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איגוד ערים כנרת

מסמך א'

מכרז פומבי 09/2021
עם הליך תחרותי נוסף1
למתן שירו תי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה
שבאחריות איגוד ערים כינרת

הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
כללי
 .1איגוד ערים כנרת (להלן" :המזמין" או "המזמינה" או "האיגוד") מזמין בזה את ציבור הספקים,
להציע הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה
בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה שבאחריות איגוד ערים כנרת ,כולם או חלקם כדלקמן (להלן:
"המכרז").
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חוף צינברי
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חוף ברניקי
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חוף שקמים
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חוף חוקוק צפון

.5

חוף מפרץ אמנון
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חוף כינר -חוף נפרד לדתיים
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חוף דוגה

.8

חוף דוגית
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חוף גולן  ,מול הקטע המכונה "קטע "13

.10

חוף צאלון*

.11

חוף כורסי

.12

חוף לבנון

.13

חוף חלוקים

.14

חוף גופרה

.15

חוף סוסיתא

.16

חוף צמח

* מובהר כי בחלק מחוף צאלון החלו עבודות פיתוח וככל שייסגר החוף עקב הרחבת עבודות אלה –
הרי שבחוף זה לא יינתנו שירותים במסגרת מכרז/חוזה זה.
הספק/המציע אשר ייבחר יעניק שירותי הצלה ועזרה ראשונה לפי ההוראות המפורטות במסמכי
המכרז כולם ,המנויים בסעיף  6להלן (להלן" :מסמכי המכרז") ,כאשר יהיה על הזוכה במכרז לספק
את כל כוח האדם ,והאמצעים הדרושים לביצוע המכרז הנ"ל ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,הדין
והנחיות המזמין (להלן " :השירותים").
 1לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף (18.2ב)(.)8
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 .2המציע 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'.
.3

מסמכי המכרז ,אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה ו/או הזוכים במכרז יהפכו לחלק בלתי
נפרד ממסמכי החוזה ,הם כדלקמן:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים
מסמך ב' -פרטי נציג המציע הפוטנציאלי.
מסמך ג' -נוסח הצעת המציע/כתב כמויות
מסמך ד' -מסמך שקלול ההצעות
מסמך ה' -נוסח ערבות המכרז /ההצעה
מסמך ו' -הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
מסמך ז' -תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976 -
מסמך ח' – החוזה ,הכולל את הנספחים שלהלן:
•
•
•
•
•
•

נספח "א"1
נספח "א"2
נספח "ב"
נספח "ג"
נספח "ד"
נספח "ה"

דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכלול בה
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
רשימת חוקי העבודה
כתב התחייבות לשיפוי
אישור קיום ביטוחים

 .4תנאים להשתתפות במכרז
א.

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז זה ,בכל תנאי הסף
המצטברים המפורטים בסעיפים  4.5 -4.1להלן:
 .4.1ככל ש המציע הינו תאגיד (לרבות שותפות רשומה) או עוסק מורשה אשר נרשם כדין
ורישומו לא בוטל ,פקע או נמחק  -יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות של המציע או
אישור עוסק מורשה.
 .4.2המצאת מלוא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 -
(להלן" :חוק העסקאות") ,וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימים
הנקובים בחוק ,ובכללם (יש לצרף את המסמכים המתאימים):
אישור מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק העסקאות ו/או מרואה חשבון ו/או מיועץ
(א)
מס לפיו המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי
הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם.
אישור מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק העסקאות ו/או מרואה חשבון ו/או מיועץ
(ב)
מס לפיו המציע נוהג לדווח באופן שוטף לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח
למנהל המכס והמע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף;
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין בנוסח המופיע במסמך ז' ,לפיו עד
(ג)
מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה (כמשמעותו בחוק העסקאות)
אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או שכר מינימום ,ואם הורשע
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(ד)

ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין בנוסח המופיע במסמך ז' ,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
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.

 .4.3תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת
זכויות עובדים ,לפי דינ י העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק
לצורך אספקת השירותים ,לרבות רשימת החיקוקים המופיעים בנספח ג' להסכם"[ .בעל זיקה" –
כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.]1976-
 .4.4בעל ידע וניסיון מוכח באסמכתאות של  3שנים לפחות באופן רציף ,בתקופה שבין  1.1.2016ועד
מועד פרסום המכרז ,במתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי ים.
הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו .על המשתתף לצרף אשור ממעסיקו/יו הקודם/ים ,חתום
על ידי מנכ"ל/מנהל כספים/מנהל אגף ,המאשר עמידתו בתנאי זה.
 .4.5צירוף ערבות הצעה -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,ברת חילוט,
על סכום של ( 450,000ארבע מאות וחמישים אלף ( )₪להלן" :ערבות ההצעה") ,להבטחת
התחייבויותיו של המציע 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 ועדת המכרזים ,עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
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מובהר למציע כי גובהה ותוקפה של ערבות ההצעה יהא בהתאם לקבוע בהוראות מכרז זה והנוסח
הקבוע בנספח ה' כאמור ,ושינוי בתנאי הערבות ,בין אם הם מטיבים עם המזמין ובין אם מרעים
עמו ,עלול להוביל לפסילת ההצעה של המציע הרלוונטי ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של ועדת המכרזים של המזמין.
לעניין תנאים נוספים לערבות – ראה סעיף  14להלן.

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

תנאים נוספים (שאינם תנאי סף) -סעיפים  4.9 -4.6להלן

 .4.6על המציע לצרף להצעתו אישור עו"ד או רו"ח התאגיד המפרט את בעלי זכויות החתימה
המוסמכים להתחייב בשם התאגיד קיים את מלוא ההתחייבויות שנוטל על עצמו התאגיד
בהתקשרות דנן ודוגמאות חתימה מטעם המציע .כמו כן ,אישור זה יכיל הסמכה של מורשה
חתימה מטעם התאגיד לבצע את כל הפעולות הנדרשות ,לרבות חתימה על כל מסמך ו/או הצהרה,
לצורך קיום ההתחייבויות כאמור .יחד עם זאת ,האישור יעשה בהתאם להחלטות שנתקבלו
בתאגיד ובהתאם לתקנונה.
 .4.7על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
 .4.8מבוטל.
 .4.9על המציע לצרף להצעתו מכתב כוונות מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל אשר לפיו מסכים
המבטח לבטח את המציע בהתאם לתנאי הביטוח המפורטים בנספח הביטוחי המצורף להסכם
(נספח ה' לחוזה).

ג .תנאים לדחיית ההצעה לפי תקנה 6א(א) לתקנות חובת המכרזים
תחולת הוראות תקנה 6א(.א) לתקנות חובת המכרזים לפיהן תידחה הצעה ,בהתקיים אחת הנסיבות
הבאות:
(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;
(ג) על האמור לעיל ,,רשאית ועדת המכרזים של המזמין להחליט ,מטעמים מיוחדים שיירשמו,
שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור
רשאית הוועדה להתחשב ,בין השאר ,בהתנהלותו של המציע או בעל הזיקה אליו ,בדרך כלל,
בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע או בעל הזיקה אליו
שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.
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 .5על המציע לחתום בראשי תיבות על כל אחד מהעמודים של מסמך א' (חוברת ההזמנה להציע הצעות
והוראות למשתתפים) וכן חתימה מלאה בעמוד האחרון ,ולצרף את המסמך החתום למעטפת הגשת
ההצעות.
 .6מציע 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.
 .7כל 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 .ובמקרה של תאגיד ,מאושרים כדין על ידי בעלי התפקידים
הרלוונטיים בדבר הסמכת מורשה החתימה מטעם התאגיד ואישור על כך שקבלת ההחלטות התקבלה
בהתאם למסמכי התאגיד.
 .8מבוטל.
.9

בדיקות 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).

 .10הגשת טופס כתב כמויות והצעת המחירים
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.
על המציע למלא את הצעת המחיר בנוסח המפורט במסמך ג' למסמכי המכרז.
על המציע לרשום את ההנחה המוצעת על ידו למחירים כמופיע בכתב הכמויות במסמך ג' ובהמשך
לבצע את מכפלת ההנחה במחיר עליו תינתן ההנחה ובכמות כמופיע בכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות
ולבסוף לסכום את סך העלויות למחיר אחד מסכם ,אשר יהווה את הצעתו.
למען הסר ספק – לא ניתן לציין תוספת מחיר אלא הנחה בלבד.
ככל שייבחר המציע – ניתן לציין ( 0%אפס) הנחה.
ההנחות שירשמו ע"י המציע בהצעת המציע/כתב הכמויות – מסמך ג' ,והמחיר הסופי בעד כל סעיף
וסעיף לאחר מתן ההנחה כוללים את כל המרכיבים ותוספות למיניהן ,לרבות ,תשלום לקרן ביטוח
והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה.
אם המציע לא ירשום הנחה על יד סעיף כלשהו ,יחשב הדבר כאילו לא נתן הנחה בעד סעיף זה .
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למען הסר ספק ,על המציע למלא ולצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים הנזכרים
בחוברת המכרז ,החוזה ונספחיהם ,גם אם המסמכים הנדרשים אינם מצורפים כמסמך/נספח
לחוברת המכרז ו/או לחוזה.
ההצעה המכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים תוגש בשני עותקים (האחד מקור והשני
עותק צילומי זהה למקור הנושא חותמת זיהוי כעותק מתאים למקור).
השירותים והעבודות יבוצעו בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכים של
המכרז והנספחים למכרז .לשם כך ,יספק המציע את כל כח האדם ואת כל האמצעים הדרושים
לביצוע השירותים והעבודות 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 .
מובהר כי הצעת המציע תכלול בתוכה את כל ההוצאות שייאלץ לשאת בהם המציע לצורך מתן
השירותים המפורטים במכרז זה ואמורה לכסות את כל הסיכונים אשר עלולים להיגרם למציע .יתרה
מכך ,מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או
שינויים בהיקפי הכמויות אשר המציע מתחייב לספק על פי הצעתו לא ישנו ו/או ישפיעו על התמורה
שתשולם לו ומובהר כי התמורה לא תהא צמודה לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל התייקרות שהיא ,בין
בשכר עבודה ו/או במחירי החומרים ו/או בשינוי מדד במהלך תקופת ההתקשרות ובהתאם להוראות
המכרז וההסכם.
 .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 למציעים וכד'.
המציעים יחתמו על מסמכי המכרז על פי החלופות שלהלן:
.11.1

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

.11.2

במקרה של הצעה המוגשת במשותף על ידי מספר חברות ו/או ספקים 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 מטעם עוה"ד של המציעים .מובהר כי אופן עמידתם של יחידי המציעים
בתנאי הסף ,בהצעה המוגשת במשותף כאמור ,בין אם אם באופן פרטני ובין אם במצטבר,
תבחן על ידי ועדת המכרזים של המזמין ועמידתם של יחידי המציעים בתנאי הסף של המכרז,
תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.11.3

אם ההצעה מוגשת 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
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התאגיד .יש לצרף גם מסמך (מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום
התאגיד ורשימה עדכנית של מנהליו .כמו כן ,יש לצרף אישור ו/או פרוטוקול כי התקשרותו
של התאגיד נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד וכל ההחלטות בקשר להגשת הצעתו של
התאגיד והתקשרותו בהסכם ההתקשרות במקרה שיוכרז כזוכה ,נעשו בהתאם לכל דין.
 .12בדיקת המציעים
.12.1

המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם
ניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה דומה.

.12.2

המזמין 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.

 .13ניהול מו"מ וקיום הליך תחרותי נוסף
מבלי לגרוע ממסכי המכרז ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים בכפוף
לחוק חובת מכרזים ,תקנות חובת המכרזים והדין ,וכן לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים
בהתאם להוראות מכרז זה ,ובכפוף להוראות כל דין.
 .14ערבות המכרז /ההצעה
 .14.1המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ,על סכום של ( ₪ 450,000ארבע מאות וחמישים אלף
שקלים חדשים) ,להבטחת התחייבותו לקיום ההצעה ועמידה בתנאי המכרז.
 .14.2הערבות תהא ערוכה בנוסח מסמך ה'.
 .14.3הערבות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות אשר נקבע ליום 27.12.21
ועד ליום ( 26.3.2022כולל) .מובהר כי ככל ויידחה המועד האחרון להגשת הצעות ,על המציעים
להאריך את מועד תוקף הערבות בהתאם לתאריכים מעודכנים אשר יימסרו להם מהמזמין
בהודעה ו/או בפרסום מתאים.
 .14.4תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז
תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
 .14.5על אף האמור ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע הארכת
הערבות לתקופה נוספת של שלושה ( )3חודשים.
 .14.6ועדת המכרזים תשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך לאחר
שהמציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע ואת יתר המסמכים הנדרשים לרבות
חתימה על החוזה ,בהתאם לתנאי החוזה ,אך למעט אם הערבות חולטה בהתאם לתנאי המכרז
ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל.
 .14.7ועדת המכרזים תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל
חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתה 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,
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לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה
ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.
 .14.8מובהר ,כי אין בזכויות ועדת המכרזים/המזמין כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד לרשות בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 .14.9ועדת המכרזים/המזמין רשאים לחלט את הערבות ,מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס
דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
 .14.10מובהר כי עד לאחר הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים באופן רשמי ועל פי הוראות מכרז זה,
ההצעות של כל יתר המציעים תעמודנה בתוקף עד להכרזת הזוכה בפועל כאמור .משיכת הצעה
בשלב שלפני הכרזת הזוכה תקים למזמין את הזכות לחלט את ערבות ההצעה במלואה או בחלקה.
 .14.11תנאי להגשת ערעור על הכרזת ועדת המכרזים של המזמין הוא קיומה של ערבות בתוקף .מציע
אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז ,אלא אם כן המציא לוועדת המכרזים
במצורף לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו  3חודשים מיום החזרתה לוועדת המכרזים.
 .14.12כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.
 .15תנאים לחתימת חוזה
ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנים 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 תנאי מסמכי המכרז והנחיות גזברות "המזמין".
תנאי לחתימת החוזה הוא המצאת ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) ע"פ הנוסח שבנספח ב' לחוזה ,וכתב
התחייבות לשיפוי עפ"י הנוסח בנספח ד' לחוזה.
 .16חתימת החוזה ,ערבות לביצוע העבודות
המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין ימציא למזמין על חשבונו הוא ,ערבות בנקאית ,בסכום של
( ₪ 450,000ארבע מאות אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ ,בנוסח המצורף לחוזה ההתקשרות –
נספח ב' ,שתהווה "ערבות לקיום החוזה מלוא התחייבויות המציע על פי החוזה" ,הכל להנחת דעתו
של המזמין ואשור על קיום ביטוחים ,הכל כמפורט בחוזה ובחוברת המכרז .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 .
אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את האשור לקיום
הביטוחים ,עפ"י הוראות מסמכי המכרז ,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
 .17.1ההצעות תעמודנה בתוקפן ות חייבנה את המציעים ממועד הגשת ההצעות (הנקוב בסעיף 19
להלן) ,ועד ליום פקיעת תוקפה של ערבות ההצעה כהגדרתה בסעיף .14
 .17.2ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה של 60
(שישים) ימים נוספים ,והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה .במקרה זה המציעים
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מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת זמן מקבילה להארכת תוקף
הצעותיהם.
 .17.3הוכרז הזוכה במכרז ,יוארך תוקף הצעתו בהתאם להנחיות ועדת המכרזים.
 .17.4במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בס"ק  17.1לעיל ,המציע ו/או כל מי מטעמו ,לא יהא
רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא ,ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע
מלקיים כל דרישה או תנאי אשר מי מהם מחויב על פי תנאי המכרז.
 .18בקשות להבהרות מצד המציע/ים
.18.1

המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר
למסמכי המכרז באמצעות פנייה בכתב בלבד ,אשר תוגש לא יאוחר מיום רביעי 15.12.21
בשעה  ,12:00וזאת לכתובת המזמין המפורטת להלן ,בדואר אלקטרוני כדלהלן:
מכרז פומבי מס'  09/2021ל"מתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים
לרחצה"
לכבוד הגב' דנה בכר ,מנהלת אגף מנהלת הכנרת
איגוד ערים כנרת
דואר אלקטרוניinfo@lakekinneret.co.il :
באחריות המציע לוודא שהפניה או הבקשה להבהרות אכן הגיעה לכתובת דלעיל ,בטלפון
מס'04-8591910 :

.18.2

המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להיענות או שלא להיענות לפניות או בקשות,
ב ין אם נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאו .במסגרת בחינת הבקשות תעמודנה לוועדת
המכרזים ,בין היתר ,הזכויות המפורטות בסעיף .18.2א( .בדיקת ההצעות) ו.18.2-ב( .בקשת
הבהרות).
תשובות המזמין לשאלות/הבהרות תפורסמנה מבלי לחשוף את זהות מבקש ההבהרה
ב אתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת תחת לשונית "מכרזים" בכתובת
.www.kineret.org.il
למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי
המכרז ,אלא אם ניתנה הודעה בכתב כאמור ,אשר פורסמה באתר האינטרנט כאמור.
המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה ,אשר תוגשנה
לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל.
המזמיו רשאי לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או
בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי
הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו,
בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
המציעים יעבירו לרשות את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע המזמין
בפנייתו ,לפי כתובת המזמין.
תגובת המציעים תצורף להצעתו במכרז של כל מציע ,בהתאמה ,ותיחשב כחלק בלתי נפרד
הימנה .במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע
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לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה ,יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על
האמור בהצעה.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,
עסקיו ,מבנה ההון ומקורות המימון שלו ,וכן כל מידע אחר שלדעת הוועדה יש עניין בגילויו.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע ,גילוי כל מידע הנדרש למתן החלטותיה ,גם לגבי
בעל עניין במציע ,ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות אדם
או תאגיד אחר ,אחד או יותר ,אמצעי שליטה במציע (בסעיף זה" :בעל עניין" ו" -אמצעי
שליטה" -כהגדרתם בחוק החברות ובחוק ניירות ערך).
 .19בדיקת ההצעות
ההצעות תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים אשר תיעזר לצורך כך במומחים כפי שתמצא
לנכון.
 .20ועדת המכרזים וסמכויות ועדת המכרזים
ועדת המכרזים איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר /המיטיבה עם המזמין או
הצעה כלשהי ,וכן הינה רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז ,ובכלל זה
האיגוד שומר על זכותו שלא לבחור זוכה במכרז מחמת שאין בהצעות שהוגשו כדאיות
כלכלית לאיגוד ,וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד.
האיגוד רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן ,לרבות שיחות
עם ממליצים ,ולרבות העברת מסמכי ההצעות לבדיקה ,התייחסות והתרשמות של הצוות
המייעץ.
מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין ו/או מסמכי המכרז ,לוועדת
המכרזים יהיו סמכויות כמפורט להלן:
( ) 1ועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי
מתנאי המכרז ,במידה והיא סבורה כי שינוי ,עדכון או סייג כאמור נדרשים לצורכי
המכרז או לצרכי האיגוד.
( ) 2ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש הבהרות
ממציע לגבי פרטי הצעתו.
( ) 3ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים ,או למי מהם ,בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע
להצעותיהם או בבקשה לקבלת מידע ו/או מסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה ,לצורך
בדיקת ההצעות והערכתן ,בכל שלב ,מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.
( ) 4המציעים יעבירו לוועדת המכרזים את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים במועד
שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה ,לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף .18.1
לעיל (בקשות להבהרות מצד המציע /ים).
( ) 5תגובת המציעים תצורף להצעתו במכרז של כל מציע ,בהתאמה ,ותיחשב כחלק בלתי
נפרד הימנה .במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור
בתשובת מציע לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה ,יגבר האמור בתשובת המציע
לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.
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( ) 6ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,
עסקיו ,מבנה ההון ומקורות המימון שלו ,וכן כל מידע אחר שלדעת הוועדה יש עניין
בגילויו.
( ) 7נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות -רשאית ועדת המכרזים של האיגוד לתקן
אותן תוך מתן הודעה למציע .ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא
על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות
בלתי נכונות ,זולת אם החליטה הוועדה אחרת מטעמים שירשמו;
( ) 8ועדת 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.
( ) 9ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע ,גילוי כל מידע הנדרש למתן החלטותיה ,גם
לגבי בעל עניין במציע ,ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפין ,לרבות
באמצעות אדם או תאגיד אחר ,אחד או יותר ,אמצעי שליטה במציע (בסעיף זה" :בעל
עניין" ו" -אמצעי שליטה" -כהגדרתם בחוק החברות ובחוק ניירות ערך).
זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בהוראות מכרז זה ,רשאית ועדת
המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ,ובתוך כך להודיע פורמאלית על בטלותה,
תוך מתן הודעה למציע ,כאשר מיום משלוח ההודעה כאמור יהיה האיגוד רשאי לנקוט בכל
פעולה שימצא לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו
ולנקוט בכל צעד אחר הנראה לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד ו/או חילוט ערבות ו/או פיצוי
על פי דין מן המציע שחזר בו מהצעתו וכל מי מטעמו.
()10פתיחת תיבת המכרזים וקיום הליך תחרותי נוסף:
.i

משנפתחה תיבת המכרזים ,יוצאו ממנה המעטפות .כל מעטפה תסומן במספר
סידורי ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול.

.ii

לאחר מכן ,תיפתח כל מעטפה ,וחברי ועדת המכרזים יחתמו בראשי תיבות על כל
חוברת שהוצאו מכל מעטפה.

.iii

שמות המשתתפים במכרז יירשמו בפרוטוקול ,אולם לפני רישומם יכריז עליהם
יו"ר ועדת המכרזים (להלן" :ההצעות הראשוניות").

.iv

ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט
במכרז זה .מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף ,או באיזה מהם -תיפסל ,והודעה
על כך תימסר למציעים שהצעותיהם נפסלו.

.v

לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ,ועדת המכרזים תשקול האם ברצונה
לקיים הליך תחרותי נוסף ,בכפוף לכך שהתקיים אחד המקרים המנויים להלן.
במקרה כאמור ,ועדת המכרזים תודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה (להלן:
"המציעים הכשרים") ,כי יתקיים הליך תחרותי נוסף .ועדת המכרזים תהא
רשאית להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף כאמור ,בהתקיים אחד או יותר
מהתנאים הבאים:
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א .במקרה שבו תוגשנה לפחות שתי הצעות כשרות או יות ר לתיבת המכרזים
וערכן הכספי של אחת או יותר מההצעות הכשרות לפחות ,אשר הוגשו
במסגרת המכרז ,יהיה גבוה מאומדן המזמין של מכרז/חוזה זה.
ב .במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת ,וקיימות הצעות כספיות שההפרש
ביניהן עד  (3%שלושה אחוזים).
מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא ,נתונה לשיקול דעתה
המוחלט והבלע די של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך
כאמור לעיל.
.vi

החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים
שלעיל ,תפנה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים
להגיש ,במועד שיקבע ,הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית,
בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד
שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור (להלן" :ההליך
התחרותי הנוסף") .הצעת המחיר הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים במתכונת
שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף  19להלן ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב
"מכרז מס'  -09-2021הליך תחרותי נוסף".

.vii

במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף ,מובהר כי לא
יפורסמו הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך
התחרותי הנוסף.

.viii

הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע
במכרז ,ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש .במקרה בו לא נענה מציע
מהמציעים כאמור להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת
ההליך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש
הצעת מחיר שאינה משופרת ,יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש ,זו
המפורטת במסמך ג' -נוסח הצעת המציע /כתב כמויות  -כהצעה הסופית והקובעת
במכרז מטעם אותו מציע.

.ix

לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין ,ועדת המכרזים
תשקלל את הצעת המחיר הסופית מטעם כל מציע לפי הנוסחא המופיעה במסמך
ד' -מסמך שקלול ההצעות.

.x

ההצעה הזוכה במכרז תיקבע לפי נוסחת שקלול ההצעות ובהתאם למשקלות
המפורטות במסמך ד' -מסמך שקלול ההצעות.

.xi

ככל שסברה הוועדה ,כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב
ו/או בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן
שאיננו מיטיב עם המזמין ,רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
לפסול כל הצעה שניתנה במסגרת ההליך התחרותי .למציע או המציעים ,אשר
הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר
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עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה .במקרה זה ,הצעתו/ם המקורית הראשונית
של המציע/ים שנפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם הסופית ,היחידה והמוחלטת.
.xii

הוועדה ,תהא רשאית ,בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי ,לקבוע כי
ההליך התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב ,ומשכך
ההליך התחרותי מבוטל לאלתר .למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה בקשר עם ביטול ההליך התחרותי ,כמפורט בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך
התחרותי כמפורט בסעיף זה ,הצעתם המקורית הראשונית של המציעים ,אשר
השתתפו בהליך התחרותי ,תהא ההצעה הסופית היחידה והמוחלטת.

.xiii

למען הסר ספק ,זכיית המציע ,כמפורט בסעיף זה ,כפופה לעמידתו בתנאי המכרז
לרבות תנאי הסף שלו .מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו ,רשאית ועדת
המכרזים לבחור כזוכה ,את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה.

 .21המקום והזמן להגשת ההצעות
.21.1

כל מסמכי ההצעה יוכנסו למעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום הכיתוב:
"מכרז פומבי מס'  - 09/2021מסמכי ההצעה ל"מתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי
הכנרת המוכרזים לרחצה".

.21.2

ההצעה ,כשהיא חתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה ,תוגש במסירה ידנית
לתיבת ההצעות שבמשרדי איגוד ערים כינרת (בית מכבי האש צומת צמח) ,לא יאוחר מיום
שני  27.12.21בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
למען הסר ספק ,אין לשלוח את ההצעות בדואר.

.21.3

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

 .22הוצאות
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.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום ראשון  12.12.21במשרדי אגף מינהלת הכינרת בצומת צמח
(בניין מכבי אש) בימים א'  -ה' בין השעות  8:00-16:00תמורת עלות מסמכי המכרז בסך של ,₪ 250
שלא יוחזרו.
כמו כן ,ניתן יהיה להוריד ללא עלות את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת תחת
לשונית "מכרזים" בכתובת .www.kineret.org.il :אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע להגיש את
הצעתו בכתב על עותקים מודפסים ,כנדרש במכרז זה.

 .23הבהרות ושינויים
המזמין יהא רשאי ,עד  48שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתו ו/או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק
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בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או
בדואר לפי מספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,וכן יפורסמו באתר
האינטרנט של האיגוד בכתובת הנקובה בסעיף  20לעיל.
המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוגשו
על ידם.
 .24סיור מציעים
מפגש מציעים יתקיים באיגוד ערים כינרת ,בניין מכבי אש בצמח ,ביום ראשון  12.12.21בשעה
 .10:00בהמשך למפגש יתקיים סיור באתר לדוגמא בו נדרש מתן השירותים .
ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור  -אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת הצעות במכרז.
 .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.
 .26פסילת 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 ,מובהר כי ועדת המכרזים או יו"ר ועדת המכרזים מוסמכים ,לפי
אופי הפגם ,בהתאם לסמכויות שהוקנו להם בתקנה  20לתקנות חובת המכרזים,
לתת אפשרות למציע לתקן את פגם שנפל בהצעתו או לתקן בעצמה אם סברה
שמדובר בטעות סופר ו/או טעות חשבונאית שנעשתה בתום לב ולא מטעמי
תכסיסנות שיש בהם ניסיון להשפיע על החלטתה של ועדת המכרזים ..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.
( ) 5שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או ב הון המניות של המציע אשר
ארע לפני הזכייה במכרז ,אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה.
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( ) 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 האינדיבידואלי 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.

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.

ג.

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.

ד.

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.

 .27ביטול המכרז הנוכחי
ועדת המכרזים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז הנוכחי ,לרבות לאחר
הגשת הצעות ,לרבות מחמת אי כדאיות כלכלית לאיגוד .למען הסר כל ספק ,המציעים לא יהיו זכאים
לפיצוי כלשהו בגין ביטול ההליך.
אין בעצם ביטול המכרז הנוכחי ,כדי למנוע מהאיגוד לפרסם מכרז אחר /חלופי בשלב אחר שלאחר
ביטול המכרז הנוכחי ובתנאים דומים ו/או אחרים ,בכפוף להוראות כל דין.
 .28זכות העיון
המציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-יתכן שתהיינה פניות של מציעים
אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה .משכך ,מצהיר המציע ,כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש
ממנו רשות להראות את הצעתו ,בכפוף לחוק חובת המכרזים.
מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז ,ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים לכך
שהצעתו תיחשף במלואה ,על כל פרטיה ומסמכיה ,בפני מציעים אחרים ,ככל שיתבקש מוועדת
המכרזים העיון בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים .ועדת המכרזים תהא רשאית להעביר את הצעתו
המלאה של המציע הזוכה ,ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או ועדת
המכרזים .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לקבל את ההחלטה הסופית בעניין ,אשר
תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים ,בכפוף להוראות כל דין.
מובהר כי זכות העיון תחול על כל המציעים במכרז באופן מלא וגם הזוכה במכרז יהא רשאי לעיין
בהצעת המציעים האחרים ,מבלי לגרוע מהחובה לשמור על פרטיותם ו/או סודות מסחריים או
מקצועיים של המציעים .הסמכות להחליט על מתן זכות העיון במסמכי המכרז ,לרבות הצעות של
מגישים שלא זכו ,נותנה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים .הדברים נכונים גם לגבי קביעתה של ועדת
המכרזים בדבר אי גילוי מסמך כלשהו מחמת קיומו של סוד מקצועי ו/או מסחרי .מבלי לגרוע
מהאמור ,מציע שיבקש שלא לכלול חלק מהצעתו במסגרת זכות העיון מחמת קיומו של סוד מסחרי ו/ו
מ קצועי ,יצרף בקשה זו להצעתו וועדת המכרזים תדון בבקשתו במידת הצורך ואין בכך כדי לגרוע
מסמכותה של ועדת המכרזים להחליט בעצמה על קיומו של סוד מסחרי ו/או מקצועי.
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כמו כן ,מציע שביקש שלא יאפשרו ליתר המציעים לעיין בחלקים מהצעתו ,לא יאושר לו עיון באותם
המסמכים של המציעים.
מובהר כי זכות העיון לזוכה ו/או ליתר המציעים תקום לאחר סיום הליכי המכרז.
 .29הוראות שונות
.29.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות 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 ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

.29.2

פתחה ועדת המכרזים את תיבת המכרזים כמפורט לעיל ,רשאית היא לקבוע כי איננה מקבלת
שום הצעה מההצעות שהוגשו לה ,בפרוטוקול שיירשם .במידה והמכרז יבוטל עפ"י סעיף זה,
יוחזרו הערבויות למציעים.

.29.3

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.

.29.4

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת מציע כזוכה שני ,שלישי וכו' ,וזאת למקרה
שההתקשרות עם הזוכה הראשון ,השני וכו' לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא.

.29.5

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

.29.6

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.

.29.7

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.

.29.8

כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר נצרת.

.29.9

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.

 .29.10הסתמכות 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.
 .29.11יש 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.
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 .29.12למען 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.
 .29.13ההצעות על כל צרופותיהן ,ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו
בשפה העברית בלבד.
בברכה,
איגוד ערים כנרת
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מסמך ב'

פרטי נציג המציע
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 ג'
הצעת המציע /כתב כמויות
לכבוד
איגוד ערים כנרת
א.ג.נ,.

הנדון :כתב הצעה – מכרז פומבי מס' 09/2021
עם הליך תחרותי נוסף
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה
בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה
אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/שותפות/זהות___________________________
שכתובתנו _______________________________ מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כולנו ביחד
וכל אחד מאתנו לחוד ,כדלקמן:
קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז פומבי מס'  09/2021למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה
בחופי הכנרת המוכרזים ואת החוזה על כל נספחיו ( להלן – "מסמכי המכרז").
הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,ביקרנו במקום ביצוע השירותים
.1
והעבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים ועבודות ו/או הנובעים
מהם ,לרבות סביבתם ,תנאי הקרקע ,דרכי הגישה ,כמויות וטיבן של השירותים והעבודות ,את
שיטת ביצועם של השירותים ועבודות ,וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות קיום
כל התחייבויותינו ,תנאי ולוח הזמנים לביצוען של השירותים והעבודות.
בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים
.2
(לרבות דיני העבודה) והתמורה שתשולם בעבור ביצוע השירותים והעבודות ותנאי התשלום ,הננו
מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים והעבודות נשוא מסמכי
המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים המוצעים להלן.
הצעתנו הכתובה ,הסופית והמוחלטת למתן השירותים וביצוע העבודות ,כמפורט במסמכי
.3
המכרז ,מפורטת להלן (להלן" :ההצעה") .למען הסר ספק ,ההצעה ,הינה הצעתנו הסופית
והיחידה וגוברת על כל סיכום אחר מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב ובין אם נאמר בעל פה ,אך יחד
עם זאת ,אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לקיים מו"מ עם המציעים/הזוכים
כמפורט בסעיף  13למסמך א'  -ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים ו/או להודיע על קיום
הליך תחרותי נוסף בין המציעים.
אנו מסכימים שהמזמין יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,כולה או מקצתה ,לנהל מו"מ
.4
עם המציעים/הזוכים ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף ו/או לפצל את העבודות נשוא המכרז ,כולן
או מקצתן ,ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז .הצעתנו תישאר בתוקפה ותחייב אותנו ממועד הגשת
ההצעות (הנקוב בסעיף  19למסמך א') ,ועד לתום ( 90תשעים) ימים ממועד זה ,ובכפוף להוראות
סעיף  17למסמך א' בדבר הארכת תוקף ההצעות.
אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמן:
.5
לחתום על מסמכי החוזה תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעתנו
.5.1
או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על ידכם .ידוע לנו כי ביצוע השירותים והעבודות,
והיקף הביצוע ,מותנים בהשלמת אישורים והשגת מימון ,ע"י המזמין ,וכי לא ייחתם
חוזה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין.
להתחיל בביצוע השירותים והעבודות בהיקפן המלא או בהיקף אחר ,כפי שיקבע על ידיכם
.5.2
– במועד שיקבע בצו התחלת העבודה שיינתן על ידכם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי
החוזה ,הכל לשביעות רצונו המלא של המזמין.
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.5.3

.5.4

.6
.7

.8

.9

.10

להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה ,או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי המוקדם
שביניהם – ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית ,להנחת דעתכם ,כמפורט בחוזה .על ערבות
זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי החוזה.
להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי המוקדם
שביניהם העתקי פוליסות ביטוח בהתאם למסמכי המכרז וכן העתקי האישורים
והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי החוזה.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להביא את
החוזה לקצו בתנאים ובהתאם להוראות החוזה.
כערבות 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.
הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית מתאימה לביצוע
השירותים והעבודות נשוא המכרז ,עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון וכן כל
האמצעים והרישיונות בהתאם להוראות כל דין הדרושים לביצוע שירותים ועבודות מסוג זה כמפורט
במסמכי המכרז ובכמות מספקת ,והננו מצהירים ומאשרים שבעת החתימה על החוזה ,המצב יהיה
תואם לפחות למצב בעת הגשת ההצעה למכרז.
ידוע לנו כי אין בכוונת המזמין לפצל את מתן השירותים בעמדות ההצלה שבחופי האיגוד וכי יש
בידינו את כל האמצעים ,הידע והנסיון כאמור בסעיף  8לעיל על מנת לספק את השירותים בכל
עמדות ההצלה של האיגוד כמפורט במסמכי המכרז.
מצורפת בזה רשימת מעסיקים להם הענקנו שירותי הצלה ועזרה ראשונה ועותקי המלצות מהם
כדלקמן:
א______________________________ .
ב_______________________________.
ג_______________________________.

 .11בעצם הגשת הצעתנו זו ,הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו
מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים
במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.
 .12מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם ליחיד,
כאשר הקשרן ידרוש פירוש כזה.
 .13להלן הצעתנו הכספית למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז מתייחסת למתן שירותים בחופים
כדלקמן*:
 .2חוף גולן  ,מול הקטע המכונה "קטע "13
 .1חוף צינברי
 .4חוף צאלון**
 .3חוף ברניקי
 .6חוף כורסי
 .5חוף שקמים
 .8חוף לבנון
 .7חוף חוקוק צפון
 .10חוף חלוקים
 .9חוף מפרץ אמנון
 .12חוף גופרה
 .11חוף כינר -חוף נפרד לדתיים.
 .14חוף סוסיתא
 .13חוף דוגה
 .16חוף צמח
 .15חוף דוגית
* המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכולת החופים למתן השירותים .
** מובהר כי בחלק מחוף צאלון החלו עבודות פיתוח וככל שייסגר החוף עקב הרחבת עבודות אלה –
הרי שבחוף זה לא יינתנו שירותי הצלה במסגרת חוזה/זה.
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 .14הננו מצהירים כי ידוע לנו כי הכמויות בכתב הכמויות הינן כמויות מנחות בלבד לצורך ההליך המכרזי
וכי המזמין רשאי להזמין את השירותים בחופים לפי שיקול דעתו הבלעדי ןהתשלום יהיה לפי מתן
השירותים בפועל ובכפוף להזמנתם ונוכחותם בפועל של העובדים מטעמי.
 .15להלן הצעתי הכספית כמופיע בכתב הכמויות כדלקמן:
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כתב כמויות – הצעת הקבלן (יש למלא את ההצעה בטבלא)
A

B
תיאור העבודה

C
יח'

1

עמדת הצלה לכל אחד מהחופים :צינברי ,ברניקי,
שקמים ,חוקוק צפון ,מפרץ אמנון ,דוגה ,דוגית,
גולן (קטע  ,)13צאלון ,חלוקים ,לבנון ,כורסי,
גופרה ,סוסיתא וצמח הכוללת שני מצילים
שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' וכן מגיש
עזרה ראשונה (חובש) (סה"כ צוות של  3אנשים).
המחירים הנקובים לעיל הינם לתקופה של חודש
מלא ,כולל שבתות וחגים.
העבודה בעמדת ההצלה בין השעות .09:00-19:00
בערב יום כיפור תעבוד העמדה עד השעה 14:00
בצהריים .ביום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה .יום
העבודה ביום כיפור יקוזז מהעלות החודשית בחודש
הרלוונטי.
עבור מתן שירותים אשר יינתנו רק בחלק מהחודש
תשולם התמורה לספק באופן יחסי למספר הימים
בהם ניתנו השירותים בפועל.

חודש

44.5

2

כנ"ל אך כאשר שעות העבודה בעמדה בין השעות
09:00-18:00

חודש

19.5

70,210

3

כנ"ל אך כאשר שעות העבודה בעמדה בין השעות
09:00-17:00

חודש

36

61,800

4

עמדת הצלה לחוף כינר הכוללת :שלושה מצילים
שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' ,וכן מגיש
עזרה ראשונה (חובש) (סה"כ  4אנשי צוות).
המחירים הנקובים לעיל הינם לתקופה של חודש
מלא אשר אינו כולל בהגדרתו עבודה בשבתות וימי
חג המוגדרים כשבתון .המחיר כולל עבודה בימי
שישי וערבי חג עד שעה לפני מועד כניסת השבת.
בערב יום כיפור תעבוד עמדת ההצלה עד השעה
 .14:00ביום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה .לא
יבוצעו קיזוזים בעבור הימים בהם אינה עובדת
עמדת ההצלה כאמור .המחיר יכלול במקור את
ההורדות בעבור ימים אלה.
העבודה בעמדת ההצלה בין השעות .09:00-19:00
עבור מתן שירותים אשר יינתנו רק בחלק מהחודש
תשולם התמורה לספק באופן יחסי למספר הימים
בהם ניתנו השירותים בפועל.

חודש
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D
כמות

2.0

E
המחיר
בש"ח
לא כולל
מע"מ

78,179

89,587

G
F
סה"כ
אחוז
ההנחה (מכפלת
המוצע העמודות)
F; E; D

A

C

B

D

E

כמות

המחיר אחוז
בש"ח
כולל ההנחה
לא
המוצע
מע"מ

5

כנ"ל אך כאשר שעות העבודה בעמדה בין
השעות 09:00-18:00

חודש

0.6

80,454

6

כנ"ל אך כאשר שעות העבודה בעמדה בין
השעות 09:00-17:00

חודש

4.0

70,040

7

מציל שלישי לעמדת הצלה לכל אחד
מהחופים :צינברי ,ברניקי ,שקמים,
חוקוק צפון ,מפרץ אמנון ,דוגה ,דוגית,
גולן (קטע  ,)13צאלון ,חלוקים ,לבנון,
כורסי ,גופרה ,סוסיתא וצמח.
המחירים הנקוב לעיל הינו ליום חול או חול
המועד לרבות יום שישי או ערבי חג.
העבודה בעמדת ההצלה בין השעות
.09:00-19:00

8

כנ"ל  ,אך ליום שבת או חג.

9

שעת עבודה נוספת בבוקר או בערב ,ביום
חול ו/או חול המועד של עמדת הצלה
בחופים :צינברי ,ברניקי ,שקמים ,חוקוק
צפון ,מפרץ אמנון ,דוגה ,דוגית ,גולן (קטע
 ,)13צאלון ,חלוקים ,לבנון ,כורסי ,גופרה,
סוסיתא וצמח הכוללת שני מצילים
שלפחות אחד מהם בדרגת 'מציל משנה'
וכן מגיש עזרה ראשונה (חובש) (סה"כ
צוות של  3אנשים) בזמנים לפי דרישת
והנחיית המזמין.

יח'

תיאור העבודה

F

G
סה"כ
(מכפלת
העמודות)
F; E; D

 10כנ"ל אך ביום שבת /חג .
 11שעת עבודה נוספת בבוקר או בערב ,ביום
חול ו/או חול המועד של עמדת הצלה בחוף
כינר הכוללת שלושה מצילים שלפחות
אחד מהם בדרגת 'מציל משנה' ,וכן מגיש
עזרה ראשונה (חובש) (סה"כ  4אנשי צוות),
בזמנים לפי דרישת והנחיית המזמין.
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יום

182

1,043

יום

72

1,508

שעה

30

311

שעה

30

447

שעה

10

348

A

B

C

D

E

תיאור העבודה

יח'

כמות

המחיר
בש"ח
לא כולל
מע"מ

F

G

אחוז
ההנחה
המוצע

סה"כ
(מכפלת
העמודות)
F; E; D

 12תיגבור לילה של מגיש עזרה ראשונה
למשמרת ביום חול ו/או חול המועד
לפעילות בחופים לפי דרישת והנחיית
המזמין.

שעה

 13תיגבור לילה של מגיש עזרה ראשונה
למשמרת ביום שבת או חג לפעילות
בחופים לפי דרישת והנחיית המזמין.

שעה

" 14ההערכות לפתיחת העונה" וכל
הפעולות הקשורות בהחזרת הציוד
ביום סיום העונה הכוללים :הגעה
למשרדי המזמין בצמח לצורך קבלת
ציוד הצלה ועזרה ראשונה וחתימה על
טפסים ,העברת הציוד לעמדת ההצלה
שבחוף ,סידור הציוד בעמדת ההצלה
לרבות במרפאה ,פרישת מצופים בים,
בדיקת תקינות של כלל אזור העמדה
והציוד וכל עבודות התיאום והפעולה
הנדרשות ימול המזמין לפתיחת
נאותה של עונת הרחצה כסדרה וזאת קומפלט
עבור כל אחת מעמדות ההצלה
צינברי ,ברניקי ,שקמים ,חוקוק צפון,
מפרץ אמנון ,כינר ,דוגה ,דוגית ,גולן
(קטע  ,)13צאלון ,כורסי ,לבנון,
חלוקים ,לבנון ,גופרה ,סוסיתא וצמח.
בסיום העונה -איסוף הציוד לפי
הנחיות המזמין ,החזרתו למשרדי
המזמין או ריכוזו בחופים לפי הנחיות
המזמין ,פינוי מצופים ,סגירת סוכות,
התאמת שילוט וכד'.
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2772

2100

16

50

71

2,200

סה"כ עלות ההצעה (לא כולל מע"מ)
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הערות חשובות
 .1מתן השירותים ובפרט איוש כ"א אשר ישמש בעמדות ההצלה בחופי האיגוד יוצב עפ"י
הדרישות וההנחיות הקבועות בדין ,לרבות ,אך לא רק ,בחוקים ובתקנות הבאים:
חוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד 1964
צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)תשע"ו 2016-
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ז2017 -
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ח2018 -
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ט2018 -
חוק עזר לאיגוד ערים כנרת (הסדרת הרחצה בכנרת) ,תשע"ד 2014 -
 .2חוף כינר ,הינו חוף עם סידורי רחצה נפרדים .המזמין שומר לעצמו את הזכות באם להפעיל או
שלא להפעיל את עמדת ההצלה בימי שבת או חג .הפעילות בעמדה בחוף כינר בערבי חג וימי שישי
הינה עד שעה לפני מועד כניסת השבת/החג.
 .3בערב יום כיפור תעבוד עמדת ההצלה עד השעה  .14:00ביום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה.
 .4המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכולת החופים למתן השירותים המופיעה בסעיף
מס'  12לעיל.
 .5מובהר בזאת כי "ההערכות לפתיחת העונה" וכל הפעולות הקשורות בהחזרת הציוד ביום סיום
העונה רשומות כסעיף בכתב הכמויות .לעניין "הערכות לפתיחת העונה" ייחשבו :הגעה למשרדי
המזמין בצמח לצורך קבלת ציוד הצלה ועזרה ראשונה וחתימה על טפסים ,העברת הציוד לעמדת
ההצלה שבחוף ,סידור הציוד בעמדת ההצלה לרבות במרפאה ,פרישת מצופים בים ,בדיקת
תקינות של כלל אזור העמדה והציוד וכל עבודות התיאום והפעולה הנדרשות ימול המזמין
לפתיחת נאותה של עונת הרחצה כסדרה וזאת עבור כל אחת מעמדות ההצלה צינברי ,ברניקי,
שקמים ,חוקוק צפון ,מפרץ אמנון ,כינר ,דוגה ,דוגית ,גולן (קטע  ,)13צאלון ,כורסי ,לבנון,
חלוקים ,לבנון ,גופרה ,סוסיתא וצמח .בסיום העונה -איסוף הציוד לפי הנחיות המזמין ,החזרתו
למשרדי המזמין או ריכוזו בחופים לפי הנחיות המזמין ,פינוי מצופים ,סגירת סוכות ,התאמת
שילוט וכד'.
 .6הספק מצהיר כי ידוע לו שכל ימי העבודה הקשורים בהערכות לפתיחת העונה וסיום העונה כאמור
בסעיף  ,5החתימה על ציוד עמדות ההצלה לקראת פתיחת העונה ,כולל הגעה למשרדי המזמין
במועד לפי הנחיית המזמין ,חתימה על ציוד ההצלה לעמדת ההצלה הכולל את כל ציוד העזרה
הראשונה ,מצופים ,חסקה ,ציוד כריזה ,מכשירי קשר וכל אשר יימסר לקבלן ע"י המזמין ,לרבות
כל הקשור בהעברתו ושינועו של הציוד בשלמותו אל החוף ואל עמדת ההצלה ,כולל התקנת ציוד
ככל שיידרש והצבת מצופים – כל אלה רשומים כסעיף נפרד בכתב הכמויות ולא ישולם בגינם
תמורה נוספת כלשהיא ,פרט לזו הנקובה בכתב הכמויות בהצעת המציע ,לרבות ההנחה אשר
תחול עליה כפי שנרשם בכתב הכמויות ע"י המציע.
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 .7התמורה הסופית שתשולם ע"י המזמין לספק הזוכה ,תיקבע עפ"י המחירים המפורטים לעיל
ועפ"י הכמויות שיידרשו וייקבעו ע"י המזמין ,ויינתנו ויבוצעו ע"י הספק הזוכה בפועל ,במהלך
ביצוע השירותים.
 .8איגוד ערים כנרת רשאי ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לצמצם או להגדיל את כמות עמדות
ההצלה ,את מצבת כח האדם בכל עמדת הצלה ,בין אם עפ"י כמות כ"א ובין אם עפ"י סוג מציל,
להגדיל ולהקטין את כמות החופים בהם יינתנו שירותי ההצלה והעזרה הראשונה ,לרבות שינוי
זהות החופים בהם יינתנו שירותי ההצלה והעזרה הראשונה והכל בכפוף להוראות מסמכי המכרז,
הוראות משרד הפנים והחקיקה הרלבנטית שלהלן.
 .9שעות הפעילות הרגילות בעמדות ההצלה בכל חופי האיגוד הינן 09:00-19:00 :ו/או 09:00-17:00
( 7ימי עבודה  -חודש מלא) ,העבודה כוללת שבתות ואת כל חגי ישראל ,מלבד יום כיפור שבו לא
יינתנו שירותי הצלה .בערב יום הכיפורים יינתנו שירותי הצלה עד השעה .14:00
 .10המחירים כוללים גיבוי לכל עובד שנעדר.
 .11המחירים כוללים לוגיסטיקה ,שינוע וכלכלה לעובדים.
 .12מצילי הים יהיו מצילים מוסמכים עם תעודות וחובשים מוסמכי עזרה ראשונה ,הכל כנדרש לפי
הוראות כל דין ובמיוחד הוראות צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה
מוכרזים) ,תשע"ו.2016-
 .13כל ציוד ההצלה והעזרה ראשונה ,עפ"י חוק ,יסופק ע"י האיגוד ,אך האחריות לשמור על תקינותו
ושלמותו במהלך תקופת מתן השירותים תחול על הספק ,כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 .14מצורף מכתב כוונות מאת מבטח מורשה ומוכר בישראל אשר לפיו מסכים המבטח לבטח את
המציע בהתאם לכל תנאי הביטוח המפורטים בנספח הביטוחי המצורף כנספח ה' לחוזה (לרבות
כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי).
 .15הספק מצהיר ומתחייב כי יוכל לספק את כל כוח האדם הדרוש והנחוץ לשם ביצוע השירותים
המפורטים במסמכי המכרז בכל עמדות ההצלה של האיגוד ,לרבות אספקת מצילים על שלל
סיווגם ,אספקת חובשים ,איוש עמדות הצלה וכיו"ב .מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז והדין,
אי עמידה בתנאי זה ,תהווה הפרה יסודית של החוזה מצידו של הספק.
 .16הספק מצהיר כי ימסר לידיו בין היתר מכשיר קשר לשימוש המציל והחובש בעמדת ההצלה וכי
באחריותו לתפעל את המכשיר לפי הנהלים אשר יועברו לו מהמזמין ,לשמור עליו ולהודיע על
תקלות במכשיר לנציג המזמין.
 .17הספק מצהיר ,מסכים ומת חייב כי השירותים המפורטים בהצעתו דלעיל ,הינם משוערים בלבד
ולצורך שיערוך הצעת הספק בלבד ,וכי המזמין רשאי לממש את כל ההצעה ,או חלקה בלבד ,עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי ועפ"י המפורט במסמכי המכרז ותבוצע התאמת מחירים בהתאם להיקף
העבודה בפועל.
 .18הצעתנו זו ניתנה מתוך הבנה ורצון החופשי.
 .19הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,אלא בכפוף להוראות המכרז
ומסמכיו ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.
שם_________________ :
ת.ז / .ח .פ / .מס' שותפות __________________מען_____________________________ :
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מס' טל'______________ מס' טל' נייד_______________מס' פקס' __________________
דאר אלקטרוני ____________________
בכבוד רב,
________________
חתימות (וחותמת)

________________
תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מרח' _________________ מאשר בזה כי ה"ה
________________________ ,ת.ז ,____________________ .מוסמכים לייצג את המציע
_______________ וחתימותיהם מחייבות את המציע.
חותמת +חתימה ______________

תאריך _______________
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מסמך ד'
מבוטל.
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מסמך ה'

נוסח ערבות המכרז /ההצעה

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 ( ₪ 450,000ארבע מאות וחמישים 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' -09-2021
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה.
"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 י תבצע 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.
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.6

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  27.12.21ויעמוד בתוקפו עד ליום  ,26.3.22אלא 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 והמדויק של המציע
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מסמך ו'

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אין ניגוד עניינים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז פומבי מס'
 09-2021למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה.
בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מידית לאיגוד.
אם במהלך ביצוע השירותים ית עורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל ,אודיע
על כך מיד לאיגוד ואפעל פי הנחיותיו.

___________________
חתימה
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מסמך ז'
תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976 -
.1

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _ ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר
עם איגוד ערים כנרת  /רשות ניקוז כנרת בהסכם למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
המוכרזים לרחצה במסגרת מכרז פומבי מס'  .09-2021אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני
מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי
הכנרת המוכרזים לרחצה במסגרת מכרז פומבי מס'  09/2021עבור איגוד ערים כנרת /רשות ניקוז
כנרת.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
תאריך

____________________
שם

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ _________ ___ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון
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___________________
חתימה וחותמת

 .2תצהיר בדבר בעסקת עובדים עם מוגבלות
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם איגוד ערים
כנרת /רשות ניקוז כנרת (להלן" :הגוף") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר
לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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____________________
חתימה

מסמך ח'  -החוזה ונספחיו

• נספח "א "1דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
• נספח "א "2דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש בה
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
• נספח "ב"
רשימת חוקי העבודה
• נספח "ג"
כתב התחייבות לשיפוי
• נספח "ד"
• נספח "ה" אישור קיום ביטוחים
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מסמך ח'  -חוזה למכרז פומבי מס' 09-2021
עם הליך תחרותי נוסף
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
המוכרזים לרחצה
שנערך ונחתם ב______ ביום ______ לחודש ______2022

בין

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

לבין

__________________

-מצד אחד-

____________________
(להלן" :הספק")
 מצד שני-הואיל:

והמזמין החליט להוציא את שי רותי ההצלה והעזרה הראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה
שבתחום אחריותו :צינברי ,ברניקי ,שקמים ,חוקוק צפון ,מפרץ אמנון ,כינר ,דוגה ,דוגית,
גולן ,צאלון ,כורסי ,לבנון ,חלוקים ,גופרה סוסיתא וצמח (להלן "החופים") למיקור חוץ
ולצורך כך פרסם מכרז פומבי מס'  09/2021עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי הצלה ועזרה
ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה (להלן" :המכרז")

והואיל:

והמזמין הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,תשס"ח2008 -
(להלן" :החוק") ,להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה עפ"י הוראות
החוק.

והואיל

והספק הינו בעל הידע ,הנסיון ,המומחיות ,כח האדם והמשאבים הנדרשים למתן שירותי
ההצלה והעזרה הראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה שבאחריות איגוד ערים כנרת כנרת,
וכן הינו בעל הידע ,הניסיון ,היכולת והמשאבים למיון ,גיוס ,הכשרה ,השמה ופיקוח של
המצילים ומגישי העזרה הראשונה הנדרשים למתן שירותי הצלה ושירותי העזרה הראשונה,
אשר יינתנו למזמין ויתבצעו בחופי הכנרת המוכרזים ,או איזה מהם ,הנמצאים בתחום
האיגוד ,כמפורט בחוק ,והכל כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז המהווים בלתי נפרד
הימנו ,והכל בכפוף לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים),
תשע"ו( 2016-להלן" :צו הסדרת מקומות רחצה") וכן עפ"י צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים,
סדרנים ,פקחים ומגישי עזרה ראשונה) תשכ"ו( 1965 -להלן" :צו המצילים") ,הנגזרים מכוח ס'
 4לחוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד ( 1964להלן":ה חקיקה הרלבנטית") ,כאשר בידיו של
הספק כל האישורים וההיתרים הנדרשים לשם כך ,עפ"י דין (להלן" :השירותים" ו/או
"העבודות");

והואיל:

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז עפ"י הנוסח המפורט בהצעת המציע – מסמך ג' לחוברת
המכרז (להלן":הצעת הספק") וזכה בביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז ,והסכים לקבל
על עצמו לתת השירותים ולבצע את השירותים והעבודות בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו וכי
ככל שהתקיים במסגרת המכרז הליך תחרותי שבו תוקנה הצעתו ו/או אף אם תוקנה באופן
אחר המיטיב עם המזמין  -הרי שהמחירים בהצעה המתוקנת הם המחייבים לצורך חוזה זה.
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והואיל:

והמזמין מעוניין לקבל מהספק את הצעת הספק ,והספק מעוניין להעניק את השירותים ברמת
מומחיות ומיומנות גבוהה ,אשר הולמת את דרישות המזמין;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לפיו ייתן הספק ,כספק עצמאי ,למזמין את מלוא
השירותים הנדרשים ,הכל באופן ובתנאים כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז.

והואיל:

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 לספק כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי
המזמין בגין כך.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ,הצהרות ,נספחים וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו וכן כל תנאי מסמך ההזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים -
מסמך א' של מכרז זה -,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" או "החופים"

מכרז פומבי מס'  09-2021למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי
הכנרת המוכרזים לרחצה .
איגוד ערים כנרת ,לרבות נציגו/מי מטעמו.
מנהל שימונה על ידי המזמין מעת לעת ו/או מי שימונה על ידו.
עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו ,לרבות ספקי
משנה מטעם הספק.
חופי הכנרת הציבוריים שב"תחום האיגוד" ,צינברי ,ברניקי,שקמים,
חוקוק צפון ,מפרץ אמנון ,כינר ,דוגה ,דוגית ,גולן ,צאלון ,כורסי ,לבנון,
חלוקים ,גופרה סוסיתא וצמח ,כאשר מובהר כי בחלק מחוף צאלון
החלו עבודות פיתוח וככל שייסגר החוף עקב הרחבת עבודות אלה – הרי
שבחוף זה לא יינתנו שירותי הצלה במסגרת חוזה/זה.

"אורחי האתר" או "הנופשים" ציבור המתרחצים באתר ,לרבות הולכי רגל ,משתמשי מתקני
האתר ,כל מי ששוהה בתחום האתר וכיוצא בזה.
שבתות וחגים כגון :חג הפסח וחוה"מ פסח ,חג הסוכות וחוה"מ סוכות,
"חג" /שבת
חג השבועות ,יום העצמאות ,ראש השנה ,ל"ג בעומר .כמו כן ,החגים
המוסלמיים עיד אל-פיטר ועיד אל אדחה.
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
"המדד"
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
.3

המסמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה:
•
•
•
•
•

נספח "א"1
נספח "א"2
נספח "ב"
נספח "ג"
נספח "ד"

דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכלול בה
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
רשימת חוקי העבודה
כתב התחייבות לשיפוי
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•

נספח "ה"

אישור קיום ביטוחים

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות כל מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי
החוזה" ו/או "מסמכי המכרז".
.4

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .4.1כי הינו חברה/שותפות/עוסק מורשה המאוגד ופועל כדין בישראל ,וכי אין כל מניעה ,חוקית,
חוזית או אחרת ,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 ,וכי הוא מתחייב לנהל את עסקו בהתאם להוראות כל
דין.
 .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 .וכן ביצע את כל הבדיקות הנדרשות ,משפטיות ,תכנוניות ואחרות בטרם הגיש
את מועמדותו למכרז ובטרם חתם על הסכם זה ובהתאם הוא מאשר כי אין כל מניעה
מטעמו למתן השירותים.
 .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 המיוחדים ,וכי יעשה כל דבר ,שמומחה מעולה היה עושה לשם
מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
 .4.6כי יש לו את היכולת להעמיד והוא יעמיד את כמות העובדים הנדרשת לצורך מתן
השירותים כמפורט במסמכי החוזה והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין וכי הצעת
המציע/כתב הכמויות [לרבות כל תיקון שייערך בו בהתאם להוראות המכרז] ישמש כבסיס
לחישוב התמורה בגין מתן השירותים בהתאם להיקפי העבודה בפועל בלבד שיהיו לפי
קביעת המזמין מעת לעת.
 .4.7כי 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'.
 .4.8מבוטל
 .4.9כי עם קבלת הודעת המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים ,הוא יפעל באופן
מיידי למילוי דרישות המזמין .לא מילא הספק את דרישות המזמין לשביעות רצונו ,ו/או
בכל מקרה של אי הופעת הספק ו/או העובדים לצורך ביצוע השירותים ,רשאי המזמין ,מבלי
לגרוע מזכותו לכל סעד אחר ,להעסיק ספקים אחרים לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך
התמורה המגיעה לספק ו/או לגבות מן הספק את הסכום ,אשר שילם לאותם עובדים ו/או
ספקים .המזמין מצידו מתחייב להודיע לספק על כל תקלה במתן השירותים על-ידי
העובדים ו/או אי שביעות רצון מהשירותים של העובדים.
 .4.10הספק 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
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האתר ,לעובדיו ,לאתר ,לעובדי המזמין ,מייד לאחר התרחשותו ,ובכל מקרה לא יאוחר מ -
 24שעות ממועד האירוע הרלוונטי.
 .4.11כי ינחה את עובדיו ,שההוראות בדבר סדרי המשמעת ,הבטיחות והעבודה הנהוגים באתר,
ובכללם ,הופעה נאותה ,תחייבנה אותם.
 .4.12הספק 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.
 .4.13הספק 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 .כל ההנחיות וההוראות של המזמין לספק בקשר עם ביצוע השירותים ימסרו
במישרין ע"י המנהל לספק ו/או לנציגו באתר ,והספק יהיה האחראי הבלעדי להעביר את
ההנחיות וההוראות המתאימות לעובדיו.
 .4.14כי הימצאות הספק ו/או עובדיו במקום ביצוע השירותים ,לצורך ביצוע השירותים ,לא
תתפרש כשלעצמה כמסירת החזקה באותו מקום לידי הספק ,והספק יהיה מנוע ומושתק
מלטעון ,כי על ידי הצבת הספק או עובדיו במקום ביצוע השירותים לצורך ביצוע השירותים
נמסרה לספק החזקה באותו מקום או בכל חלק הימנו.
 .4.15מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  4זה ,לא יפגע הספק 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.
 .4.16מידי שנה ,לפני חג הפסח יימסר ע"י המזמין לספק כל הציוד לצורך ביצוע השירותים בעונת
הרחצה אשר בפתח ויושאל לו לתקופת השאלה עונתית (להלן" :תקופת ההשאלה"),
ובתקופה זו הספק יהיה אחראי לשלמות ותקינות הציוד ,ויהיה אחראי לתקן כל פגם ונזק
שיגרם לציוד ,ולהשלים כל חוסר בציוד .בסיומה של כל עונת רחצה יוחזר למזמין מלוא
הציוד שניתן לספק ההשאלה למשך העונה שהסתיימה כשהוא שלם ,תקין וללא חוסרים.
מבלי לגרוע מהאמור ,הספק 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.
 .4.17הספק 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.
 .4.18הספק מצהיר כי ידוע לו שאסורה עליו כל פעילות או עיסוק אחרים בשטחי האתר וינחה את
עובדיו בהתאם ,פרט לפעילות המותרת לו על פי הסכם זה ועל פי תנאי המכרז ,בהתאם לאופי
השירותים המסופקים למזמין.
 .4.19הספק מתחייב ,כי הוא וכל הבאים מטעמו ימלאו ויבצעו את הוראותיהם של כל חוק ,תקנה,
צו או חוק עזר בקשר לעבודות באתר ,כפי נתינתם ו/או תוקפם ,מעת לעת .הקבלן מתחייב
שהוא וכל הבאים מטעמו לא יעשו בחוף או בכל חלק ממנו או בקשר אליו כל דבר העלול
להוות מפגע או מטרד או לגרום נזק או אי נוחות לציבור ו/או ליישובים או בעלי העסקים
הסמוכים לחוף.

 .4.20הספק מתחייב כי תוך  30יום מיום ההודעה על זכייתו במכרז ,ינפיק למצילים העובדים
תחתיו בעמדת הצלה המצויידת באופנוע ים ,רישיון נהיגה באופנוע ים ,בהתאם לדין
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בישראל .הספק מתחייב כי לא יעסיק מציל בעמדת עם אופנוע ים אלא ,אם יש ברשות
אותו מציל רישיון נהיגה באופנוע ים ,כמפורט לעיל.
סעיף  4לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.5

.6

השירותים
.5.1

הספק מתחייב להעניק למזמין את שירותי ההצלה והעזרה הראשונה על פי הוראות הסכם
זה ונספחיו ובכפוף להוראות כל דין ,וכפי שידרשו על ידי המזמין מעת לעת ,וזאת באופן
מיידי.

.5.2

השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם מלוא הגורמים המצויים באתר על-מנת למנוע
הפרעות למהלך העבודה התקין בו.

.5.3

השירותים יבוצעו שבעה ימים בשבוע ,בכפוף לצרכי המזמין ובהתאם לצרכים המיוחדים
באתר בהתחשב בעונות השנה ובתפוסת האתר.

.5.4

הספק מתחייב לבצע את השירותים הנדרשים על פי הסכם זה בהתאם ובכפוף לכל דין ו/או
נוהל מחייבים ,וכפי הוראות הדין שיעודכנו מעת לעת במהלך ביצוע השירותים ,לרבות
ובמיוחד הוראות חוק חוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד  ,1964צו הסדרת מקומות רחצה
(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) ,תשע"ו ,2016-וכן עפ"י צו הסדרת מקומות
רחצה (מצילים ,סדרנים ,פקחים ומגישי עזרה ראשונה) תשכ"ו.1965 -

.5.5

הספק מתחייב ,כי כל העובדים יעזבו את האתר מיד עם סיום משמרתם ,אלא אם כן ניתן
היתר לכך מעת המזמין ו/או מי מטעמו.

.5.6

המזמין זכאי לדרוש מהספק בכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לגרום להחלפתו
המיידית של מי מעובדיו של הספק בעובד אחר ,מבלי שיהא עליו לנמק את דרישתו .במקרה
של קבלת דרישה כאמור ,יחליף הספק את העובד ,אשר המזמין הורה לו להחליף ,וזאת לא
יאוחר מיומיים ( 48שעות) לאחר שנתבקש לעשות כן .למען הסר ספק ,הספק 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.

.5.7

הספק מתחייב ,כי עובדיו יעבדו שעות נוספות ,אם וככל שיידרשו לכך בכתב מעת לעת על
ידי נציג מוסמך של המזמין בלבד ,ובכפוף למגבלות הקבועות על פי דין ו/או בהסכם קיבוצי
החל על העובדים.

.5.8

הספק יבצע את השירותים בתאום מלא עם המנהל ו/או מי שהוסמך על ידו.

עובדי הספק
הספק 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 ,הכשרתם והצבתם של העובדים
למתן השירותים.
 .6.2כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לגיוס ,הכשרה ,הצבה ,הדרכה ,פיקוח והנחיית כלל העובדים
מטעמו שיספקו את השירותים ,לרבות מתן הנחיות והדרכות מתאימות בדבר כל החידושים,
הנוהלים ,החיקוקים ,התקנות וההוראות המתחייבות ממתן השירותים .מובהר כי הספק יהיה
האחראי לשיבוץ משמרות העובדים ,חלוקתם והצבתם באתרים השונים .מבלי לגרוע מהאמור,
הספק יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל נותני השירותים מטעמו יחזיקו בכל תקופת
מתן השירותים בכל ההיתרים ,האישורים ,והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים,
בהתאם לכל דין.
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 .6.3כי כל עובד יעבור ע"י הספק טרם התחלת מתן השירותים באתר הדרכות אוריינטציה ואיכות
כוללת בהתאם לנהוג באתר באותה עת וכן הדרכות נוספות מעת לעת כמקובל באתר ,בהתאם
לצורך ,ובהתאם להנחיות אשר ימסרו לספק ע"י המזמין ו/או המנהל מטעמו.
 .6.4כי 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 שכר (כולל שעות
נוספות אם יאושרו בכתב ע"י נציגו המוסמך של המזמין ,תשלומים וניכויים למס הכנסה ומס
מעבידים ,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 ,לרבות
תעודת מציל ים מקורית תקפה ,שהונפקה ונחתמה ע"י משרד הכלכלה ,וכן אישור בדבר
השתלמות בעזרה ראשונה ו/או רענון בעזרה ראשונה ,על פי העניין ,ובהתאם להוראות סעיף 5
לצו הסדרת מקומות רחצה ,וכי כל אחד מהם יעבור בדיקות רפואיות מעת לעת ולא פחות
מאחת לשנה בהתחשב בתפקיד אותו הוא אמור למלא באתר ,ובכפוף להוראות כל דין.
כמו כן ,הספק מתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו באתר כמגישי עזרה ראשונה יחזיקו
באחת מן התעודות המפורטות בסעיף (13א) לצו הסדרת מקומות רחצה.
 .6.6כי העובדים 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.
 .6.7כי ידוע לו ,כי השירותים יינתנו בימי מנוחה וחג ,אך לא ביום כיפור ,ולשם כך הוא מתחייב
לקיים הוראות כל דין בהתייחס למועדי ביצוע העבודה ,וכי יש ברשותו את האישורים
הדרושים לפי כל דין לקיום התחייבותו זו.
 .6.8כי בכל מקרה של הפסקת מתן השירותים על-ידי עובד כלשהו (מכל סיבה שהיא) ,ידאג הספק
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.
 .6.9כי בכל מקר ה של היעדרות עובד מפאת חופשה ,מחלה ,מילואים או היעדרות מכל סיבה שהיא,
מתחייב הספק לדאוג לעובד מחליף ,באופן שרמת השירותים לא תיפגע.
 .6.10כל העובדים שיועסקו ע"י הספק לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית ובעלי
תעודת זהות כחולה .רשימת העובדים שיועסקו באתר ,תועבר מראש ולפני תחילת מתן
השירותים ע"י הספק למזמין ותכלול את שמות העובדים ,ומספר תעודות הזהות של כל עובד
וכן יצורפו לה אסמכתאות ו/או אישורים ו/או תעודות הסמכה בדבר ההכשרות ו/או ההסמכות
ו/או ההשתלמויות כנדרש על פי הוראות כל דין .למען הסר ספק ,כל עובדי הספק אשר יועסקו
בביצוע השירות יהיו מוסמכים ומוכשרים כנדרש על פי כל דין ,והספק עצמו יחזיק במשך כל
תקופת מתן השירותים בכל הרישיונות ו/או ההיתרים האחרים הדרושים על פי כל דין לשם
ביצוע השירות ו/או לצורך העסקת המצילים ונותני העזרה הראשונה על ידו ו/או לצורך מילוי
התחייבות הספק על פי תנאי חוזה זה.
 .6.11כל העובדים אשר יועסקו לראשונה ע"י המזמין יעברו ראיון אישי אצל נציג המזמין .הספק
יעביר למזמין מספרי טלפון של ממליצים ממק ומות עבודה קודמים של העובדים החדשים.
המזמין רשאי לפסול מועמד על סמך הריאיון האישי ו/או טיב ההמלצות עליו ללא צורך לנמק
את החלטתו.
 .6.12המזמין רשאי לבצע הערכות של עובדי הקבלן ויהא רשאי להפסיק את המשך העסקתו של
עובד בהתאם לההערכה כאמור ללא צורך לנמק את החלטתו.
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.7

תקופת ההסכם וסיומו
 .7.1הסכם זה יהיה בתוקף ויחייב את הצדדים לו החל מיום __________ (להלן" :צו התחלת
העבודה") ועד לתום עונת הרחצה  2022או עד ליום ה ,31/12/2022 -לפי החלטתו של המזמין
(להלן" :תקופת ההסכם") .למזמין בלבד מוקנית הזכות להאריך את תקופת ההסכם לכל
תקופה או תקופות זמן שיראו לו ,בין ומדובר במספר חודשים ,עונת רחצה ,או חלק מהם ,בכל
אזור/תחום/גזרה/חוף באתר ,בין אם מדובר בחוף אחד ,במספר חופים או חלק מהם ,בין
ומדובר בעמדת הצלה אחת ,מספר עמדות הצלה ,או חלק מהן ,הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט של המזמין ,ובלבד שתקופה או תקופות הארכה אלו יסתיימו לא יאוחר מיום ה-
( 31/12/2026להלן" :תקופות האופציה").
 .7.2למרות האמור בסעיף  7.1לעיל ,המזמין יוכל לבטל ו/או לצמצם הסכם זה בכל עת ,מכל סיבה
שהיא וללא כל צורך במתן נימוק לביטול ו/או לצמצום ,על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק 30
יום מראש ,ובמקרה זה יהא הספק זכאי אך ורק לתמורה המגיעה לו בגין השירותים שנתן
בפועל עד לאותו מועד ,בהתאם להצעת הספק המבוססת על כתב הכמויות– מסמך ג' [ ,לרבות
תיקוניו כאמור ] והכל בלא שיהא זכאי לפיצוי נוסף.
 .7.3במקרה של ביטול ההסכם ו/או צמצום היקף השירותים ,המזמין והקבלן יערכו התחשבנות
במועד הנקוב בהודעה המקודמת ,כאמור לעיל ,כך שהקבלן יהא זכאי לתמורה אך ורק ביחס
לשירותים שסופקו בפועל.
 .7.4בקרות אחד או יותר מן הארועים שיפורטו להלן ,תהיה למזמין הזכות לבטל את ההסכם
לאלתר ובלא צורך בהודעה מוקדמת:
.7.4.1

הספק לא הופיע למתן השירותים.
"לא הופיע למתן השירותים" משמעו :לא התייצבו שניים מעובדי הספק למתן
שירותים במשך יומיים רצופים ו/או לא התייצבו שניים מעובדי הספק למתן
השירותים במשך ארבעה ימים בלתי רצופים.

.7.4.2

ניתן כנגד הספק או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק ו/או
ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים על נכסי הספק ו/או הוכרז מי מבעלי
המניות של הספק 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 הספק ,ואם הצו זמני  -אם לא יבוטל בתוך  30יום מיום הוצאת הצו.

.7.4.3

בוטל או פקע תקפו של אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך
ניהול עסקי הספק ,והאישור לא חודש בתוך  7ימים לאחר פקיעתו.

.7.4.4

הוטל עיקול על חלק מהותי של נכסי הספק ו/או הוחל כנגדו בהליכי הוצאה לפועל,
ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתוך  30יום לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל
בהם.

.7.4.5

הספק לא שילם לעובדים את מלוא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש על-פי
דין.

 .7.5בוטל או פקע הסכם זה ,לרבות מסיבה המנויה בס"ק  7.2ו/או  7.4לעיל ,לא תהיה לספק 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 הספק לקבלת התמורה בגין
השירותים ,שנתן למזמין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכם.
 .7.6מובהר בזה ,כי במהלך תקופת ההסכם כמו גם לאחר סיום הסכם זה תהיה למזמין הזכות
להתקשר בהסכם לביצוע שירותים עם כל ספק ו/או ו/או אדם ו/או גוף אחר ולספק 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 לספק בכל הקשור
למתן השירותים ,או איזה מהם ,למזמין.
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 .7.7הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי מעת לעת אפשר שפעילות האתר תפסק לתקופה מסויימת,
ולפיכך הינו מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תבי עה ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בגין
אובדן רווחים ו/או נזקים בשל הפסקת הפעילות כאמור.
 .7.8בוטל או פקע הסכם זה מכל סיבה שהיא ,יחזיר הספק למזמין את כל הציוד ,אשר הספק ו/או
מי מעובדיו קיבל מן המזמין ,ככל שיהיו כאלה ,לרבות מדים ,מפתחות ,ציוד הצלה ועזרה
ראשונה וכו' .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בחובת הספק לשמור על תקינות
ושלמות הציוד במשך תקופת מתן השירותים ולהחזרתו למזמין עם הגיעו של ההסכם לכדי
סיום כשכל הציוד שלם ותקין ללא כל אבדן ו/או חוסר.
.8

התמורה
 .8.1סכום התמורה לה יהיה זכאי הספק בגין ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,הינו כמפורט
בהצעת הספק הסופית אשר ניתנה בהתאם לאמור במסמך ג' לחוברת המכרז -הצעת
המציע/כתב כמויות ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה הימנו ובהתאמה להיקף העבודה
בפועל( .להלן" :התמורה").
מוסכם בין הצדדים כי התמורה כנ"ל הינה סופית ומוחלטת ,אך יחד עם זאת ,אין באמור כדי
לגרוע מההוראות בדבר קיום הליך תחרותי נוסף ,כמפורט בסעיף (18.2ב)( )8ל"הזמנה להציע
הצעות והוראות למשתתפים" – מסמך א'.
 .8.2מובהר כי הצעת המציע ,לרבות במסגרת הליך תחרותי נוסף ככל שיתקיים ,תכלול בתוכה את
כל ההוצאות שייאלץ לשאת בהם המציע לצורך מתן השירותים המפורטים במכרז זה ואמורה
לכסות את כל הסיכונים אשר עלולים להיגרם למציע .יתרה מכך ,מובהר בזאת כי שום
תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים בהיקפי
הכמויות אשר המציע מתחייב לספק על פי הצעתו לא ישנו ו/או ישפיעו על התמורה שתשולם
לו ומובהר כי התמורה לא תהא צמודה לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לכל התייקרות
שהיא ,בין בשכר עבודה ו/או במחירי החומרים ו/או בשינוי מדד במהלך תקופת ההתקשרות
ובהתאם להוראות המכרז וההסכם.מוסכם בזאת במפורש כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום
התייקרויות ,לרבות הפרשי הצמדה ,לגבי כל תקופה ההסכם.
 .8.3המזמין 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 הספק
ו/או מי מטעמו יתוקן רישום הספק ,כך שיתאים לרישומי המזמין .רישומי המזמין יהוו ראיה
מכרעת לעניין נוכחות העובדים .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין מתחייב לאפשר לספק
לבדוק את רישומי המזמין הנ"ל במשרדיו ובתאום מראש .אין באמור כדי לגרוע מחובת
הרישום החלה על הספק ביחס לנוכחות עובדיו באתר ,בהתאם להוראות כל דין.
 .8.4הספק 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/כתב
כמויות  -מסמך ג'[ ,לרבות תיקוניו כאמור] המהווה את הצעתו של הספק .החשבון יכלול
תוספת מע"מ כחוק.
 .8.5המנהל יבדוק את החשבון ,אשר הוגש למזמין ע"י הספק ,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 ופיצויים מוסכמים.
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.
 .8.6מסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין ,אלא אם יומצא למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי
מס במקור.
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 .8.7מובהר בזאת ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי המזמין לא ישלם לספק כל תשלום נוסף
מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,והספק מתחייב שלא לדרוש כל תשלום
נוסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע שירותים נוספים ,שאינם כלולים
בהסכם זה ו/או בנספחיו.
 .8.8ככל והספק בחר כי הכיסוי הביטוחי בגין אחריות כלפי צד שלישי למתן השירותים נשוא חוזה
זה יערך על ידי מבטחת המזמין ,כמפורט בחוברת המכרז ,אזי הספק ישלם לאיגוד מידי שנה
בתקופת ההתקשרות ,לרבות בתקופת האופציה ככל ותמומש ,את סכום הפרמיה השנתית בסך
של ( 110,000מאה ועשרה אלף) ש"ח באמצעות ארבע המחאות שוות אשר ימסרו לגזבר האיגוד
בתחילת כל אחת משנות ההתקשרות ,כאשר ההמחאה הראשונה תירשם לזמן פרעון של יום
תחילת מתן השירותים ,ושלושת ההמחאות הנוספות ירשמו לזמן פרעון ל 1-לכל חודש קלנדרי
לאחר מכן .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,המפעיל ישלם לאיגוד מיד עם הדרישה הראשונה את
דמי ההשתתפות העצמית כמפורט בחוברת המכרז בסעיף  7.9בגין כל אירוע ביטוח ,כל אירוע
בפני עצמו ,אשר לפי תנאי הפוליסה של מבטחת המזמין יחוייבו בתשלום דמי ההשתתפות
העצמית ,והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.
.9

ערבות בנקאית
כערבות לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה ,לרבות הבטחת שלמותו ותקינותו
של הציוד אשר מושאל לספק ע"י המזמין לצורך ביצוע השירותים ולהבטחת התחייבות המפעיל
בגין תשלום דמי ההשתתפות העצמית במקרה של אירוע ביטוח (ככל והספק יבחר כי הכיסוי
הביטוחי כאמור יערך על ידי מבטחת המזמין כאמור בהוראות המכרז והסכם זה) ,יפקיד הספק
במעמד חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות לקיום החוזה) בלתי מותנית וצמודה
למדד בגובה של ( ₪ 450,000ארבע מאות וחמישים שקלים חדשים) כולל מע"מ ,שתהא תקפה
למשך תקופת ההסכם ותקופות האופציה ,ככל שיהיו ,ועוד ( 120מאה ועשרים) יום לאחר תום
תקופת ההסכם ,או האופציות ,לפי העניין ,כנדרש במסמכי המכרז ,לפקודת המזמין.
הערבות תהא ערוכה בנוסח המפורט בנספח ב'
הספק מייפה את כוחו של המזמין באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו במקרה ולא יקיים את
התחייבויותיו -כולן או מקצתן ,כמפורט במסמכי החוזה והמכרז ,ללא כל הודעה או התראה
מראש ע"י המזמין .הספק 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 והספק
מתחייב להאריכה ,מפעם לפעם ,כך שהיא תהא בתוקף עד ( 120מאה ועשרים) יום לאחר תום
תקופת ההסכם ,לרבות תקופות האופציה שלו .בכל מקרה בו לא יאריך הספק את הערבות הנ"ל,
עפ"י דרישת המזמין ,יהא המזמין רשאי לחלטה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי כל
התחייבויותיו של הספק עפ"י מסמכי המכרז והחוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמין
עפ"י מסמכי המכרז והחוזה .מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי אין בסכום הערבות הבנקאית אשר
תופקד בידי המזמין ו/או בתוקפה כדי לפטור את הספק מתשלום מלוא דמי ההשתתפות העצמית
בכל מקרה של אירוע ביטוח כאמור במקרה שבו יהיה צורך להפעיל את הפוליסה שתערך על ידי
מבטחת המזמין בגין אחריות כלפי צד שלישי.

 .10ביטוחים
 .10.1מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,יערוך הספק במשך כל
תקופת ההסכם ו/או מתן השירותים ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,ובעלת מוניטין,
את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ב' (למרות האמור
לעיל ,הספק יחזיק בתוקף את ביטוח האחריות המקצועית גם לאחר סיומו של הסכם זה,
וזאת כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין בגין השירותים.
 .10.2התאריך הרטרו-אקטיבי בביטוח האחריות המקצועית לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן
השירותים על ידי המפעיל.
 .10.3בנוסף ימציא הקבלן רשימה שמית של המצילים אשר בכוונתו להעסיק בפעילות נשוא מכרז
זה .הספק יבטח את אחריותם המקצועית של המצילים בפוליסת אחריות מקצועית בהתאם
למפורט באישור קיום הביטוחים המצורף להסכם זה.
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.10.4
.10.5
.10.6
.10.7
.10.8
.10.9

.10.10

.10.11
.10.12

.10.13
.10.14
.11

בנוסף לביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים יערוך הספק ,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 הספק:
הביטוח(ים) ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי האיגוד והבאים מטעמו ו/או כל מי
שהאיגוד התחייב בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו.
ויתור על זכות השיבוב כלפי האיגוד ו/או הבאים מטעמו ו/או כל מי שהאיגוד התחייב לוותר
על זכות התחלוף כלפיו ,אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי ,על הספק לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אולם
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.
מובהר ,כי דרישות הביטוח (לרבות גבולות האחריות ותנאי הכיסוי) המפורטות בנספח זה
ובנספחים הנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על הספק .הספק מצהיר ,כי
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האיגוד והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל.
מובהר ,כי הספק מתחייב לאמוד את חשיפותיו ולערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או
משלים לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי דין.
הספק מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים הפועלים מטעמו ,כי לא תהיה
להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האיגוד ומי מטעמו ,וכל מי שהאיגוד 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 המפעיל והבאים מטעמו ,וכן בגין כל נזק ו/או
אובדן תוצאתי ,והוא פוטר בזאת את האיגוד וכל הבאים מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור.
האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
במקרה שבו המפעיל מתקשר עם קבלני משנה או צדדים שלישיים ,ידאג המפעיל לכך
שהסכמי ההתקשרות עמם יכללו הוראות מקבילות להוראות נספח זה בשינויים המחויבים
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי האיגוד בגין כל נזק ו/או
אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדים שלישיים מטעם
המפעיל ,והמפעיל ישפה ויפצה את האיגוד 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 המפעיל לערוך ובין אם לאו.
מובהר כי המפעיל לבדו יישא בפרמיות הביטוח ,בהשתתפות העצמית ובכל עלות אחרת
הקשורה לביטוחים הנ"ל.
מבוטל

אחריות ,חבות ושיפוי
 .11.1הספק ישא באחריות מלאה כלפי המזמין לכל מעשה ו/או מחדל ,שנעשו ,בעקיפין ו/או
במישרין ,על ידי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים
(להלן" :מעשי הספק") ,שיגרמו לנזק גוף ו/או רכוש ,לרבות כל ציוד ו/או כל רכוש ו/או
חומרים ו/או מלאי ,הנמצאים באתר ,ו/או המובאים על ידי צד שלישי כלשהו ו/או נזק אחר
למזמין ו/או נציגיו ,שלוחיו ,אורחיו ,לקוחותיו ,עובדי הספק ו/או כל צד ג' אחר.
למען הסר ספק ,הרי במקרה של הפרת איזו חובה מהחובות המפורטות לעיל  -הספק
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 הספק ,עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיצוי בקשר עם
הסכם זה ו/או לפצות את מי מעובדי הספק ,שיינזק במסגרת מתן השירותים ,יהא הספק
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
הספק לפי סעיף  11זה ,תהא מותנית בכך ,שתנתן לספק הזדמנות להתגונן בפני הדרישה
ו/או התביעה על חשבונו ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או
ההסכם.
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 .11.2הספק פוטר בזאת את המזמין מאחריות לנזק ,פגיעה ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של עובדי
הספק ו/או מי מטעמו ו/או רכוש הספק ו/או רכוש שהובא על-ידי הספק לשם מתן
השירותים ו/או צד ג' כלשהו ,אשר ייגרמו במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים על ידי הספק
ו/או על ידי מי מטעמו.
 .11.3מבלי לפגוע בכלליות התחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או ההוראות החלות על הספק
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 הספק על-פי ההסכם ,מתחייב
הספק לפצות ו/או לשפות את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום ,שנשא בו כאמור.
.12

תרופות ופיצויים מוסכמים
הספק מצהיר כי ידוע לו כי הפרת סעיפים  ,4,5,6,7,8,9,10,11 -מקצתם או כולם ,לרבות
.12.1
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 למ דד המחירים לצרכן ,ממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד
תשלומם בפועל למזמ ין 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 הפיצויים המוסכמים כאמור
בכל חודש מהתמורה המגיעה לספק בגין אותו חודש.
מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן יהא האיגוד זכאי לתשלום
.12.2
פיצויים מוסכמים מאת המפעיל .בגין כל הפרה רשאי האיגוד לחייב את המפעיל בפיצוי כספי
מוסכם המפורט בצידה (להלן" :הפיצויים המוסכמים").
מס"ד

נושא ההפרה

פיצוי מוסכם ₪
(עבור כל מקרה)
750

1

אי מילוי יומיומי רציף ושוטף של יומן משרד
הפנים של תחנת ההצלה ע"י המצילים,
באפליקציית פטרולית.

2

אי מילוי יומיומי רציף ושוטף של יומן המרפאה
ע"י החובשים באפליקציית פטרולית.

500

3

אי מילוי יומן אופנוע ים באפליקציית פטרולית

250

4

אי-שמירה על סדר וניקיון בסוכה עפ"י ההגדרות
בנספח א1-

250

5

איחור הגעת מציל לעמדה

6

אי הגעת מציל לעמדה למשך יום שלם
איחור הגעת חובש לעמדה

8

אי הגעת חובש לעמדה למשך יום שלם

9

היעדרות מציל או חובש מעמדת ההצלה בזמן
המשמרת מסיבה שאינה קשורה ישירות לביצוע
תפקידו ,לרבות שינה בזמן המשמרת .האמור
אינו מתייחס לביצוע אימון גופני או היעדרות
לזמן סביר לצורך שימוש בשירותים סניטאריים
הנמצאים בחוף.

1000

10

אי עמידה בהוראותיו של סעיף כלשהוא כמוגדר
בנספח א ,1-סעיפים7,18-30 :

250

7
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 ₪ 250לשעת איחור
או חלק ממנה
 ₪ 2000ליום
 ₪ 125לשעת איחור
או חלק ממנה
 ₪ 1000ליום

 .12.3בנוסף לאמור בסעיף  12.2לעיל ,יהא המזמין זכאי לגבות מהספק פיצוי מוסכם ,כאשר להנחת
דעתו של המזמין ,סטה הספק מהוראות מסמכי החוזה ,בסכום מוסכם מראש של – ₪ 1000
בגין כל סטייה כאמור ,ולקזז את סך הפיצויים המוסכמים בכל חודש מהתמורה המגיעה לספק
בגין אותו חודש .שיעור הפיצוי המוסכם המפורט לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,החל
מהמדד הבסיסי.
סטיה מהוראות מסמכי החוזה -לרבות כל סטיה מהוראות הקבועות בהצעת הספק ומהוראות
אשר ניתנו לספק או מי מטעמו ע"י המזמין /המנהל ו/או מי מטעמם בקשר עם מתן השירותי ם
והעבודות נשוא המכרז.
תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים לאיגוד מאת הקבלן לא ישחררו את הקבלן מקיום
.12.4
ה תחייבויותיו על פי הסכם זה ,ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או בכדי להוות ויתור
על כל זכות מזכויותיו של האיגוד עפ"י הסכם זה.
מובהר בזאת כי במקרה של הפרה יסודית יהא זכאי האיגוד מלבד חילוט הפיצויים
.12.5
המוסכמים גם לבטל את ההסכם וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל סעד המוקנה לו עפ"י
הסכם זה ועפ"י כל דין.
האיגוד יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן
.12.6
יהיה חייב לאיגוד ,מכל סכום שיגיע לקבלן מהאיגוד בכל זמן שהוא ,וכן יהא האיגוד רשאי
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,ולרבות על ידי מימוש ערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת
כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן ,משום שחרור הקבלן
מכל התחייבות אחרת המוטלת עליו על פי ההסכם.
.13

היחסים בין הצדדים
 .13.1מוסכם ומובהר ,כי (א) אין בהסכם זה כדי ליצור בין המזמין והספק ו/או בין המזמין למי
מעובדי הספק ,יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בכל צורה ואופן שהם; ו ( -ב) הספק
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 הספק בתביעה כלשהי בקשר לאמור
לעיל ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הספק ו/או
לרשויות עקב מתן השירותים לפי הסכם זה או סיומו ,יהא הספק 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).
 .13.3הספק מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור בסעיף  12.1לעיל ,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 הספק לבין המזמין ,אזי
ישפה הספק 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 לספק ,הכל כמפורט בכתב ההתחייבויות והשיפוי
המצורף כנספח ד' להסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממנו .מוסכם על הספק כי סעיף
שיפוי זה יורחב ויחול ,בשינויים המחוייבים ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
לתשלום כלשהיא ,אשר תופנה מצד עובד הספק ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי
מטעמו ,לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן ,בקשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוקי
העבודה החלים על הספק בגין מתן השירותים ו/או חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה,
התשע"ב 2011-והחיקוקים המפורטים בו ,ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

47

.14

שמירת סודיות
 .14.1הספק 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 .הספק מתחייב לנקוט בכל
האמצעים הנדרשים על מנת לוודא את שמירת הסודיות על -ידו ועל-ידי עובדיו למעט מידע,
שהוא נחלת הכלל.
 .14.2הספק 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.

.15

אי הסבת ההסכם
 .15.1הספק 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 .הספק אינו רשאי לשעבד
ו/או למשכן כל זכות כאמור.
 .15.2המזמין זכאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לאחרים ,ובלבד שזכויות
הספק בהתאם להסכם זה לא תפגענה.

.16

כללי
 .16.1הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים
בו ,והוא מחליף ומב טל 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 הספק 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 הספק.
 .16.4כל התחייבות המוטלת על הספק עפ"י מסמכי החוזה ואשר הספק לא קיימה ,יהא המזמין
רשאי ,אך לא מחוייב ,לבצעה במקום הספק ,בין בעצמו ובין ע"י כל דרך אחרת שתראה לו,
וכל ההוצאות והנזקים בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק ע"י המזמין ,כאמור בסעיף זה,
יחולו על הספק.
 .16.5המזמין יהא זכאי לקזז כל סכום ,שיגיע לו מאת הספק ו/או אשר הספק חייב בתשלומו
עפ"י הסכם זה ,מכל סכום אחר ,שיגיע לספק ו/או ,שיעמוד לזכותו של הספק.
 .16.6שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועד לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין
ו/או הספק לפי הענין עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.
 .16.7מוסכם במפורש ,כי ספרי המזמין וחשבונותיו יהוו ראיה מכרעת לנכונות כל האמור בהם,
לרבות כל חשבון המתייחס לספק.
 .16.8הצדדים מסכימים בזאת ,כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות המקומית הייחודית
לדון בכל תובענה הקשורה בהסכם זה.

48

 .16.9כתובות 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:

_________________________
הספק

_________________________
המזמין

נבדק ואושר ע"י גזבר איגוד ערים כנרת – דני גבאי
חתימה_____________________ :
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נספח א'1
דרישות למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת
 .1מבלי לגרוע מהוראות כל דין ונוהל המחייבים את הספק במתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם,
תשומת לב הספק מופנית לחקיקה שלהלן:
חוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד 1964
צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים ,סדרנים ,פקחים ומגישי עזרה ראשונה) תשכ"ו1965 -
(להלן":צו המצילים") ,הנגזרים מכוח ס'  4לחוק הסדרת מקומות רחצה ,תשכ"ד .1964
צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)תשע"ו 2016-
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ז2017 -
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ח2018 -
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון) ,התשע"ט2018 -
חוק עזר לאיגוד ערים כנרת (הסדרת הרחצה בכנרת ,9תשע"ד2014-
 .2מידי שנה ,לקראת פתיחת העונה ידרש הקבלן להעביר אל המזמין/האיגוד רשימה של כל העובדים
(שם ותעודת זהות) אשר בכוונתו להציב בחופי האיגוד לצורך מתן השירותים בעונה הקרובה (מצילים
ומגישי עזרה ראשונה) בצירוף תעודות הסמכה וריענון מתאימות.
 .3עובדים חדשים למזמין ושאינם מוכרים לו יוזמנו לראיון אצל נציג המזמין .המזמין יעביר מספרי
טלפון של ממליצים ממקומות עבודה קודמים של המועמדים.
 .4האיגוד יבחן את הנתונים ויודיע את הקבלן באם הצבת העובדים מאושרת /אינה מאושרת בחופי
האיגוד .מו בהר כי האיגוד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו שלא לאשר הצבת עובד/ים מסוים /מסוימים
בחופי האיגוד.
 .5רשימת העובדים כאמור תציין במפורט את שמות העובדים המוצעים בחלוקה לפי תפקיד (מצילים
וחובשים) ולפי שם ,ובחלוקה לפי עמדות.
 .6הציוד בעמדות ההצלה יסופק ע"י המזמין לספק מידי שנה לפני פתיחת עונת הרחצה.
באחריות הספק להגיע למשרדי האיגוד בתאריך שיקבע ע"י המזמין ולחתום על קבלת הציוד ולהעבירו
בשלמותו אל עמדות ההצלה שבאחריותו .הציוד אותו יקבל הספק לאחריותו מפורט בנספח א2-
המהווה את הטופס עליו יידרש הספק לחתום בעת קבלת הציוד.
על הספק לוודא בעת קבלת הציוד את תקינותו המלאה .ציוד שאינו תקין במעמד החתימה עליו יוחלף
ע"י המזמין.
 .7מרגע מסירת הציוד לידי הספק יעבור הציוד לאחריותו הבלעדית של הספק עד סוף עונת הרחצה ,והכל
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם.
 .8על תקלות בציוד ו/או חוסרים בציוד רפואי מתכלה במהלך העונה אשר נגרמים משימוש וניצול בפועל
יש להודיע מראש למזמין לצורך אספקה של מלאי חדש.
 .9טלפון מסוג מירס או ש"ע  -יימסר לספק כחלק מציוד ההצלה כמפורט בנספח א' 2-ועלות השימוש בו
תקוזז ע"י המזמין מידי שנה מהחשבון החודשי האחרון לספק.
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 .10המצילים והחובשים ישמעו להוראות מנהל החוף ויעבדו בתיאום איתו.
 .11בכל עמדת הצלה בכינרת יימצאו בשעות הרחצה לפחות  2מצילים שלפחות אחד מהם בדרגת מציל
משנה והוא אשר יאייש את תפקיד מנהל העמדה/התחנה.
 .12יש לציין במפורש את שמו של המציל אשר יאייש את תפקיד מנהל העמדה/התחנה בכל עמדות ההצלה
שבאחריות הקבלן.
 .13בכל הקשור להשטת אופנועי הים בעמדות שבאחריות הקבלן -יש להציג לפחות מציל אחד בכל עמדת
הצלה אשר ברשותו רישיון משיט בתוקף עבור השטת אופנועי ים וזאת לכל עמדות ההצלה שבאחריות
הקבלן.
 .14המצילים ומגישי העזרה הראשונה יידרשו למילוי יומנים וטפסים באמצעות אפליקציה סלולרית
ניהולית של אגף מינהלת הכינרת אשר תותקן על מכשירי הקשר הסלולריים שבעמדות ההצלה .כמו
כן ,ייתכנו שינויים בנהלי התיעוד במרפאות ומגישי העזרה הראשונה יידרשו לשיתוף פעולה מלא עם
נהלים אלה.
 .15המצילים ימלאו כנדרש את יומן ההצלה של משרד הפנים המצוי בעמדת ההצלה.
 .16מידי יום ימלאו החובשים את יומן המרפאה המצוי בעמדת ההצלה.
 .17המצילים ידווחו על מקרה טביעה הצלה באמצעות האפליקציה הסלולרית.
 .18המצילים ידווחו על יציאה להפלגה עם אופנוע ים באמצעות האפליקציה הסלולרית.
 .19באחריות הספק לצייד את המצילים בחולצות לבנות עם הכיתוב "מציל" ו/או "מגיש עזרה ראשונה",
על פי עניין (כנדרש בצו הסדרים והאיסורים) ,ועם המלל "בשירות חופי הכינרת".
 .20באחריות הספק לצייד את המצילים/מגישי העזרה הראשונה בכובעים עם הכיתוב "מציל" ו/או
"מגיש עזרה ראשונה" ,על פי העניין ,ועם המלל "בשירות חופי הכינרת".
 .21הספק יוודא לבישת חולצות ייעודיות וכובעיים יעודיים ע"י עובדיו כאמור.
 .22אין לעבוד בעמדת ההצלה והעזרה הראשונה ללא חולצות ייעודית וללא כובע.
 .23אין לעבוד בעמדת ההצלה ללא חולצות כלל.
 .24חל איסור על הקמת הצללות מאולתרות בסוכת המציל ע"י המצילים.
 .25חל איסור על הקמת הצללות מאולתרות באזור המגודר שמסביב לסוכה.
 .26חל איסור על הצבת אוהלים באזור המגודר שמסביב לסוכה.
 .27חל איסור להכניס נופשים לסוכת ההצלה ולאזור המגודר שסביב לה פרט לנופשים שהגיעו לקבלת
טיפול רפואי במרפאה.
 .28חל איסור לישון בזמן המשמרת.
 .29המצילים יסייעו לבעלי המוגבלויות בשימוש בכיסאות גלגלים ניידים ככל ומצויים בחופים תוך מתן
יחס אדיב.
 .30יש לשמור על הסדר והניקיון במרפאה ובעמדה.
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נספח א'2
ציוד הצלה ועזרה ראשונה
.1

כל הציוד/חומרים/אחר הנקובים להלן ,יסופקו ע"י המזמין.

.2

באחריותו של הספק להכיר אותם ,להתמצות בהם לרבות יכול להשתמש בהם במיומנות .תיקוני
תקלות בציוד יתוקנו ע"י הספק ועל חשבונו.

.3

על חוסרים בציוד רפואי מתכלה במהלך העונה אשר נגרמים משימוש וניצול בפועל יש להודיע מראש
למזמין לצורך אספקה של מלאי חדש.

רשימת הדרישות והציוד ,כמפורט לעיל ,אינה מהווה רשימה סגורה ואין בה כדי לגרוע
מאחריותו של הספק עפ"י דין ו/או הוראות מסמכי המכרז.
מס"ד

כמות

תאור המוצר
כללי
סוכת הצלה

1

ארון אחסון

1

2

כיסא

2

3

עגלת טיפולים

1

4

ערכת חמצן ניידת הכוללת

1

5

ערכת הנשמה מבוגר

1

6

ערכת הנשמה לתינוק

1

7

ערכת תרמיל חובש

1

8

ערכת עירוי  0.5ליטר

6

9

שמיכה

2

10

מתקן קיבוע ראש צווארי

3

11

מיכל חמצן רזרבי D

1

12

תרמיל נשיאה

1

13

מפוח הנשמה סיליקון הכולל מסיכה מס'  5ושקית
העשרה

1

14

מסכת הנשמה מס' 2למפוח

1

15

סקשן שואב נוזלים

1

16

מנתב אויר מס' 1

3

17

ערכת הנשמה לתינוק

1

18

דפיברלטור

1

19

מנתב אויר מס' 2

3

מפרט ערכת הנשמה למבוגר
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חתימה

מס"ד

כמות

תאור המוצר

20

מנתב אויר מס' 3

1

21

מנתב אויר מס' 4

2

22

קטטר שאיבה מס' 8

4

23

קטטר שאיבה מס' 18

4

24

מסכת חמצן  100%למבוגר

3

ערכת הנשמה לתינוק
25

תרמיל נשיאה

1

26

מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסכה  0ושקית העשרה

1

27

צינור מאריך להעשרת חמצן

3

28

מנתב אויר 00

3

29

מנתב אויר מס' 0

2

30

קטטר שאיבה מס' 18

4

31

מד ל"ד  +שרוול לילדים

1

32

מסכה חמצן  100%לילדים

3

ערכת חמצן ניידת
33

וסת פין אינדקס למכל חמצן

1

34

מכל חמצן אלומיניום  2.4ליטר

1

35

תיק נשיאה למיכל חמצן D

1

36

מסיכת חמצן  100%לילד

1

37

מסיכת חמצן  100%למבוגר

2

38

אספלנית נייר "1

1

39

חוסם ורידים

1

40

מערכת לעירוי נוזלים

1

41

פד גזה סטירילי 5*5

3

42

פד לחיטוי עור

2

43

צינור ונפלון מס' G18

2

44

צינור ונפלון G 22

2

45

תמיסת  saline 0.9%בנפח  0.5ליטר

6

ערכת עירוי

ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה
46

סד פלסטי ליד

1

47

מספריים לחבישה

1

48

חוסם עורקים סיליקון  200מ"מ

2
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49

אגד "3

10

50

אגד מדבק

50

51

אספלנית נייר "1

1

52

פד גזה  3*3סטרילי

20

53

פד לחיטוי עור

20

54

תחבושת שדה אישית

8

55

תחבושת שדה בינונית

2

56

תחבושת לכויות

2

57

משולש בד +סיכות ביטחון

10

58

תרמיל חובש ריק

1

59

פנס ראש וסוללות

1

60

עט

1

61

פנקס שורות קטן מס' 1

1

62

כפפה כירורגית לא סטרילית

10

63

מסכה כיס

1

64

תחבושת אלסטית  8מ"מ

2

65

מנבי אויר  0,1,2,3,4מכל גודל 1

1

ציוד נייח במרפאה
66

מסכת כיס להנשמה

1

67

מנתב אויר 00

2

68

מנתב אויר 0

2

69

מנתב אויר 1

2

70

מנתב אויר 2

2

71

מנתב אויר 3

2

72

מנתב אויר 4

2

73

מסכת חמצן  100%למבוגר

4

74

מסכת חמצן  100%לילדים

2

75

רשת חבישה  2*25מטרים

1

76

רשת חבישה 1 4*25מטרים

1

77

רשת חבישה  6*25מטרים

1

78

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר

1

79

מפוח הנשמה סיליקון לילד

1

80

מכל חמצן אלומיניום בנפח  2.4ליטר

1

54

חתימה

מס"ד

כמות

תאור המוצר

81

ווסת פין אינדקס

1

82

סקשיין מכשיר שאיבה

1

83

קטטר לסקשיין מס' 18

4

84

קטטר לסקשיין מס' 8

4

85

אגד מדבק

100

86

אגד "3

50

87

אגד "4

30

88

אספלנית נייר "2

3

89

משלש בד  +סיכת ביטחון

15

90

סד פלסטי ליד

6

91

פד גזה סטרילי "3"*3

100

92

תחבושת שדה אישית

10

93

תחבושת לכוויות

2

94

אגד "2

30

95

אגד "3

50

96

אגד "4

30

97

אלונקה מתקפלת

1

98

לוח גב עץ

2

99

רצועה ללוח גב

6

100

צווארון קיבוע מתכוונן

3

101

חוסם עורקים

2

102

חוסם ורידים

1

103

כר מכוסה בציפית

1

104

מד חום

2

105

צנצנת למד חום

2

106

בקבוק מים מינרלים

6

107

מד ל"ד עם שעון

1

108

סטטוסקופ

1

109

קסמי עץ

100

110

שפדל

100

111

שקית קירור

2

ציוד חבישה

שונות
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112

אגן מוגלה פלסטי

1

113

סיר מיטה פלסטי

1

114

בקבוק שתן פלסטי

1

115

מספריים לחומר עם כפתור

1

116

פינצטה לגוף זר

1

117

פינצטה כירורגית

1

118

יומן ארועים

1

119

כפפות חד פעמיות()100

2

120

קערה ומעמד לקערה

1

121

כוסות חד פעמי()100

1

122

גליל מגבות נייר

1

123

וזלין משחה  40גרם

2

124

פולידין משחה  50גרם

2

125

פולידין נוזלי  1ליטר

1

126

סבון נוזלי רפואי

1

127

סביעור

4

128

אלכוהול  1 70%ליטר

1

129

סבון לרחיצת ידיים

1

130

הידרוג'ל לכוויות  118מיליליטרים

2

131

תחבושת אלסטית  8מ"מ

5

132

מערכת הגברה כריזה

1

133

מגאפון גיבוי

1

134

דגלי סימון לבן,שחור,אדום 60 *60

1

135

שמיכות

2

136

כסא למציל

3

137

גלגל הצלה קוטר  80ס"מ

3

138

משקפת

2

139

חצובות לחסקה

2

140

חסקה

1

141

משוטים

3

142

מירס בין כל תחנות ההצלה

1

חיטוי ותרופות

ציוד הצלה נוסף
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143

משרוקית

1

144

אלונקה

1

145

סרט סימון אדום לבן  100מ'

1

עזרה ראשונה בתחנת הצלה
ערכת החייאה
146

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה בגדלים
 2ו 5-ושקית העשרה

1

147

מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות בגודל  0לילד
ולתינוק כולל שקית העשרה

1

148

מנתבי אויר בגדלים 4,,00,0,1,2,3

 2מכל
אחד

149

סקשן -שואב הפרשות ידני

1

150

קטטר לשאיבה מס' 18,8

 2מכל
אחד

151

מיכל חמצן אלומיניום בנפח  .2.4ליטר

1

152

ווסת פין אינדקס

1

153

מסכת חמצן למבוגר 100%

2

154

מסכת חמצן  100%לילד

1

155

תיק נשיאה לערכת החיאה

1

156

לוח גב עץ עם  3רצועות

1

157

תיק נשיאה למכל חמצן D

1

158

תחבושת אישית

10

159

תחבושת בינונית

2

160

משולש בד +סיכות ביטחון

10

161

חוסם עורקים

2

162

תרמיל נשיאה

1

163

מספריים

1

164

צווארון מתכוונן בחמישה גדלים

3

165

ערכ' עירוי בנפח  0.5ליטר

6

166

כפפות חד פעמיות ( 100יחידות)

2

167

מיטת טיפולים

1

ערכת טראומה
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נספח ב'
נוסח ערבות בנקאית לביצוע
ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע ההסכם
תאריך ___________
לכבוד
רשות ניקוז כנרת /איגוד ערים כנרת
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________ :
 .1על פי בקשת ________________* (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 450,000ארבע 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
הסכם למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה בעקבות זכייתו של המבקש
במכרז פומבי מס' .09/2021
"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 ,מ ובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה ,יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדריש תכם 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

_______________________
יש לנקוב בשם המדוייק של המפעיל.

שם הבנק ,כתובתו וחתימת מורשי חתימה
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נספח ג'
רשימת חוקי העבודה
הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים וביצוע מלוא
ההתחייבויות לפי הסכם זה ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים בנספח זה 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.
סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם.
המזמין יהא זכאי ,בכל עת ,לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי
הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה ומבלי שתוטל על המזמין אחריות כלשהי.
 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה).1945 , פקודת הבטיחות בעבודה.1946 , חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט.1949 --

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1951-
חוק החניכות ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג .1953-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד.1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז.1967-

-

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה.1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח.1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א.1991-

-

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-פרק ד'.
חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח ,1988-סעיף .8
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א.2001-
חוק מידע גנטי ,תשס"א ,2000-סעיף .29
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב.2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו.2006-
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז ,1997-סעיף
5א.
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו – 1965
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ה – 1963
חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב ,2011-לרבות כל החיקוקים המנויים בו

-
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לכבוד
איגוד ערים כנרת

כתב התחייבות לשיפוי
מכרז מס'  09-2021למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה
מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיי בקשר עם השתתפותי במכרז  09-2021למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה
בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה (להלן" :המכרז") ,אני __________________ ו/או מי מטעמי (להלן:
"הספק") מתחייב בזאת כי במידה ואזכה במכרז ,אשפה ו/או אפצה ,מיד עם דרישה ראשונה ,את רשות
ניקוז כנרת – מנהלת הכנרת ו/או 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 הספק 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 הספק ,לרבות התקיימות יחסי עובד מעביד עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,תשנ"ו – 1996ו/או עפ"י החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב ,2011 -לרבות החיקוקים
המנויים בו (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 באתי על החתום:

________________
תאריך

__________________
חתימת הספק
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נספח ה'
אישור 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
איגוד ערים כנרת
☒מזמין שירותים
☐זכיין
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐מזמין מוצרים
☒שירותים
501400600
☐אחר______ :
☐אספקת מוצרים
מען
מען
☐אחר______ :
בית מכבי אש
צמח ד.נ  15132עמק
הירדן
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח
רכוש

צד ג'

אחריות
מעבידים

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

כיסויים
תאריך סיום

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

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

8,000,000

₪

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

20,000,000

₪

,304 ,319 ,309
.328

,309 ,303 ,301
₪
5,000,000
אחריות
,326 ,325 ,321
מקצועית
332 ,328 ,327
( 12חודשים).
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בה סכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
( 039כוח אדם)( 014 ,בריכה /פארק שעשועים ומים /אטרקציות)

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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רשימת מצילים
ת"ז

שם המציל
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הצהרת פטור מאחריות
תאריך___________________ :

לכבוד:
איגוד ערים כינרת (להלן" :האיגוד")

הנדון :פטור מאחריות בקשר עם הסכם מתן שירותי _________________ה שנחתם בין האיגוד לבין
________________________________(להלן" :הספק")

הריני מצהיר בזאת כי ערכתי ביטוח רכוש ואובדן רווחים לרכוש בבעלותי על חשבוני.
אני פוטר את האיגוד וכל מי מטעמו מאחריות לכל נזק שהוא שייגרם לרכוש המובא על ידי ו/או עבורי ו/או
מטעמי ו/או באחריותי לרבות עקב /כתוצאה /בקשר עם פריצה ושוד ,וכן לכל אבדן ו/או נזק תוצאתי
שעלול להיגרם /נגרם לנו כתוצאה ו/או עקב ו/או בקשר עם כל נזק לרכוש כאמור לעיל שהיה אמור להיות
מכוסה במסגרת ביטוח רכוש ו/או אובדן הרווחים .ולעניין זה הנני מוותר על כל תביעה ו/או תלונה ו/או
דרישה שעלולה להיות לי או למי מטעמי כנגד מי מהמנויים לעיל ובלבד שהאמור לעיל לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.

בכבוד רב,

___________________
(הספק)
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