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מסמך א'

איגוד ערים כינרת

מכרז פומבי מס' 8/2020
למתן שירותי כ"א כללי בחופי איגוד ערים כינרת
הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
 .1איגוד ערים כנרת (להלן" :המזמין" או "הרשות" או "האיגוד") מזמינה בזה את ציבור הקבלנים ,להציע
הצעות מחיר למתן שירותי כ"א כללי  -שירותי חוף לרבות שירותי קופאות בחופי הכנרת כדלקמן:
א .חוף צינברי -ברניקי-שקמים
ב .חוף מפרץ אמנון
ג .חוף דוגית וחוף גולן (המקטע הידוע בשם "קטע )"13
ד .חוף צאלון.
ה .חוף כורסי -לבנון -חלוקים
ו .חוף סוסיתא
ז** .החוף הנפרד בטבריה.
ח** .חוף צמח

**מובהר בזאת כי בחירת זוכה למתן השירותים בחוף צמח ובחוף הנפרד של
טבריה מותנית בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון .לא
ייחתם חוזה לגבי חופים אלה לפני השלמת אישורים והשגת המימון למזמין,
לצורך מימון השירותים.
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השירותים יינתנו לפי ההוראות המפורטות במסמכי המכרז כולם ,המנויים בסעיף  7להלן (להלן:
"מסמכי המכרז") כאשר על הזוכה או הזוכים במכרז ,לפי העניין ,יהיה לספק את כל כוח האדם ,הדרוש
לביצוע השירותים במסגרת המכרז הנ"ל ,הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן " :השירותים").
מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להעניק את השירותים ולקיים את שאר התחייבויותיו על פי מסמכי
מכרז אלה במועד הנקוב בצו התחלת העבודה הנקוב בהסכם – מסמך ח'.
פיצול הזכייה -המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים ,להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או
לממש את ההצעה בחלקים ו/או בשלבים ,במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה ,בין אם
מדובר בפיצול הזכייה למתחם חופים מסוים או חלק ממנו ,חוף מסוים ,או חלק ממנו ,הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין לרבות עפ"י המפורט בסעיף  13להלן .למען הסר ספק ,כל זוכה
במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה /או תביעה בקשר לכך.
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי זוכה זה או אחר,
יעניק את כל השירותים ,או חלק מהם ,במתחם חופים מסוים או בחלק ממנו ,במספר חופים או בחלק
מהם ,בחוף אחד או בחלק ממנו ,בכל עת ובכל פרק זמן ובכל כמות כ"א נדרשת ,וכל זוכה ו/או מציע
במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
ביטול ו/או צימצום היקף העבודות -המזמין יהיה רשאי ,במתחם חופים מסוים או בחלק ממנו/במספר
חופים או בחלק מהם ,בחוף אחד או בחלק ממנו ,במספר מתחמים או בחלק מהם ,לצמצם ואף לבטל
את מתן השירותים ,כולם או חלקם ,בכל עת ובכל פרק זמן ,וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת,
כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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 .7מסמכי המכרז ,אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה ו/או הזוכים במכרז יהפכו לחלק בלתי נפרד
ממסמכי החוזה ,הם אלה:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
מסמך ב' -נוסח הצעת המציע
מסמך ג' -מסמך שקלול ההצעות
מסמך ד' -פרטי נציג המציע הפוטנציאלי לצורך מסירת הודעות בטרם הגשה הצעה (ימולא בעת קבלת
מסמכי המכרז)
מסמך ה' -נוסח ערבות המכרז/ההצעה
מסמך ו' -הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
מסמך ז' -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
מסמך ח' – החוזה ,הכולל את הנספחים שלהלן:
נספח א' :אישור על קיום ביטוחים
נספח ב' :מפרט דרישות לביצוע
נספח ג' :אישור בדבר איתנות פיננסית למשתתף
נספח ד' :נוסח ערבות בנקאית לביצוע
נספח ה' :רשימת חוקי העבודה
נספח ו' :כתב התחייבות לשיפוי בגין אספקת שירותי כוח אדם
נספח ז' :בדיקה על ידי בודק שכר מוסמך
 .8תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז זה ,בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
 .8.1בעל רשיון קבלן כוח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם ,התשנ״ו,1996 -
בעל רשיון תקף שרשיונו לא בוטל ,או הותלה והוא רשום באתר האינטרנט של משרד התמ"ת .יש
לצרף להצעה העתק מהרישיון.
יובהר ,כי קיומו של אישור בדבר הפעלת ״לשכה פרטית״ כהגדרתה בחוק שירות התעסוקה,
התשי״ט 1959 -אינו מספיק כדי לעמוד בתנאי זה.
 .8.2ניסיון קודם בהספקת שירותי כוח אדם -באופן רציף החל משנת  2017ועד למועד הגשת ההצעות
למכרז ,סיפק המציע שירותי כח אדם לשני ( )2גופים לפחות שהינם משרדי ממשלה ו/או לרשויות
מקומיות ו/או לתאגידים ממשלתיים ו /או לגופים המעסיקים  150עובדים לפחות.
הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו .על המשתתף לצרף אשור מן הרשות/יות בה/ן עבד ,חתום
על ידי מנכ"ל/מנהל כספים/מנהל אגף ,המאשר עמידתו בתנאי זה.
 .8.3המצאת מלוא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976 -להלן" :חוק
העסקאות") ,וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימים הנקובים בחוק ,ובכללם:
אישור לפיו המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי דין
(א)()1
ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,או לחילופין אישור כי הוא
פטור מניהולם של הנ"ל;
אישור כי המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על
(א)()2
הכנסותיו;
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו
(א)()3
בעל זיקה אליו (כמשמעותו בחוק העסקאות) ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור
אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה האחרונה;
(א)( )4תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו מתקיים אחד מאלה:
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
(ב) אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא הצהיר על התחייבותו
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לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך
– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש
בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו
התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי
פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
(ד) המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי
פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,
בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
 .8.4המציע הינו ,תאגיד (לרבות שותפות רשומה) או עוסק מורשה ,אשר נרשם כדין ורישומו לא בוטל,
פקע או נמחק.
 .8.5תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו (ככל שמדובר בתאגיד) ,בדבר קיום חובותיו של
המציע בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים על המעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,לרבות קיום החוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,תשע"ב ,2011-לרבות כל החיקוקים המנויים בו.
 .8.6במידה והמציע הוא תאגיד -יש להמציא העתק מאישור רישום התאגיד ברשם החברות.
 .8.7בשנות עבודתו כמפורט בסעיף  8.2לעיל ,הסתכם מחזור עסקיו השנתי בסכום שלא יפחת מ-
 1,000,000ש"ח לכל שנה ,לא כולל מע"מ.
על המציע לצרף אישור מטעם רו"ח המעיד על מחזור עסקיו כאמור לעיל.
על המציע להמציא אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות ₪ 1,000,000
(לא כולל מע"מ) בכל אחת משלוש השנים  ,2017-2019בתחום מתן שירותי כ"א בלבד ,בנוסח
המצורף בנספח ג' לחוזה ההתקשרות.
 .8.8המציע בעל איתנות פיננסית המוכחת באמצעות מסמכים כנדרש בנספח ג' לחוזה.
 .8.9המציע או מי מבעלי השליטה בו ,לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או
יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח ה' לחוזה.
 .8.10המציע או מי מבעלי השליטה בו ,לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב-
 2קנסות או יותר ,בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח ה' בשלוש השנים
האחרונות .מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.
 .8.11אישור עו"ד או רו"ח התאגיד המפרט את בעלי זכויות החתימה המוסמכים להתחייב בשם
התאגיד להתקשרות מהסוג הנדון ודוגמאות חתימה מטעם המציע.
 .8.12אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
 .8.13צירוף אישור קיום ביטוחים חתום ,עפ"י הנוסח המצורף  -בנספח א' לחוזה.
 .8.14צירוף ערבות הצעה -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,ברת חילוט,
על סכום של  300,000ש"ח (להלן" -ערבות ההצעה") ,להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי
המכרז.
הערבות תהא ערוכה עפ"י הנוסח במסמך ה'.
הערבות האמורה תהייה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א .1981 -המציע יאריך את
תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת האיגוד ,עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
לעניין תנאים נוספים לערבות – ראה סעיף  14להלן.
 .8.15המציע מפעיל לפחות סניף פעיל אחד המתמחה בשירותי כח אדם במרחק שלא יעלה על  30ק״מ
ממשרדי המזמין.
״סניף פעיל״ :משרד המאויש  9שעות ביום לפחות ולפחות בימים א -ה ,ובו פועל קו טלפון קווי/
סלולרי/מייל/פקס.
 .8.16תחולת הוראות תקנה 6א(.א) לתקנות חובת המכרזים לפיהן תידחה הצעה ,בהתקיים אחת
הנסיבות הבאות:
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(א) המציע או מי מבעלי השליטה בו (ככל ומדובר בתאגיד) ,הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;
(ב) המציע או מי מבעלי השליטה בו ,כאמור ,נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;
מציע העונה על כל תנאי הסף המפורטים לעיל והמעוניין להשתתף במכרז ,יצרף להצעתו את כל המידע
והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף ,כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על
פיהם ,ממולאים ו/או מצורפים כדבעי.
אי חתימת המציע על כתב התחייבות לשיפוי בגין אספקת שירותי כח אדם  -נספח ו'  -תגרום לפסילתו
באופן אוטומטי
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר
מגישה את ההצעה .המזמין יהא רשאי שלא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית
אחרת.

הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף דלעיל ,תיפסל!
 .9בדיקות מוקדמות
המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר במקום ביצוע השירותים והעבודות וינקוט באמצעים
אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום ,את מהות וכמות השירותים והעבודות
הנדרשים ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצועם במהלך תקופת החוזה (כמפורט במסמך החוזה).
כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת ההליך ,לרבות ומבלי לגרוע ,במסגרת כנס המציעים
(ככל שיתקיים) ,ניתן על פי מיטב ידיעתו של המזמין ועל פי הנתונים הקיימים בידיו במועד פרסום
המ כרז .החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים ,מוטלים בכל מקרה ,על המציע (ועליו
בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על המזמין אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע
ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי ההליך ובנספחיהם.
 .10הגשת טופס הצעת המציע
על המציע למלא בעט דיו ,בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ,לחתום בראשי
תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמכים.
המחירים שירשמו ע"י הקבלן במסמך הצעת המציע – מסמך ב' ,כוללים את עלות שכר העבודה של
העובד לרבות כל התשלומים הנלווים (ביטוח לאומי ,הפרשות סוציאליות וכיוצ"ב) ,הרווח הקבלני,
התקורות של הקבלן ,עלויות הסעות העובדים אל וממקום ביצוע העבודה ,וכן כל הוצאה אחרת
הנדרשת על פי הוראות המכרז והחוזה המוטלת על המציע.
על המציע למלא את הצעת המחיר בנוסח המפורט במסמך ב' למסמכי המכרז.
המזמין יהא רשאי לפסול הצעה שתהיה נמוכה או גבוהה ביותר מ  25% -מאומדן המזמין.
השירותים והעבודות יבוצעו בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכים של
המכרז והנספחים למכרז .לשם כך ,יספק המציע את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה הנ"ל.
אין לרשום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל אופן אחר שהוא.
כל רישום כזה שלא נתבקש ,לא יחייב את המזמין ,אך עלול להביא לפסילת ההצעה .
 .11חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים נוספים
על המציע לחתום על מסמכי המכרז ,וכן על כל מסמך שישלח ,אם ישלח ,אל המציע על ידי המזמין כגון
הוראות נוספות ,הודעות לקבלנים וכד'.

6

המציעים יחתמו על מסמכי המכרז על פי החלופות שלהלן:
 .11.1אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת הזהות שלו
וכתובתו.
 .11.2במקרה של הצעה המוגשת במשותף על ידי מספר חברות ו/או קבלנים יחידים (להלן:
"הקבוצה") ,יהיו כל מרכיבי הקבוצה ביחד (מצטבר) חייבים לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו
במכרז .ההצעה תחתם ע"י מורשי החתימה של כל אחד ממרכיבי הקבוצה ולגבי תאגידים,
יומצא אשור חתימה.
 .11.3אם ההצעה מ וגשת על ידי תאגיד (לרבות שותפות רשומה) ,יחתמו מורשי החתימה בצירוף
חותמת התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד.
יש לצרף גם מסמך (מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום התאגיד ורשימה
עדכנית של מנהליו.
 .12בדיקת המציעים
 .12.1המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם
ניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה דומה.
 .12.2המזמין יהא רשאי לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציע ו/או
להצעתו ולכל פרט אחר הדרוש לה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להעדיף ,לפי שיקול דעתו ,הצעות של מציעים בהתאם
לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם.
למען מנוע ספק מובהר ,כי המזמין רשאי לפסול הצעה של מציע שבעבר היה לו עמו ניסיון בלתי
מוצלח.
 .12.3ניסיון המציע ובמיוחד ניסיון עובדי המציע ,במתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת ,יהווה
יתרון במסגרת שיקולי ועדת המכרזים לעניין בחירת ההצעה הזוכה.
 .13פיצול המכרז ,קביעת היקף העבודה וניהול מו"מ
ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור מספר הצעות מתאימות תוך פיצול
ההתקשרות ביניהן ,ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או לבחור הצעות שונות ,הכל עפ"י המפורט במסמכי
המכרז.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה שתבוצע ע"י
כל אחד מהזוכים באמצעות ניהול מו"מ.
כמו כן ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף לדיני
המכרזים.
ועדת המכרזים אף שומרת לעצמה את הזכות להציע ,בכפוף לדיני המכרזים ,לכל המציעים גם יחד
להתחרות במחירי ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה במכרז ,על מנת לזכות בביצוע כל או חלק מהיקף
השירותים במכרז.
 .14ערבות המכרז /ההצעה
המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ,על סכום של  , ₪ 300,000להבטחת התחייבותו לעמידה
בתנאי המכרז.
הערבות תהא ערוכה בנוסח מסמך ה'.
הערבות תהא החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות אשר נקבע ליום חמישי  19.11.2020ועד ליום
( 16.2.2021כולל) .תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף
למסמכי המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
על אף האמור ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע הארכת
הערבות לתקופה נוספת של שלושה ( )3חודשים.
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ועדת המכרזים תשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך לאחר
שהמציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי החוזה ,אך למעט אם הערבות
חולטה בהתאם לתנאי המכרז ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל.
המזמין יהא רשאי להציג את ערבות המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו),
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את 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.
מובהר ,כי אין בזכויות ועדת המכרזים/המזמין כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד לרשות בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
ועדת המכרזים/המזמין רשאית לחלט את הערבות ,מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה
או לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
מציע אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז ,אלא אם כן המציא לרשות במצורף
לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו  3חודשים מיום החזרתה לרשות.
 .15תנאים לחתימת חוזה
ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנים ,בין היתר ,בהשלמת אישורים והשגת מימון ע"י המזמין .לא
ייחתם חוזה עם המציע הזוכה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין.
תנאי לחתימת חוזה הוא המצאת פוליסות ביטוח לפי האישור הביטוחי המצורף כנספח א' לחוזה
והנחיות גזברות "המזמין".
תנאי לחתימת החוזה הוא המצאת ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) ע"פ הנוסח שבנספח ד' ,וכתב שיפוי
עפ"י הנוסח שבנספח ו'.
 .16חתימת החוזה ,ערבות לביצוע העבודות
 .16.1המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין ימציא למזמין על חשבונו הוא ,ערבות בנקאית ,בסכום
של  ₪ 300,000כולל מע"מ ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז – נספח ד' ,שתהווה "ערבות לקיום
החוזה" ,הכל להנחת דעתו של המזמין ואשור על קיום ביטוחים ,הכל כמפורט בחוזה .על המציע
יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה מהמזמין על קבלת הצעתו ,או
תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המזמין .
 .16.2אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את האשור לקיום
הביטוחים ,תוך פרק זמן זה ,יהיה המזמין רשאי למסור את ביצוע השירותים והעבודות למציע
אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין  ,והערבות להצעה ,כולה או מקצתה ,תחולט לטובת
המזמין ,וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם ,ומבלי לגרוע
ו/או לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע את נזקיו הממשיים במידה שיהיו יתירים וגבוהים
מסכום הערבות הנ"ל.
 .17תוקף ההצעה
ההצעה תישאר בתוקף עד למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה.
כמו כן ,לבקשת המזמין ,המציע יאריך את תוקף ההצעה ,וזאת עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
 .18המקום והזמן להגשת ההצעות
.18.1ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום שם הרשות והכיתוב :מכרז -8/20
מסמכי ההצעה ל"מתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת".
.18.2המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים ,האישורים והתצהירים הנדרשים על פי הוראות חוברת
המכרז והחוזה .בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים ,לצורך
הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת
להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
.18.3מובהר בזאת שכל המסמכים שקיבל המציע לצורכי המכרז ,הינם רכושו של המזמין והם מושאלים
למציע אך ורק לשם הכנת הצעתו.
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.18.4ההצעה ,חתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה ,צריכה להגיע במסירה ידנית
לתיבת ההצעות שבמשרדי איגוד ערים כינרת (בית מכבי האש צומת צמח) ,עד יום חמישי
 ,19.11.2020בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
אין לשלוח את ההצעות בדואר.
כל הצעה שלא תגיע במועד האחרון להגשת הצעות לא תובא לדיון.
.18.5נוכח החלטות הממשלה ו/או החקיקה בקשר עם משבר הקורונה בדבר סגר ו/או הגבלות תנועה
המוטלות מעת לעת על הציבור ,רשאי כל מציע להגיש את הצעתו למכרז עד למועד הנקוב במסמכי
המכרז ,גם בדרך של הגשה דיגיטלית לתיבת דוא"ל מיוחדת של המזמין,
בכתובת.michrazim@lakekinneret.co.il :
.18.6מציע הבוחר להגיש את הצעתו למכרז בדרך של הגשה דיגיטלית כנ"ל ,ישלח את הצעתו ו/או קישור
להורדת הצעתו ביום חמישי  19.11.20בין השעות  08:00-12:00בלבד ,אל כתובת המייל כאמור
לעיל.
.18.7כל מסמכי הצעת המציע אשר יוגשו באופן דיגיטלי כאמור ,ייסרקו בצבע ,לרבות ובמיוחד
תצהירים ,הצהרות ומסמכי התחייבות שונים ,המצורפים כנספחים להצעה ,וישלחו כאמור לתיבת
הדוא"ל הנ"ל של המזמין.
כמו כן ,על המציע לשלוח את כלל מסמכי ההצעה המקוריים ,לרבות ובמיוחד את ערבות ההצעה
המקורית ,חתומה כדין ע"י הבנק ,כמפורט בחוברת המכרז ,באופן אשר כלל המסמכים הללו יגיעו
פיזית למשרדי המזמין באגף מנהלת הכינרת ,בצומת צמח (בנין מכבי אש) ,עמק הירדן ,וזאת לא
יאוחר מ 7-ימים מן המועד שבו הוגשה ההצעה לתיבת הדוא"ל של המזמין כאמור.
 .19מכירת מסמכי המכרז
את מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי איגוד ערים כינרת בצומת צמח ,בניין מכבי אש (טל:
 )04-8591910תמורת עלותם בסך  ₪ 250שלא יוחזרו ,החל מיום רביעי  4.11.2020בין השעות 8:00-
 .16:00בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז ,החל מהמועד הנזכר לעיל ,גם באתר האינטרנט
של הרשות בכתובת , www.kineret.org.il :תחת לשונית "מכרזים" .ההצעה תוגש אך ורק ע"ג
הטפסים הנ"ל.
המזמין לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת מחיר,
לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות
בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.
 .20הבהרות ושינויים
המזמין יהא רשאי ,עד  48שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או
בדואר לפי מספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי מקבלי מסמכי המכרז.
המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוגשו על
ידם.
 .21הוראות שונות
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודות
והשירותים נשוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו אפילו אם
היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
למען הסר ספק ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן ולמוסרן
לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לו ככדאי ביותר בשבילו ,אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר.
במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן ,תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה
יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ימים מיום קבלת הודעה על כך ,ומביניהם תיקבע
ההצעה הזוכה.
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ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת מציע זוכה ככשיר שני ,שלישי וכו' ,וזאת למקרה
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.
כל ההוצאות הקשורות בביצוע החוזה ,יחולו על הזוכה.
הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף ,תיפסל!
 .22סיור בשטח
לא יתקיים מפגש וסיור במקום ביצוע השירותים .באחריות המציע לקרא בקפידה את מסמכי המכרז
על כל נספחיהם ,לבדוק בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים
להשפיע על הצעתו או על מתן השירותים .
 .23בקשות להבהרות מצד המציע /ים
המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי
המכרז באמצעות פנייה בכתב בלבד ובמייל ,אשר תוגש לא יאוחר מיום רביעי  11.11.20בשעה ,16:00
וזאת לכתובת המזמין המפורטת להלן ,בדואר אלקטרוני כדלהלן:
מכרז מס'  8.20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת
לכבוד הגב' דנה בכר ,מנהלת אגף מנהלת הכנרת
איגוד ערים כנרת
בית מכבי אש
צמח15132 ,
דואר אלקטרוניinfo@lakekinneret.co.il :
באחריות המציע לוודא שהפניה או הבקשה להבהרות אכן הגיעה לכתובת דלעיל ,בטלפון מס'04- :
8591910
המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להיענות או שלא להיענות לפניות או בקשות ,בין אם
נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאו.
תשובות המזמין לבקשות תופצנה לכל המציעים כהודעה בכתב ,מבלי לחשוף את זהות מבקש
ההבהרה .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי
המכרז ,אלא אם ניתנה הודעה בכתב כאמור ,שתשלח לכתובת המבקש כפי שצוינה בבקשה להבהרות.
המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה ,אשר תוגשנה לאחר
המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל.
 .24פסילת הצעות
א .מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומדת לרשות ועדת המכרזים על פי כל דין ועל פי הוראות
מכרז זה ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול הצעות אשר הוגשו למכרז זה,
כמפורט להלן:
( )1ככל ומדובר בהצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעית או מבוססת על הנחות
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
יירשמו בפרוטוקול.
( )2על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית להחליט כי אם אי התאמה לתנאי מסמכי
המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה .תיקון כאמור
ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ויירשם בפרוטוקול.
( )3פתיחה או נקיטת הליכי פשיטת רגל ,פירוק ,כינוס נכסים ,פשרה והסדר ,כנגד 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.
( )4הפרה מצד המציע ו/או בעל מניות במציע של הוראות מסמכי המכרז.
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( )5שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או בהון המניות של המציע אשר
ארע לפני הזכייה במכרז ,אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה.
( )6אם הורשע המציע ו/או "בעל עניין" במציע ["בעל עניין" ו"-שליטה" :כהגדרת מונחים
אלו בחוק ניירות ערך ותקנותיו] וככל שמדובר בתאגיד עד לרמת זהות המציע
האינדיוידואלי השולט בפועל במציע ו/או מנהלו הכללי בעבירה שיש עמה קלון וכן אם
ובמידה ונתקבלה "המלצת פסילה" בכתב מטעם משטרת ישראל לאחר שזו קיבלה
מאת האיגוד את הנתונים אודות זהות המציעים ופרטיהם" .המלצת 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-
ב.

ג.

ד.

מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע יודיע מייד לוועדת המכרזים על כל שינוי במציע
ו/או בבעל מניות ו/או בבעל עניין במציע אשר עלול להשפיע על עמידתו בתנאי הסף 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.
מציע או בעל מניות במציע ו/או בעל עניין בו וכן כל גוף הנשלט על ידם או בעל שליטה בהם
יודיע מיידית לוועדת המכרזים על כל מקרה של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים
בקשר למכרז זה .אי מתן הודעה כאמור עלול לגרום לפסילת ההצעה ,על פי שיקול דעתה
של ועדת המכרזים.
מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע -אף לא אחד מהם ,יחליף מידע עם מציע אחר
או עם גורם אחר אשר עשוי להיות לו במישרין ו/או בעקיפין קשר למכרז.

 .25הארכת מועדים
מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה ,על מסמכיו /נספחיו ,ועדת המכרזים רשאית לדחות כל אחד
מהמועדים הקבועים בהזמנה זו ,לרבות מועד הגשת ההצעות ,ככל שתמצא לנכון ,ואף מספר פעמים.
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 הדחייה .למען
הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח הענקת ארכה להגשת הצעות ושיקול הדעת בהקשר זה
נתון אך ורק בידי ועדת המכרזים בלא שתחול עליה חובה כלשהי לנמק את החלטה.
.26
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

שונות
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פעולות ו/או דיוני ועדת המכרזים ,בקשר עם בדיקת ההצעות
השונות אשר יוגשו למכרז זה ,היוועצות ביועצים ו/או מומחים וכל כיו"ב ,דיונים ופעולות יכול
שייעשו גם בדרך של "היוועדות חזותית" (כגון באמצעות אפליקציית זום) ,וזאת ע"פ שיקול דעת
ועדת המכרזים וככל שהנסיבות מחייבות כך ,נוכח הנחיות הממשלה ו/או החקיקה בגין מגבלות
תנועה ו/או סגר ,בקשר עם משבר הקורונה.
ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין .מציע הסבור שחלקים מסויימים 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 ,ההחלטה הסופית בעניין
מסורה לועדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים ,בכפוף להוראות
כל דין.
מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צרופותיהם הינם רכוש האיגוד וכל הזכויות בהם שמורות לאיגוד.
אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו ,בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו.
כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר נצרת.
המציעים ישאו לבדם ועל חשבונם בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות ולא יהיו זכאים לכל
פיצוי ו/או שיפוי מאת האיגוד בגין הוצאות אלו ובכלל.
מסמכי המכרז הינם רכוש ועדת המכרזים והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז,
בלבד.
על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים מהמכרז ,לרבות (ומבלי
לגרוע) מסמכי המכרז ,מיקום ביצוע השירותים ,מהות השירותים ואופן מתן השירותים ,מועדים
ולוחות זמנים צפויים בקשר למתן השירותים ,וכן כל נתון משפטי ,פיזי ,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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ח.

ט.

י.
יא.

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר לידיו
על ידי האיגוד ,ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז (לפניו ואחריו) 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.
יש לקרוא את מסמכי המכרז יחד עם הוראות הדין הרלבנטיות ,ובין השאר ,החוק ,חוק חובת 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 להשפיע על המציעים ,ועל
כן ,המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את סמכויות
האיגוד ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין.
ההצעות על כל צרופ ותיהן ,ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו בשפה
העברית בלבד.
בברכה,
איגוד ערים כנרת
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מסמך ב'

נוסח הצעת המציע
לכבוד
ועדת המכרזים
איגוד ערים כינרת
הנדון :מכרז פומבי מס' 8.20
למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכינרת
אני ________________ החתום מטה ,מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכינרת
כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס' .8.20
 .1פרטים על המציע:
שם המציע:
מס' חברה  /שותפות:
מס' עוסק מורשה במע"מ:
סוג התארגנות (חברה  /שותפות):
תאריך התארגנות  /התאגדות:

שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:
_________________

______________________

_________________

______________________

שם המנכ"ל:

___________________

מען המציע (כולל מיקוד):

________________________________

טלפונים:

________________________________

פקסימיליה:

_____________________________
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 .2התחייבות כללית
 .2.1אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בגוף המכרז ,על מסמכיו ,ובהצעה זו ידועים לי ואני
מקבלם במלואם ללא סייג.
.2.2

הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את האמור
בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים
להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים ומצאנו אותם מתאימים וראויים ,וכי אנו מוותרים
בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות
כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים.

 .2.3הנני מצהיר כי אני מודע ללוחות הזמנים וליתר הפרמטרים הכרוכים בביצוע השירותים ,ולא
יהיו לי כל טענות בגין קשיים או עמידה בפרמטרים כאמור.
 .2.4הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה ,אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר
על פי כל הוראות המכרז ,לשביעות רצונו המלאה של האיגוד.
 .2.5הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון ,ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי כח אדם
כנדרש במכרז לביצוע השירותים ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז.
 .2.6הנני מצהיר כי ידוע לי שבמסגרת עבודות מכרז/חוזה זה אני מחוייב לדאוג שהעובדים ייתיצבו
בשעות העבודה בחופי סובב כנרת בין ברכב או בין בהסעות.
 .2.7ידוע לי כי עלות הסעות העובדים כלולה במחיר הצעתי במכרז/חוזה זה בסעיף  3למסמך ב' ,וכי
לא ישולם בעבורה בנפרד.
 .2.8הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד
למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה.
 .2.9ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי לפי
העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.
 .2.10ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא
לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לאיגוד.
 .2.11ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות
מכרז זה כולן או חלקן ו/או מטעמים אחרים כמפורט בתנאי המכרז .כן רשאית הועדה להחליט
על בחירת חלק מהשירותים המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.
 .2.12ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא נמסרה
לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על האיגוד כל מחויבות כלפי.
 .2.13אם אזכה במכרז ,אני מתחייב בזאת כי בתוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אחתום על
הסכם לביצוע השירותים בנוסח המצורף למכרז זה .ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו במועד הקצוב
לכך מהווה תנאי לסיום הליכי ההתקשרות.
 .2.14אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל (סעיף  2על תתי סעיפיו),
כולן או מקצתן ,במועד הקצוב לעיל ,אאבד את זכותי לקבלת ההרשאה נשוא המכרז.
 .2.15כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית ,כנדרש במסמכי
המכרז ,לפקודתכם בנוסח הרצוף למסמכי המכרז במסמך ה' ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר
לממש ערבות זו ,במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ,כולן או מקצתן ,שבהצעתנו זו ,בלי כל הודעה
או התראה ואנו מוותרים בזה מראש ,בוויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד
לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.
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 .2.16אני מצהיר כי ערכתי בדיקה ומצאתי כי יש בתמורה המבוקשת על ידי להלן בכדי לכסות את
עלות השכר שישולמו לעובדים בהתאם להוראות כל דין וכן את כל התוספות ,התקורות,
המשאבים והעלויות האחרות הנדרשות ממני לצורך ביצוע השירותים על פי הוראות המכרז
והחוזה.
 .2.17אין בכל האמור לעיל ,כדי למצות את התחייבויותי על פי מכרז זה ,כמפורט ביתר מסמכי המכרז
והחוזה.
 .2.18הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,אלא בכפוף להוראות המכרז
ומסמכיו ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.
 .2.19ידוע לי כי החברה הזוכה תישא על אחריותה את כל התשלומים בגין נזקים שנגרמו ע"י עובדיה
במזיד או ברשלנות.
 .3התמורה
התמורה אשר תשולם במסגרת מכרז/חוזה זה מורכבת מהצעת המציע (טבלה מס'  ,)1וכן מהעלויות
הנוספות (טבלה מס'  ,)2כמפורט להלן:
 .3.1המציע ינקוב להלן (בטבלה מס'  )1בסכום בתמורה המבוקשת (לפני מע"מ) בגין כל שעת עבודה
של עובד כוח אדם במכרז זה .התמורה המבוקשת תכלול את כל רכיבי השכר שיש לשלם לעובד
על פי הוראות כל דין ,וכן רווח קבלני ,תקורות ,הסעות ייעודיות למקום העבודה ובחזרה כמפורט
ביתר הרחבה לעיל ובסעיף  4.20לחוזה (מסמך ח') ,וכן כל עלות ו/או הוצאה אחרת הנדרשת
מהקבלן לפי הוראות המכרז והחוזה ,ולמעט העלויות הנוספות המפורטות בטבלה מס' .2
טבלה מס' 1
התמורה המבוקשת ע"י המציע
*על המציע למלא בכתב יד את התמורה המבוקשת בטבלה שלהלן.
סימון
הסעיף
בנוסחת
שיקלול
ההצעות

סעיף

X

התמורה המבוקשת בשקלים חדשים בגין כל שעת עבודה בימים
רגילים/ימי חול של עובד כוח אדם ,בכל אחת מהמשמרות :ראשונה,
שניה ושלישית ,של  8שעות עבודה למשמרת.
התמורה המבוקשת כוללת :שכר עבודה לעובד ,רווח קבלני ,הסעות
לעובדים ,תקורות המציע ,וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת מהקבלן על
פי הוראות המכרז והחוזה ,ולמעט העלויות הנוספות כמפורט בטבלה
מס'  2אשר ישולמו לקבלן בנפרד.

Y

התמורה המבוקשת בשקלים חדשים בגין כל שעת עבודה בימי מנוחה
(חג ו/או שבת) של עובד כוח אדם ,בכל אחת מהמשמרות :ראשונה,
שניה ושלישית ,של  8שעות עבודה למשמרת.
התמורה המבוקשת כוללת :שכר עבודה לעובד ,רווח קבלני ,הסעות
לעובדים תקורות המציע ,וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת מהקבלן על
פי הוראות המכרז והחוזה ,ולמעט העלויות הנוספות כמפורט בטבלה
מס'  2אשר ישולמו לקבלן בנפרד.
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התמורה המבוקשת
בשקלים חדשים
בגין כל שעת עבודה
של עובד כוח אדם
(לפני מע"מ)

הערה :מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת בגין עלות שעות נוספות .ככל והקבלן יעסיק עובדים
בשעות נוספות ,תחול עלות העסקתם בגין השעות הנוספות על הקבלן בלבד .כמו כן ,לא ישולמו
לקבלן תוספות בגין עלויות שכר עבודה הנובעות מוותק העובד (לרבות תוספת וותק ,דמי חופשה,
דמי הבראה וכיוצ"ב) ,ועל הקבלן להביא רכיבים אלו בחשבון במסגרת הצעתו שלעיל (טבלה מס'
.)1
 .3.2בנוסף לתמורה אשר תשולם לקבלן בגין כל שעות עבודה של עובד כוח אדם כאמור לעיל ,ישולמו
לקבלן עלויות נוספות כמפורט בטבלה שלהלן (טבלה מס' .)2
טבלה מס'  -2עלויות נוספות שישולמו לקבלן
הרכיב

אופן התשלום

ימי מחלה
שי לחג

ישולם לקבלן כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע ההוצאה בפועל
ישולם לקבלן פעמיים בשנה כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע
ההוצאה בפועל
ישולם לקבלן כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע ההוצאה בפועל
ישולם לקבלן כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע ההוצאה בפועל

חופשת נישואין
ימי אבל
הערות:
•

מצבות כ"א המפורטות בנספח ב' לחוזה (מפרט דרישות לביצוע) והמפרטות את מצבת כ"א הדרוש
למזמין במשך תקופות השנה הינן מקסימאליות ,עקרוניות ומנחות ,ואין מחייבות את המזמין.

•

התשלום בפועל יבוצע כנגד ביצוע שעות עבודה ובכפוף לאישור יומני עבודה אשר יוגשו ע"י הקבלן
ויאושרו ע"י המנהל.

•

המזמין רשאי בכל עת להקטין ולהגדיל את מצבות כ"א הנדרשות.

•

הקבלן מתחייב להעניק לעובדים המועסקים על ידו את כל הזכויות המגיעות להם בגין העסקתם
במסגרת מכרז זה על פי הוראות המכרז ועל פי כל דין.

____________________
שם

____________________
שם

____________________
חתימה

____________________
חתימה

חותמת תאגיד____________________ :
{להוסיף במקרה של תאגיד או שותפות רשומה}
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____________________
תפקיד

____________________
תפקיד

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 ג'

מסמך שקלול ההצעות
ההצעה תשוקלל לפי המשקלות שלהלן:
סעיף
התמורה המבוקשת בשקלים חדשים בגין כל שעת עבודה
בימים רגילים/ימי חול של עובד כוח אדם ,בכל אחת
מהמשמרות :ראשונה ,שניה ושלישית ,של  8שעות עבודה
למשמרת.
התמורה המבוקשת כוללת :שכר עבודה לעובד ,רווח קבלני,
הסעות עובדים ,תקורות המציע ,וכן כל הוצאה אחרת
הנדרשת מהקבלן על פי הוראות המכרז והחוזה ,ולמעט
העלויות הנוספות כמפורט בטבלה מס'  2אשר ישולמו
לקבלן בנפרד.

הסימן בנוסחת השיקלול
X

התמורה המבוקשת בשקלים חדשים בגין כל שעת עבודה
בימי מנוחה (חג ו/או שבת) של עובד כוח אדם ,בכל אחת
מהמשמרות :ראשונה ,שניה ושלישית ,של  8שעות עבודה
למשמרת.
התמורה המבוקשת כוללת :שכר עבודה לעובד ,רווח קבלני,
הסעות עובדים ,תקורות המציע ,וכן כל הוצאה אחרת
הנדרשת מהקבלן על פי הוראות המכרז והחוזה ,ולמעט
העלויות הנוספות כמפורט בטבלה מס'  2אשר ישולמו
לקבלן בנפרד.

Y

נוסחה כללית*

)Z= (58,000*X)+(16,200*Y

מבלי לגרוע מהוראות המכרז ,ההצעה שתקבל את הציון (  ) Zהכולל הנמוך ביותר לפי שקלול זה
תהיה ההצעה הזוכה במכרז.
*נוסחת השיקלול הינה כללית בלבד ואין להסיק ממנה בקשר עם היקפן ואופן ביצוען של העבודות.

18

מסמך ד'

פרטי נציג המציע הפוטנציאלי
מכרז מס'  - 08/20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת
שם מלא  +ת.ז / .שם חברה  +ח.פ:.
מס' עוסק מורשה במע"מ:
כתובת למשלוח דואר:
טלפון:
טלפון נייד:
מס' פקס':
כתובת דואר אלקטרוני:
פרטים נוספים ליצירת קשר:
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מסמך ה'

ערבות בנקאית אוטונומית לעמידה בתנאי המכרז
תאריך ___________
לכבוד
איגוד ערים כנרת
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________ :
.1

על פי בקשת ________________* (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 300,000שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה (להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת
הפרשי ההצמדה יחד" :סכום הערבות") בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה
שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות /מכרז מס'  -08/20למתן שירותי חוף כלליים בחופי
הכנרת.
"המדד" מדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי;
"מדד הבסיס" המדד בגין חודש ________ לשנת _________ ,האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש
כתב ערבות זה ,דהיינו _____ :נקודות;
"המדד החדש" המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,ולא פחות מאשר
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
"הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן
המחולק למדד הבסיס.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה ,בכתב ,כל סכום אשר יצויין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
הבאה.________________________________ :

.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה ,יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה ,לא יעלה
על סכום הערבות.

.4

התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה ,הינה בלתי מותנית /אוטונומית ,ובכלל זה לא תחול עליכם
חובה כלשהי להבהיר /לנמק /לפרט /לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם ,או לדרוש תחילה
את התשלום מאת המבקש.

.5

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

.6

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  19.11.20ויעמוד בתוקפו עד ליום  ,16.2.2021אלא אם הוארך
תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
בכבוד רב,
__________________________________
(שם הבנק ,כתובת הבנק וחתימת מורשי חתימה)
____________________________________
* יש לנקוב בשמו המלא והמדוייק של המציע
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מסמך ו'

הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אין ניגוד עניינים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז פומבי מס'
 08/20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת או חשש לניגוד עניינים כזה.
בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לאיגוד.
אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל ,אודיע
על כך מייד לאיגוד ואפעל פי הנחיותיו.
ידוע לי כי העדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכתה בכל עת.

___________________
חתימה

(כאשר מדובר בתאגיד – על התאגיד לחתום על ההתחייבות וכן העובד המוצע למתן השירותים)
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נוסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אם המציע אינו תאגיד:

מסמך ז'

הצהרה
בדבר קיום חוקי עבודה
ובדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ_____________ ,נושא ת.ז .מס' ____________(להלן :נותן השירותים) ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
 .1קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה ,בשנת ______________ ,לכל עובדיי
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי ,אם
חלים עליי( ,ולרבות החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט1969-
ששר הכלכלה ממונה על ביצועם ,וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה )1995-ובכל מקרה
לא שילמתי פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש וכן הנני מתחייב לעמוד
בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים
שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .2הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)
 נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום.
 נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי
חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה.
לעניין סעיף זה –
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
(א) בעל השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;
מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
()3
שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה
אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.2002
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים  ,התשנ"א.1991 -
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
_______________
שם המצהיר  +חתימה

___ __________
תאריך

אימות חתימה
מאשר בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני במשרדי
מ.ר
אני הח"מ ,עו"ד
אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס' _________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
מר/גב'
להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן חתם/ה על הצהרה
זו בפני.
_____________
_____________
___________
תאריך
חותמת וחתימה
שם
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אם המציע הינו תאגיד:
הצהרה
בדבר קיום חוקי עבודה
ובדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם _________________
שמספרו ____________(להלן :נותן השירותים) מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
 .1קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה ,בשנת ______________ ,לכל עובדיי כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי ,אם חלים עליו,
(ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט 1969-ששר הכלכלה
ממונה על ביצועם ,וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה )1995-ובכל מקרה לא שילמתי פחות
משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים
ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת
ההתקשרות.
 .2הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)
 נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .
 נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי
חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה.
לעניין סעיף זה –
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
(א)

בעל השליטה בו;

(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם
לתחומי פעילותו של נותן השירותים;
(ג)
()3

מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים
שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.2002
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"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ,התשנ"א.1991 -
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני אדם.

___________________
שם המצהיר +חתימה

__________
תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ___________ מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל
על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס' _________ וחתם
על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,מוסמך לעשות כן בשמו.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה
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_____________
תאריך

מסמך ח'

מסמך ח'  -החוזה ונספחיו
נספח א':
נספח ב':
נספח ג':
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':

אישור על קיום ביטוחים
מפרט דרישות לביצוע
אישור בדבר איתנות פיננסית למשתתף
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
רשימת חוקי העבודה
כתב התחייבות לשיפוי בגין אספקת שירותי כוח אדם
בדיקה על ידי בודק שכר מוסמך
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מסמך ח'
חוזה -מכרז מס' 08/20
למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת
שנערך ונחתם ב______ ביום ______ לחודש ______2020
בין

איגוד ערים כנרת תאגיד סטאטוטורי
בית מכבי אש
צמח ד.נ  15132עמק הירדן
(להלן" :המזמין" או "הרשות" או"האיגוד")
-מצד אחד-

לבין

__________________
____________________
מרח' ________________
טלפון_______________ :
פקס________________ :
(להלן" :הקבלן")
-מצד שני-

הואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

והואיל:
והואיל:
והואיל:

והמזמין פרסם מכרז פומבי למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת (להלן" :המכרז").
והמזמין הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,תשס"ח2008 -
(להלן" :האיגוד");
והקבלן הנו קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו-
( 1996להלן" :החוק") ,והינו בעל הידע ,הנסיון ,המומחיות ,כח האדם והמשאבים הנדרשים
למיון ,גיוס והשמה של כוח אדם ועובדים כלליים למגוון שירותים ועבודות ,לרבות שירותי
קופאות ,אשר יינתנו למזמין ויתבצעו בחופי הכנרת_________________________:
(רשימת החופים בהם ינתנו השירותים תמולא לאחר קבלת הודעת הזכייה ובהתאם להחלטת
ועדת המכרזים של המזמין) ,הכל כמפורט בהסכם זה ,על נספחיו ,וביתר מסמכי המכרז המהווים
חלק בלתי נפרד הימנו ,והכל בכפוף לכך כי בידיו של הקבלן כל האישורים וההיתרים הנדרשים
לשם ביצועם (להלן" :השירותים" ו/או "העבודות");
והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז -מסמך ב' לחוברת המכרז (להלן":הצעת הקבלן") וזכה
בביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז ,כולן או מקצתן ,והסכים לקבל על עצמו לתת
השירותים ולבצע את השירותים והעבודות בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו.
והמזמין מעוניין לקבל מהקבלן את הצעת הקבלן ,והקבלן מעוניין להעניק את השירותים ברמת
מומחיות ומיומנות גבוהה ,אשר הולמת את דרישות המזמין;
והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לפיו ייתן הקבלן ,כקבלן עצמאי ,למזמין את השירותים,
הכל באופן ובתנאים כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז.
ותוקפו של הסכם זה מותנה בתנאי מתלה  /מפסיק שהוא קבלת מימון ותקצוב עבור השירותים
והעבודות נשוא ההסכם ,כולן ו/או חלק מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או חלק
ממנו ,לא יועברו למזמין ,אזי לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הרשות
בגין כך.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא ,הצהרות ,נספחים וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד ,ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות ההסכם.

.2

הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
"המכרז"
"המזמין"
"המנהל"
"העובדים"
"האתר"
"אורחי האתר"
"המדד"

.3

מכרז מס'  08/20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת.
איגוד ערים כנרת ,לרבות נציגו/מי מטעמו.
מנהל שימונה על ידי המזמין מעת לעת ו/או מי שימונה על ידו.
עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו ,לרבות קבלני משנה
מטעם הקבלן.
חופי הכנרת ,או כל חלק מהם ,לפי בחירתו ושיקול דעתו של המזמין.
ציבור המתרחצים בחופי הכנרת הנ"ל ,לרבות הולכי רגל ,משתמשי מתקני
האתר ,כל מי ששוהה בתחום האתר וכיוצא בזה.
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

המסמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א' אישור קיום ביטוחים
נספח ב' מפרט דרישות לביצוע
נספח ג' אישור בדבר איתנות פיננסית למשתתף
נספח ד' נוסח ערבות בנקאית לביצוע
נספח ה' רשימת חוקי העבודה
כתב התחייבות לשיפוי בגין אספקת שירותי כוח אדם
נספח ו'
נספח ז' בדיקה על ידי בודק שכר מוסמך
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות כל מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי
החוזה" ו/או "מסמכי המכרז".

.4

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
כי הינו חברה המאוגדת ופועלת כדין בישראל ,וכי אין כל מניעה ,חוקית ,חוזית או אחרת,
.4.1
להתקשרותו עם המזמין בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.
 .4.2כי יש לו ויהיו לו במהלך תקופת ההסכם את כל הרשיונות וההיתרים הדרושים לצורך ניהול
עסקו וביצוע השירותים על פי כל דין ,לרבות רשיון מאת שר העבודה והרווחה/שר התמ"ת,
וכי הוא מתחייב לנהל את עסקו בהתאם להוראות כל דין ,לרבות הוראות החוק (כהגדרתו
לעיל) ,הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011-והחיקוקים המנויים
בו.
 .4.3כי הוא ראה ומכיר את האתר ואת סביבתו ,בדק את האתר ואת צרכיו מספר פעמים ,קיים
פגישות עם הנהלת המזמין ובחן היטב כל פרט שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים והוא
מצהיר ומתחייב ,כי הוא יכול לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה
גבוהה.
 .4.4כי אופן ביצוע השירותים (לרבות היקפם ותדירותם) הנדרשים ממנו על פי הסכם זה ברורים
לו ,והוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המזמין.
 .4.5כי הוא בקיא ומנוסה בניהול וביצוע שירותים מעין אלה המתבקשים בזאת ,וכי עומד לרשותו
כוח האדם ,הידע ,הניסיון ,הכישורים ,האמצעים ,הציוד והיכולת ליתן את השירותים ולפקח
עליהם ,בהתאם לאמור בהסכם ובנספחיו ,וכל זאת לשביעות רצון המזמין ,ובהתאם לצרכיו
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.4.6
.4.7

.4.8

.4.9

.4.10

.4.11

.4.12
.4.13

.4.14

.4.15

.4.16

המיוחדים ,וכי יעשה כל דבר ,שמומחה מעולה היה עושה לשם מתן השירותים בהתאם
להוראות הסכם זה.
כי יש לו את היכולת להעמיד והוא יעמיד את כמות העובדים הנדרשת לצורך מתן השירותים
כמפורט במסמכי החוזה והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
כי הוא מתחייב להציב ולהתקין ,על חשבונו ,בכל אחד מן האתרים שעון נוכחות ביומטרי
בצורה נאותה ומאובטחת לצורך רישום הנוכחות של עובדיו .הקבלן יהיה אחראי לכך ששעון
הנוכחות יהיה תקין בכל עת .מוסכם כי מעת לעת ,ובהתאם לדרישת המזמין ,יעביר הקבלן
למזמין דו"ח נוכחות של עובדיו .הקבלן ידאג כי העובדים המועסקים על ידו באתרים ידווחו
באמצעות שעון הנוכחות הביומטרי על התחלת וסיום המשמרת בכל יום עבודה.
כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לפצל את הזכייה
במכרז בין מספר זוכים וכי אין לו ולא יהיו לו כל התנגדויות ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או
טענות בקשר לכך ,הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות – מסמך א' .
כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי במקרה של פיצול הזכיה במכרז כאמור ,בין מספר מציעים,
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי זוכה
זה או אחר ,יעניק את השירותים ,או חלק מהם ,במתחם חופים מסוים או בחלק ממנו,
במספר מתחמים או בחלק מהם ,בכל עת ,בכל פרק זמן ובכל כמות כ"א נדרשת ,בין אם
פחותה מכמות כ"א המפורטת בהצעת הקבלן ובין אם לאו .הזוכה מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
לא תהיה לו כל טענה ו/או 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
מיידי למילוי דרישות המזמין .לא מילא הקבלן את דרישות המזמין לשביעות רצונו ,ו/או בכל
מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או העובדים לצורך ביצוע השירותים ,רשאי המזמין ,מבלי
לגרוע מזכותו לכל סעד אחר ,להעסיק קבלנים אחרים לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך
התמורה המגיעה לקבלן ו/או לגבות מן הקבלן את הסכום ,אשר שילם לאותם עובדים ו/או
קבלנים .המזמין מצידו מתחייב להודיע לקבלן על כל תקלה במתן השירותים על-ידי העובדים
ו/או אי שביעות רצון מהשירותים של העובדים.
הקבלן מתחייב ,כי ידווח בכתב למזמין על כל מאורע חריג או חמור או לא צפוי ,אשר יתרחש
במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו ,ובכלל זה ידווח בכתב על כל פגיעה ו/או נזק לאורחי האתר,
לעובדיו ,לאתר ,לעובדי המזמין ,מייד לאחר התרחשותו ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 24 -שעות
ממועד האירוע הרלוונטי.
כי ינחה את עובדיו ,שההוראות בדבר סדרי המשמעת ,הבטיחות והעבודה הנהוגים באתר,
ובכללם ,הופעה נאותה ,תחייבנה אותם.
הקבלן ועובדיו יתנהגו אל אורחי האתר ולכל אדם הנמצא בתחום האתר בכבוד ובדרך ארץ,
כדרך שנותן שירות סביר המעניק שירות טוב נוהג ובכלל זה יימנעו מהטרדת אורחי האתר,
ויכוח עימם ,הרמת קול עליהם ,פגיעה ברכושם ,פגיעה בגופם שלא כדין ,העלבתם בע"פ או
בהתנהגות.
הקבלן ועובדיו יישמעו להוראות המנהל ו/או מי שהוסמך על-ידו ,ובייחוד להוראותיהם
בנושאי כללי התנהגות ,לבוש ,הופעה ,בטיחות ולעניין פעולות ,שעליהם לבצע או להימנע
מלעשות.
כי הוא יבטיח תנאי בטיחות הולמים ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ,וימלא
אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי דין .הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות
אשר יקבעו מעת לעת ע"י המזמין ,וכן מתחייב שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל
מעשה ו/או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או כדי לגרום נזק לרכוש.
כי הימצאות הקבלן ו/או עובדיו במקום ביצוע השירותים ,לצורך ביצוע השירותים ,לא
תתפרש כשלעצמה כמסירת החזקה באותו מקום לידי הקבלן ,והקבלן יהיה מנוע ומושתק
מלטעון ,כי על ידי הצבת הקבלן או עובדיו במקום ביצוע השירותים לצורך ביצוע השירותים
נמסרה לקבלן החזקה באותו מקום או בכל חלק הימנו.
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.4.17

.4.18

.4.19

.4.20

.4.21

.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  4זה ,לא יפגע הקבלן באתר ,בציודו ,במתקניו ,ו/או
במשטחיו ולא יעשה בכל אלה כל שינוי ,אם לצורך עיסוקיו ואם בכלל ,אלא אם קיבל לשם
כך הסכמה בכתב ומראש מן המזמין.
הקבלן ועובדיו מתחייבים למנוע ,בקשר עם מתן השירותים ,כל אובדן  /חוסר  /תקלה  /בלאי/
נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות מניעת חוסרים של רכוש /או ציוד ו/או חומרים ו/או מלאי,
הנמצא באתר.
הקבלן מתחייב כי יודיע באופן מיידי למזמין על כל אובדן/חוסר /תקלה/בלאי/נזק מכל מין
וסוג שהוא שנגרם לרכוש ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או מלאי ,בקשר עם עבודתו ,הנמצאים
באתר.
הקבלן מתחייב לספק הסעות ייעודיות לעובדים לצורך הגעה אל מקום העבודה בתחילת
המשמרת ולצורך פיזור ממקום העבודה בסיום המשמרת לאורך כל תקופת ביצוע השירותים
אצל המזמין לפי הסכם זה .ההסעות יבוצעו ברכבים ייעודיים בכל אחת מהמשמרות
הקבועות במפרט הדרישות לביצוע (דהיינו ,משמרת ראשונה/שניה/שלישית ,הן בימים
רגילים והן בימי מנוחה).
הקבלן מתחייב להעמדת כ"א נושא מכרז/חוזה זה אשר יתייצב בחופים לפי דרישת המזמין
וזאת באמצעות הסעות/תחבורה ציבורית/רכבים פרטיים מטעם העובדים וכד'  -וזאת לצורך
ביצוע העבודה בכל החופים סובב כינרת וללא כל תשלום נוסף מכל סוג ומין שהוא אשר
יחוייב בו המזמין.
למען הסר ספק ,אין באמור משום התחייבות כי הקבלן הזוכה יספק את השירותים בכל
החופים הנ"ל ,והדבר נתון לשיקול דעת ועדת המכרזים בדבר פיצול הזכייה בין המציעים
השונים ,כמפורט בחוברת המכרז .כמו כן ,ידוע לקבלן כי מספר המקומות בהסעה המצויין
בטבלה הינו מקסימאלי ,ואין בו כדי לחייב את המזמין כי כמות העבודים הנ"ל תידרש בכל
אחת מהמשמרות ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.

השירותים
 .5.1הקבלן מתחייב לספק למזמין עובדים למילוי התפקידים ,שידרשו על ידי המזמין מעת לעת,
וזאת באופן מיידי.
 .5.2השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם מלוא הגורמים המצויים באתר על-מנת למנוע
הפרעות למהלך העבודה התקין בו.
 .5.3השירותים יבוצעו שבעה ימים בשבוע ,בכפוף לצרכי המזמין ובהתאם לצרכים המיוחדים
באתר בהתחשב בעונות השנה ובתפוסת האתר.
 .5.4הקבלן מתחייב ,כי כל העובדים יעזבו את האתר מיד עם סיום משמרתם ,אלא אם כן ניתן
היתר לכך מעת המזמין ו/או מי מטעמו.
 .5.5המזמין זכאי לדרוש מהקבלן בכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובכפוף להוראות כל
דין ,לגרום להחלפתו המיידית של מי מעובדיו של הקבלן בעובד אחר ,מבלי שיהא עליו לנמק
את דרישתו .במקרה של קבלת דרישה כאמור ,יחליף הקבלן את העובד ,אשר המזמין הורה
לו להחליף ,וזאת לא יאוחר מיומיים ( 48שעות) לאחר שנתבקש לעשות כן .למען הסר ספק,
הקבלן ו/או העובד ו/או כל אדם אחר לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמזמין בגין כל
נזק ו/או הפסד שיגרמו להם ,אם יגרמו ,עקב דרישתו האמורה של המזמין.
 .5.6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מתחייב להחליף ביוזמתו כל עובד מעובדיו בעובד אחר,
בטרם חלוף התקופה הקבועה בדין ,לרבות בסעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני
כוח אדם ,התשנ"ו ,1996-שלאחריה יחולו על המזמין החובות של מעסיק כלפי עובד ,אלא
אם יורה לו המזמין בכתב אחרת באשר לעובד ספציפי .החלפת העובדים תבוצע באופן
הדרגתי ,שפעילות האתר לא תופרע.
לשם מילוי התחייבותו זו ,מתחייב הקבלן להקפיד ולנהל רישום ומעקב אחר משך העסקת
כל אחד מהעובדים במתן שירותים למזמין.
 .5.7הקבלן יבצע את השירותים בתאום מלא עם המנהל ו/או מי שהוסמך על ידו.
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עובדי הקבלן
.6
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .6.1כי העובדים יועסקו על ידו ,והוא ישא בכל העלויות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מהעסקתם
במתן השירותים ,לרבות בכל העלויות הקשורות בגיוסם והכשרתם של העובדים למתן השירותים.
 .6.2כי תחילת מתן השירותים על-ידי עובד מטעמו במתן שירותים לפי הסכם זה ,תהא מותנית בקבלת
אישור של המזמין .למען הסר ספק ,עובד הקבלן לא יתחיל בביצוע השירותים ,אלא אם עבר
בהצלחה ראיון ומבחני התאמה ע"י המזמין.
 .6.3כי כל עובד יעבור טרם התחלת מתן השירותים באתר הדרכות אוריינטציה ואיכות כוללת בהתאם
לנהוג באתר באותה עת וכן הדרכות נוספות מעת לעת כמקובל באתר ,ובהתאם לצורך.
 .6.4כי מבלי לגרוע מהוראות נספח ה' להסכם זה (רשימת חוקי העבודה) ,יחולו עליו כל התשלומים,
וכל ההפרשות ,אותם יש לשלם או לבצע על-פי כל דין ,בקשר עם קיומם של יחסי עובד מעביד בינו
לבין עובדיו ,לרבות ,אך לא רק ,תשלום ,תשלומים וניכויים למס הכנסה ,הפרשות סוציאליות
והפרשות בגין פיצויי פיטורים ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכיו"ב.
 .6.5כי כל עובדיו ,שיעסקו במתן השירותים ,נבדקו ונמצאו כשירים למתן השירותים ,לרבות מבחינה
בריאותית ,ובידיהם כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים ,וכי כל אחד מהם
יעבור בדיקות רפואיות מעת לעת ולא פחות מאחת לשנה בהתחשב בתפקיד אותו הוא אמור למלא
באתר.
 .6.6באחריות הקבלן לדאוג שהעובדים ימלאו בקפדנות ,בערנות ,בשקדנות ובמיומנות את תפקידם,
ויהיו אחראים לשמירת תקינותו של האתר ומתקניו ולמניעת כל נזק לגוף ו/או לרכוש ,לרבות כל
ציוד ו/או כל רכוש ו/או חומרים ו/או מלאי ,הנמצאים באתר ,בעת ביצוע השירותים.
 .6.7הקבלן יישא על אחריותו את כל התשלומים בגין נזקים שנגרמו ע"י עובדיו במזיד או ברשלנות.
 .6.8כי ידוע לו ,כי השירותים יינתנו בימי מנוחה וחג ,ולשם כך הוא מתחייב לקיים הוראות כל דין
בהתייחס למועדי ביצוע העבודה ,וכי יש ברשותו את האישורים הדרושים לפי כל דין לקיום
התחייבותו זו.
 .6.9כי בכל מקרה של הפסקת מתן השירותים על-ידי עובד כלשהו (מכל סיבה שהיא) ,ידאג הקבלן
לכך ,כי כל ציוד ו/או מדים ו/או כל פריט אחר ,אשר העובד קיבל ו/או הקבלן קיבל מן המזמין
עבור אותו עובד ,אם קיבל ,יוחזרו למזמין ו/או יועברו לעובד ,אשר יחליף את העובד ,אשר עבודתו
נפסקה ,והכל לפי בחירת המזמין.
 .6.10כי בכל מקרה של היעדרות עובד מפאת חופשה ,מחלה ,מילואים או היעדרות מכל סיבה שהיא,
מתחייב הקבלן לדאוג לעובד מחליף ,באופן שרמת השירותים לא תיפגע.
 .6.11כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בגירים ,בעלי אזרחות ישראלית
ובעלי תעודת זהות כחולה .רשימת העובדים שיועסקו באתר ,תועבר מראש ולפני תחילת מתן
השירותים ע"י הקבלן ,למזמין ותכלול את שמות העובדים ,מספר תעודות הזהות של כל עובד.
הקבלן מתחייב לקבל מעובדיו תצהיר החתום ע"י העובד ,לפיו העובד מצהיר בזאת כי אין לו כל
עבר ו/או רישום פלילי ,למעט עבירות ברירת קנס בתחום דיני התעבורה וכיו"ב.
 .6.12הקבלן מתחייב לספק על חשבונו לעובדיו חולצות כחולות ואפודות זוהרות שישאו את הכיתוב:
"בשירות חופי הכינרת" ,כולל לוגו איגוד ערים כינרת מודפס מקדימה .באחריות הקבלן לדאוג
שכל העובדים ילבשו את החולצות ,בכל מועדי ביצוע העבודה .הקבלן ימסור דוגמא של החולצות
והאפודות הזוהרות לאישור המזמין ,בטרם הזמנתן.
 .6.13העסקת העובדים ,תהא מותנית בקבלת אישור מראש של המזמין.
שמירה על זכויות עובדים
.7
 7.1הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים על ידו לצורך ביצוע חוזה זה את מלוא השכר המשולם
לו על ידי המזמין בגינם ,לרבות כלל הזכויות הסוציאליות וההטבות שמשלם המזמין.
 7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל רכיבי השכר שלהם ,כפי
שנקבע על ידי המזמין.
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7.3

7.4

7.5

7.6

הקבלן מתחייב לקיים ,לאורך כל תקופת ההסכם ולגבי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך מתן
השירותים ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים בנספח ה' לחוזה זה ,וכפי שישתנו מעת לעת ,וכן
כל הוראות חוק ו/או חיקוק אחרים החלים על השירותים לפי הסכם זה ועל עובדיו של הקבלן ,גם
אם אלו לא מפורטים בנספח ה'.
תנאי עבודתם והעסקתם של עובדי הקבלן שיתנו שירותים למזמין יהיו בהתאם לאמור בהסכם זה
כפי שיקבע המזמין עבור כל עובד ובכל מקרה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על-פי חוק ,הסכמים
קיבוציים וצווי ההרחבה החלים על עובדים אלה.
אם לא הוסדרו תנאי עבודתם של העובדים בהסכמים קיבוציים ,הקבלן יסדיר את יחסי העבודה
בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך הסכם זה בהסכם העסקה התואם את דרישות הסכם
זה .הקבלן יציג בפני המזמין לפי דרישתו ,את הסכמי ההעסקה של העובדים האמורים .המזמין
יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בהסכם ההעסקה ,ככל שתנאיו אינם תואמים את הוראות
המכרז וההסכם.
הפרה של איזה מהוראות סעיף  7זה לעיל ,על ידי הקבלן ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

תקופת ההסכם וסיומו
.8
 8.1הסכם זה יהיה בתוקף ויחייב את הקבלן עם קבלת הודעת הזכייה מאת המזמין ותחילתו מיום
מתן צו התחלת עבודה בכתב ע"י המזמין או נציגו ___________ (להלן" :צו התחלת העבודה")
ועד ליום ה( 31.12.2021 -להלן" :תקופת ההסכם") .למזמין בלבד מוקנית הזכות להאריך את
תקופת ההסכם לכל תקופה או תקופות זמן שיראו לו ,בכל אזור/תחום/גזרה/חוף באתר ,בין אם
מדובר בחוף אחד ,במספר חופים או חלק מהם ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,ובלבד
שתקופה או תקופות הארכה אלו יסתיימו לא יאוחר מיום ה( 31.12.2024 -להלן" :תקופות
האופציה").
 8.2למרות האמור בסעיף  8.1לעיל ,המזמין יוכל לבטל הסכם זה בכל עת ,מכל סיבה שהיא וללא כל
צורך במתן נימוק לביטול ,על ידי מתן הודעה מוקדמת לצד השני  30יום מראש ,ובמקרה זה יהא
הקבלן זכאי אך ורק לתמורה המגיעה לו בגין השירותים שנתן בפועל עד לאותו מועד ,והכל בלא
שיהא זכאי לפיצוי נוסף.
 8.3בקרות אחד או יותר מן הארועים שיפורטו להלן ,תהיה למזמין הזכות לבטל את ההסכם לאלתר
ובלא צורך בהודעה מוקדמת:
 8.3.1הקבלן לא הופיע למתן השירותים.
"לא הופיע למתן השירותים" משמעו :לא התייצבו  2מעובדי הקבלן למתן שירותים
במשך יום אחד.
 8.3.2ניתן כנגד הקבלן או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק ו/או ניתן
צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים על נכסי הקבלן ו/או הוכרז מי מבעלי המניות של
הקבלן כפושט רגל ו/או הוגשה כנגדו התראה לפשיטת רגל ו/או מונה מפרק זמני ו/או
ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים כנגד מי מבעלי המניות של הקבלן ,ואם הצו
זמני  -אם לא יבוטל בתוך  30יום מיום הוצאת הצו.
 .8.3.3בוטל או פקע תקפו של אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך ניהול
עסקי הקבלן ,והאישור לא חודש בתוך  7ימים לאחר פקיעתו.
 8.3.4הוטל עיקול על חלק מהותי של נכסי הקבלן ו/או הוחל כנגדו בהליכי הוצאה לפועל,
ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתוך  30יום לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל בהם.
 8.3.5הקבלן לא שילם לעובדים את מלוא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש על-פי דין.
 8.4בוטל או פקע הסכם זה ,לרבות מסיבה המנויה בס"ק  8.2ו/או  8.3לעיל ,לא תהיה לקבלן כלפי
המזמין כל זכות וכל תביעה או טענה לכל תשלום בקשר עם ביטול או פקיעת ההסכם ,מוניטין
ו/או פיצויי פיטורים ,והוא מוותר בזה במפורש ומונע מעצמו כל זכות וכל תביעה או טענה כאמור.
למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של הקבלן לקבלת התמורה בגין השירותים,
שנתן למזמין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכם.
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8.6
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8.9
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרת סעיפים  12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4מקצתם או כולם ,לרבות
כל פגם וליקוי בביצוע מתן השירותים ,בין חד פעמי ,או רב פעמי ,תחשב כהפרה המזכה את
המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  5,000ש"ח ,לכל יום של הפרה כאמור 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 עפ"י
מסמכי החוזה או עפ"י כל דין .המזמין רשאי לקזז את סך הקנסות כאמור בכל חודש מהתמורה
המגיעה לקבלן בגין אותו חודש.
בנוסף לאמור בסעיף  8.5לעיל ,יהא המזמין זכאי לקנוס את הקבלן ,כאשר להנחת דעתו של
המזמין ,סטה הקבלן מהוראות מסמכי החוזה ,בסכום מוסכם מראש של –  ₪ 1000בגין כל
סטייה כאמור ,ולקזז את סך הקנסות בכל חודש מהתמורה המגיעה לקבלן בגין אותו חודש.
שיעור הקנס המפורט לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,החל מהמדד הבסיסי.
סטיה מהוראות מסמכי החוזה -לרבות כל סטיה מהוראות הקבועות בהצעת הקבלן ומהוראות
אשר ניתנו לקבלן או מי מטעמו ע"י המזמין /המנהל ו/או מי מטעמם בקשר עם מתן השירותים
והעבודות נשוא המכרז.
מובהר בזה ,כי במהלך תקופת ההסכם כמו גם לאחר סיום הסכם זה תהיה למזמין הזכות
להתקשר בהסכם לביצוע שירותים עם כל חברת כח אדם ו/או אדם ו/או גוף אחר ולקבלן לא
תהא כל תביעה או טענה כלפי המזמין בקשר עם התקשרות כזו והוא מונע מעצמו בזה כל זכות,
אפילו תעמוד לו כזו ,למנוע מהמזמין להתקשר כאמור עם כל אדם ו/או גוף אחר לקבלת
השירותים .למען הסר ספק ,אין ולא יהיה בהסכם זה משום מתן בלעדיות לקבלן בכל הקשור
למתן השירותים ,או איזה מהם ,למזמין.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי מעת לעת אפשר שפעילות האתר תפסק לתקופה מסויימת,
ולפיכך הינו מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בגין אובדן
רווחים ו/או נזקים בשל הפסקת הפעילות כאמור.
בוטל או פקע הסכם זה מכל סיבה שהיא ,יחזיר הקבלן למזמין את כל הציוד ,אשר הקבלן ו/או
מי מעובדיו קיבל מן המזמין ,ככל שיהיו כאלה ,לרבות מדים ,מפתחות וכו'.

התמורה
 9.1סכום התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,הינה כמפורט
בהצעת הקבלן הסופית אשר ניתנה בהתאם לאמור במסמך ב' לחוברת המכרז (הצעת המציע)
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה הימנו (להלן" :התמורה") .על סכום התמורה יתווסף
תשלום מע"מ כדין.
מוסכם בין הצדדים כי התמורה כנ"ל הינה סופית ומוחלטת .הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום
נוסף מעבר לתמורה בגין מתן השירותים וביצוע כל התחייבויותיו ,ע"י הקבלן עפ"י מסמכי
החוזה.
מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ,לרבות הפרשי הצמדה,
לגבי כל תקופה ההסכם ,למעט תשלום עבור תוספת יוקר לעובדי הקבלן שבשירות המזמין בלבד,
וזאת ככל שתוספת יוקר זו תיקבע בהסכם קיבוצי כללי שקיבל תוקף בצו הרחבה חתום ומפורסם
כדין.
 9.2מבלי לגרוע מחובת הקבלן להציב שעון נוכחות ביומטרי בכל אחד מאתרי העבודה ,המזמין ינהל
רישום יומי של נוכחות העובדים באתר (להלן "רישומי המזמין") .בכל מקרה של אי התאמה,
שיתגלה בין רישומי המזמין לבין כל רישום מכל סוג שהוא ,שנעשה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו
יתוקן רישום הקבלן ,כך שיתאים לרישומי המזמין .רישומי המזמין יהוו ראיה מכרעת לעניין
נוכחות העובדים .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יאפשר לקבלן לעיין ברישומי המזמין הנ"ל
במשרדיו ובתאום מראש.
 9.3הקבלן יגיש למזמין ,אחת לחודש ,ולא יאוחר מה 5 -לחודש בכל חודש ,חשבון בשני עותקים בגין
השירותים והעבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם ,מחושב עפ"י הצעת המציע  -מסמך ב',
המהווה את הצעתו של הקבלן .החשבון יכלול תוספת מע"מ כחוק.
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המנהל יבדוק את החשבון ,אשר הוגש למזמין ע"י הקבלן ,יאשרו לתשלום ,במלואו או חלקו תוך
 14יום ממועד הגשתו .המזמין יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים ,בגין עבודות ו/או שירותים
שלא בוצעו לשביעות רצונו של המזמין ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראות
המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהיא ,לרבות קיזוזים ,נזקים וקנסות.
גזברות המזמין תפרע את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו ,ככל שהיו
כאלה ,תוך  45יום מסוף החודש בו הוגשה חשבונית המס .חשבונית המס תוגש עם אישור החשבון
ע"י המנהל.
מסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין ,אלא אם יומצא למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי
מס במקור.
מובהר בזאת ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי המזמין לא ישלם לקבלן כל תשלום נוסף
מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,למעט כמפורט בסיפא לסעיף  9.1לעיל,
והקבלן מתחייב שלא לדרוש כל תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע
שירותים נוספים ,שאינם כלולים בהסכם זה ו/או בנספחיו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן יישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר עם
השירותים ,לרבות לעניין זה :מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,וכל תשלומים אחרים החלים על ספק
עצמאי הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות ושהברירה בתשלומים היא בידיו.
הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ,כי הסכם זה על נספחיו ממצה את כל התשלומים ו/או טובות
ההנאה ו/או התנאים האחרים מכל מין וסוג להם זכאי הקבלן מהמזמין ,והקבלן לא יהיה זכאי
ולא ידרוש כל תשלום ו/או טובת הנאה מהמזמין אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם
סוכם בכתב כי הספק זכאי להם.

ערבות בנקאית
כערבות לקיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה יפקיד הקבלן במעמד חתימת הסכם זה,
ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות לקיום החוזה) בלתי מותנית וצמודה למדד בגובה של ₪ 300,000
(שלוש מאות אלף  ,)₪שתהא תקפה למשך תקופת ההסכם ועוד  90יום לאחר תום תקופת ההסכם,
כנדרש במסמכי המכרז ,לפקודת המזמין ,בנוסח המפורט בנספח ד' .הקבלן מייפה את כוחו של
המזמין באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו במקרה ולא יקיים את התחייבויותיו -כולן או מקצתן,
לרבות התחייבות הקבלן לשפות את המזמין ,כמפורט בסעיף  12.3להלן ובנספח ו' לחוזה ,והכל
כמפורט במסמכי החוזה והמכרז ,ללא כל הודעה או התראה מראש ע"י המזמין .הקבלן מוותר בזה
מראש ,בויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שינקוט המזמין כדי לגבות את
הערבות הנ"ל .הערבות תהא בתוקף והקבלן מתחייב להאריכה ,מפעם לפעם ,כך שהיא תהא בתוקף
עד  90יום לאחר תום תקופת ההסכם ,לרבות תקופות האופציה שלו .בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן
את הערבות הנ"ל ,עפ"י דרישת המזמין ,יהא המזמין רשאי לחלטה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות
עד למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז והחוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע
למזמין עפ"י מסמכי המכרז והחוזה .כל העלויות הכרוכות בהוצאות הערבות ו/או בהארכתה יחולו
על הקבלן בלבד.

 .11ביטוחים
 .11.1מבלי לגרוע במישרין ו/או בעקיפין מאחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,
מתחייב הקבלן לקיים את הוראות הקבועות בנספח א' (להלן" :נספח ביטוח") וכן לערוך ולקיים
על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו והמסומן כנספח א (להלן" :אישור
עריכת ביטוחים") על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי הקבלן") ,וזאת במשך כל תקופת ההסכם
ובהתייחס לביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.
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 .12חבות ושיפוי
 .12.1הקבלן ישא באחריות מלאה כלפי המזמין לכל מעשה ו/או מחדל ,שנעשו ,בעקיפין ו/או במישרין,
על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים (להלן" :מעשי
הקבלן") ,שיגרמו לנזק גוף ו/או רכוש ,לרבות כל ציוד ו/או כל רכוש ו/או חומרים ו/או מלאי,
הנמצאים באתר ,ו/או נזק אחר למזמין ו/או נציגיו ,שלוחיו ,אורחיו ,לקוחותיו ,עובדי הקבלן
ו/או כל צד ג' אחר.
למען הסר ספק ,הרי במקרה של הפרת איזו חובה מהחובות המפורטות לעיל  -הקבלן מתחייב
כי ישפה את המזמין ,על חשבונו ,בגין כל אובדן/חוסר /תקלה/בלאי/נזק מכל מין וסוג שהוא
שנגרם לרכוש ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או מלאי ,הנמצאים באתר והקשורים לביצוע השירותים
והעבודות.
היה והמזמין יתבע ו/או ידרש על ידי הקבלן ,עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיצוי בקשר עם
הסכם זה ו/או לפצות את מי מעובדי הקבלן ,שיינזק במסגרת מתן השירותים ,יהא הקבלן חייב
לשפות ולפצות את המזמין ,מיד עם קבלת דרישה ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או 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) ,וזאת מבלי לגרוע בכל זכות
אחרת של המזמין על-פי ההסכם ו/או על-פי דין .התחייבות הקבלן לפי סעיף  12זה ,תהא מותנית
בכך ,שתנתן לקב לן הזדמנות להתגונן בפני הדרישה ו/או התביעה על חשבונו ,ובלבד שלא יהא
בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או ההסכם.
 .12.2הקבלן פוטר בזאת את המזמין מאחריות לנזק ,פגיעה ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של עובדי
הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או רכוש הקבלן ו/או רכוש שהובא על-ידי הקבלן לשם מתן השירותים
ו/או צד ג' כלשהו ,אשר ייגרמו במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או על ידי מי
מטעמו.
 .12.3מבלי לפגוע בכלליות התחייבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או ההוראות החלות על הקבלן מכוח
הדין ,אם המזמין יידרש לשלם קנסות ו/או פיצוי ו/או כל עיצום כספי אחר בגין אי מילוי דרישות
הדין בכל הנוגע לעניינים המצויים באחריות הקבלן על-פי ההסכם ,מתחייב הקבלן לפצות ו/או
לשפות את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום ,שנשא בו כאמור.
 .13היחסים בין הצדדים
 .13.1מוסכם ומובהר ,כי (א) אין בהסכם זה כדי ליצור בין המזמין והקבלן ו/או בין המזמין למי
מעובדי הקבלן ,יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בכל צורה ואופן שהם; ו ( -ב) הקבלן ו/או
העובדים וכל הבאים מכוחו ומטעמו לא יהיו זכאים לקבל מן המזמין כל תשלום ו/או פיצוי ו/או
הטבה ו/או תמורה ו/או זכות כלשהי על פי דין ו/או נוהג ו/או מנהג המגיעים לעובד מאת מעבידו
בקשר עם ( )iביצוע השירותים נשוא הסכם זה ו/או ( )iiהוראה ,אשר ניתנה לפיו ו/או ( )iiiביטול
או סיום הסכם זה או הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא.
 .13.2היה והמזמין ו/או מי מטעמו ייתבעו על ידי מי מעובדי הקבלן בתביעה כלשהי בקשר לאמור לעיל
ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הקבלן ו/או לרשויות עקב
מתן השירותים לפי הסכם זה או סיומו ,יהא הקבלן חייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או מי
מטעמם בגין כל נזק ,שייגרם למי מהם ,וכן לשלם כל סכום ,שיוטל על מי מהם כתוצאה מכך,
בין במסגרת הסכם פשרה ו/או פסק דין (לרבות הוצאות בית המשפט ,מומחים ושכר טרחת
עו"ד).
הקבלן מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור בסעיף  13.1לעיל ,יתבע ו/או ידרוש עובד מטעמו,
בכל אופן ומסגרת שהם ,מהמזמין כי מעמדו יוכר כעובד המזמין ,ו/או כל טענה אחרת לקיום
יחסי עובד – מעביד ,מכל מין וסוג שהוא ,בין עובד הקבלן לבין המזמין ,אזי ישפה הקבלן את
המזמין בגין כל סכום שיזקף ו/או יפסק לחובתו של המזמין בעניין זה ,לרבות עפ"י קביעת
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,אך לא רק ,והמזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל סכום שעליו
לשלם לקבלן ,הכל כמפורט בנספח ו' להסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממנו .מוסכם על הקבלן
כי סעיף שיפוי זה יורחב ויחול ,בשינויים המחוייבים ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
לתשלום כלשהיא ,אשר תופנה מצד עובד הקבלן ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו,
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לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן ,בשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוק הגברת האכיפה
של דיני עבודה ,התשע"ב 2011-והחיקוקים המפורטים בו ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
 .14שמירת סודיות
 .14.1הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לשמירת סודיות מוחלטת באשר לכל ידיעה ו/או מידע ו/או
נתונים ו/או מסמכים ,אשר הגיעו לידיעתו ו/או לרשותו בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא
יעביר לכל צד שלישי ,מידע כאמור לעיל .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת
לוודא את שמירת הסודיות על-ידו ועל-ידי עובדיו למעט מידע ,שהוא נחלת הכלל.
 .14.2הקבלן יהא אחראי למילוי התחייבויותיו לסודיות כאמור בסעיף זה על ידיו ועל ידי עובדיו ועל
ידי כל אדם ,אשר ישלח על ידו לספק שירות כלשהו למזמין.
 .15אי הסבת ההסכם
 .15.1הקבלן מצהיר בזאת על ידיעתו והסכמתו ,כי הוא אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות
לאחר הסכם זה ,כולו או מקצתו ,או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו ו/או על פי כל דין,
כולן או מקצתן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הזכות לקבלת תשלומים על פיו,
אלא לאחר קבלת אישור המזמין מראש ובכתב .הקבלן אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן כל זכות
כאמור.
 .15.2המזמין זכאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לאחר/ים ,ובלבד שזכויות
הקבלן בהתאם להסכם זה לא תפגענה.
 .16כללי
 .16.1הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,
והוא מחליף ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים ,וכל מסמך אחר ששררו או
הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים.
 .16.2כל תוספת או שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
 .16.3גילה הקבלן סתירה ו/או חוסר בהירות בין הוראות מסמכי החוזה/המכרז/נספחיהם ,יפנה
למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שינתן ע"י המנהל יהא הפירוש הנכון
והקובע ויחייב את הקבלן.
 .16.4כל התחייבות המוטלת על הקבלן עפ"י מסמכי החוזה ואשר הקבלן לא קיימה ,יהא המזמין
רשאי ,אך לא מחוייב ,לבצעה במקום הקבלן ,בין בעצמו ובין ע"י כל דרך אחרת שתראה לו ,וכל
ההוצאות והנזקים בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן ע"י המזמין ,כאמור בסעיף זה ,יחולו על
הקבלן.
 .16.5המזמין יהא זכאי לקזז כל סכום ,שיגיע לו מאת הקבלן ו/או אשר הקבלן חייב בתשלומו עפ"י
הסכם זה ,מכל סכום אחר ,שיגיע לקבלן ו/או ,שיעמוד לזכותו של הקבלן.
 .16.6שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועד לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין ו/או
הקבלן לפי הענין עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.
 .16.7הפרת אחד או יותר מסעיפים  4-12של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית.
 .16.8מוסכם במפורש ,כי ספרי המזמין וחשבונותיו יהוו ראיה מכרעת לנכונות כל האמור בהם ,לרבות
כל חשבון המתייחס לקבלן.
 .16.9הצדדים מסכימים בזאת ,כי לבתי המשפט בטבריה או בנצרת תהיה הסמכות המקומית
הייחודית לדון בכל תובענה הקשורה בהסכם זה.

35

 .16.10כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט ברישא להסכם זה .כל הודעה ,שתשלח ע"י צד
למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך  72שעות ,מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום ,ואם נמסרה ביד או נשלחה באמצעות פקסימיליה או מכשיר
דומה להעברת הודעות  -בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________
הקבלן

______________________
המזמין

נבדק ואושר ע"י גזבר איגוד ערים כנרת – דני
גבאי חתימה ___________________
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נספח א'
ביטוח
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

במשך כל תקופת מתן השירותים הקבלן יערוך ויחזיק בתוקף את הביטוחים המפורטים בנספח א'-1
אישור קיום ביטוחים (להלן" :אישור קיום ביטוחים") ,בנוסח "ביט" או בנוסח אחר מקביל לו (למעט
ביטוח אחריות מקצועית) .למרות האמור לעיל ,הקבלן יחזיק בתוקף את ביטוח האחריות המקצועית
גם לאחר סיומו של הסכם זה ,וזאת כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין בגין השירותים.
התאריך הרטרו-אקטיבי בביטוח האחריות המקצועית לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים
על ידי הקבלן.
ללא צורך בדרישה מצד המזמין ,מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין ,לפני תחילת מתן השירותים ,את
אישור קיום הביטוחים ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .לפני תום תקופת הביטוח ,ימציא הקבלן אישור
קיום ביטוחים מעודכן בגין הארכת תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח,
כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין .המזמין יהיה רשאי למנוע את מתן
השירותים כל עוד לא הומצא אישור קיום הביטוחים במועד.
בנוסף לביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים יערוך הקבלן ,בעצמו או באמצעות קבלני משנה
מטעמו ,ביטוח חובה –רכב כנדרש על פי דין וביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש
בכלי רכב בגבול אחריות סטנדרטי.
הוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי הקבלן:
הביטוח(ים) ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין והבאים מטעמו ו/או כל מי
.5.1
שהמזמין התחייב בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו.
ויתור על זכות השיבוב כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או כל מי שהמזמין התחייב לוותר
.5.2
על זכות התחלוף כלפיו ,אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי ,על הקבלן לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אולם מובהר
.5.3
כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.
בביטוח אחריות כלפי צד ג' -חריג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף.
.5.4
מובהר ,כי דרישות הביטוח (לרבות גבולות האחריות ותנאי הכיסוי) המפורטות בנספח זה ובנספחים
הנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על הקבלן .הקבלן מצהיר ,כי יהיה מנוע מלהעלות כל
טענה ו/או דרישה כלפי המזמין והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל .מובהר ,כי הקבלן מתחייב לאמוד את
חשיפותיו ולערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי
דין.
הקבלן מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים הפועלים מטעמו ,כי לא תהיה להם כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ומי מטעמו ,וכל מי שהמזמין התחייב לפטור כלפיו טרם קרות
מקרה ביטוח ,בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שייערכו על ידו ,או שהיה זכאי לשיפוי
בגינו (אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) ,או בגין כל נזק שנגרם לרכוש הקבלן והבאים
מטעמו ,וכן בגין כל נזק ו/או אובדן תוצאתי ,והוא פוטר בזאת את המזמין וכל הבאים מטעמו מכל
אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
במקרה שבו הקבלן מתקשר עם קבלני משנה או צדדים שלישיים ,ידאג הקבלן לכך שהסכמי ההתקשרות
עמם יכללו הוראות מקבילות להוראות נספח זה בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם.
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 .9מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד
שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדים שלישיים מטעם הקבלן ,והקבלן ישפה ויפצה את
המזמין בגין כל נזק ,אבדן והפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדיים שלישיים
כאמור ,בין אם נזק ,אבדן והפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין אם לאו.
 .10מובהר כי הקבלן לבדו יישא בפרמיות הביטוח ,בהשתתפות העצמית ובכל עלות אחרת הקשורה
לביטוחים הנ"ל.
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נספח א' -1אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה*
המבוטח
מבקש האישור*
שם
שם
כנרת
ערים
איגוד
☒מזמין שירותים
☐זכיין
☐מזמין מוצרים
☒שירותים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐אחר______ :
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :
מען
מען
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
רכוש

צד ג'

אחריות מעבידים

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

"ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מנוביט"
ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מנוביט"
"ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מנוביט"

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
,313 ,308 ,309
,324 ,316 ,314
.328

4,000,000

₪

,309 ,304 ,302
,328 ,321 ,315
.329 ,322 ,307

20,000,000

₪

,304 ,319 ,309
.328

,309 ,303 ,301
₪
4,000,000
אחריות מקצועית
,326 ,325 ,321
332 ,328 ,327
( 12חודשים).
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב'
מפרט דרישות לביצוע
מטרת השירותים ,אשר יינתנו ע"י הקבלן במסגרת "מכרז למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת" ,הינה
לספק את צרכי המזמין השוטפים והכרוכים בביצוע הוראות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,התשס"ח
–  ,2008בהתאם למפורט במסמכי המכרז והנחיות המזמין.
השירותים יינתנו למזמין בגין כל פעולה/תפקיד/שירות/עבודה/אחר ,שלפי הנחת דעתו הבלעדית של המזמין,
נדרשים לשם קיום הוראות החוק הנ"ל ובכלל זה לרבות ,אך לא רק ,השירותים המפורטים להלן:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11
.12

.13
.14

.15
.16

פיקוח על עבודות הניקיון המתבצעות בחופי הכנרת ,וכל הכרוך בכך ,לרבות סיוע לביצוע אותן עבודות,
במידה ויידרש.
ביצוע סריקות וסיורים בחופי הכנרת למציאת מפגעים ו/או מעשי חבלה/וואנדליזם ו/או מחדלים,
ודיווח מיידי למזמין ו/או מי מטעמו על כל אירוע כנ"ל ,המתרחש בחופי הכנרת או בכל מקום אחר בו
מוטלת על המזמין חובה סטאטוטורית.
בקרה ומעקב אחר פעילותה התקינה של עמדת ההצלה בחוף (זמני הגעה ,חיסורים ,מילוי יומנים עפ"י
הנחיות משרד הפנים ,התנהגות שוטפת) ודיווח על ליקויים.
מילוי טופס בקרת עמדת הצלה ודיווח על חוסרים בציוד ,אי עמידה בתקן המצילים לעמדה וכד'.
הורדת אופנוע-הים למים והעלאתו במשיכה.
שמירה על הסדר הציבורי בחוף המוכרז ,וידוא השמעה בכריזה לגבי ציות נופשים לשלטים ולהוראות
רחצה בטוחה ודיווח על ליקויים.
ביצוע עבודות תחזוקה/שיפוץ/תיקון/גינון/צבע וכיו"ב ,הכרוכות בביצוע תפקידו של המזמין עפ"י החוק.
ביצוע רישומי כ"א עפ"י דרישת המזמין לרבות רישום עובדי קבלן למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה,
עובדי קבלן למתן שירותי ניקיון ,עובדי קבלן למתן שירותי אבטחה ,עובדי כ"א כלליים ,כל רישום אחר
וכיו"ב.
ביצוע כל העבודות הכרוכות במתן שירותי קופאות ,לרבות גביית דמי חנייה מרכבים הנכנסים לחניוני
החופים ,הנפקת קבלות בגין אותו תשלום ,פיקוח על רכבים יוצאים ונכנסים ועריכת רישום באם יידרש
והכל עפ"י הנחיותיו והוראותיו של המזמין ו/או מי מטעמו.
ביצוע כל העבודות הכרוכות במתן שירותי הדרכה והסברה ,עפ"י הנחיות המזמין.
השירותים יינתנו במשך  24שעות במשמרות של  8שעות בלבד ,עפ"י הנחיתו של המזמין .המזמין יהא
רשאי לצמצם או להגדיל את משך הזמן של כל משמרת ,הכל בכפוף להוראות מסמכי המכרז.
השירותים יבוצעו בכפוף לצרכי המזמין ובהתאם לצרכים המיוחדים באתר בהתחשב בעונות השנה
ובתפוסת האתר .למען הסר ספק ,אין המזמין מתחייב לקבל את השירותים בפרק זמן קבוע כלשהו,
אלא עפ"י דרישתו בלבד ,והקבלן מתחייב כי לא תהא כל תביעה ו/או דרישה /או טענה בקשר לכך.
כל עובד קבלן כ"א ,יעבור ,טרם תחילת מתן השירותים ,ראיון ומבחני קבלה ,אמינות והתאמה אצל
המזמין .עובד קבלן כ"א ,לא יחל במתן השירותים ,אלא אם ניתן אישור על כך ,ע"י המזמין.
המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לשבץ ,בעת מתן השירותים ,כל אחד מעובדי הקבלן,
בכל אזור/תחום/חוף/משרד/ים/מבנה/רכב/כלי שיט/אחר שייראה לו ,לרבות בכל תפקיד שהוא ,והכל
עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
עובדי הקבלן ,יעניקו את השירותים תוך מתן יחס אדיב ,ללא צעקות וללא גרימת מפגעי רעש .חל איסור
חמור על עובדי הקבלן להדליק מדורות אש באתרי העבודה לצורך שריפת פסולת או לכל צורך אחר.
הקבלן מתחייב להעמדת כ"א נושא מכרז/חוזה זה אשר יתייצב בחופים לפי דרישת המזמין וזאת
באמצעות הסעות/תחבורה ציבורית/רכבים פרטיים מטעם העובדים וכד'  -וזאת לצורך ביצוע העבודה
בכל החופים סובב כינרת וללא כל תשלום נוסף מכל סוג ומין שהוא אשר יחוייב בו המזמין.
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מודגש בזה כי עלות הסעות העובדים כלולה במחיר הצעת הקבלן בסעיף  3למסמך ב' ,ולא ישולם
בעבורה בנפרד.
(למען הסר ספק ,אין באמור משום התחייבות כי הקבלן הזוכה יספק את השירותים בכל החופים הנ"ל,
והדבר נתון לשיקול דעת ועדת המכרזים בדבר פיצול הזכייה בין המציעים השונים ,כמפורט בחוברת
המכרז).
 .17ביגוד :הקבלן מתחייב לספק לעובדיו חולצות בצבע כחול/תכלת לפי הגדרת המזמין (להלן :החולצות),
הנושאות את הכיתוב "בשירות חופי הכינרת" כולל לוגואים ,עפ"י דרישתו של המזמין .העובד יתייצב
למשמרות העבודה עם החולצות כאמור בלבד .המזמין יהא רשאי שלא לקבל עובד לעבודה במשמרת
אשר הגיע לעבודה ללא חולצה מתאימה.
 .18בטיחות:הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ינהגו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים והכרוכים
בביצוע השירותים ,כל זאת גם אם לא ניתנה הוראה מסוימת בקשר לכך ,במקרה זה או אחר ,ע"י
המזמין ו/או מי מטעמו.
 .19על הקבלן חלה חובת הניהול ,הפקוח והאחריות לאיכות ,כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה.
 .20לצורך התנהלות שוטפת מול המזמין ימנה הקבלן איש קשר אשר מולו תעשה העבודה השוטפת של
הזמנת העובדים וכל הנושאים הקשורים בטיפול בעובדים ,הודעות ,מינהלה וכד' .למען הסר ספק ,לא
תשולם בדין איש הקשר מטעם הקבלן תמורה נוספת ,והקבלן יכלול את העלויות בגינו בתקורות הקבלן
בטבלה מס'  1במסמך ב' למכרז.
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 .21תכנית עבודה לעובדי כ"א כלליים בחופים לפי חודשי השנה
 21.1הזמנת עובדים ,הגדרות מצבת כ"א
• השירותים יתנו על פי דרישת המזמין ובהתאם לחודשי השנה.
•

מצבות כ"א המפרטות את מצבת כ"א הדרוש בסעיף  21.2כדלקמן הינן עקרוניות ומנחות ,ואינן מחייבות את המזמין.

•

התשלום בפועל יבוצע כנגד ביצוע שעות עבודה ובכפוף לאישור יומני עבודה אשר יוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המנהל.

•

המזמין רשאי בכל עת להקטין ולהגדיל את מצבות כ"א הנדרשות.

•

הקבלן מתחייב להעמדת כ"א נושא מכרז/חוזה זה אשר יתייצב בחופים לפי דרישת המזמין וזאת באמצעות הסעות/תחבורה ציבורית/רכבים פרטיים מטעם
העובדים וכד'  -וזאת לצורך ביצוע העבודה בכל החופים סובב כינרת וללא כל תשלום נוסף מכל סוג ומין שהוא אשר יחוייב בו המזמין.
הקבלן מתחייב להעניק לעובדים המועסקים על ידו את כל הזכויות המגיעות להם בגין העסקתם במסגרת מכרז זה על פי הוראות המכרז ועל פי כל דין.

•

 21.2תכנית עבודה עקרונית למספרי תקנים עבור עובדי חופים וקופאים לעבודה ב 3 -משמרות ביום  7 ,ימים בשבוע
כורסי/לבנון/
שקמים/צינברי/
חלוקים
ברניקי
תקנים עבור איוש של  3משמרות ביום 7 ,ימים בשבוע
עובדי
עובדי
עובדי
עובדי
עובדי
קופאים חוף
קופאים חוף
קופאים חוף
קופאים חוף
חוף
4
0
8
0
4
0
8
0
2
4
0
8
0
4
0
8
0
2
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
12
4
12
8
12
8
12
8
12
4
0
8
0
4
0
8
0
2
4
0
8
0
4
0
8
0
2
דוגית

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
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צאלון

מפרץ אמנון

סוסיתא

עובדי
קופאים חוף
9
0
9
0
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4
9
0
9
0

קופאים
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0

צמח

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

עובדי
חוף
9
9
15
15
15
15
15
15
15
15
9
9

החוף הנפרד

גופרה

תקנים עבור איוש של  3משמרות ביום 7 ,ימים בשבוע
עובדי
עובדי
עובדי
קופאים חוף
קופאים חוף
קופאים חוף
4
0
8
0
4
0
4
0
8
0
4
0
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
12
4
12
0
10
4
4
0
8
0
4
0
4
0
8
0
4
0

כינר

קופאים
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**מובהר בזאת כי בחירת זוכה למתן השירותים בחוף צמח ובחוף הנפרד של טבריה מותנית בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת
אישורים והשגת מימון .לא ייחתם חוזה לגבי חופים אלה לפני השלמת אישורים והשגת המימון.
 21.3נוהל גיוס עובדים-
• הקבלן יספק את שירותי כ"א והצוותים השונים ,במשמרות ובמצבת כ"א המוערכת כמפורט בטבלה כדלקמן ,והכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז.
• גיוס העובדים יתקיים לפי דרישת המזמין בהמהלך כל השנה ולפי רמת הפעילות בחופי הכנרת.
• עובד קבלן כ"א ,לא יחל במתן השירותים ,אלא אם ניתן אישור לכך ע"י המזמין.
• כבר בחודש פברואר על הקבלן להיערך להכנסה לעבודה פעילה של עובדים בכלל החופים מידי חודש (פברואר -חלקי ,מרץ ,אפריל ,מאי ,יוני ,יולי,
אוגוסט ,ספטמבר) וזאת עד סוף עונת הרחצה בחודש אוקטובר.
• מודגש בזאת הכוונה ב-עובדים ,לעובדים במשרה מלאה כולל עבודה בשבתות וחגים.
• עובד המועסק דרך חב' כ"א בחלקיות משרה יחייב את חב' כ"א בהעסקת עובדים נוספים על מנת לעמוד בדרישות לכ"א.
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נספח ג'
אישור בדבר איתנות פיננסית למשתתף
לכבוד :איגוד ערים כינרת
הנדון :איתנות פיננסית למשתתף במכרז מס' 8.20
למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת
אני הח"מ ,רו"ח __________________ מאשר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

התאגיד ___________________________ [להלן" :המשתתף"] הודיעני בדבר כוונתו
להשתתף במכרז מס'  8.20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת [להלן" :המכרז"].
הנני מכיר היכרות מעמיקה את ספרי התאגיד של המשתתף במכרז ,ועל סמך ספרים אלה הנני
נותן אישורי זה.
הריני לאשר כי מחזורו הכספי של המשתתף בכל אחת מהשנים  2017-2019בתחום מתן שירותי
כוח אדם עמד על סך מינימלי של ( ₪ 1,000,000מיליון  )₪לשנה (לא כולל מע"מ).
על סמך היכרותי עם המשתתף ,הוא יוכל לעמוד בדרישות המכרז ,לרבות תנאי התשלום.
בכבוד רב ,

רו"ח________________ :

תאריך_____________ :
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נספח ד'
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כינרת
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ________________* (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 300,000שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה (להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת
הפרשי ההצמדה יחד" :סכום הערבות") בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו שעל פי מכרז מס'
 8.20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת.
"המדד" – מדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
"מדד הבסיס" – המדד בגין חודש ________ לשנת _________ ,האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש
כתב ערבות זה ,דהיינו _____ :נקודות;
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,ולא פחות מאשר
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
"הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן
המחולק למדד הבסיס.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה ,בכתב ,כל סכום אשר יצויין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
הבאה.________________________________ :
 .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה ,יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה ,לא יעלה
על סכום הערבות.
 .4התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה ,הינה בלתי מותנית /אוטונומית ,ובכלל זה לא תחול עליכם
חובה כלשהי להבהיר /לנמק /לפרט /לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם ,או לדרוש תחילה
את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום __________ ,ויעמוד בתוקפו עד ליום _________ אלא אם הוארך
תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
בכבוד רב,

•

_______________________________
שם הבנק ,כתובתו וחתימת מורשי חתימה
יש לנקוב בשם המדויק של המבקש
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נספח ה'
רשימת חוקי העבודה
הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו ,בכדי לבצע את העבודות וביצוע
מלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה ,האמור בחוקי העבודה המפורטים בנספח ה' זה ו/או כל חוק ו/או תקנה
ו/או צו אחר המחייב את הקבלן בהעסקת עובדיו ,וכן האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין
ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו ו/או
יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
נספח זה הינו תנאי עיקרי בהסכם.
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996 -
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט 1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו 1976 -
חוק חופשה שנתית ,תשי"א 1950 -
חוק עבודת נשים ,תשי"ד 1954 -
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו 1965 -
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג 1953 -
חוק החניכות ,תשי"ג 1953 -
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א 1951 -
חוק הגנת השכר ,תשי"ח 1958 -
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג 1963 -
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ה 1963 -
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-לרבות כל החיקוקים המנויים בו.
המזמין יהא זכאי ,בכל עת ,לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי
הקבלן וזאת כדי לוודא את ביצועו של נספח זה ומבלי שתוטל עליו אחריות כלשהי.
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נספח ו'
כתב התחייבות לשיפוי בגין אספקת שירותי כח אדם
מכרז מס'  08/20למתן שירותי חוף כלליים בחופי הכנרת

לכבוד
איגוד ערים כנרת

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותי בקשר עם השתתפותי במכרז מס'  08/20לאספקת כח אדם לשם מתן שירותי
חוף כלליים בחופי הכנרת (להלן" :המכרז") ,אני __________________ ו/או מי מטעמי (להלן" :הקבלן")
מתחייב בזאת כי במידה ואזכה במכרז ,אשפה ו/או אפצה ,מייד עם דרישה ראשונה ,את רשות איגוד ערים
כנרת ו/או מי מטעמם (להלן" :המזמין") ,בגין כל סכום ו/או תשלום ו/או הוצאה ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד (להלן" :סכומי השיפוי") ,אשר ייזקפו ו/או ייפסקו לחובתו של המזמין ,לרבות עפ"י קביעת
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,עקב כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתשלום כלשהיא ,אשר תופנה מצד עובד
הקבלן ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן ,בקשר עם טענה
כלשהיא להתקיימותם של יחסי עובד – מעביד ,בין המזמין לעובד הקבלן ,לרבות התקיימות יחסי עובד
מעביד עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,תשנ"ו – 1996ו/או עפ"י החוק להגברת האכיפה של
דיני עבודה ,התשע"ב( 2011 -להלן" :חיובי המזמין") ,על כל הנובע ,משתמע או כרוך בכך.
למען הסר ספק ,הנני מצהיר ומתחייב בזה ,כי אין לי ,לא היו ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות מכל
מין וסוג שהוא מהמזמין בכל הנוגע לחיובי המזמין.
הנני מצהיר ומסכים כי במקרה ותקום חובה עלי לשפות ו/או לפצות את המזמין ,כמפורט בנספח זה ,המזמין
יהיה רשאי לחלט לאלתר את הערבות הבנקאית שהפקדתי לשם קיום התחייבויותיי עפ"י המכרז ,או חלק
ממנה .בנוסף ,המזמין יהיה רשאי לקזז את סכומי השיפוי ,כולם או מקצם ,מכל סכום אותו הוא מחויב
לשלם לי.

ולראיה באו על החתום:

________________
תאריך

__________________
חתימת הקבלן
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נספח ז'
בדיקה על ידי בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך מטעם המזמין יבצע בדיקות תקופתיות מדגמיות של תלושי השכר ,הפרשות ותנאי העסקה
לגבי עמידת הקבלן בכל החובות החלות עליו על פי דין בהתייחס לעובדיו המוצבים במזמין .הקבלן מתחייב
כי יעמיד לרשות המזמין כל מסמך וכל רשומה שיידרש על ידי המזמין ו/או בודק השכר מטעמו לא יאוחר
מ 10-ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה ,לצורך פיקוח ובקרה על כל התשלומים המגיעים לעובדי הקבלן וכל
הזכויות על פי דין.
הקבלן יהיה חייב לתקן באופן מלא ומדוייק את כל הליקויים שימצאו בדו"ח בודק השכר מטעם המזמין
בתוך זמן סביר.
אי עמידה בסעיף זה כמוהו כהפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע מכך.
תהליך ניהול כוח אדם של הקבלן ,החישוב והתשלום:
להלן השלבים להצבה ,ניהול ותשלום שכר עובדי הספק:
 .1הצבת עובדי הקבלן במזמין
מס

אחריות לביצוע

פעולה

1

הנחיה להצבת עובד מטעם הקבלן ,הגדרת פרופיל
העובד הנדרש ומתכונת העסקה באמצעות הקבלן

2

הצגת מועמדים רלוונטיים בהתאם לדרישות המזמין

4

הודעה לעובד על הסדר העסקה והנלוות לו ,החתמת
העובד על המסמכים הדרושים לקליטתו.
הצבת העובד הנדרש במזמין

5

המזמין

הקבלן
הקבלן

הקבלן

 .2ניהול עובד הקבלן
מס
1
3

5

אחריות לביצוע

פעולה
ניהול תיק עובד ותיק שכר בהתאמה מדויקת למזמין
ניהול השכר המגיע לעובד ומתן דיווחים רבעוניים על
שכר בפועל למזמין.
סיום העסקת עובד הקבלן בחברה בפרק זמן שיקבע
המזמין.
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הקבלן
הקבלן

הקבלן

מס

אחריות לביצוע

פעולה

הקבלן

1
על פי דוח שעות הנוכחות בפועל של עובד הקבלן כפי
שאושר על-ידי המזמין יחושב השכר ,על כל הנלווים,
המגיע לעובד ,כפי המצוין בהסכם זה ועפ״י חוק.
יופק תלוש שכר עובדי הקבלן אשר יימסר לעובד.
2

4

על פי הדיווחים הנ״ל יחושבו כל ההפרשות הנדרשות
(חלק העובד וחלק המעביד )ויופק דו״ח הפרשות עבור
עובדי הקבלן.
תשלום שכר עובדי הקבלן עד היום ה  9לכל חודש בגין

הקבלן

הקבלן

החודש -החולף
5

6

הפקת הוראות תשלום וביצוע התשלום ,קרנות פנסיה,
במועדים הקבועים בחוק
הפקת הוראות תשלום וביצוע תשלומים ליחידות המס
השונות (מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכו )' במועדים
הקבועים בחוק

הקבלן

הקבלן

חישובי שכר ותשלומים:

 .4דיווחים חודשיים ורבעוניים
מס
1
2

3

אחריות לביצוע

פעולה
הפקת דו״ח תשלומי שכר לעובדי הקבלן והעברתו

הקבלן

לזמין.
הפקת דו״ח ביצוע הפרשות הנובעות משכר עובדי
הקבלן (חלק עובד וחלק מעביד) והעברתו למזמין
בצרוף אישור מתאים כי התשלומים הועברו.
הפקת דו״ח ביצוע תשלומי מס והעברתו למזמין.
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 .6מעקב ובקרה
מס

1

2

3

אחריות לביצוע

פעולה
הקבלן יאפשר לנציגי המזמין לבדוק את מערכות
השכר שלו הנוגעות לניהול העובדים המועסקים אצלו
וזאת בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
דיווח למזמין על סיום התקשרות של הקבלן עם עובד
שהועסק על ידו והוצב במזמין ,והוכחת העברת כל
הסכומים שנצברו בקרנות ובקופות על שמו של העובד
ולשימושו הבלעדי .והכול עד ולא יאוחר מ 30 -יום
מסיום הצבת העובד במזמין.
דיווח למזמין מידי סיום העסקה של עובד על יתרות
נצברות לגבי כל עובד המועסק במזמין בכל הקופות
והקרנות.
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