי לרעה בביטול היום לפני מועד  30, יםחדשי הביטוח ההמזמין את מסמכ
 כאמור. 

 ו )לרבות אורחי האתר(ואת הבאים מטעמהמזמין פוטר את וא מצהיר בזאת כי ההקבלן  .10.7
, אשר הובא ו/או ציוד מכל מין וסוג שהואמאחריות לאבדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש 

, אולם הפטור כאמור לא לחצרי המזמין ו/או לסביבתם ומו/או על ידי מי מטעי הקבלן על יד
 אדם שגרם לנזק בזדון.בן יחול לטובת 

לא יערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהתאם  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמידה וה .10.8
רשאי  , מכל סיבה שהיא,באישור קיום הביטוחים )נספח ה' לחוזה זה(לדרישות המפורטות 

בגבולות אחריות למקרה ולתקופה הביטוח באמצעות מבטחת המזמין  המציע לערוך את
יה פרמלמקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח וזאת תמורת תשלום   ₪ 4,000,000 בסך של

למסמך  7.9בס' ונשיאה בתנאים כמפורט )מאה ועשרה אלף( ש"ח  110,000שנתית בסך של 
גד האיגוד ו/או מי מטעמו בקשר מוותר על כל טענה ו/או תביעה נ הספקחוברת המכרז.  -א'

להיקף הפוליסה ו/או תנאיה ו/או חריגיה והוא פוטר את הגורמים לזהות המבטחת ו/או 
 הנ"ל מכל אחריות בהקשר זה.

  חבות ושיפויאחריות,  .11
לכל מעשה ו/או מחדל, שנעשו, בעקיפין ו/או המזמין באחריות מלאה כלפי  ישא ספקה .11.1

עובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ו/או מי מ ספקבמישרין, על ידי ה
, לרבות כל ציוד ו/או כל רכוש ו/או "(, שיגרמו לנזק גוף ו/או רכושספקמעשי ה)להלן: "

 ו/או נזק אחר ו/או המובאים על ידי צד שלישי כלשהו  חומרים ו/או מלאי, הנמצאים באתר,
 ו/או כל צד ג' אחר. ספקיו, עובדי הלמזמין ו/או נציגיו, שלוחיו, אורחיו, לקוחות

 ספקה -למען הסר ספק, הרי במקרה של הפרת איזו חובה מהחובות המפורטות לעיל 
, על חשבונו, בגין כל  אובדן/חוסר/ תקלה/בלאי/נזק מכל מין מתחייב כי ישפה את המזמין

שורים והק , הנמצאים באתר/או ציוד ו/או חומרים ו/או מלאיוסוג שהוא שנגרם לרכוש ו
 .לביצוע השירותים והעבודות

בקשר עם , עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיצוי ספקהיה והמזמין יתבע ו/או ידרש על ידי ה
 ספק, שיינזק במסגרת מתן השירותים, יהא הספקלפצות את מי מעובדי הו/או  הסכם זה

פסד ו/או חייב לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם קבלת דרישה, בגין כל נזק ו/או ה
הוצאות, שנגרמו למזמין בין במישרין ובין בעקיפין, וכן לשלם לו כל סכום, שיוטל עליו 
כתוצאה מכך )לרבות במסגרת הוצאות בית המשפט, שכ"ט מומחים ושכר טרחת עו"ד(, 

התחייבות  פי דין.-פי ההסכם ו/או על-וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של המזמין על
הזדמנות להתגונן בפני הדרישה  ספקתהא מותנית בכך, שתנתן ל ,הז 11לפי סעיף  ספקה

ו/או התביעה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או 
 ההסכם.

פוטר בזאת את המזמין מאחריות לנזק, פגיעה ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של עובדי  ספקה .11.2
לשם מתן  ספקידי ה-ו/או רכוש שהובא על קספו/או מי מטעמו ו/או רכוש ה ספקה

 ספקו/או עקב ביצוע השירותים על ידי ה במהלךהשירותים ו/או צד ג' כלשהו, אשר ייגרמו 
 ו/או על ידי מי מטעמו.

 ספקעל פי הסכם זה ו/או ההוראות החלות על ה ספקמבלי לפגוע בכלליות התחייבות ה .11.3
פיצוי ו/או כל עיצום כספי אחר בגין אי  המזמין יידרש לשלם קנסות ו/אומכוח הדין, אם 

פי ההסכם, מתחייב -על ספקמילוי דרישות הדין בכל הנוגע לעניינים המצויים באחריות ה
  . לפצות ו/או לשפות את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום, שנשא בו כאמור ספקה
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 היחסים בין הצדדים .12
מי בין המזמין לו/או  ספקין המזמין והמוסכם ומובהר, כי )א( אין בהסכם זה כדי ליצור ב .12.1

 ספק)ב( ה -מעביד בכל צורה ואופן שהם; ו -יחסי שותפות ו/או יחסי עובד ,ספקה מעובדי
המזמין כל תשלום ו/או  לקבל מןו/או העובדים וכל הבאים מכוחו ומטעמו לא יהיו זכאים 

ו/או מנהג המגיעים  ו/או תמורה ו/או זכות כלשהי על פי דין ו/או נוהג הפיצוי ו/או הטב

( הוראה, אשר ii( ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ו/או )iלעובד מאת מעבידו בקשר עם )

 ( ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא.iiiניתנה לפיו ו/או )

בתביעה כלשהי בקשר לאמור  ספקעובדי המי מיתבעו על ידי י והיה והמזמין ו/או מי מטעמ .12.2
ו/או  ספקל ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הלעי

חייב לשפות ולפצות את  ספקהסכם זה או סיומו, יהא המתן השירותים לפי לרשויות עקב 
המזמין ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, שייגרם למי מהם, וכן לשלם כל סכום, שיוטל על מי 

הסכם פשרה ו/או פסק דין )לרבות הוצאות בית המשפט,  מהם כתוצאה מכך, בין במסגרת
  מומחים ושכר טרחת עו"ד(.

לעיל, יתבע ו/או ידרוש עובד  12.1מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור בסעיף  ספקה .12.3
מטעמו, בכל אופן ומסגרת שהם, מהמזמין כי מעמדו יוכר כעובד המזמין, ו/או כל טענה 

לבין המזמין, אזי  ספקמכל מין וסוג שהוא, בין עובד המעביד,  –אחרת לקיום יחסי עובד 
את המזמין בגין כל סכום שיזקף ו/או יפסק לחובתו של המזמין בעניין זה,  ספקישפה ה

לקזז לרבות עפ"י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת, אך לא רק, והמזמין יהיה רשאי 
ייבויות והשיפוי בכתב ההתח , הכל כמפורטספקשעליו לשלם לסכומים אלו מכל סכום 

כי סעיף  ספקמוסכם על ה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. להסכם כנספח ד' המצורף
 /או תביעה ו/או דרישהטענה ושיפוי זה יורחב ויחול, בשינויים המחוייבים, על כל 

המזמין ו/או מי  כלפיו/או מי מטעמו  ספקמצד עובד האשר תופנה לתשלום כלשהיא, 
חוקי  עות צד ג' כלשהן, בקשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרתמטעמו, לרבות בגין הוד

חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה,  העבודה החלים על הספק בגין מתן השירותים ו/או
  .ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה והחיקוקים המפורטים בו,  2011-התשע"ב

 שמירת סודיות .13
וחלטת באשר לכל ידיעה ו/או מידע מתחייב בזאת כלפי המזמין לשמירת סודיות מ ספקה .13.1

בקשר עם ביצוע הוראות  וו/או לרשות וו/או נתונים ו/או מסמכים, אשר הגיעו לידיעת
מתחייב לנקוט בכל  ספקה הסכם זה, ולא יעביר לכל צד שלישי, מידע כאמור לעיל.

, למעט מידע ידי עובדיו-ידו ועל-האמצעים הנדרשים על מנת לוודא את שמירת הסודיות על
 .שהוא נחלת הכלל

יהא אחראי למילוי התחייבויותיו לסודיות כאמור בסעיף זה על ידיו ועל ידי עובדיו  ספקה .13.2
 ועל ידי כל אדם, אשר ישלח על ידו לספק שירות כלשהו למזמין.

 אי הסבת ההסכם .14
מצהיר בזאת על ידיעתו והסכמתו, כי הוא אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או  ספקה .14.1

הסכם זה, כולו או מקצתו, או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו ו/או על להמחות לאחר 
פי כל דין, כולן או מקצתן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכות לקבלת 

אינו רשאי לשעבד  ספק. ה, אלא לאחר קבלת אישור המזמין מראש ובכתבתשלומים על פיו
 ו/או למשכן כל זכות כאמור.

על פי הסכם זה לאחרים, ובלבד שזכויות  ווהתחייבויותי וזכאי להמחות את זכויותי המזמין .14.2
 בהתאם להסכם זה לא תפגענה. ספקה
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 כללי .15

צדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת ה .15.1
ל מסמך אחר בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, וכ

 ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים. 

כל תוספת או שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני  .15.2
 הצדדים.

, יפנה /המכרז/נספחיהםבין הוראות מסמכי החוזה ו/או חוסר בהירות סתירה ספקגילה ה .15.3
ירוש הנכון. הפירוש שינתן ע"י המנהל יהא הפירוש למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפ

 .ספקהנכון והקובע ויחייב את ה

לא קיימה, יהא המזמין  ספקעפ"י מסמכי החוזה ואשר ה ספקכל התחייבות המוטלת על ה .15.4
, בין בעצמו ובין ע"י כל דרך אחרת שתראה לו, ספקרשאי, אך לא מחוייב, לבצעה במקום ה

ע"י המזמין, כאמור בסעיף זה,  ספקביצוע התחייבויות ה וכל ההוצאות והנזקים בקשר עם
 .ספקיחולו על ה

חייב בתשלומו  ספקו/או אשר ה ספקמאת ה והא זכאי לקזז כל סכום, שיגיע ליהמזמין  .15.5
 .ספקו/או, שיעמוד לזכותו של ה ספקעפ"י הסכם זה, מכל סכום אחר, שיגיע ל

א יחשבו כויתור על זכויות המזמין שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועד ל .15.6
 לפי הענין עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. ספקו/או ה

לנכונות כל האמור בהם, מכרעת יהוו ראיה  ומוסכם במפורש, כי ספרי המזמין וחשבונותי .15.7
 .ספקלרבות כל חשבון המתייחס ל

 הייחודית המקומית היה הסמכותת בתל אביבהצדדים מסכימים בזאת, כי לבתי המשפט  .15.8
 לדון בכל תובענה הקשורה בהסכם זה.

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט ברישא להסכם זה. כל הודעה, שתשלח ע"י  .15.9

שעות, מעת  72צד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך 
או נשלחה באמצעות פקסימיליה או  שנמסרה למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה ביד

 בעת מסירתה. -מכשיר דומה להעברת הודעות 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________ _________________________ 
ספקה  המזמין 

 

דני גבאי –נבדק ואושר ע"י גזבר איגוד ערים כנרת   

 חתימה: _____________________
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 נספח א'1

 דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת

 

להוראות ההסכם, מתן השירותים בהתאם את הספק ב חייביםי לגרוע מהוראות כל דין ונוהל הממבל .1

צו הסדרת , 1964חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד תשומת לב הספק מופנית לחקיקה שלהלן: 

)להלן: "צו הסדרים  2016-תשע"ו –זים( מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכר

 -צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה( תשכ"וו והאיסורים"(

 .1964לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד  4ס' , הנגזרים מכוח )להלן:"צו המצילים"( 1965

  ג הפסח.חמידי שנה לפני  ספקלע"י המזמין הציוד בעמדות ההצלה יסופק  .2

על קבלת הציוד ולהעבירו ולחתום בתאריך שיקבע ע"י המזמין להגיע למשרדי הרשות הספק באחריות 

 2-לאחריותו מפורט בנספח א ספקהציוד אותו יקבל ה ל עמדות ההצלה שבאחריותו.בשלמותו א

 לחתום בעת קבלת הציוד. ווה את הטופס עליו יידרש הספקההמ

, והכל עד סוף עונת הרחצה ספקיעבור הציוד לאחריותו הבלעדית של ה ספקמרגע מסירת הציוד לידי ה .3

 .מבלי לגרוע מהוראות ההסכם

 ועל חשבונו. ספקתיקוני תקלות בציוד יתוקנו ע"י ה .4

במהלך העונה אשר נגרמים משימוש וניצול בפועל יש להודיע מראש  על חוסרים בציוד רפואי מתכלה .5

 למזמין לצורך אספקה של מלאי חדש.

ועלות השימוש בו תקוזז  2-כחלק מציוד ההצלה כמפורט בנספח א' יימסר לספק -ן מסוג מירסטלפו .6

 .האחרון לספקע"י המזמין מידי שנה מהחשבון החודשי 

 המצילים והחובשים ישמעו להוראות מנהל החוף ויעבדו בתיאום איתו. .7

 לה.מידי יום ימלאו המצילים את יומן ההצלה של משרד הפנים המצוי בעמדת ההצ .8

 מידי יום ימלאו החובשים את יומן המרפאה המצוי בעמדת ההצלה. .9

 ,"מגיש עזרה ראשונה"ו/או  "מציל"לצייד את המצילים בחולצות לבנות עם הכיתוב  באחריות הספק .10

 ."ועם המלל "בשירות חופי הכינרת , )כנדרש בצו הסדרים והאיסורים( על פי עניין

" ו/או מציל"בכובעים עם הכיתוב  העזרה הראשונה /מגישילצייד את המצילים באחריות הספק .11

 ."ועם המלל "בשירות חופי הכינרת על פי העניין, ,"מגיש עזרה ראשונה"

 ללא חולצות ייעודית וללא כובע. והעזרה הראשונה אין לעבוד בעמדת ההצלה  .12

 אין לעבוד בעמדת ההצלה ללא חולצות כלל. .13

 מציל ע"י המצילים.חל איסור על הקמת הצללות מאולתרות בסוכת ה .14

 חל איסור על הקמת הצללות מאולתרות באזור המגודר שמסביב לסוכה. .15

 המגודר שמסביב לסוכה. חל איסור על הצבת אוהלים באזור .16

המצילים יסייעו לבעלי המוגבלויות בשימוש בכיסאות גלגלים ניידים ככל ומצויים בחופים תוך מתן  .17

 יחס אדיב.
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 נספח א'2

 ציוד הצלה ועזרה ראשונה 

 מין.כל הציוד/חומרים/אחר הנקובים להלן, יסופקו ע"י המז .1

תיקוני  .לרבות יכול להשתמש בהם במיומנות להתמצות בהם ,אותם להכיר ספקבאחריותו של ה .2

 תקלות בציוד יתוקנו ע"י הספק  ועל חשבונו.

להודיע מראש על חוסרים בציוד רפואי מתכלה במהלך העונה אשר נגרמים משימוש וניצול בפועל יש  .3

 למזמין לצורך אספקה של מלאי חדש.

 
ה ואין בה כדי לגרוע סגוררשימת הדרישות והציוד, כמפורט לעיל, אינה מהווה רשימה 

 .ו/או הוראות מסמכי המכרז עפ"י דין הספקמאחריותו של 

 
 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

 כללי

     סוכת הצלה  

   1 ארון אחסון 1

   2 כיסא 2

   1 עגלת טיפולים 3

   1 ערכת חמצן ניידת הכוללת 4

   1 ערכת הנשמה מבוגר 5

   1 ערכת הנשמה לתינוק 6

   1 ערכת תרמיל חובש 7

   6 ליטר 0.5ערכת עירוי  8

   2 שמיכה 9

   3 מתקן קיבוע ראש צווארי 10

   D 1מיכל חמצן רזרבי  11

 מפרט ערכת הנשמה למבוגר

   1 תרמיל נשיאה 12

13 

ושקית  5מפוח הנשמה סיליקון הכולל מסיכה מס' 

   1 העשרה

   1 למפוח2מסכת הנשמה מס'  14

   1 סקשן שואב נוזלים 15

   3 1מנתב אויר מס'  16

   1 ערכת הנשמה לתינוק 17

   1 דפיברלטור 18

   3 2מנתב אויר מס'  19
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 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

   1 3מנתב אויר מס'  20

   2 4מנתב אויר מס'  21

   4 8קטטר שאיבה מס'  22

   4 18קטטר שאיבה מס'  23

   3 למבוגר 100%מסכת חמצן  24

 ערכת הנשמה לתינוק 

   1 תרמיל נשיאה 25

   1 ושקית העשרה 0מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסכה  26

   3 צינור מאריך להעשרת חמצן 27

   3 00מנתב אויר  28

   2 0מנתב אויר מס'  29

   4 18קטטר שאיבה מס'  30

   1 מד ל"ד + שרוול לילדים  31

   3 לילדים 100%מסכה חמצן  32

 ערכת חמצן ניידת

   1 וסת פין אינדקס למכל חמצן 33

   1 ליטר 2.4מכל חמצן אלומיניום  34

   D 1תיק נשיאה למיכל חמצן  35

   1 לילד 100%מסיכת חמצן  36

   2 למבוגר 100%מסיכת חמצן  37

 ערכת עירוי

   1 1אספלנית נייר " 38

   1 חוסם ורידים  39

   1 מערכת לעירוי נוזלים 40

   3 5*5פד גזה סטירילי  41

   2 פד לחיטוי עור 42

   G18 2צינור ונפלון מס'  43

   G 2 22צינור ונפלון  44

   6 ליטר 0.5בנפח  saline 0.9%תמיסת  45

 ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה

   1 סד פלסטי ליד 46

   1 מספריים לחבישה 47

   2 מ"מ  200חוסם עורקים סיליקון  48
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 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

   10 3אגד " 49

   50 אגד מדבק 50

   1 1אספלנית נייר " 51

   20 סטרילי 3*3פד גזה  52

   20 פד לחיטוי עור 53

   8 ושת שדה אישית תחב 54

   2 תחבושת שדה בינונית 55

   2 תחבושת לכויות 56

   10 משולש בד +סיכות ביטחון 57

   1 תרמיל חובש ריק 58

   1 פנס ראש וסוללות 59

   1 עט 60

   1 1פנקס שורות קטן מס'  61

   10 כפפה כירורגית לא סטרילית 62

   1 מסכה כיס 63

   2 מ"מ 8תחבושת אלסטית  64

   1 1מכל גודל   0,1,2,3,4מנבי אויר  65

 ציוד נייח במרפאה

   1 מסכת כיס להנשמה 66

   2 00מנתב אויר  67

   2 0מנתב אויר  68

   2 1מנתב אויר  69

   2 2מנתב אויר  70

   2 3מנתב אויר  71

   2 4מנתב אויר   72

   4 למבוגר 100%מסכת חמצן  73

   2 לילדים 100%ן מסכת חמצ 74

   1 מטרים  2*25רשת חבישה  75

   1 מטרים1 4*25רשת חבישה  76

   1 מטרים  6*25רשת חבישה  77

   1 מפוח הנשמה סיליקון למבוגר 78

   1 מפוח הנשמה סיליקון לילד 79

   1 ליטר 2.4מכל חמצן אלומיניום בנפח  80
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 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

   1 אינדקסווסת פין  81

   1 סקשיין מכשיר שאיבה 82

   4 18קטטר לסקשיין מס'  83

   4 8קטטר לסקשיין מס'  84

 ציוד חבישה

   100 אגד מדבק 85

   50 3אגד " 86

   30 4אגד " 87

   3 2אספלנית נייר " 88

   15 משלש בד + סיכת ביטחון 89

   6 סד פלסטי ליד 90

   100 3*"3פד גזה סטרילי " 91

   10 תחבושת שדה אישית 92

   2 תחבושת לכוויות 93

   30 2אגד " 94

   50 3אגד " 95

   30 4אגד " 96

 שונות

   1 אלונקה מתקפלת 97

   2 לוח גב עץ 98

   6 רצועה ללוח גב 99

   3 צווארון קיבוע מתכוונן 100

   2 חוסם עורקים 101

   1 חוסם ורידים 102

   1 סה בציפיתכר מכו 103

   2 מד חום 104

   2 צנצנת למד חום 105

   6 בקבוק מים מינרלים 106

   1 מד ל"ד עם שעון 107

   1 סטטוסקופ 108

   100 קסמי עץ 109

   100 שפדל 110

   2 שקית קירור 111
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 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

   1 אגן מוגלה פלסטי 112

   1 סיר מיטה פלסטי 113

   1 בקבוק שתן פלסטי 114

   1 מספריים לחומר עם כפתור 115

   1 פינצטה לגוף זר 116

   1 פינצטה כירורגית 117

   1 יומן ארועים 118

   2 (100כפפות חד פעמיות) 119

   1 קערה ומעמד לקערה 120

   1 (100כוסות חד פעמי) 121

   1 גליל מגבות נייר 122

 חיטוי ותרופות

   2 גרם 40לין  משחה וז 123

   2 גרם 50פולידין משחה  124

   1 ליטר 1פולידין נוזלי  125

   1 סבון נוזלי רפואי 126

   4 סביעור 127

   1 ליטר  1 70%אלכוהול  128

   1 סבון לרחיצת ידיים 129

   2 מיליליטרים 118הידרוג'ל לכוויות  130

   5 מ"מ 8תחבושת אלסטית  131

 לה נוסףציוד הצ

   1 מערכת הגברה כריזה 132

   1 מגאפון גיבוי 133

   1 60*60דגלי סימון לבן,שחור,אדום  134

   2 שמיכות 135

   3 כסא למציל  136

   3 ס"מ 80גלגל הצלה קוטר  137

   2 משקפת 138

   2 חצובות לחסקה 139

   1 חסקה 140

   3 משוטים 141

   1 צלהמירס בין כל תחנות הה 142
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 חתימה כמות תאור המוצר מס"ד

   1 משרוקית 143

   1 אלונקה 144

   1 מ' 100סרט סימון אדום לבן  145

 עזרה ראשונה בתחנת הצלה 

 ערכת החייאה 

146 

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה בגדלים 

   1 ושקית העשרה 5-ו 2

147 

לילד  0מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות בגודל 

   1 ולתינוק כולל שקית העשרה

 4,,00,0,1,2,3מנתבי אויר בגדלים  148

מכל  2

   אחד

   1 שואב הפרשות ידני-סקשן  149

 18,8קטטר לשאיבה מס'  150

מכל  2

   אחד

   1 . ליטר 2.4מיכל חמצן אלומיניום בנפח  151

   1 ווסת פין אינדקס 152

   2 100%מסכת חמצן למבוגר  153

   1 לילד 100%מסכת חמצן  154

   1 תיק נשיאה לערכת החיאה 155

   1 רצועות 3לוח גב עץ עם  156

   D 1תיק נשיאה למכל חמצן   157

 ערכת טראומה

   10 תחבושת אישית 158

   2 תחבושת בינונית 159

   10 משולש בד+ סיכות ביטחון 160

   2 חוסם עורקים 161

   1 תרמיל נשיאה 162

   1 מספריים 163

   3 צווארון מתכוונן בחמישה גדלים 164

   6 ליטר 0.5ערכ' עירוי בנפח  165

   2 יחידות( 100כפפות חד פעמיות ) 166

   1 מיטת טיפולים 167
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 ב'נספח 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע

 ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע ההסכם
 

 _______תאריך ____         
             בודלכ

 איגוד ערים כנרת/ רשות ניקוז כנרת
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מס': _____________הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום המבקשעל פי בקשת ________________* )להלן: " .1

, סכום הקרן"(")להלן:  מאות אלף שקלים חדשים( שלוש) ₪ 300,000לפי דרישתכם, עד לסכום של 
ייקראו סכום הקרן  )להלן בכתב ערבות זהכמפורט  התחשיבבתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי 

בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו שעל פי  בתוספת הפרשי ההצמדה יחד: "סכום הערבות"(

בקש בעקבות זכייתו של המ המוכרזים לרחצה הכנרת למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הסכם
 .11/2017במכרז פומבי מס' 

 
מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  – "המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
 

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  – "מדד הבסיס"
 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

 
המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר  – "מדד החדשה"

 מדד הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;
 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 
ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  " סכום השווה למכפלתהפרשי ההצמדה למדד"

 המחולק למדד הבסיס. 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה, באופן  .2
)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 

 ___________________.הבאה: _____________

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה 

 על סכום הערבות.

ותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מ .4
חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 

 את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

הוארך כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום ______, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________, אלא אם  .6
 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.

 
 בכבוד 

    _______________________ 
 שם הבנק, כתובתו וחתימת מורשי חתימה            

 יש לנקוב בשם המדוייק של המפעיל.
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 ג'ספח נ
 

 רשימת חוקי העבודה

וביצוע מלוא  במתן השירותים ו על ידומתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסק ספקה
זה וכן האמור בהוראות  בנספחהאמור בחוקי העבודה המפורטים את ההתחייבויות לפי הסכם זה, 

ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף 
רבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו ו/או יתוקנו בעתיד, ל

 אלה.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם.

המזמין יהא זכאי, בכל עת, לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי 
 אחריות כלשהי.המזמין וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה ומבלי שתוטל על הספק 

 .1945ת משלוח יד )הודעה(, פקודת תאונות ומחלו -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 .1996-קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים על ידי  -

 ., פרק ד'1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 .8, סעיף 1988-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח -

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 .29, סעיף 2000-חוק מידע גנטי, תשס"א -

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -
, סעיף 1997-חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז -

 .א5
 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  -
 1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו  -
 5319 –חוק החניכות, תשי"ג  -
 1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  -
 1963 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה  -
 החיקוקים המנויים בוכל לרבות  ,2011-התשע"ב חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה, -
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 'דנספח 

 
 לכבוד 

   מנהלת הכנרת ו/או איגוד ערים כנרת –רשות ניקוז כנרת 
 
 
 

 כתב התחייבות לשיפוי  

  הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה למתן שירותי  11/2017ס' מכרז מ

 
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה  11/2017בקשר עם השתתפותי במכרז  יהתחייבויותימבלי לגרוע מיתר 

(, אני __________________ ו/או מי מטעמי )להלן: "המכרז")להלן: המוכרזים לרחצה  הכנרת בחופי 
רשות את ד עם דרישה ראשונה, מי אפצה,ו/או  אשפה כי במידה ואזכה במכרז, בזאת מתחייב( "ספקה"

ו/או  כל סכום"(, בגין מזמיןהמנהלת הכנרת ו/או איגוד ערים כנרת ו/או מי מטעמם )להלן: " –ניקוז כנרת 

פו ו/או (, אשר ייזק"סכומי השיפוי")להלן:  לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,הוצאהתשלום ו/או 
/או תביעה ו/או ייפסקו לחובתו של המזמין, לרבות עפ"י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת, עקב כל טענה ו

המזמין ו/או מי מטעמו,  כלפיו/או מי מטעמו  ספקמצד עובד האשר תופנה לתשלום כלשהיא,  דרישה
מעביד, בין  –עובד להתקיימותם של יחסי  ד ג' כלשהן, בקשר עם טענה כלשהיאלרבות בגין הודעות צ

ח ו, לרבות התקיימות יחסי עובד מעביד עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כספקהמזמין לעובד ה
, לרבות החיקוקים 2011 -ו/או עפ"י החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 1996–ו אדם, תשנ"
 רוך בכך.על כל הנובע, משתמע או כ "(, המזמין חיובי)להלן: " המנויים בו

 

מכל  דרישות ו/או תביעותי כל , לא היו ולא תהיינה ללי בזה, כי אין הנני מצהיר ומתחייב, מען הסר ספקל
 מהמזמין בכל הנוגע לחיובי המזמין.  מין וסוג שהוא

 
הנני מצהיר ומסכים כי במקרה ותקום חובה עלי לשפות ו/או לפצות את המזמין, כמפורט בנספח זה, 

אי לחלט לאלתר את הערבות הבנקאית שהפקדתי לשם קיום התחייבויותיי עפ"י המכרז, המזמין יהיה רש
או חלק ממנה. בנוסף, המזמין יהיה רשאי לקזז את סכומי השיפוי, כולם או מקצם, מכל סכום אותו הוא 

 מחויב לשלם לי.  
 
 

 על החתום:  תיולראיה בא

 
 
 

__________________      ________________ 
  תאריך                       הספקחתימת                   
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 'הנספח 
 

 םאישור קיום ביטוחי
 
 
 

 לכבוד 
 איגוד ערים כנרת תאגיד סטאטוטורי

 באמצעות רשות ניקוז כנרת
 בית מכבי אש

  עמק הירדן 15132צמח ד.נ 
 ("המזמין" )להלן:

 
 

 לה ועזרה ראשונה למתן שירותי הצם אישור על קיום ביטוחיהנדון: 
 בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה 

 
( את "הספק" הננו מאשרים בזאת כי ערכנו עבור ______________________________ )להלן:

 , המוכרזים לרחצה שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרתבקשר עם מתן הביטוחים המפורטים להלן 
(, וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ הסכם""ה)להלן:  כמפורט בהסכם עמכם מיום ________

  (:"תקופת הביטוח"______ )להלן:   ומסתיימת ביום

ים אשר בבעלות המכסה במלוא ערך כינון את הרכוש ו/או ציוד ו/או הכל - ביטוח "אש מורחב" .1
ו ו/או המובא על ידי מי מטעמו לאתר, מפני כל נזק ו/או פגם ו/או אובדן ו/א ו/או באחריות הספק

קלקול ו/או הוצאה כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, ברק, עשן, 
התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, 

 פריצה, שוד, גניבה, פרעות, שביתות, נזק תאונתי ונזק בזדון.

 

על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים  וי אחריות הספקלכיס - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות בגין ובמהלך מתן השירותים, 

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל  ₪ 5,000,000בגבולות אחריות של 
, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות

ן, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, נזק בזדו
משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  חבות בגין וכלפי קבלנים, ספקי

בגין כל מעשה ו/או  ן אחריותו על פי דין ו/אולכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגיהביטוח מורחב 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  ו/או מי מטעמו מחדל של הספק

ו/או בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. למען הסר כל ספק נזק לאתר ו/או לרכוש המזמין 
ות מקצועית מבוטל בזאת לעניין נזקי . חריג אחריייחשב כנזק לצד שלישיהמזמין ו/או מי מטעמן 

 גוף. 

 
כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים  לכיסוי חבות הספק - ביטוח אחריות מעבידים .3

ת, בגבולות אחריות של להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים וביצוע העבודו
נו כולל כל הגבלה בדבר הביטוח אי לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000₪

משנה ועובדיהם וכן בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות  חבות הספק כלפי ספקים, ספקי
היה  ו/או מי מטעמוורעלים, שעות עבודה והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את המזמין 

  .ייחשבו למעביד של מי מעובדי הספקו

 
 – כללי לכל הפוליסות

לעיל כוללים הוראה לפיה הננו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי הביטוחים  .1
 מטעמם של הנ"ל ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

על פיהן ואנו מאשרים במפורש  לא תפגע בזכויות המזמין י הספקהפרת תנאי הפוליסות לעיל על יד .2
תר ו/או אי קיום רישוי ו/או רישיון עסק ו/או אינו כולל כי הביטוחים לא יגרעו בגין אי קבלת הי

 כל התניה בקשר עם רישיון עסק ו/או כל היתר רישוי או היתר רשויות אחר.
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הביטוחים לעיל הנם קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתם ואנו  .3
 מוותרים על כל זכות לשיתוף בביטוחים אלה .

בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין  הספק הננו מאשרים כי .4
 הביטוחים דלעיל.

הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,  .5
 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30אלא בהודעה מראש של 

 
וליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו על פי האמור אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פ

 באישור זה.
 
 

____________ ______________ ______________ ______________ 
  )תפקיד החותם(    )שם החותם(       )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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