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 09/2021מכרז פומבי 

 1עם הליך תחרותי נוסף 

תי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה ורלמתן שי  
ת וד ערים כינרשבאחריות איג  

 
    זמנה להציע הצעות והוראות למשתתפיםה

 
 כללי 

כנרת .1 ערים  "  "המזמין"  :)להלן  איגוד  "האיגוד"המזמינהאו  או  ציבור    בזה  ןמזמי(  "    , הספקיםאת 

ראשונה   הצלה ועזרה למתן שירותי    סףעם הליך תחרותי נופומבי  במסגרת מכרז  מחיר    הצעותלהציע  

כנרת  לרחצה  המוכרזיםכנרת  הבחופי   ערים  איגוד  חלקם שבאחריות  או  כולם  )להלן:    כדלקמן  , 

   .("המכרז"

 חוף צינברי  .1

 חוף ברניקי  .2

 חוף שקמים  .3

 חוף חוקוק צפון .4

 חוף מפרץ אמנון  .5

 חוף נפרד לדתיים  -חוף כינר .6

 חוף דוגה .7

 חוף דוגית  .8

 " 13ה "קטע חוף גולן , מול הקטע המכונ .9

 * צאלוןחוף  .10

 רסי וכחוף  .11

 חוף לבנון .12

 חוף חלוקים .13

 חוף גופרה .14

 חוף סוסיתא  .15

 חוף צמח .16

 –עבודות אלה    ייסגר החוף עקב הרחבתמובהר כי בחלק מחוף צאלון החלו עבודות פיתוח וככל ש  *

 זה. חוזהמכרז/ במסגרתם הרי שבחוף זה לא יינתנו שירותי
 

ייבחר   אשר  הצהספק/המציע  שירותי  ראשונהיעניק  ועזרה  במסמכי  ת  ההוראולפי    לה  המפורטות 

לספק   במכרזהזוכה    על  יהיה  כאשר   ,("מסמכי המכרז")להלן:    להלן  6  בסעיף  מנויים, ההמכרז כולם

האדם, כוח  כל  הנ"ל  צועביל  יםהדרוש  והאמצעים  את  המכרזהמכרז  במסמכי  כמפורט  הכל  הדין  ,   ,

 (."השירותים" )להלן :  והנחיות המזמין

 
 (. 8)ב()18.2ף לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעי 1
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שהה .2 חייב    צעתומציע  יהיה  השירותים  קהענילתתקבל  את    את  פי  ולקיים  על  התחייבויותיו  שאר 

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

המכרז  .3 לאחר  מסמכי  אשר  על  ,  בלתי  החתימה  לחלק  יהפכו  במכרז  הזוכים  ו/או  הזוכה  עם  החוזה 

 : הם כדלקמן נפרד ממסמכי החוזה,

 הוראות למשתתפיםהזמנה להציע הצעות ו –' ך אמסמ

 . פרטי נציג המציע הפוטנציאלי -'מסמך ב

 נוסח הצעת המציע/כתב כמויות  -מסמך ג'

 מסמך שקלול ההצעות  -מסמך ד'

 כרז/ ההצעה נוסח ערבות המ -מסמך ה'

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים -מסמך ו'

 1976 -יים, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבור יםתצהיר -מסמך ז'

 החוזה, הכולל את הנספחים שלהלן:  –' חמסמך 

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

 ול בה דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכל   "2אנספח " •

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע   "ב" נספח •

 רשימת חוקי העבודה    "גנספח " •

 לשיפוי  כתב התחייבות   "דנספח " •

   יםום ביטוחאישור קי  "הנספח " •

 

 נאים להשתתפות במכרז  ת .4

 תנאי סף  .א

העומדים   משתתפים  זה  במכרז  להשתתף  ההצעות  רשאים  הגשת  זהבמועד  תנאי,  למכרז   הסף  בכל 

   להלן: 54. -14.בסעיפים  םהמפורטי המצטברים

 

ש .4.1 נרשםככל  אשר  מורשה  עוסק  או  רשומה(  שותפות  )לרבות  תאגיד  הינו  כדין    המציע 

יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות של המציע או    -  או נמחק  ורישומו לא בוטל, פקע

 אישור עוסק מורשה. 

תשל"ו .4.2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  מלוא    1976  -המצאת 

העסקאות"ן:  )להל המתאימים  "חוק  מהגורמים  הבאים  האישורים  וביניהם   ,)

 : את המסמכים המתאימים( לצרף )יש   הנקובים בחוק, ובכללם

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

לנהל  מס שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהל  המציע  פי  לפיו  על  ם 

 ה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם.קודהפ

רואה חשבון ו/או מיועץ  מפקיד מורשה כהגדרתו בחוק העסקאות ו/או מ  אישור (ב)

ל ל  פיומס  נוהג  השומההמציע  לפקיד  שוטף  באופן  ולדווח   דווח  הכנסותיו  על 

 ;למנהל המכס והמע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

עד  , לפיו  ז'במסמך  בנוסח המופיע    תום ע"י המציע ומאומת כדיןכתב חהיר בתצ (ג)

ו  המציע  הורשע  לא  ההתקשרות  זיקהמועד  הע  בעל  בחוק   סקאות( )כמשמעותו 

, ואם הורשע  לפי חוק עובדים זרים או שכר מינימום  אליו ביותר משתי עבירות
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עבירות   משתי  לפחות    –ביותר  אחת  שנה  חלפה  ההתקשרות  במועד    ממועדכי 

 עה האחרונה. ההרש

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

 לה: יים אחד מאמתק

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

 חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו;  –)להלן 

 לות עליו והוא מקיים אותן; זכויות ח וק שוויוןלח 9הוראות סעיף  )א(  ( 2)    

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

ש הכללי  למנהל  החברתיים לפנות  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  ל 

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

בקש  –הצורך   הנחיות  קבלת  ליישומןלשם  ל ר  ואולם  הנחיה ;  תינתן  א 

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

 יות; שוויון זכו

כללי של משרד העבודה הרווחה  בעבר לפנות למנהל ההתחייב המציע   )ג(   

אתו   ונעשתה  )ב(  משנה  פסקת  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים 

הוא הצהיר כי   –משנה    אותה פסקתהתקשרות שלגביה התחייב כאמור ב

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

 כויות, הוא גם פעל ליישומן; שוויון ז

לפי  )ד(    שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  התחייבותו  על  הצהיר  המציע 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זו  פסקה 

 קשרות.ממועד ההתימים  30 החברתיים, בתוך

המציע   .4.3 של  בכתב  שמתצהיר  בעניין  המציע  של  חובותיו  קיום  בדבר  אליו  הזיקה  בעלי  ירת  ושל 

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

 –יקה"  "בעל ז].  להסכם  ג', לרבות רשימת החיקוקים המופיעים בנספח  םלצורך אספקת השירותי

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

וניסיון מוכח באסמכת .4.4 ידע  באופן    3אות של  בעל  ועד    1.1.2016רציף, בתקופה שבין  שנים לפחות 

 . הצלה ועזרה ראשונה בחופי יםבמתן שירותי מועד פרסום המכרז, 

חתום    , הקודם/ים  ממעסיקו/יואשור    שתתף לצרףהניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו. על המ 

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

בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ברת חילוט,  להצעתו ערבות  המציע יצרף    -הצעהערבות  וף  ציר  .4.5

של  ע סכום  מאות   )    450,000  ל  אלףארבע  ההצעהערבו"  : )להלן  (₪  וחמישים  להבטחת "(ת   ,

 . לעמידה בתנאי המכרז ויותיו של המציעהתחייב

 ; במסמך ה'הערבות תהא ערוכה עפ"י הנוסח  

 

או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה    שראלישל בנק י  יתהייה ערבות בנקאהערבות האמורה ת 

ך את תוקף  . המציע יארי1981  -רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א

 , עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. ועדת המכרזיםאי המכרז לבקשת הערבות לקיום תנ
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בהוראות מכרז זה והנוסח  ע  ערבות ההצעה יהא בהתאם לקבומובהר למציע כי גובהה ותוקפה של  

ושינוי בתנאי הערבות, בין אם הם מטיבים עם המזמין ובין אם מרעים    הקבוע בנספח ה' כאמור,

ההצעה  עמו, לפסילת  להוביל  והכל    עלול  הרלוונטי,  המציע  הבלעדי של  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 והמוחלט של ועדת המכרזים של המזמין. 

 

 להלן.  14עיף ה סרא –ים נוספים לערבות ן תנא לעניי 

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

 להלן  9.4  -64.סעיפים  -תנאים נוספים )שאינם תנאי סף( . ב

להצ .4.6 לצרף  המציע  החתימה עתו  על  זכויות  בעלי  את  המפרט  התאגיד  רו"ח  או  עו"ד  אישור 

התאגיד   בשם  להתחייב  אהמוסמכים  מלואקיים  ע  ת  שנוטל  התאגיד ההתחייבויות  עצמו  ל 

המציע.  דנןהתקשרות  ב מטעם  חתימה  מורשה    ודוגמאות  של  הסמכה  יכיל  זה  אישור  כן,  כמו 

רבות חתימה על כל מסמך ו/או הצהרה,  טעם התאגיד לבצע את כל הפעולות הנדרשות, לחתימה מ

האישור  לצורך זאת,  עם  יחד  כאמור.  ההתחייבויות  בהתא  קיום  להחלטות  יעשה  שנתקבלו  ם 

   תאם לתקנונה.בהו בתאגיד

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.על המציע לצרף להצעתו  .4.7

 מבוטל.  .4.8

המצי  .4.9 לצרףעל  בישראל    להצעתו  ע  ומוכר  מורשה  מבטח  מאת  כוונות  מסכיםמכתב  לפיו   אשר 

המצורף להסכם   הביטוחיהמבטח לבטח את המציע בהתאם לתנאי הביטוח המפורטים בנספח  

 . (לחוזה' ה פחסנ)

 
 מכרזים א)א( לתקנות חובת ה6פי תקנה ית ההצעה לתנאים לדחי  .ג

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

 הבאות:

מי מבעלי השליטה בו )ככל ומדובר בתאגיד(, הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד    ע אוהמצי ( א)

 ודה; ות במכרז בשל הפרת דיני העבהאחרון להגשת ההצע

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

התשמ"ו המנהליות,  הא1985  -העבירות  למועד  בשנה שקדמה  במכרז  ,  ההצעות  להגשת  חרון 

 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;

לעיל, על   (ג) ועדת  האמור  שיירשמו עמימט  ,להחליט  של המזמין   רזיםכמה, רשאית    , ם מיוחדים 

הצעה   לדחות  כאמור  שלא  בהחלטה  כאמור;  התנאים  אחד  לגביה  התקיים  אם  אף  במכרז 

מציע או בעל הזיקה אליו, בדרך כלל, רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של ה

על הזיקה אליו  מציע או בבכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות ה

 .לבין היקף פעילותו הכולל בשל הפרת דיני העבודהלה הורשע או נקנס שבש
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להציע הצעות  )חוברת ההזמנה    על המציע לחתום בראשי תיבות על כל אחד מהעמודים של מסמך א' .5

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

 ההצעות. 

 

במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמעוניין להשתתף  לעיל תנאי הסף המפורטיםמציע העונה על כל  .6

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

 הנדרשים על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים כדבעי.

 

המציע .7 נדרש  אשר  והמסמכים  האישורים  לעיל,    כל  כאמור  ללצרף  לחייבים    אישיותהתייחס 

ההצע את  מגישה  אשר  יהא  .ההמשפטית  אשר ש  רשאי  המזמין  מסמכים  או  אישורים  לקבל  לא 

אחרת. משפטית  לאישיות  מ  מתייחסים  תאגיד,  של  ידיובמקרה  על  כדין  התפקידים    אושרים  בעלי 

שקבלת ההחלטות התקבלה    הרלוונטיים בדבר הסמכת מורשה החתימה מטעם התאגיד ואישור על כך

 ם למסמכי התאגיד. בהתא

 מבוטל. .8

 בדיקות מוקדמות  .9

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

הנראיםבאמצעים   כנחוצים    אחרים  אתלו  המקום,  תנאי  את  לחקור  וכמות  כדי   השירותים   מהות 

ה  יםהנדרש  ותהעבודו הקשיים  ביצוע  ליםעלוואת  בעת  תבמה  םלהתגלות  החוזהלך  )כמפורט    קופת 

 . במסמך החוזה(

 
 והצעת המחירים גשת טופס כתב כמויות ה .10

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

 ף האחרון של המסמכים. תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הד

 

 למסמכי המכרז.  במסמך ג' המפורטבנוסח  הצעת המחירמלא את ל על המציע

 

הכמויות במסמך ג' ובהמשך  ירים כמופיע בכתב  את ההנחה המוצעת על ידו למחעל המציע לרשום  

ובכמות כמופיע בכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות  חה  כפלת ההנחה במחיר עליו תינתן ההנלבצע את מ

 .  וצעת, אשר יהווה את המסכם אחד  רהעלויות למחיך ולבסוף לסכום את ס

 
   הנחה בלבד.מחיר אלא יין תוספת צ ניתן ל אל –הסר ספק  למען

 . הנחה ס()אפ 0%לציין ניתן  –ככל שייבחר המציע 

 

והמחיר הסופי בעד כל סעיף  , מסמך ג' – כמויותה כתבהצעת המציע/ב המציעירשמו ע"י ש ההנחות 

וח  מרכיבים ותוספות למיניהן, לרבות, תשלום לקרן ביטכוללים את כל הוסעיף לאחר מתן ההנחה  

 . רי העבודהמחי ל עלוהטבות סוציאליות הח

 

 . לא נתן הנחה בעד סעיף זהיד סעיף כלשהו, יחשב הדבר כאילו על  הנחהם לא ירשו  אם המציע
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הנזכרים   הנדרשים  המסמכים והאישוריםמען הסר ספק, על המציע למלא ולצרף להצעתו את כל  ל

ה אם  בחוברת  גם  ונספחיהם,  החוזה  הנדרש הממכרז,  מצוסמכים  אינם  כמסמך/נספח ים    רפים 

 . לחוברת המכרז ו/או לחוזה

 

והאישורים הנדרשים תוגש    המכילהההצעה   כל המסמכים  עותקיםאת  והשני    בשני  )האחד מקור 

   עותק צילומי זהה למקור הנושא חותמת זיהוי כעותק מתאים למקור(.

 

והעבודות הכלולים  וצעבוי  השירותים  וההתחייבויות  התנאים  לכל  של    בהתאם  ובמסמכים  בחוזה 

ו להמכרז  למכרז.  יהנספחים  כך,  המצישם  האדם  עספק  כח  כל  האמצעים  את  כל    ים הדרוש  ואת 

 הנ"ל.  ותעבודשירותים והלביצוע ה
   

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

 מכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא.  ב

 

 ההצעה .  יא לפסילת, אך עלול להבמזמיןב את הזה שלא נתבקש, לא יחיישום ככל רי

 

מתן   לצורך  המציע  בהם  לשאת  שייאלץ  ההוצאות  כל  את  בתוכה  תכלול  המציע  הצעת  כי  מובהר 
היגרם למציע. יתרה השירותים המפורטים במכרז זה ואמורה לכסות את כל הסיכונים אשר עלולים ל

שום  מכך,   כי  בזאת  הפרשי  מובהר  ו/או  בשתנודות  עבודה  הצמדה  ו/או   ריםחומ  במחיריאו  /וכר 
ישנו ו/או ישפיעו על התמורה   לא  הצעתואשר המציע מתחייב לספק על פי    הכמויות  בהיקפי  שינויים

   שהו.או שער חליפין כל ומובהר כי התמורה לא תהא צמודה לכל מדד שהוא לושתשולם 
 

בין  ,  התייקרות שהיאזכאי לכל  לא יהיה    המציעיל מובהר כי למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לע
רות ובהתאם להוראות ו/או בשינוי מדד במהלך תקופת ההתקש  החומרים  במחיריאו  /ועבודה  בשכר  

 המכרז וההסכם.
  

 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים נוספים  .11

  המזמין ח, אל המציע על ידי  מסמכי המכרז, וכן על כל מסמך שישלח, אם ישלעל המציע לחתום על  

 וכד'.  םמציעי ות ל, הודעכגון הוראות נוספות

 

 המציעים יחתמו על מסמכי המכרז על פי החלופות שלהלן:

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

 וכתובתו.

של .11.2 ו/א  במקרה  חברות  מספר  ידי  על  במשותף  המוגשת  )להלן:    ספקיםו  הצעה  יחידים 

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

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

מובהר כי אופן עמידתם של יחידי המציעים    מטעם עוה"ד של המציעים.  יומצא אשור חתימה

בהצעה המוגשת במשובת באופנאי הסף,  אם  בין אם  ותף כאמור,  פרטני  במצטבר, ן  בין אם 

המציעים בתנאי הסף של המכרז,  יתבחן על ידי ועדת המכרזים של המזמין ועמידתם של יחיד

 תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

)לר  .11.3 תאגיד  ידי  על  מוגשת  ההצעה  בציאם  החתימה  מורשי  יחתמו  רשומה(,  שותפות  רוף  בות 

מכ ויצורף  התאגיד  עו"חותמת  בחתימת  התב  רו"ח  או  מד  מי  לחתום  מאשר  בשם וסמך 
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רישום   על  מוסמכת(  רשות  או  רו"ח  או  עו"ד  ידי  על  )מאושר  מסמך  גם  לצרף  יש  התאגיד. 

ול כי התקשרותו  כמו כן, יש לצרף אישור ו/או פרוטוק  התאגיד ורשימה עדכנית של מנהליו. 

למסמ בהתאם  נעשתה  התאגיד  בקשרשל  ההחלטות  וכל  התאגיד  של   כי  הצעתו  להגשת 

 בהסכם ההתקשרות במקרה שיוכרז כזוכה, נעשו בהתאם לכל דין.התקשרותו התאגיד ו

 בדיקת המציעים .12

י .12.1 רשאי המזמין  דעת  ,הא  כישוריהם  מהמציעים להוכיח את מהימנותם,  , לדרוש  ו לפי שיקול 

 יכולתם לביצוע עבודה דומה.ניסיונם ו

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

 ו/או להצעתו ולכל פרט אחר הדרוש לה.

לעצמ  המזמין להעדיף  ו שומר  הזכות  דעת  ,את  שיקול  בהתאם ולפי  מציעים  של  הצעות   ,  

 לתם. לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכו

ה כי  היפסל  רשאי  מזמיןלמען מנוע ספק מובהר,  של מציע שבעבר  לול הצעה  ניסיון    וה  עמו 

 לח.בלתי מוצ

 

 קיום הליך תחרותי נוסף ו "מל מוניהו .13

בכפוף  ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים    מבלי לגרוע ממסכי המכרז 

מכרזים,  לחוק והדין  חובת  המכרזים  חובת  המציעים תקנות  בין  נוסף  תחרותי  הליך  לקיים  וכן   ,  

  .כפוף להוראות כל דיןבהתאם להוראות מכרז זה, וב

        עהההצ  /המכרזת בוער .14

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

וחמישים אלף  ארבע מאות  )  ₪     450,000  , על סכום של  ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח

  המכרז.תנאי ידה במעקיום ההצעה וייבותו לת התחלהבטח ,שקלים חדשים(

 . מסמך ה' כה בנוסחערו  ת תהאהערבו .14.2

בתוקפה   .14.3 תעמוד  ההצעותהערבות  להגשת  האחרון  מהמועד  נקבע    החל                    27.12.21  ליוםאשר 

ויידחה המועד האחרון להגשת הצעות, על המציעים   .)כולל(  3.202226.ועד ליום   מובהר כי ככל 

את  להארי  ה ך  תוקף  בהתאמועד  לתאריערבות  אשר  ם  מעודכנים  להםכים  מהמזמין    יימסרו 

 . בהודעה ו/או בפרסום מתאים

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

 תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה. 

ארכת , לדרוש מהמציע העתה הבלעדיפי שיקול ד תהא רשאית, על  ועדת המכרזיםעל אף האמור,   .14.5

    ( חודשים.3)של שלושה  רבות לתקופה נוספתהע

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

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

 בהתאם לתנאי המכרז חולטה    , אך למעט אם הערבותי החוזה, בהתאם לתנאחתימה על החוזה

 . עילנתבקשה הארכת הערבות כאמור לולמעט אם 

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

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

ובשלמ בדייקנות  המכרז  ו/אותנאי  הד  ות  אחר  למלא  ממנו סירב  במכרז,   רישות  זכייתו  בעקבות 
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להצעה    לרבות בהתאם  התחייבויותיו  במלוא  עמד  שלא  ו/או  החוזה  חתימת  בדבר  ההוראות 

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

סעד אחר אשר  וע מכל  כמפורט בסעיף זה בכדי לגר  ןהמזמי/מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים .14.8

 ין.אם למסמכי המכרז ועל פי כל דלרשות  בהתעומד 

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

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

ידמובהר כי עד לאחר   .14.10 על  הזוכה  ועדת המ הכרזת  בי  פי  כרזים  ועל  רשמי  זה, הוראות מכראופן  ז 

יתר המצי כל  בפועל כאמור. משיכת הצעה ההצעות של  הזוכה  בתוקף עד להכרזת  תעמודנה  עים 

 בשלב שלפני הכרזת הזוכה תקים למזמין את הזכות לחלט את ערבות ההצעה במלואה או בחלקה. 

מציע  רבות בתוקף.  מה של עהמכרזים של המזמין הוא קיו  תנאי להגשת ערעור על הכרזת ועדת .14.11

 עדת המכרזים ו ייה במכרז, אלא אם כן המציא לווכל לערער על הזכהוחזרה לו לא י  רבותואשר ע

 .  ם מיום החזרתה לוועדת המכרזיםחודשי 3במצורף לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו 

 ון המציע. יהיו על חשבל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, כ .14.12

   

 חוזה  תנאים לחתימת  .15

  לא ייחתם חוזה   .ע"י המזמין  ימוןתנים בהשלמת אישורים והשגת מהביצוע מו  יצוע העבודה והיקףב

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

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

וכתב  ,  לחוזה  'בנספח  בוע( ע"פ הנוסח ש)ערבות ביצצאת ערבות בנקאית  הוא המ  תנאי לחתימת החוזה

 . לחוזה 'בנספח דהתחייבות לשיפוי עפ"י הנוסח 

 

 חתימת החוזה, ערבות לביצוע העבודות  .16

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

אמ  ארבע)  ₪    450,000 שקאות  חדשים(לף  מע"  לים  ה  ,מכולל  ההתקשרותמצורף  בנוסח    –  לחוזה 

  ו ", הכל להנחת דעתמלוא התחייבויות המציע על פי החוזה  לקיום החוזה  ות, שתהווה "ערב'בנספח  

ה בחוזה  מזמיןשל  כמפורט  הכל  ביטוחים,  קיום  על  המכרז  ואשור  לבצע ובחוברת  יהיה  המציע  על   .

תוך  התח אלו  מי  7ייבויותיו  מהמועד  מים  ההודעה  ה  מזמיןקבלת  קבלת  תעל  או  פרקצעתו,   זמן   וך 

 .     מזמיןאחר אשר ייקבע על ידי ה

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

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

כולה או מקצתה, תחולט לטובת , והערבות להצעה,    ןמזמיי של ההבלעד  ופי שיקול דעתחר, לציע אלמ

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

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

  .הנ"ל רבות הע

 

 תוקף ההצעה  .17

  19חייבנה את המציעים ממועד הגשת ההצעות )הנקוב בסעיף  נה בתוקפן ותעמודות תההצע .17.1

 .14ועד ליום פקיעת תוקפה של ערבות ההצעה כהגדרתה בסעיף  להלן(, 

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

נוספים ימים  והמ)שישים(  לב  ציעים,  להיעתר  במקמתחייבים  המציעים קשה.  זה  רה 
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תוקף את  להאריך  תוקף    מתחייבים  להארכת  מקבילה  זמן  בתקופת  ההצעה  ערבות 

 הצעותיהם. 

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

יהא  , לא  מטעמוהמציע ו/או כל מי    יל,לע  17.1במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בס"ק   .17.4

לא יהיה רשאי להימנע  מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה  ההצעה אורשאי לחזור בו מ

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

   בקשות להבהרות מצד המציע/ים .18

לפנות אל   .18.1 או    המזמיןהמציעים רשאים  ובות לשאלות בקשר שתבבקשה לקבלת הבהרות 

 12.2115.  רביעי  מיוםר תוגש לא יאוחר  בלבד, אשמכרז באמצעות פנייה בכתב  למסמכי ה

 כדלהלן:המפורטת להלן, בדואר אלקטרוני  המזמיןוזאת לכתובת  ,12:00 בשעה

הכנרת המוכרזים    ל"מתן  09/2021מס'    פומבי  מכרז בחופי  ראשונה  ועזרה  הצלה  שירותי 

 " לרחצה

 נרת מנהלת הכמנהלת אגף נה בכר, ד הגב' דלכבו

 נרת איגוד ערים כ

 info@lakekinneret.co.ilדואר אלקטרוני: 

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

 8591910-04ס': מ

בקשות,  ענות לפניות או  ענות או שלא להיבלעדי להיה  על פי שיקול דעתו  רשאי  יהיה  המזמין .18.2

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

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

 בהרות(.  ה

המזמין  ללבמתפורסמנה    ות/הבהרותאללש  תשובות  אי  מבקש  חשוף  זהות    הרה ההבת 

"מכרזים"ב לשונית  תחת  כנרת  ערים  איגוד  של  האינטרנט  בכתובת    אתר 

www.kineret.org.il.   

למסמכי   המכרזים  ועדת  של  התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

 .ט כאמורנראתר האינטפורסמה ב אשר בכתב כאמור,  המכרז, אלא אם ניתנה הודעה

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

 לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל. 

או    והמזמי להצעות  בנוגע  הבהרות  לקבלת  בבקשה  מהם(  מי  )או  למציעים  לפנות  רשאי 

  עות והערכתן.בדיקת ההצך ספים, כנדרש לדעתה לצורשה לקבלת נתונים ומסמכים נובבק

המזמין    ליבמ לעיל,  האמור  מכלליות  דעתו    שומרלגרוע  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או  

בכל דקלרטיביים  אישורים  ו/או  של  המלצות  ויכולתו  לניסיונו  חברי   הקשור  ו/או  המציע 

מו,  של המציע ו/או חברי הצוות מטע  רך בחינת עמידתו, בין היתר, לצוטעמו וזאתמ  הצוות

 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

  ן המזמי את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע  לרשות המציעים יעבירו 

 . ןכתובת המזמי , לפיובפניית

כחלק בלתי נפרד  , ותיחשב  מהבמכרז של כל מציע, בהתאהמציעים תצורף להצעתו    גובתת

  מציע   בתשובת  האמור  לבין  מסוים  בהקשר  בהצעה  האמור  בין  סתירה  של  במקרההימנה.  
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 על  המכרזים ועדת  לשאלת המציע בתשובת  האמור יגבר, זה בהקשר המכרזים ועדת לשאלת

 .בהצעה האמור

לדהועדת   רשאית  מ  מציע  מכלרוש  מכרזים  פרטים  ומדויקים  לגלות  זהולאים  , תובדבר 

 ן בגילויו.  יועדה יש עניולדעת הוכן כל מידע אחר שות המימון שלו,  מבנה ההון ומקורעסקיו, 

, גם לגבי  הנדרש למתן החלטותיה, גילוי כל מידע  מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת  
ות אדם באמצע  לרבות  ,במישרין או בעקיפין  , ולגבי כל גורם אחר שיש לובמציעין  יבעל ענ

תאגיד   אואח או  אחד  של  ר,  אמצעי  ויטה  יותר,  עניין"  "בעל  זה:  )בסעיף  "אמצעי   -במציע 
 .כהגדרתם בחוק החברות ובחוק ניירות ערך( -שליטה"

 

 בדיקת ההצעות  .19

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

 ן. לנכו

 ת המכרזיםועדת המכרזים וסמכויות ועד .20

גבוהה ביותר/ המיטיבה עם המזמין או עה היבת לקבל את ההציננה מתחיא המכרזים ועדת

במכרז,   כזוכה  כלשהו  מציע  על  להכריז  שלא  רשאית  הינה  וכן  כלשהי,    זה  ובכללהצעה 

 כדאיות   שהוגשו  בהצעות  שאין  מתמח  במכרז   זוכה  לבחור  שלא  זכותו  על  שומר  האיגוד

 .האיגוד של הבלעדי דעתו לשיקול וףבכפ וזאת, לאיגוד כלכלית

כל  רשאי לער  האיגוד ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות  וך את  הנחוצות לבחינת  הבדיקות 

עם ממליצים, ולרבות העברת  מסמכי ההצעות לבדיקה, התייחסות והתרשמות של הצוות  

 המייעץ.  

המכרז, לוועדת    ל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין ו/או מסמכימבלי לגרוע מכ

 ות כמפורט להלן:היו סמכויי המכרזים

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

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

 כי האיגוד.  המכרז או לצר 

שיקו (2) לפי  הזכות,  לעצמה  שומרת  המכרזים  הב ועדת  לבקש  הבלעדי,  דעתה  ות  הרל 

 . לגבי פרטי הצעתוממציע 

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

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

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

יעביהמציעי (4) המכרזים  לוועדת  הנתם  רו  כל  האת  והמסמכים  במועד ונים  מבוקשים 

ועדתש בסעיף    קבעה  כמפורט  המכרזים  ועדת  כתובת  לפי  בפנייתה,  . 18.1המכרזים 

 לעיל )בקשות להבהרות מצד המציע/ ים(.  

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

במקרה הימנה.  בה  נפרד  האמור  בין  סתירה  מצע של  בהקשר  האמור ה  לבין   סוים 

לש מציע  המציע בתשובת  בתשובת  האמור  יגבר  זה,  בהקשר  המכרזים  ועדת  אלת 

 ת ועדת המכרזים על האמור בהצעה. לשאל
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ויקים בדבר זהותו, לגלות פרטים מלאים ומד  מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת   (6)

כל מידע אחר שלדעסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון של וכן  יוה  עתו,  עניועדה  ן  י ש 

   .בגילויו

חשבוניות (7) טעויות  או  סופר  טעויות  לתקן    -נתגלו  האיגוד  של  המכרזים  ועדת  רשאית 

אותן תוך מתן הודעה למציע. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא  

על הנחות  ת מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת  על פי הוראו

 מטעמים שירשמו;  יטה הוועדה אחרתלת אם החלזובלתי נכונות, 

ככשיר שני, שלישי    ועדת (8) זוכה  בחירת מציע  על    וזאת ',  וכוהמכרזים רשאית להחליט 

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

 . שהיא

גם   ,ההנדרש למתן החלטותיידע  , גילוי כל ממכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת   (9)

ענלגבי   בעקיפיןבמציעין  יבעל  או  במישרין  לו  שיש  אחר  גורם  כל  ולגבי  לרבות   ,, 

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

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

  ועדת  תרשאי,  זה  מכרז  תבהוראו  ורמאל  בהתאם  פעל  לא  או  תוצעמה  בו  חזר  אשר  זוכה
, בטלותה  על  פורמאלית  להודיע  כך  ובתוך,  מעיקרה  כבטלה  ההצעה  את  לראות  המכרזים

  בכל  לנקוט  רשאי  האיגוד  יהיה  כאמור  ההודעה   משלוח  מיום  כאשר,  למציע  הודעה   מתן  תוך
  כנגדו  תביעה או  /ו  טענה  כל  למציע  שתהיה  בלא  השירותים  לקבלת  לנכון  שימצא  פעולה

 פיצוי או  /ו  ערבות  חילוטאו  /ו  סעד  כל  תביעת  לרבות,  לנכון  לו  הנראה  אחר  צעד  בכל  נקוטלו
 . מטעמו  מי וכל מהצעתו בו שחזר המציע מן דין פי על

 

 פתיחת תיבת המכרזים וקיום הליך תחרותי נוסף: (10)

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

 ול.  ת יירשם בפרוטוקשל המעטפול סידורי ומספרן הכול

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

 חוברת שהוצאו מכל מעטפה.

iii. במכרז המשתתפים  יכר  שמות  רישומם  לפני  אולם  בפרוטוקול,  עליהם  יירשמו  יז 

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

iv.   וביתר התנאים כמפורט    ף ציעים בתנאי הסעמידת המ  אתועדת המכרזים תבדוק

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

 על כך תימסר למציעים שהצעותיהם נפסלו. 

v. תשקול האם ברצונה   ועדת המכרזיםי הסף,  לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנא

תחרו הליך  שהתלקיים  לכך  בכפוף  נוסף,  המקיתי  אחד  להים  המנויים  לן.  קרים 

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

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

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

 ם: מהתנאים הבאי
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יות ת שתי הצעחובמקרה שבו תוגשנה לפ .א כשרות או   ר לתיבת המכרזים ות 

של   הכספי  יותר    וערכן  או  הוגשו    אחת  אשר  לפחות,  הכשרות  מההצעות 

 חוזה זה./ של מכרז ןהמזמי אומדןמ גבוהה במסגרת המכרז, יהי

  שההפרשת  יוכספ  הצעות  וקיימות,  אחת  מהצעה  יותר  הוגשה  שבו  במקרה .ב

 .(לושה אחוזיםש )3%עד  הןביני

סף או לא, נתונה לשיקול דעתה תי נום לקיים הליך תחרוההחלטה האמובהר כי  

והבלע לכך  המוחלט  התנאי/ם  התקיים  אם  גם  וזאת  המכרזים,  ועדת  של  די 

 כאמור לעיל.  

vi. נו תחרותי  הליך  לקיים  המכרזים  ועדת  מהתנאים החליטה  אחד  בהתקיים  סף 

הם רשאים  ציעים הכשרים ותודיע להם כי  בכתב למה ועדת המכרזים  לעיל, תפנש

שיקב במועד  הצלהגיש,  מחיר  ע,  המקורית,    סופיתעת  הצעתם  למחיר  ביחס 

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

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

דת המכרזים במתכונת המחיר הסופית תוגש לתיבת וע  . הצעת("הנוסף  תיהתחרו

בסעיף  הצעת  שהוגשה   יופיע הכיתוב להלן  19המציע כאמור  , כאשר על המעטפה 

 . הליך תחרותי נוסף" -09-2021"מכרז מס' 

vii. נוס תחרותי  הליך  לקיים  המכרזים  ועדת  תחליט  שבו  לא במקרה  כי  מובהר  ף, 

ה המחייפורסמו  מהמציצעות  שהתקבלו  טרםר  ההליך   עים  של  וסיומו  קיומו 

 ותי הנוסף. התחר

viii. פית והקובעת של אותו מציע  יחשב להצעת המחיר הסופרת תהצעת המחיר המשו

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

להגי המכרזים  ועדת  להצעת  כאמור  במסגרמהמציעים  משופרת  מחיר  הצעת  ת  ש 

ה או שהגיש  ך ובמועד שוועדת המכרזים קבעתאם לדרתחרותי הנוסף בהההליך ה

שאינה מחיר  שהגיש,משופ  הצעת  המקורית  המחיר  הצעת  את  יראו  זו   רת, 

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

 מטעם אותו מציע.  במכרז

ix. מכרזים המזמין, ועדת ה  פרת לטובת הצעת מחיר משומועד להגשת  לאחר חלוף ה

במסמך    ופיעהא הממטעם כל מציע לפי הנוסחאת הצעת המחיר הסופית    תשקלל

 מסמך שקלול ההצעות. -ד'

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

 מסמך שקלול ההצעות.  -המפורטות במסמך ד' 

xi.  שסבר במסגוה  הככל  הצעה  ניתנה  כי  ההליך  ועדה,  בתרת  שלא  לב התחרותי,  ום 

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

רשאי המזמין,  עם  מיטיב  דעתיה  תשאיננו  שיקול  ועפ"י  עת,  בכל  הבלעדי,   הא, 

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

ו/או דרישה בקשר  תביעה    הא כל טענה ו/אוזה, לא ת  הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף
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הצעתו/ם המקורית הראשונית    ה זה,צעה, כמפורט בסעיף זה. במקרעם פסילת הה

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

xii. רשאיתעדה,  והו לקתהא  התחרותי,  ההליך  של  התקיימותו  משך  בכל  כי  ,  בוע 

התק התחרותי  באופןההליך  למזמ  יים  ראוי  ו/אובלתי  ומשכך   ין  לב,  בתום  שלא 

ה למציעי ההליך  לאלתר.  מבוטל  לא  תחרותי  ו/או  ם  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא 

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

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

 היחידה והמוחלטת. הסופית רותי, תהא ההצעהבהליך התחהשתתפו 

xiii.   כרז  זה, כפופה לעמידתו בתנאי המסעיף  זכיית המציע, כמפורט בספק,  למען הסר

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

 יה בטיבה.לבחור כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השני המכרזים

 ת גשת ההצעוהמקום והזמן לה .21

 הכיתוב:   יה רשוםגביה יהה, שעל ה וחתומסגור  ו למעטפהה יוכנסכל מסמכי ההצע .21.1

ההצעה    -09/2021'  מס  מביופ  זכר"מ שירותי  מסמכי  ראשונהל"מתן  ועזרה  בחופי    הצלה 

   ".לרחצה המוכרזיםכנרת ה

   ידניתבמסירה    תוגשמך זה,  חתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסכשהיא  ההצעה,   .21.2

 יוםמלא יאוחר  ת צמח(,  )בית מכבי האש צומ  ים כינרת  גוד עריא  ישרדהצעות שבמלתיבת ה

 (.   "המועד האחרון להגשת ההצעות" :)להלן 12:00בשעה  2127.12.שני 

 
 .אין לשלוח את ההצעות בדוארלמען הסר ספק, 

 
הצעה שלא   .21.3 במועד הכל  כאמור,  המכרזים  בתיבת  תתמצא  לא  ההצעות,  להגשת  ידון אחרון 

 לל. כ

 

 הוצאות  .22

ולא  ילא    ןהמזמי צורהי חזיר  בשום  המשתתפי  אשהי  שתתף  של  כלשהן  בהגבהוצאות  הצעת  ם  שת 

כלשהן  מחיר, לרבות הבדיקות המ דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות  וקדמות, הערבויות, 

 ת בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.והכרוכ

צומת צמח  במינהלת הכינרת   במשרדי אגף  12.12.21  ראשון  מיוםאת מסמכי המכרז החל  לרכוש  ניתן  

₪,   250תמורת עלות מסמכי המכרז בסך של    8:00-16:00שעות  ה ה' בין    -כבי אש( בימים א'  )בניין מ

   לא יוחזרו.ש

תחת    מסמכי המכרז באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת  להוריד ללא עלות את  כמו כן, ניתן יהיה  

בכת "מכרזים"  לגorg.ilwww.kineret.ובת:  לשונית  כדי  באמור  אין  מחר.  את  וע  להגיש  המציע  ובת 

 בכתב על עותקים מודפסים, כנדרש במכרז זה.  הצעתו

 

 

 הבהרות ושינויים  .23

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

ק לים והתיקונים כאמור, יהוו חו בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויאו/  והמכרז, ביוזמת  במסמכי
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הבלת מסמכי  רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  ממסמכי  נפרד  ו/או י  בפקסימיליה  מכרז 

 , וכן יפורסמו באתר המכרז ימספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכבדואר לפי 

 .לעיל 20ת הנקובה בסעיף ברנט של האיגוד בכתוהאינט

ליתר מסמכי המכרז שיוגשו    הן חתומות על ידיהםשכ   רותויצרפו את הוראות השינוי האמהמציעים  

 על ידם.  

 סיור מציעים  .24

מציעים בצמחיתקיים    מפגש  אש  מכבי  בניין  כינרת,  ערים  בשעה    12.12.21  ראשון   ביום,  באיגוד 

 .   שירותיםה בו נדרש מתן   אתר לדוגמאסיור בם יתקיי  בהמשך למפגש .10:00

 מהווה תנאי להגשת הצעות במכרז.  חובה ואינה אינה - ובסיור  במפגש המציעים ת ההשתתפו

 

 הארכת מועדים .25

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

.  ן, ואף מספר פעמים , ככל שתמצא לנכומועד הגשת ההצעותלרבות    ועדים הקבועים בהזמנה זו, ממה

החדש ההצעות  הגשת  מועד  י  על  ידי אשר  על  כל   יקבע  תחולנה  שייקבע,  במידה  המכרזים,  ועדת 

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

למען   בסעיף  ההדחייה.  באמור  אין  ספק,  בכדיסר  אר  זה  הענקת  ולהבטיח  הצעות  להגשת  שיקול  כה 

 עליה חובה כלשהי לנמק את החלטה.בלא שתחול  כרזיםמ די ועדת הזה נתון אך ורק ביהדעת בהקשר 

 

 פסילת הצעות  .26

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

ת אשר הוגשו  ייבת, לפסול הצעואך לא חועדת המכרזים תהא רשאית,    הוראות מכרז זה,

 : ז זה, כמפורט להלןלמכר

יגת, מוטעית או מבוססת על הנחות  מותנית, מסוסרה,  חככל ומדובר בהצעה חלקית,   (1)

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

הווע החלטת  אחרת.  המכרזים  לדועדת  או  להצעה  ביחס  וטעמיה  הצה  עות  מספר 

 וקול.  יירשמו בפרוט

לפי    ים,מוסמכים  המכרז  או יו"ר ועדת  ועדת המכרזים  מובהר כיעל אף האמור לעיל,   (2)

בתקנה   להם  שהוקנו  לסמכויות  בהתאם  הפגם,  המכרזיםלתקנות    20אופי   ,חובת 

את    לתת לתקן  למציע  בהצעתו  פגם אפשרות  סב  שנפל  אם  בעצמה  לתקן  ה ראו 

ו סופר  בטעות  ח  או/שמדובר  בטעות  שנעשתה  מטעמי שבונאית  ולא  לב    תום 

. תיקון כאמור .המכרזים  ועדת  לסיון להשפיע על החלטתה שני  תכסיסנות שיש בהם

 ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ויירשם בפרוטוקול. 

פשר (3) נכסים,  כינוס  פירוק,  רגל,  פשיטת  הליכי  נקיטת  או  והפתיחה  כסה  נגד  דר, 

בית המשפט   ידי  בהחלטה שניתנה עלכאמור לא התבטלו  הליכים  המציע, ובלבד שה 

חלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת שלא ניתן  או בה  במעמד הצדדים,חר קיום דיון  לא

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

 המכרזים.

 המכרז. יע של הוראות מסמכי ת במצומני הפרה מצד המציע ו/או בעל (4)

יע אשר הון המניות של המצניות במציע ו/או ב חזקות של בעלי המשינוי בשיעורי הא (5)

 לשינוי זה.  הזכייה במכרז, אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לפני עאר
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ו (6) עניין"  ]"בעל  במציע  עניין"  "בעל  ו/או  המציע  הורשע  כהגדרת  -אם  "שליטה": 

אל  בחמונחים  נייוו  וק  ותקנותיו[  ערך  שמדרות  לרככל  עד  בתאגיד  זהות ובר  מת 

הכ  בפועל  השולט  האינדיבידואליהמציע   מנהלו  ו/או  בע לבמציע  עמה לי  שיש  בירה 

לאחר   משטרת ישראלמטעם   "המלצת פסילה" בכתבה  קלון וכן אם ובמידה ונתקבל

ופרטיהם המציעים  זהות  אודות  הנתונים  את  האיגוד  מאת  קיבלה  "השזו  לצת  מ. 

ניין בו  על עהמציע ו/או כל ב  שלילית הקושרת את ות דעת  סילה" משמעותה כל חופ

ו/או  בגורמ פשיעה  פשיעה,י  תשס"גכהגדר  ארגוני  פשיעה,  בארגוני  מאבק  בחוק  -תו 

2003 . 

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

נאי הסף פיע על עמידתו בתלול להשל עניין במציע אשר עו בבעאת ו/במציע ו/או בבעל מניו

הש כאמורתתפולצורך  במכרז  ס  ת  )תנאי  במלעיל  להשתתפות  על רז(.  כף  הודעה  מתן  אי 

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

ג .ג כל  וכן  בו  עניין  בעל  ו/או  במציע  בעל מניות  ענוף המציע או  בעל שליטה שלט  ידם או  ל 

יוד לוועדתבהם  מיידית  מ  יע  כל  על  ענייקרה  המכרזים  ניגוד  חשש  של  ו/או  לניגוד נים 

לת ההצעה, על פי שיקול  למכרז זה. אי מתן הודעה כאמור עלול לגרום לפסי  בקשר  םענייני 

 דעתה של ועדת המכרזים.

  יף מידע עם מציע אחר , יחלםד מהאף לא אח  -מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע .ד

 שר למכרז. או בעקיפין ק/ין וי להיות לו במישרגורם אחר אשר עשואו עם 

 חי כביטול המכרז הנו  .27

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

 ציעים לא יהיו זכאיםק, המפכל סהגשת הצעות, לרבות מחמת אי כדאיות כלכלית לאיגוד. למען הסר  

 ל ההליך.כלשהו בגין ביטו לפיצוי

הנו המכרז  ביטול  בעצם  ל אין  מהאיגוד  למנוע  כדי  מכרספרכחי,  אחר שלאחר  ם  בשלב  חלופי  אחר/  ז 

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

 זכות העיון  .28

ציעים  ניות של מהיינה פיתכן שת,  1992-רזים, התשנ"בת המכבק חוהמציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חו

לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש אין  יכ וזכה. משכך, מצהיר המציע,ים לראות את הצעתו במידה אחר
 בכפוף לחוק חובת המכרזים.   ממנו רשות להראות את הצעתו,

באופן  ייחשב  המכרז,  במסגרת  הצעה  יגיש  אשר  מציע  כל  כי  כואוט  מובהר  לכך  מטי  שמסכים  מי 
תיחשףשהצעת פ  ו  כל  על  בפבמלואה,  ומסמכיה,  מרטיה  אחרים,  ני  מוציעים  שיתבקש  ועדת ככל 

הא רשאית להעביר את הצעתו  בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים. ועדת המכרזים תעיון ההמכרזים 
המז כנגד  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  הזוכה  ולמציע  הזוכה,  המציע  של  ו/ומין  המלאה  עדת או 

שר פית בעניין, אאת ההחלטה הסוקבל  מוועדת המכרזים לבאמור כדי לגרוע  כי אין  המכרזים. מובהר  
 כל דין.  שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות על פי תהיה רשאית

לעיין  רשאי  יהא  במכרז  הזוכה  וגם  מלא  באופן  במכרז  המציעים  כל  על  תחול  העיון  זכות  כי    מובהר 
המצעבהצ לת  מבלי  האחרים,  מה יעים  פרגרוע  על  לשמור  סודותחובה  ו/או  או  מסח  טיותם  ריים 

המציעימקצוע של  להחיים  הסמכות  על לם.  של    יט  הצעות  לרבות  המכרז,  במסמכי  העיון  זכות  מתן 
מגישים שלא זכו, נותנה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. הדברים נכונים גם לגבי קביעתה של ועדת  

בדהמכרזי אי  ב ם  מחר  כלשהו  מסמך  קיומגילוי  מקצועי  מת  סוד  של  מבליו  מסחרי.  וע לגר  ו/או 
סגרת זכות העיון מחמת קיומו של סוד מסחרי ו/ו  תו במעלכלול חלק מהציע שיבקש שלא מהאמור, מצ

לגרוע  מ כדי  בכך  ואין  הצורך  במידת  בבקשתו  תדון  המכרזים  וועדת  להצעתו  זו  בקשה  יצרף  קצועי, 
 ו מקצועי. של סוד מסחרי ו/אקיומו  זים להחליט בעצמה עלהמכר תועד מסמכותה של
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מהצעתו, לא יאושר לו עיון באותם    חלקיםבין  יאפשרו ליתר המציעים לעיכמו כן, מציע שביקש שלא  
 המסמכים של המציעים. 

 מובהר כי זכות העיון לזוכה ו/או ליתר המציעים תקום לאחר סיום הליכי המכרז. 
 

 הוראות שונות  .29

רק חלק    נשוא המכרז או  תיםוהשירו  ל העבודותור את כאת הזכות למס  ומר לעצמשו  ןמזמיה .29.1

לבעל ל  מהן  הנראית  בי  וההצעה  בשוככדאית  היא  ובילתר  אם  הזולה   אפילו  ההצעה  איננה 

 . , והכל בכפוף להוראות כל דיןביותר

בלת  קנה מרשאית היא לקבוע כי אינפתחה ועדת המכרזים את תיבת המכרזים כמפורט לעיל,   .29.2

ה,  במידה והמכרז יבוטל עפ"י סעיף ז.  ם בפרוטוקול שיירש  גשו לה,ום הצעה מההצעות שהוש

 . יוחזרו הערבויות למציעים

את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן    ושומר לעצמ  המזמיןספק,    הסר  למען .29.3

ל  ולמוסרן שיראה  כפי  שונות  הצעות  בשביל  ולבעלי  ביותר  אפילו  וככדאי  ה,  ם  עותיהצ אם 

 . אינן הזולות ביותר

לההמכרזועדת   .29.4 רשאית  בחי ים  על  שלי חליט  שני,  כזוכה  מציע  למקרה רת  וזאת  וכו',  שי 

 .הזוכה הראשון, השני וכו' לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא ות עםרהתקששה

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה, בכל עת, משיקוליו הוא.  .29.5

מים  בור שחלקים מסויימציע הסהתאם להוראות הדין.  יון בעחה לההצעה הזוכה תהיה פתו .29.6

ע כאמור ייחשב כמי  . מציזת בהצעתו למכרצועי יציין זאד מסחרי או מקם סובהצעתו מהווי

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

ר  פי שיקול דעתה להתי  ית עלאה רשההחלטה הסופית בעניין מסורה לועדת המכרזים שתהי 

 הוראות כל דין.במסמכים, בכפוף לעיון 

איגוד וכל הזכויות בהם שמורות כוש הרהם הינם  י המכרז על צרופותימובהר בזאת כי מסמכ .29.7

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

 ובין אם לאו. 

 .נצרתת העניינית בעיר י הסמכוורק בבתי המשפט בעל ון אךדז ייכל עניין הנוגע למכר .29.8

בעים מהמכרז, לרבות והנו  םעצמאי את כל ההיבטים הקשוריעל המציע לבדוק בעצמו באופן   .29.9

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

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

ע  וולביצנטי לצורך הגשת ההצעה  כל אחד מאלה, אשר רלוועסקי, ביחס ליצועי תפעולי או  ב

 ול התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז והזמנה זו.  מכל

או  .29.10 מידע שנמסר  כל  או  המכרז  במסמכי  הכלול  מידע  על  מטעמו  מי  ו/או  המציע  הסתמכות 

על  לידיו  או  האיגו  ידי  יימסר  המכרזים  ועדת  מטעמד,  )למי  המכרז  במהלך  ואחריו(  ם  פניו 

מי מטעמם לא ישאו באחריות   ים אוזוד, ועדת המכרלבד, כך שהאיגחריות המציע בה באהינ

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

 ר. עקב הסתמכות של מי מהם על מידע כאמו

חוק, חוק חובת היות, ובין השאר, ראות הדין הרלבנטד עם הוקרוא את מסמכי המכרז יחל שי .29.11

חובתמכ תקנות  וכ  רזים,  ספק, ו"ב,  ימכרזים  הסר  למען  לעת.  מעת  בתוקף  יהיו  שאלו  כפי 

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

 ת בעניין זה. ה עצמאיציע נדרש לקיים בדיקן, המכועל להשפיע על המציעים, 
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הלמע .29.12 במסמן  אין  כי  בזאת  מובהר  ספק,  לגרוסר  או  לשנות  כדי  המכרז  ל  עכי  את או  הגביל 

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

המכ  .29.13 מסמכי  ו/או  למכרז  הנוגעות  והבקשות  ההודעות  צרופותיהן,  כל  על  יההצעות  יו הרז 

 פה העברית בלבד. בש

 
 כה, בר ב 

 
 איגוד ערים כנרת  
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 מסמך ב' 
 

 

 

 פרטי נציג המציע  

 

  .: פלא + ת.ז. / שם חברה + ח.מ שם

  מס' עוסק מורשה במע"מ:

      כתובת למשלוח דואר:

  טלפון: 

     טלפון נייד:

     מס' פקס':

    כתובת דואר אלקטרוני:

  ירת קשר:פרטים נוספים ליצ
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' ך גממס  

 יות כמו הצעת המציע/ כתב

 כבוד ל
 רת איגוד ערים כנ

 
 א.ג.נ., 

 09/2021מס'  פומבי זמכר  –הנדון: כתב הצעה 
 תי נוסף תחרו ךעם הלי
 הצלה ועזרה ראשונה למתן שירותי 

   לרחצה המוכרזים כנרתהבחופי 
 

 _______________ חברה/שותפות/זהות____________ אנו הח"מ ___________________ מס'
 

 יחד  מים ומתחייבים בזה כולנו בים, מסכי__ מצהיר___________________שכתובתנו __________
 

 :דלקמןכוכל אחד מאתנו לחוד, 
 

במכרז למשתתפים  ההוראות  את  בעיון  ראשונה   /202109מס'    פומבי  קראנו  ועזרה  הצלה  שירותי  למתן 

 "(. המכרז כיסממ" –פחיו ) להלן ואת החוזה על כל נסבחופי הכנרת המוכרזים 
מ .1 מסמכי    יםצהירהננו  כל  את  הבנו  ביקרכי  פרטיהם,  על  ביצהמכרז  במקום  הנו  שירותים  וע 

ובחנווה כל  עבודות  ה  את  והנסיבות  ההתנאים  בביצוע  וקשורים  הנובעים  שירותים  ו/או  עבודות 
ה של  וטיבן  כמויות  הגישה,  דרכי  הקרקע,  תנאי  סביבתם,  לרבות  ושירותימהם,  את הם  עבודות, 

  וצאות קיום ים האחרים המשפיעים על תעבודות, וכן את כל הגורמים ושירותה  ם של יטת ביצוע ש
 העבודות. השירותים ונים לביצוען של ח הזמוויותינו, תנאי ולכל התחייב

האמורים  .2 התנאים  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל  האמור  לכל   בהתאם 
ו  ותנאי התשלום, הננ   ותבודוהע  שירותיםבעבור ביצוע ה   והתמורה שתשולם  )לרבות דיני העבודה(

זו בזה    מגישים הצעתנו  ולומתחייבים  נשוא מסמכי  הותים  ושירבצע את הלהוציא לפועל  עבודות 
 . המוצעים להלןהמכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים 

הסופית   .3 הכתובה,  הש  והמוחלטתהצעתנו  הלמתן  וביצוע  במסמכי  ,בודותע ירותים    כמפורט 
ספק,  "ההצעה"()להלן:    להלן  מפורטתרז,  המכ הסר  למען  היההצעה.  ה,  הסופיתנה   צעתנו 

, אך יחד  , בין בכתב ובין אם נאמר בעל פהמכל מין וסוג שהוא  אחר  כוםעל כל סי ת  וברגו  והיחידה
זאת, זה  אין    עם  לבסעיף  לקייםכדי  המכרזים  ועדת  מסמכות  המציעי  גרוע  עם  הזוכים  /םמו"מ 

ע על קיום ו/או להודי  ראות למשתתפיםהצעות והוההזמנה להציע  -למסמך א' 13 סעיףכמפורט ב
 .  מציעיםבין ה ליך תחרותי נוסףה

לנהל מו"מ    כולה או מקצתה, לקבל או לסרב לקבל הצעה זו,    היה חופשיי  מזמיןאנו מסכימים שה .4
ולן ז, כהמכרצל את העבודות נשוא  פלו/או    רותי נוסףו/או לקיים הליך תח  עם המציעים/הזוכים

חלט  והמו  יהבלעד  ו, הכל לפי שיקול דעתון לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לרולמוס  או מקצתן,
ב בתוקפה  כמפורט  תישאר  הצעתנו  במכרז.  למשתתפים  אותנוהוראות  הגשת   ותחייב  ממועד 

, ובכפוף להוראות זה  עים( ימים ממועד)תש  90(, ועד לתום  למסמך א'  19ההצעות )הנקוב בסעיף  
 .ותתוקף ההצעבר הארכת מסמך א' בדל 17עיף ס

 :ןינו מתחייבים בזה כדלקמו הרצעתנאם תחליטו לקבל ה .5

ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעתנו   7על מסמכי החוזה תוך  ום  לחת .5.1

ידכם.   על  כפי שייקבע  זמן אחר,  בתוך פרק  כי  או   לנו  והע הביצו ידוע    ות,ד ועבשירותים 
הביצוע והשגת  ם  ניותמ  , והיקף  אישורים  המזמין,מימוןבהשלמת  ע"י  ייחתם    ,  לא  וכי 

 .מזמיןימון ע"י הגת המשהאישורים וה וזה לפני השלמתח

כפי שיקבע על ידיכם   ,המלא או בהיקף אחר עבודות בהיקפןשירותים והלהתחיל בביצוע ה .5.2

שיי  – העבודה  התחלת  בצו  שיקבע  בהתבמועד  ידכם  על  התנאים שאנתן  לכל    במסמכי ם 
 . מזמיןהמלא של ה וה, הכל לשביעות רצונוזהח

 20



 

ביצוע העבודות, לפי המוקדם    התחלת  או במועד  מועד חתימת החוזה,ב  -להפקיד בידיכם   .5.3
. על ערבות חוזהב  כמפורט  , להנחת דעתכם,  אוטונומית  בנקאית  ביצוע  ערבות  –שביניהם  

 .הטים במסמכי החוזזו יחולו כל התנאים המפור

העבודות, לפי המוקדם  ת ביצוע   מועד התחל החוזה או בימת  ד חתלהפקיד בידיכם במוע .5.4

בהיהם  שבינ ביטוח  פוליסות  המכרזסמל  אםתהעתקי  האישורים     מכי  העתקי  וכן 
 והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי החוזה. 

 

שה .6 לכך  מסכימים  ואנו  לנו  דעתי  מזמין ידוע  שיקול  לפי  רשאי,  והמוחלט,  ו היה  את    הבלעדי  להביא 

 .בהתאם להוראות החוזהים ובתנאקצו החוזה ל

שבהצ .7 התחייבויותינו  לקיום  עכערבות  בזה  מצרפים  הרינו  זו  ברעתנו  במסמכי  בות  כנדרש  נקאית, 

כוחכם באופן בלתי חוזר לממש    ומייפים  'ה  מסמךב  קודתכם בנוסח הרצוף למסמכי המכרזהמכרז, לפ
תראה  ו זו, בלי כל הודעה או הצעתנשבה  ,כולן או מקצתן  ,וים התחייבויותינ ערבות זו, במקרה ולא נקי

ובלתי מסויגור סופי, מראש, בוויתואנו מוותרים בזה מ זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו    על כל  וחלט 
 ערבות הנ"ל.כדי לגבות את ה

  ע ו לית מתאימה לביצהננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכ .8
ובעלי ניסעובדים מקצועיים מיורז, עומדים לרשותנו  המכ  נשוא העבודות  ו  השירותים וכן כל    יוןמנים 

מפורט  זה כעבודות מסוג  ו  שירותים  ביצועל  הדרושיםל דין  תאם להוראות כות בהנוהרישיוצעים  מהא
המכרז על  במסמכי  החתימה  ומאשרים שבעת  מצהירים  והננו  מספקת,  יה  ובכמות  המצב  ה  יהחוזה, 

 הצעה למכרז. שת הת הגלמצב בע לפחות תואם

לנ .9 איידוע  כי  בכווו  מתן  את  לפצל  המזמין  שב ן  נת  ההצלה  בעמדות  החהשירותים  יש  ופי  וכי  איגוד 

האמצ  כל  את  בסעיף  עיםבידינו  כאמור  והנסיון  הידע  ה  8,  את  לספק  מנת  על  בכל  לעיל  שירותים 
   עמדות ההצלה של האיגוד כמפורט במסמכי המכרז.

בזה פמצור .10 ועזרצהשירותי    נוהענקלהם    מעסיקיםרשימת    ת  ראשונלה  מהם  עותקיו  הה   המלצות 
 :כדלקמן

 
 ___________ ______א. _____________        

     

 ב._______________________________        
 

 _________________ ג.______________       
 

הצעתנו   .11 הגשת  נותנים  בעצם  הרינו  הסכמזו,  התתבזה  לכל  במנו  הכלולים  והננו  נאים  המכרז  סמכי 

ויתומוותרי בזה  מסו ם  ובלתי  מוחלט  סופי,  לכל  ר  בקשר  טענה  כל  על  הכלולים    ו/או  יתנאיג  הוראה 
 במסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

ליחיד,    חסנה גםרבים תתיים לרבים ומילים דלעיל בלשון  מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה ג .12
 ידרוש פירוש כזה. כאשר הקשרן

ים למתן שירותים בחופרת המכרז מתייחסת  ים המבוקשים במסג ספית למתן השירותעתנו הכלהלן הצ .13
 :*כדלקמן

 " 13חוף גולן , מול הקטע המכונה "קטע  .2 נברי צי חוף .1

 **חוף צאלון .4 חוף ברניקי .3

 ורסי חוף כ .6 חוף שקמים  .5

 חוף לבנון .8 חוף חוקוק צפון .7

 חוף חלוקים .10 אמנון מפרץחוף  .9

 חוף גופרה  .12 .חוף נפרד לדתיים -ף כינר וח .11

 ף סוסיתאוח .14 חוף דוגה  .13

 חוף צמח  .16 חוף דוגית  .15
 ם . ינויים בתכולת החופים למתן השירותי בצע שלזמין שומר לעצמו את הזכות מה *

  –עבודות אלה    ייסגר החוף עקב הרחבתמובהר כי בחלק מחוף צאלון החלו עבודות פיתוח וככל ש  **

 וזה/זה. ח  במסגרת צלההו שירותי נהרי שבחוף זה לא יינת
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 המכרזי הליך ה  רךלצו ת מנחות בלבדויויות הינן כמהכמויות בכתב הכמוכי  כי ידוע לנו הננו מצהירים .14

בחופיםוכי   השירותים  את  להזמין  רשאי  דעתו    המזמין  שיקול  ןהתשלום  לפי  מתן  הבלעדי  לפי  יהיה 

 מי.  ובדים מטעשל הע  לעונוכחותם בפו תים בפועל ובכפוף להזמנתם והשיר

 

 כתב הכמויות כדלקמן:לן הצעתי הכספית כמופיע בהל .15

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 22



 

 בטבלא(  צעההצעת הקבלן )יש למלא את הה  –  ויותב כמת כ

A B C D E F G 
המחיר   כמות  יח'  תיאור העבודה  

 בש"ח 
לא כולל 

 מע"מ

אחוז  
ההנחה  
 המוצע 

סה"כ 
)מכפלת 
  העמודות( 
F; E; D 

הצלה   1 צינברי,  אחדל  לכעמדת  קי,  ניבר מהחופים: 

אמנ מפרץ  צפון,  חוקוק  דוגית,  שקמים,  דוגה,  ון, 

)קטע כורסי,  (,  13  גולן  לבנון,  חלוקים,  צאלון, 

וצמ סוסיתא  מצילים גופרה,  שני  הכוללת  ח 

'מציל משנה' וכן מגיש    שלפחות אחד מהם בדרגת 

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

הנקובים לתקו  המחירים  הינם  חודשלעיל  של   פה 

 שבתות וחגים. מלא, כולל

 .09:00-19:00בין השעות  מדת ההצלההעבודה בע 

השעה   עד  העמדה  תעבוד  כיפור  יום    14:00בערב 

יינתנו שירותי הצלה.  יים.  בצהר כיפור לא  יום ביום 

העבודה ביום כיפור יקוזז מהעלות החודשית בחודש  

  .הרלוונטי

  יינתנו רק בחלק מהחודש עבור מתן שירותים אשר  

התשו הלם  למספר  יחסי  באופן  לספק  ימים  תמורה 

 . עלופבהם ניתנו השירותים ב

  78,179 44.5 דשוח

 

עמדה בין השעות כנ"ל אך כאשר שעות העבודה ב 2

09:00-18:00 
 70,210 19.5 חודש

  

עמדה בין השעות כנ"ל אך כאשר שעות העבודה ב 3

09:00-17:00 
 61,800 36 חודש

  

הכ 4 כינר  לחוף  הצלה  מצילים עמדת  שלושה  וללת: 

ש  יוכן מג  רגת 'מציל משנה',בד  מהם  דחות אחשלפ

 אנשי צוות(.  4ש( )סה"כ ה ראשונה )חובעזר

ש לתקופה  הינם  לעיל  הנקובים  חודש המחירים  ל 

וימי    אינו כוללמלא אשר   בהגדרתו עבודה בשבתות 

כשבתוןח המוגדרים  בימי חיהמ.  ג  עבודה  כולל  ר 

מ לפני  שעה  עד   חג  וערבי  השבת. שישי  כניסת  ועד 

כיפ יום  ה  בודתע  רו בערב  עד  ההצלה  שעה  עמדת 

בי:0014 י.  לא  כיפור  הצלה.  ום  שירותי  לא ינתנו 

אינה בהם  הימים  בעבור  קיזוזים  עובדת    יבוצעו 

יכלול   המחיר  כאמור.  ההצלה  את    במקורעמדת 

 ים אלה.ת בעבור ימההורדו

 .0091-09:00:בעמדת ההצלה בין השעות   ודההעב 

יינתנו רק בחלק משירותים אעבור מתן     ודש חהשר 

לספק  תש התמורה  יולם  למחבאופן  הימים  סי  ספר 

 ניתנו השירותים בפועל.  בהם

 חודש

 

2.0 

 

89,587 

  

 

 

 23



 

A B C D E F G 

המחיר   כמות  יח'  תיאור העבודה  
 בש"ח 

כולל  לא 

 מע"מ

  וזאח

ההנחה  

 המוצע 

סה"כ 

ת )מכפל

העמודות(  

F; E; D 

עמדה בין  כנ"ל אך כאשר שעות העבודה ב 5

 09:00-18:00השעות 
 80,454 0.6 דשוח

  

עמדה בין  עות העבודה בכאשר ש ךכנ"ל א 6

 09:00-17:00השעות 
 70,040 4.0 חודש

  

שלישיצמ 7 לכל  יל  הצלה  אחד    לעמדת 

צ שקמים,   ינברי,מהחופים:  ברניקי, 

דוגית,   דוגה,  אמנון,  מפרץ  צפון,  חוקוק 

)קטע   חלוקים13גולן  צאלון,  לבנון,  (,   ,

 ח. וצמכורסי, גופרה, סוסיתא 

חול או חול  וםילב לעיל הינו המחירים הנקו

 לרבות יום שישי או ערבי חג.  המועד

ההצלה    ודה העב השעות    ןיב בעמדת 

09:00-19:00 . 

 1,043 182 ם יו

  

 ליום שבת או חג. כנ"ל , אך  8
 1,508 72 יום 

  

עבודה   9 ביום שעת  בערב,  או  בבוקר  נוספת 

ו/או המועד  חול  הצלה    חול  עמדת  של 

ק  ווקשקמים, חברניקי,   נברי,צי   ים:בחופ

פון, מפרץ אמנון, דוגה, דוגית, גולן )קטע צ

גופרה,    סי,כור  ון, חלוקים, לבנון, (, צאל13

וצ מצילים    מחסוסיתא  שני  הכוללת 

מהם אחד  משנה'   שלפחות  'מציל  בדרגת 

)סה"כ  )חובש(  ראשונה  עזרה  מגיש  וכן 

של   דרישת    בזמנים    אנשים(  3צוות  לפי 

 . ןימזמוהנחיית ה

 311 30 שעה

  

 .  שבת /חגביום  ךכנ"ל א 10
 447 30 שעה

  

נוספת  דו עב  שעת 11 בע ה  או   ביוםרב,  בבוקר 

עמדת הצלה בחוף  של    ל המועדחול ו/או חו

שלפחות    כינר מצילים  שלושה  הכוללת 

ו משנה',  'מציל  בדרגת  מהם  מגיש אחד  כן 

אנשי צוות(,    4ה"כ  עזרה ראשונה )חובש( )ס

 נחיית המזמין. ת והזמנים  לפי דרישב

 348 10 שעה
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A B C D E F G 

המחיר   כמות  יח'  תיאור העבודה  
 בש"ח 

ל כוללא 

 מע"מ

אחוז  

ההנחה  

 המוצע 

סה"כ 

)מכפלת 

העמודות(  

F; E; D 

תיגבור לילה של מגיש עזרה ראשונה   12

המו   למשמרת חול  ו/או  חול    עד ביום 

והנחיית   דרישת  לפי  בחופים  לפעילות 

 המזמין. 

 50 2772 שעה

  

ה ראשונה  זרע   שי מג  לתיגבור לילה ש 13

חגבשמרת  למ או  שבת  לפעילות   יום 

 בחופים לפי דרישת והנחיית המזמין. 

 71 2100 עהש

  

העונה" ערהה" 14 לפתיחת  וכל    כות 

הציוד   בהחזרת  הקשורות  הפעולות 

העונה סיום  געה  ההכוללים:    ביום 

המזמין   לצורך  למשרדי  קבלת  בצמח 

ונה וחתימה על ה ראשועזר  ציוד הצלה

  ה רת הציוד לעמדת ההצלהעבפסים,  ט

בעמחושב הציוד  סידור  ההצלה  ף,  דת 

לרבות במרפאה, פרישת מצופים בים,  

העמדה  אזור  כלל  של  תקינות  בדיקת 

וכלוהציו והפעולה   ד  התיאום  עבודות 

לפתיחה המזמין  ימול  ת  נדרשות 

עונת הרחצה כס דרה וזאת נאותה של 

מעמ אחת  כל  ההדעבור  צלה  ות 

קוק צפון,  חו  שקמים,ינברי, ברניקי,  צ

אמנו דוגה,  יכ  ,ן מפרץ  גונר,  לן  דוגית, 

לבנון,  13)קטע   כורסי,  צאלון,   ,)

   וצמח. חלוקים, לבנון, גופרה, סוסיתא

העונה  לפי   -בסיום  הציוד  איסוף 

המזמין למשרדי הנחיות  החזרתו   ,

המזמין או ריכוזו בחופים לפי הנחיות 

,  כותסגירת סו  המזמין, פינוי מצופים,

 ד'. וכשילוט התאמת 

 

 2,200 16 קומפלט 

  

  ( )לא כולל מע"מ העלות ההצע סה"כ 13
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 הערות חשובות 
 

ובפ  .1 השירותים  אשר יו א  טרמתן  כ"א   בע  ש  עפ"י  ישמש  יוצב  האיגוד  בחופי  ההצלה  מדות 

 :םהבאי בחוקים ובתקנותבדין, לרבות, אך לא רק,  ת וההנחיות הקבועות  הדרישו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
נפרדים. המזמיכי  חוף .2 רחצה  חוף עם סידורי  הינו  שומר  נר,  להפעיל א לעצמו אן  הזכות באם    ו ת 

הפעילות בעמדה בחוף כינר בערבי חג וימי שישי    לה בימי שבת או חג.להפעיל את עמדת ההצא  של

   .החג/עד  שעה לפני מועד כניסת השבת הינה 

 כיפור לא יינתנו שירותי הצלה.   ם. ביו14:00ה ד השעצלה ע כיפור תעבוד עמדת הה םוב יבער .3

פיעה בסעיף  למתן השירותים המו  יםופחה לבצע שינויים בתכולת  הזכות    עצמו אתהמזמין שומר ל .4

 לעיל.  12מס' 

וכל הפעולות הקשורות בהחזרת הציוד ביום סיום   כות לפתיחת העונה"ער הה "מובהר בזאת כי   .5

הגעה למשרדי  חת העונה" ייחשבו:  לעניין "הערכות לפתי  .יותומבכתב הכ כסעיף  ותרשומ  העונה

הציוד לעמדת  ועזרה ראשונה וחתימה על טפסים, העברת    קבלת ציוד הצלההמזמין בצמח לצורך  

סי  שבחוף,  לר הצ ר  ודההצלה  ההצלה  בעמדת  בדיקת  יוד  בים,  מצופים  פרישת  במרפאה,  בות 

העמדה אזור  כלל  של  וכל  תקינות  הת  והציוד  ימולוהפעויאום  עבודות  הנדרשות  המזמין    לה 

עונת הרחצה   נאותה של  עבלפתיחת  וזאת  כל אחת מעמכסדרה  ברניקי,  דור  צינברי,  ות ההצלה 

חוקוק אמנון,    שקמים,  מפרץ  דוצפון,  )קטע  ,  הגכינר,  גולן  לבנו(13דוגית,  כורסי,  צאלון,  ן,  , 

, החזרתו ות המזמיןהנחי   ד לפיאיסוף הציו  -ם העונהיובס  וצמח.   חלוקים, לבנון, גופרה, סוסיתא

פינוי מצופים, סגירת סו לפי הנחיות המזמין,  בחופים  ריכוזו  או  , התאמת כותלמשרדי המזמין 

 שילוט וכד'. 

ונה כאמור יום העוס לפתיחת העונה רכותבהע ימי העבודה הקשוריםכל ידוע לו ש ספק מצהיר כיה .6

ציוד עמדה  ,  5בסעיף   על  הגעה למשרדי המזמין  ,  נההעוקראת פתיחת  ות ההצלה לחתימה  כולל 

לפי צי   במועד  על  חתימה  המזמין,  הכוהצה  דוהנחיית  ההצלה  לעמדת  העזרה  לה  ציוד  כל  את  לל 

סר לקבלן ע"י המזמין, לרבות  שר יימוכל א  מכשירי קשר הראשונה, מצופים, חסקה, ציוד כריזה,  

כולל התקנת ציוד ,  צלהואל עמדת הה  ו אל החוףוד בשלמות הקשור בהעברתו ושינועו של הצי  כל

והצבת מצ כסעיף  כל אלה    –ופים  ככל שיידרש  בגינםולישלא  ו  בכתב הכמויות  רדפנרשומים    ם 

בכתב הכמויותאכלשהי  נוספת    תמורה לזו הנקובה  ה אשר  בהצעת המציע, לרבות ההנח  , פרט 

 בכתב הכמויות ע"י המציע. ם כפי שנרשתחול עליה 

 1964ד ת מקומות רחצה, תשכ"דרהסק חו
 

 2016-(תשע"ו ואיסורים במקומות רחצה מוכרזיםת רחצה )סדרים צו הסדרת מקומו
 

כרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר ומו ת רחצה אסוריםומו)מק צו הסדרת מקומות רחצה
 2017 -המלח ובים סוף( )תיקון(, התשע"זהירדן, בים 

 
בנהר  , בים כנרת,וןהתיכ ם ביםורים ומוכרזירחצה אס תקומוצה )מצו הסדרת מקומות רח

 2018 -שע"חקון(, התהירדן, בים המלח ובים סוף( )תי
 

זים בים התיכון, בים כנרת, בנהר כר רחצה אסורים ומו ותומקמצו הסדרת מקומות רחצה )
 2018 -)תיקון(, התשע"ט ובים סוף( הירדן, בים המלח

 2014 - חצה בכנרת(, תשע"דת הר הסדר) נרתחוק עזר לאיגוד ערים כ
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שתשוהסופי  ורההתמ .7 עת  הלם  ל"י  המפורטים  זוה  ספקמזמין  המחירים  עפ"י  תיקבע   יל עלכה, 

ו שיידרשו  הכמויות  ויינת  עוקבייועפ"י  המזמין,  ע"י  ע"י  ויבוצעו  במהלך בפועלהזוכה  הספק  נו   ,

 ביצוע השירותים. 

מדות די, לצמצם או להגדיל את כמות עאיגוד ערים כנרת רשאי, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתו הבלע .8

מציל,    ם עפ"י סוגצלה, בין אם עפ"י כמות כ"א ובין א ת הל עמדכח האדם בכ  תה, את מצבההצל

ולה בהם  א  יןטקלהגדיל  החופים  כמות  והעז ת  ההצלה  שירותי  שינוי  יינתנו  לרבות  הראשונה,  רה 

פוף להוראות מסמכי המכרז,  זהות החופים בהם יינתנו שירותי ההצלה והעזרה הראשונה והכל בכ

 ן. שלהל קה הרלבנטיתיפנים והחקות משרד ההורא

   09:00-17:00ו/או    09:00-19:00ה בכל חופי האיגוד הינן:  עות הפעילות הרגילות בעמדות ההצלש .9

מלבד יום כיפור שבו לא  ואת כל חגי ישראל,    חודש מלא(, העבודה כוללת שבתות   -ימי עבודה    7)

 .   4:001ד השעה ע להרותי הצנתנו שיי. בערב יום הכיפורים ייינתנו שירותי הצלה

 ללים גיבוי לכל עובד שנעדר.כום יריהמח .10

 לעובדים.ה כללכלוגיסטיקה, שינוע ו יםם כוללהמחירי .11

כנדרש לפי  הכל  ,  מוסמכים עם תעודות וחובשים מוסמכי עזרה ראשונהיהיו מצילים    מצילי הים .12

ה צו  הוראות  ובמיוחד  דין  כל  ואיסוהוראות  )סדרים  רחצה  מקומות  במקומסדרת  רחצה רים  ות 

 . 2016-"וכרזים(, תשע ומ

תו  יות לשמור על תקינוחרהא  ך, א"י חוק, יסופק ע"י האיגודכל ציוד ההצלה והעזרה ראשונה, עפ .13

 .תן השירותים תחול על הספק, כמפורט בהסכם ההתקשרותושלמותו במהלך תקופת מ

מורשה    כוונות  מכתב  מצורף .14 מבטח  לבטחומוכמאת  המבטח  מסכים  לפיו  אשר  בישראל  את   ר 

  לרבות )  חוזהל  כנספח ה'  המצורף  הביטוחיהמפורטים בנספח    ביטוחנאי הבהתאם לכל תהמציע  

 ישי(. ן אחריות כלפי צד שליבג יכיסו

כהספק   .15 כל  את  לספק  יוכל  כי  ומתחייב  ביצומצהיר  לשם  והנחוץ  הדרוש  האדם  השירותים  ח  וע 

המכרז במסמכי  האיגוד  המפורטים  של  ההצלה  עמדות  אספקבכל  לרבות  ע,  מצילים  שלל  ת  ל 

הדין, ו  רזכממבלי לגרוע מהוראות מסמכי ה  בשים, איוש עמדות הצלה וכיו"ב.ופקת חם, אס סיווג

 . הספקזה, תהווה הפרה יסודית של החוזה מצידו של  איאי עמידה בתנ

כי    ספקה .16 היתר מכשיר  ימסר  מצהיר  וכי    והחובש  ש המציללשימו  קשר לידיו בין  בעמדת ההצלה 

לתפעל   המכשיר  באחריותו  הנהלים  את  ילפי  ולהודילו    ועברואשר  עליו  לשמור  על  מהמזמין,  ע 

 ן. ימזתקלות במכשיר לנציג המ

מסכים  ספקה .17 בלבד מתו  מצהיר,  משוערים  הינם  דלעיל,  בהצעתו  המפורטים  השירותים  כי  חייב 

ל ההצעה, או חלקה בלבד, עפ"י  לממש את כמין רשאי  בלבד, וכי המז  ספקולצורך שיערוך הצעת ה

דעתו  ש ועפ"יקול  המפהבלעדי  בי  ותבוצעמורט  המכרז  מחירי  סמכי  להיקהתאמת  בהתאם  ף  ם 

 העבודה בפועל.

 ורצון החופשי.  נההבזו ניתנה מתוך  תנוהצע .18

ות המכרז  הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, אלא בכפוף להורא .19

 אמור לעיל. ומדת בתוקפה ומחייבת אותי כמכיו, והיא עומס

 

 ___ _________שם: _____
 

 _ ___ ________________________________________מען: ___ת.ז. / ח. פ. / מס' שותפות  
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 מס' טל'______________ מס' טל' נייד_______________מס' פקס' __________________ 
 

 ________  ____________דאר אלקטרוני 
 בכבוד  רב,                                                                                                  

 
______ ____ ______       ____ ___ _________ 

 חתימות )וחותמת(            תאריך         
 

 

 

 אישור 

 

______________ עו"ד/רו"ח  הח"מ  _____אני  מרח'  ה"ה    _____________  כי  בזה  מאשר 

ת.ז.___________________ מו__________  _____,  את  __________,  לייצג  המציע  סמכים 

 . ציעם מחייבות את המיהות מי______   וחת_________

 
 חותמת+ חתימה ______________    תאריך _______________  
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 מסמך ד' 

 
 

 . מבוטל

 29



 

 מסמך ה' 
 עה ת המכרז/ ההצ נוסח ערבו

 
 תאריך ___________         

          לכבוד 
   ת ערים כנרוד  איג

 

 א.ג.נ., 

 ___________ הנדון: ערבות בנקאית מס': __

 

בקשת   . 1 פי  )לה______________על  כל המבקש"   לן:__*  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים  אנו   ,)"

דרישתכם, עד לסכום של   לפי  )להלן:  ף שאל  וחמישים  תארבע מאו)  ₪  450,000סכום  קלים חדשים( 

יקראו  התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ילפי    הצמדה למדד  פרשיוספת ה"(, בתסכום הקרן"

הפרש בתוספת  הקרן  "צמהה  יסכום  יחד:  הדה  המבקש  ותערב סכום  של  לעמידתו  בקשר   )"

בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות/ מ    -09-2021כרז מס'  בהתחייבויותיו הכלולות 

 צה.מוכרזים לרחפי הכנרת השירותי הצלה ועזרה ראשונה בחולמתן 

 

פיר  -"המדד" כולל  לצרכן,  המחירים  המדד  ידי  על  המתפרסם  וירקות,  מרכזית  ה  כהשלות 

 חקר כלכלי; ולמקה לסטטיסטי

 

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

 : _____ נקודות; ת זה, דהיינוכתב ערבו

 

ולא פחות מאשר התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה,    ינה לפחרונורסם לאהמדד שפ  "שהמדד החד "

 נקודות; __ א פחות מאשר ___ל נויימדד הבסיס, דה

 

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

כום יס בסדש למדד הבסין המדד הח " סכום השווה למכפלת ההפרש שבמדדהצמדה להפרשי ההיו "י

 בסיס. רן המחולק למדד הקה

 

מתחאנ . 2 דרו  לפי  לכם,  לשלם  בכתב,  ם  תכשיייבים  דרישה,  סכוכל  הראשונה,  באותה  יצויין  אשר  ם 

מקרה ובכל  מיידי  מתום    באופן  יאוחר  דריש  7לא  קבלת  ממועד  ימים  במשרדנו,)שבעה(  לפי    תכם 

 ___. __________הבאה: ___________________ כתובתנו

 

שיעורין, וכי  ל יההתם מכוח כתב ערבות זה, יכול שר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלו ען הסלמ . 3

ישלוהת לא  ם  זה,  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור,  לדרישתכם  בהתאם  תבצע 

 בות.יעלה על סכום הער

 

תחול עליכם    זה לא בכלל  וטונומית, ומותנית/ א  לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי   תנו כלפיכםהתחייבו . 4

לדרוש תחילה    או  כם,כלשהו את דרישתפן  באו  לבסס או להוכיחלנמק/ לפרט/    כלשהי להבהיר/חובה  

 את התשלום מאת המבקש. 

 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. . 5
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  וארך תוקפו , אלא אם ה26.3.22ויעמוד בתוקפו עד ליום    27.12.21  ביוםלתוקפו  כתב ערבות זה ייכנס   . 6

 ף כאמור.ה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוק בהודעהנ"ל 

 

 

 בכבוד רב, 

 

      __________________________________ 
 ( חתימה  מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם   

 
 

_________________ ___________________ 
 יק של המציע דו שמו המלא והמ* יש לנקוב ב
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 מסמך ו' 
 
 
 

 ינים ד עניהיעדר ניגו  הצהרה בדבר
 

  

 

 
 מן: אני הח"מ, מצהיר בזאת כדלק

מכרז פומבי מס' ות לבין השירותים המבוקשים במסגרת  רחות והאהעסקי  ייותיילו פע  אין ניגוד עניינים בין

   .לרחצהזרה ראשונה בחופי הכנרת המוכרזים למתן שירותי הצלה וע  09-2021

 יגוד.לא דיתמיודיע על כך א עניינים ש לניגודבכל מקרה שבו יתעורר חש

יינים בפועל, אודיע  ענ ד  ניגו  ם או מצב שליני עניעורר או יתגלה חשש לניגוד  אם במהלך ביצוע השירותים ית 

 ד לאיגוד ואפעל פי הנחיותיו. על כך מי

 

 

 

 

_______________         ____  

 חתימה      
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 ז' מסמך 
 

 1976 -ויים, התשל"לפי חוק עסקאות גופים ציבור יםתצהיר
 

 
 זרים ושכר מינימום היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים בדברהיר  צת .1

 
_ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ________ ______ __ ת.ז._____________ ח"מאני ה

 בזה כדלקמן:  ועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/האהיה צפוי לעונשים הקב
 

"( המבקש להתקשר המציעהלן:  "לציע )וא המ________ שה__________הנני נותן תצהיר זה בשם _
רשות  ם  ע  / כנרת  ערים  בהסכם  וז  ניקאיגוד  שיכנרת  הצלמתן  הכנררותי  בחופי  ראשונה  ועזרה  ת  לה 

לתת תצהיר זה    אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  .09-2021מכרז פומבי מס'  המוכרזים לרחצה במסגרת  
 בשם המציע.  

 
  1976-ים התשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריהזיקל  בעל המונח "משמעותו ש  בתצהירי זה,

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני  יבורייםות גופים צאקעסק  וח)להלן:  "
 מבין/ה אותו. 

המונח    משמעותו חו  –  "עבירה"של  לפי  )עבירה  זרים  עובדים  והק  כדין  שלא  העסקה  בטחת איסור 
ה  תנאים חוק    1991-תשנ"אהוגנים(,  לפי  התשמ"זאו  מינימום  עסק1987-שכר  ולעניין  לקב,  לת  אות 

כהגדרתו  שיר ל  2בסעיף  ות  התשע"בלחוק  העבודה,  דיני  של  האכיפה  על 2011-הגברת  עבירה  גם   ,
 ק.המנויות בתוספת השלישית לאותו חו  הוראות החיקוקים

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 

 ה( המתאימ במשבצת Xן )סמ

 הצעות ת ה הגשלמועד האחרון לעבירות עד    ביותר משתי  לא הורשעוזיקה אליו    ובעלציע  מה
")להלן בהתקשרות  שהלהג  מועד:  המציע  מטעם  בחופי "(  ראשונה  ועזרה  הצלה  שירותי  למתן 

וז  איגוד ערים כנרת/ רשות ניקעבור    09/2021זים לרחצה במסגרת מכרז פומבי מס'  הכנרת המוכר
 .כנרת

 בעלמה דין  הורשעו  אליו  זיקה  ציע או  עב  בפסק  לפחות   וחלפה שנה אחתירות  ביותר משתי 
 ההגשה. למועד  ונה ועדהרשעה האחרהעד ממו

   לפחות    חלפה שנה אחתולא  ביותר משתי עבירות   בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 גשה. האחרונה ועד למועד ההממועד ההרשעה 

 

 .  ל אמתדלעי תוכן תצהירין חתימתי וזה שמי, להל

 

 ____________________        ____________________         ___________________ _ 

 חתימה וחותמת         שם                                תאריך 

 

 ן אישור עורך הדי
 

במשרדי    יפיע/ה בפנ______ הו_, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______אני הח"מ ____________________ 
תה עצמו/ה  הה/שזי__ מר/גב' ______________  ___________ בישוב/עיר __________ב _ברחו  אשר

מת וכי  _________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א.ז. ___ל ידי תע
 . תצהיר דלעילעל הבפני  חתם/ה הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 
 

 _________________           _______ ____________               _______________ ____ 
 חתימה וחותמת              ן מספר רישיו            ך ריתא
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 בדים עם מוגבלות תצהיר בדבר בעסקת עו  .2

 

 ______ הח"מ  _____אני  ת.ז.  שהוזהרת____  לאחר  ל__________  עלי  כי  האמתי  את  וכי   ומר 

 ן:לקמבזה כד  א אעשה כן, מצהיר/ההקבועים בחוק אם ל פוי לעונשיםצאהיה 

 
נותן   זהנני  בתצהיר  ערים    איגודהגוף המבקש להתקשר עם    שם ___________________ שהואה 

 הגוף.  י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם יר/ה כי הננ"(. אני מצההגוף)להלן: " קוז כנרתכנרת/ רשות ני

 
 ה(: ימהמתא במשבצת X מן)ס

  יע. על המצ לא חלות 1998ח שנ"יות לאנשים עם מוגבלות, התלחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף 

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

 מקיים אותן.   

 

נדרש    חלות על המציע  8199ח  בלות, התשנ"שים עם מוגלחוק שוויון זכויות לאנ  9ות סעיף  שהורא  )במקרה

 : המתאימה(במשבצת  xלסמן 

 עובדים.  100-ת מהמציע מעסיק פחו 

 עובדים או יותר.  100סיק ציע מעמה 

 

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

    ותים והשירדה והרווחה  משרד העבו  מכרז יפנה למנהל הכללי שלכי ככל שיזכה בהמציע מתחייב

לשםה שוויון 9 סעיף לפי יוחובות יישום בחינת חברתיים  עם  תוויזכ לחוק  ת,  מוגבלו  לאנשים 

 .ליישומן  בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה   ,1998 "חהתשנ

 בע התחייב  העבהמציע  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  החברתיים בר  והשירותים  והרווחה  ודה 

,  1998בלות, התשנ"ח  זכויות לאנשים עם מוג לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום   נתשם בחיל

)במקרה שהמציע התחייב בעבר    פעל ליישומןחובותיו  ליישום  הנחיות  ר ואם קיבל  אמוה כוא פנה

 (. ו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זולבצע פנייה זו ונעשתה עמ

 

שרד העבודה הרווחה  מי של הכלל קה זו למנהל מסר לפי פסהמציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר ש

 קשרות.ההתעד ימים ממו 30, בתוך חברתייםרותים הוהשי

 

 ן הדי עורךור איש

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

ה  /______ שזיהה/תה עצמוגב' _____________ בישוב/עיר ____________ מר/אשר ברחוב _______

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

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

      

_____ _______________       __________ __________         _____________ _______ 

 מהחתי            חותמת ומספר רישיון                                תאריך 
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 מסמך ח' -  החוזה ונספחיו 

      

      

 ופי הכנרת  למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחדרישות  "   1אנספח "  •

 בהת ההצלה והציוד שיש  דרישות עמד "  2נספח "א •

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע  "  ב"  נספח •

 רשימת חוקי העבודה  "   גנספח " •

 שיפוי ייבות לכתב התח "  דנספח "  •

 אישור קיום ביטוחים   נספח "ה"   •
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 2120-09 'מס פומבימכרז לחוזה  -ח' מסמך 

 עם הליך תחרותי נוסף 

   כנרתהבחופי  הצלה ועזרה ראשונהתי שירולמתן 

   כרזים לרחצההמו

 2022לחודש ______ ______ביום  ______נערך ונחתם בש

 

 וריאיגוד ערים כנרת תאגיד סטאטוט  ין ב
 מכבי אש בית

  עמק הירדן 15132צמח ד.נ 
 ("האיגוד"  או "המזמין" )להלן:

 -דצד אח מ-

 _______________ ___   לבין 

________________ ____ 

 ( " הספק" להלן:)

 - מצד שני-

 

רותי ההצלה והעזרה הראשונה בחופי הכנרת המוכרזים לרחצה  את שי  החליט להוציא  והמזמין        הואיל:
אחריות ברניקי,צי:  ושבתחום  מפר   נברי,  צפון,  חוקוק  דשקמים,  דוגה,  כינר,  אמנון,  וגית,  ץ 

כורסי, צאלון,  חל  גולן,  גופרהלבנון,  וצמ  וקים,  " להל)  חסוסיתא  חוץ      ("החופיםן  למיקור 
הצלה ועזרה  למתן שירותי  הליך תחרותי נוסף    עם  09/2021מס'    פומבימכרז    פרסם  ךצורך כ ול

  ("המכרז")להלן:  צהלרח המוכרזים תכנרהבחופי  ראשונה

   2008 -, תשס"חכנרתהבחופי  והמזמין הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח חוק הסדרת הטיפול והואיל: 
בחופ  להסדיר  (, "החוק"  :)להלן הטיפול  עפ"י  בראייה  תכנרהי  את  ואחידה  ת  וראוה  כוללת 
 . החוק

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

היד בעל  הינו  היכולוכן  הניסיון,  והמשאביםע,  גיולמיו   ת  הכשרהסן,  של   ופיקוח  השמה  ,, 
למתן  יליםמצה הנדרשים  הראשונה  העזרה  ושירותי    ומגישי  הצלה  ראשונה,  העזרה  השירותי 

בחואש ויתבצעו  למזמין  יינתנו  מהם,  ,המוכרזים   כנרתהפי  ר  איזה  בתחום   או  הנמצאים 
כ בהסכם זההאיגוד,  כמפורט  והכל  בחוק,  בלתי  וביתר מסמכי המכר  מפורט  נפרד ז המהווים 

  ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(,   ת רחצה )סדריםקומומ  ימנו, והכל בכפוף לצו הסדרתה
וכן עפ"י צו הסדרת מקומות רחצה )מצילים,  ( ת מקומות רחצה""צו הסדר)להלן:   2016-תשע"ו

מכוח ס'  (, הנגזרים צילים""צו המ )להלן:  1965 -אשונה( תשכ"ודרנים, פקחים ומגישי עזרה רס
של    בידיוכאשר    ,חקיקה הרלבנטית"(ה ן:"הל)ל  1964מקומות רחצה, תשכ"ד  הסדרת  לחוק    4

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

ג'  –  בהצעת המציעעפ"י הנוסח המפורט    הגיש הצעה במסגרת המכרז  והספק והואיל:  לחוברת   מסמך 
והסכים לקבל    ,  נשוא המכרז  ודותעב( וזכה בביצוע השירותים וה"הספקת  "הצע)להלן:  מכרזה

וכי    ת בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו על עצמו לתת השירותים ולבצע את השירותים והעבודו
הצע תוקנה  שבו  תחרותי  הליך  המכרז  במסגרת  באופן  תו  ככל שהתקיים  תוקנה  אם  אף  ו/או 

 זה זה. בים לצורך חותוקנת הם המחייצעה המהרי שהמחירים בה -ב עם המזמין יטיהמ אחר
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ברמת ת השירותים  מעוניין להעניק א  והספק,  הספק את הצעת    מהספקבל  קהמזמין מעוניין לו הואיל: ו
 ; הולמת את דרישות המזמיןמומחיות ומיומנות גבוהה, אשר 

לפיו  והצדדי : והואיל בהסכם  להתקשר  מעוניינים  ל   כספק,  הספקתן  יים  לוא  מאת    מזמיןעצמאי, 
 וביתר מסמכי המכרז.ם כמפורט בהסכם זה ובתנאי, הכל באופן הנדרשים ירותיםהש

בתנ והואיל:  מותנה  זה  הסכם  של  עבור ותוקפו  ותקצוב  מימון  קבלת  שהוא  מפסיק   / מתלה  אי 
קצוב כולו הת  ו חלק מהן וכי במידה והמימון ו/אועבודות נשוא ההסכם, כולן ו/אשירותים והה

ו/או טענה ו/או דרישה כלפי  תביעה  כל    לספקהיה  , אזי לא תזמיןמברו לאו חלק ממנו, לא יוע
 בגין כך.  המזמין

 הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין 

 מבוא, הצהרות, נספחים וכותרות  .1

 -ים  תתפהזמנה להציע הצעות והוראות למשך ה וכן כל תנאי מסממבוא להסכם זה ונספחיו  ה .1.1
 תנאיו. כיתר  מנו ומחייביםק בלתי נפרד היוים חלמהו -של מכרז זה, מסמך א'

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

 
 הגדרות  .2

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

שיר  2021-09מס'    פומבי  רזמכ "המכרז"  ראשונהצותי  למתן  ועזרה  בחופי   הלה 
 . רזים לרחצההמוכ תכנרה

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

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

של   "העובדים"  ידו,/ו  הספקעובדיו  על  המועסקים  ו/או  שליחיו   ספקי בות  לר  או 
 . הספקמשנה מטעם 

האיגוד"שביים  הציבורכנרת  החופי   "החופים" או  ר"ת"הא ברניקי,שקמים,   ,"תחום  צינברי, 

גולן, צאלון, כורסי, לבנון,  וגית,  ד   ץ אמנון, כינר, דוגה,חוקוק צפון, מפר
גופרהחל וצמח  וקים,  כאשר  סוסיתא  בחלק    ,  כי  צאלון מובהר  מחוף 

רי ה  –לה  עבודות א  ייסגר החוף עקב הרחבתל שהחלו עבודות פיתוח וככ
 במסגרת חוזה/זה. ההצלתי שבחוף זה לא יינתנו שירו

 

באתר או "הנופשים" "אורחי האתר" המתרחצים  לרבוציבור  מתקני  ,  משתמשי  רגל,  הולכי  ת 
 בזה.  האתר, כל מי ששוהה בתחום האתר וכיוצא

ג הסוכות וחוה"מ סוכות,  חג הפסח וחוה"מ פסח, חכגון:  חגים  ו  שבתות שבת  /"חג"
השבועו יוםחג  בע  ת,  ל"ג  השנה,  ראש  החגים  כ  .ומרהעצמאות,  כן,  מו 

 פיטר ועיד אל אדחה. -המוסלמיים עיד אל

ל " המדד" המחירים  המרכזית מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  צרכן 
 .מוד רשמי אחר שיבוא במקולסטטיסטיקה  או כל מד

                      :פרד מחוזה זהמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נהמס .3

 ועזרה ראשונה בחופי הכנרת   י הצלהדרישות למתן שירות    "1אח "נספ •

 ול בה דרישות עמדת ההצלה והציוד שיש לכל   "2אנספח " •

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע   "בנספח " •

 י העבודה רשימת חוק   "גנספח " •

 בות לשיפוי התחייב כת   "דנספח " •
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   קיום ביטוחיםאישור   "הנספח " •

 
המפורט המסמכים  לעיכל  יים  המכרז,  מסמכי  כל  לרבות  לל,  הקיצור  כונו  ולשם  "מסמכי  הלן 

 החוזה" ו/או "מסמכי המכרז". 

 ספק ההצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: ספקה

חוקית,  בישראל, וכי אין כל מניעה,  כדין עלהמאוגד ופו עוסק מורשהשותפות//חברה ו ניכי ה .4.1
 על פיו.  ובויותיביצוע התחיילמין בהסכם זה ועם המז והתקשרותלחוזית או אחרת, 

הדרושים לצורך ניהול  כל הרשיונות וההיתרים ויהיו לו במהלך תקופת ההסכם את כי יש לו  .4.2
להוראות כל  התאם  ב  א מתחייב לנהל את עסקווכי הו,  עסקו וביצוע השירותים על פי כל דין

 .דין

  קיים   ,צרכיו מספר פעמיםואת  אתר  ה  , בדק אתוואת סביבת  אתרומכיר את הכי הוא ראה   .4.3
הוא  כל פרט שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים והיטב  ובחן  ת עם הנהלת המזמין  פגישו

ומתחייב התחייב  ,מצהיר  כל  ואת  השירותים  את  לבצע  יכול  הוא  זה  כי  שבהסכם  ויותיו 
יש טרם הגרשות, משפטיות, תכנוניות ואחרות בוכן ביצע את כל הבדיקות הנד .הבוהג  ברמה

ובטרם למכרז  מועמדותו  ע  את  מניעה חתם  כל  אין  כי  מאשר  הוא  ובהתאם  זה  הסכם  ל 
 מטעמו למתן השירותים. 

ם זה ברורים הנדרשים ממנו על פי הסכ ( היקפם ותדירותם)לרבות ביצוע השירותים  כי אופן .4.4
 . מזמיןת ולשביעות רצון הלבצעם במירב הקפדנות והיעילוחייב מתלו, והוא 

ב .4.5 הוא  ומכי  שירותיםקיא  וביצוע  בניהול  עומד  מעין    נוסה  וכי  בזאת,  המתבקשים  אלה 
הכישורים,   הניסיון,  הידע,  האדם,  כוח  את  לרשותו  ליתן  והיכולת  הציוד  האמצעים, 

לא בהתאם  עליהם,  ולפקח  והשירותים  ובנספחיו,  בהסכם  רצון  זאת    כלמור  לשביעות 
ובהתאםהמזמין ו  ,  המיוחדים,  דב לצרכיו  כל  יעשה  לשם ר, שמוכי  עושה  היה  מעולה  מחה 

   תים בהתאם להוראות הסכם זה.השירו מתן

היכולת   .4.6 את  לו  יש  יעמידכי  והוא  כמ  להעמיד  מתן את  לצורך  הנדרשת  העובדים  ות 
כמפורט   והכלהשירותים  החוזה  המלאה    במסמכי  רצונו  הצעת  וכי    יןהמזמ  שללשביעות 

ראות המכרז[ ישמש כבסיס  אם להו]לרבות כל תיקון שייערך בו בהת  ותכתב הכמויהמציע/
התלחי השירותים  מורה  שוב  מתן  לפי  בגין  שיהיו  בלבד  בפועל  העבודה  להיקפי  בהתאם 

 המזמין מעת לעת. קביעת 

זכייה  את ה  צלשיקול דעתו הבלעדי, לפכי המזמין רשאי, עפ"י    לכך  מצהיר ומסכיםכי הוא   .4.7
 או תביעות ו/או דרישות ו/או יות ו/וכי אין לו ולא יהיו לו כל התנגדובמכרז בין מספר זוכים  

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

 טלמבו .4.8

באופן   ודעת המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים, הוא יפעלכי עם קבלת ה .4.9
ד למילוי  מילא  רימיידי  לא  המזמין.  דריש  הספקשות  רצונאת  לשביעות  המזמין  ו/או  ,  וות 

י המזמין, מבלי  רשאצורך ביצוע השירותים, בדים לו/או העו הספקשל אי הופעת  ל מקרהבכ
ולשלם להם מתוך   ביצוע השירותיםלאחרים    ספקיםק  לכל סעד אחר, להעסי  ולגרוע מזכות

או  /ת הסכום, אשר שילם לאותם עובדים וא  הספקו/או לגבות מן    פקלסהתמורה המגיעה  
ל  . ספקים מתחייב  מצידו  השירו  לספק הודיע  המזמין  במתן  תקלה  כל  עלעל  ידי  -תים 

 עות רצון מהשירותים של העובדים. העובדים ו/או אי שבי

כי  ספקה .4.10 אשר   מתחייב,  צפוי,  לא  או  חמור  או  חריג  מאורע  כל  על  למזמין  בכתב  ידווח 
  כל פגיעה ו/או נזק לאורחי  ו עיסוקו, ובכלל זה ידווח בכתב עלא/תרחש במסגרת פעילותו וי
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 -מ  יאוחר  ר התרחשותו, ובכל מקרה לאיד לאח, לעובדי המזמין, מי לאתר,  ולעובדי,  האתר
 שעות ממועד האירוע הרלוונטי.  24

, אתרגים בוהעבודה הנהו  , הבטיחותההוראות בדבר סדרי המשמעתחה את עובדיו, שינכי   .4.11
 . ם תונאותה, תחייבנה א עהובכללם, הופ

ץ, בכבוד ובדרך אר  האתרבתחום    הנמצא   ולכל אדם  האתר יו יתנהגו אל אורחי  ועובד  ספקה .4.12
, האתר  ימנעו מהטרדת אורחייק שירות טוב נוהג ובכלל זה  ך שנותן שירות סביר המעניכדר 

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

י  ספקה .4.13 ליועובדיו  על  המנהלהוראות  שמעו  שהוסמך  מי  ובי-ו/או  להוראותיהם דו,  ייחוד 
כל התנבנושאי  הופעה,  לי  לבוש,  להימנע ת  בטיחוהגות,  או  לבצע  שעליהם  פעולות,  ולעניין 

י  .מלעשות השירותים  ביצוע  עם  בקשר  לספק  המזמין  של  וההוראות  ההנחיות  מסרו  כל 
ע"י המנה ו/או  ל  במישרין  יהיל לספק  ה האחראי הבלעדי להעביר את  נציגו באתר, והספק 

 ראות המתאימות לעובדיו. ת וההוההנחיו

ההימצא  כי .4.14 במקו  ספקות  עובדיו  לא  ו/או  השירותים,  ביצוע  לצורך  השירותים,  ביצוע  ם 
התתפ לידי  באותו מקום  כשלעצמה כמסירת החזקה  ומושתק    יהיה מנוע  ספק, והספקרש 

  וע השירותים לצורך ביצוע השירותים או עובדיו במקום ביצ  ספקדי הצבת הי  מלטעון, כי על
 ק הימנו.בכל חלהחזקה באותו מקום או  ספקל נמסרה

בכלל .4.15 לפגוע  בסעיף  מבלי  האמור  הז  4יות  יפגע  לא  בציודאתרב  ספקה,  ו/או  ,  במתקניו,  ו, 
ם קיבל לשם  א  עיסוקיו ואם בכלל, אלאאם לצורך    טחיו ולא יעשה בכל אלה כל שינוי,במש

   ן המזמין.כך הסכמה בכתב ומראש מ

בעונת   ך ביצוע השירותיםד לצורכל הציור ע"י המזמין  לספק ח יימסמידי שנה, לפני חג הפס .4.16
בפתחה אשר  לתקופת  ו  רחצה  לו  עונתיתיושאל  ההשאלה"הלן:  )ל  השאלה  (,  "תקופת 

תקן כל פגם ונזק  ל  ות הציוד, ויהיה אחראיובתקופה זו הספק יהיה אחראי לשלמות ותקינ 
ולה לציוד,  בסיושיגרם  בציוד.  חוסר  כל  כלשלים  מלוא    רחצה  עונת    מה של  יוחזר למזמין 

העולספק  יתן  יוד שנהצ חוסרים.    נה שהסתיימהההשאלה למשך  וללא  כשהוא שלם, תקין 
 כל אובדן   ים, , בקשר עם מתן השירותועובדיו מתחייבים למנוע   ספקה  לגרוע מהאמור,מבלי  

ד  או ציווא, לרבות מניעת חוסרים של רכוש /נזק מכל מין וסוג שה  /  בלאי  /   קלהת  /   חוסר   /
 אתר. נמצא בו/או חומרים ו/או מלאי, ה

אי/נזק מכל מין  על כל אובדן/חוסר/ תקלה/בל  ע באופן מיידי למזמיןייב כי יודימתח  ספקה .4.17
, הנמצאים  תובקשר עם עבודאו מלאי,  ו/  וסוג שהוא שנגרם לרכוש ו/או ציוד ו/או חומרים 

 באתר.

האתר וינחה את חרים בשטחי  יסוק אוע לו שאסורה עליו כל פעילות או עמצהיר כי יד  הספק .4.18

ופי  לא, בהתאם ועל פי תנאי המכרז זה  הסכםפי  ת לו על, פרט לפעילות המותרבהתאםובדיו ע

  השירותים המסופקים למזמין.

וראותיהם של כל חוק, תקנה, ה  מטעמו ימלאו ויבצעו אתמתחייב, כי הוא וכל הבאים    הספק .4.19

עזר בקשר  צו או   נלעבודות באתרחוק  כפי  ב מתחיי  הקבלןו/או תוקפם, מעת לעת.  תינתם  , 

ל מטעמו  הבאים  וכל  דבשהוא  כל  אליו  בקשר  או  ממנו  חלק  בכל  או  בחוף  יעשו  העלול א  ר 

לציבור נוחות  אי  או  נזק  לגרום  או  מטרד  או  מפגע  הו/  להוות  בעלי  או  ליישובים  קים עסאו 

 .הסמוכים לחוף
 

ינפיק  תו במכיום מיום ההודעה על זכיי  30י תוך  מתחייב כ  ספקה .4.20 מצילים העובדים  לרז, 
באופ  תחתיו המצויידת  הצלה  יםבעמדת  לדין  נוע  בהתאם  ים,  באופנוע  נהיגה  רישיון   ,
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הבי מציל    ספקשראל.  יעסיק  לא  כי  ים  מתחייב  אופנוע  עם  אבעמדת  ברשות    םאלא,  יש 
   .ליון נהיגה באופנוע ים, כמפורט לעיישאותו מציל ר

 
המשנה    4סעיף   סעיפי  על  הילעיל  ו/אשבו  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הפרת נו  הוראה    ו 

 פרה יסודית של ההסכם.מהוראותיו תהווה ה

 שירותיםה .5

את שירותי ההצלה והעזרה הראשונה על פי הוראות הסכם   למזמין  יקלהענמתחייב    ספקה .5.1
להורא  ונספחיו  זה דין  ותובכפוף  המזמוכפי  ,  כל  ידי  על  וזאת  שידרשו  לעת,  מעת  באופן  ין 

 . מיידי

ע   ירותיםהש .5.2 מלא  פעולה  בשיתוף  ב  מלואם  יבוצעו  המצויים  למנוע  -לע  אתרהגורמים  מנת 
 למהלך העבודה התקין בו. הפרעות 

בשבועשירוה .5.3 ימים  יבוצעו שבעה  התים  לצרכי  בכפוף  לצרכים  ו  מזמין,  המיוחדים בהתאם 
 . ת האתרתפוסבונות השנה ועבאתר בהתחשב ב

ו/או  ם זה בהתאם ובכפוף לכל דין  פי הסכ ייב לבצע את השירותים הנדרשים על  הספק מתח .5.4
מחייבים, נ הוראו  והל  השירותים, וכפי  ביצוע  במהלך  לעת  מעת  שיעודכנו  הדין  רבות ל  ת 

הסדרת מקומות רחצה    צו,  1964חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד  ובמיוחד הוראות חוק  
מוכרזיםדר)ס רחצה  במקומות  ואיסורים  תשע"וים  הסדרת  ,2016-(,  צו  עפ"י  ת  מקומו  וכן 

 . 1965 -גישי עזרה ראשונה( תשכ"וחים ומרחצה )מצילים, סדרנים, פק

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

מהי  זכא  מזמיןה .5.6 דעתו  ספק לדרוש  שיקול  לפי  והמוחלט,  בכתב,  להחלפתו    הבלעדי  לגרום 
במקרה  .  ות דרישתלנמק א  ו, מבלי שיהא עליבד אחרבעו  ספקשל מי מעובדיו של ה  מיידיתה

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

זכו/או   יהיו  לא  אחר  אדם  לככל  מהאים  שיפוי  או  פיצוי  כלב  מזמיןל  הפסד   גין  ו/או  נזק 
 מזמין.  האמורה של ה והם, אם יגרמו, עקב דרישתשיגרמו ל

מעת לעת על   תבבכ  אם וככל שיידרשו לכךמתחייב, כי עובדיו יעבדו שעות נוספות,    קספה .5.7
צי  ם קיבובלות הקבועות על פי דין ו/או בהסכ, ובכפוף למג בלבד  המזמין  מוסמך שלג  נצי  ידי

 החל על העובדים. 

 ו/או מי שהוסמך על ידו.  המנהל השירותים בתאום מלא עם צע אתבי ספקה .5.8

 ספק עובדי ה .6

 היר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:מצ ספקה

במישרין ו/או בעקיפין מהעסקתם   ותישא בכל העלויות הנובע כי העובדים יועסקו על ידו, והוא   .6.1
הבמ העלויות  בכל  לרבות  השירותים,  ם  העובדישל    והצבתם  הכשרתם,  בגיוסם  קשורותתן 

 למתן השירותים. 

הוא .6.2 הכשר  כי  לגיוס,  הבלעדי  האחראי  הצבהיהיה  הדרכ ה,  העובדים כלל  והנחיית    פיקוח  ,ה, 
והדרכות מתאימ  מטעמו שיספקו את השירותים, לרבות מתן כל החידושים,    בדבר  ותהנחיות 

ה  מובהר כי הספק יהי  שירותים.ממתן הההוראות המתחייבות  התקנות ווקים,  החיקהנוהלים,  
ור, מבלי לגרוע מהאמ חלוקתם והצבתם באתרים השונים., םמשמרות העובדי שיבוץאי להאחר

  פת מטעמו יחזיקו בכל תקו  הספק יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל נותני השירותים
האישו ההיתרים,  בכל  השירותים  מתמתן  לצורך  הנדרשים  והרישיונות  השיררים,  ותים,  ן 

 בהתאם לכל דין.
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הדרכות אוריינטציה ואיכות    אתרת מתן השירותים בטרם התחלע"י הספק  יעבור  עובד    כלכי   .6.3
ל באתר, בהתאם  וכן הדרכות נוספות מעת לעת כמקוב  באותה עת  אתרללת בהתאם לנהוג בכו

 . המזמין ו/או המנהל מטעמוהתאם להנחיות אשר ימסרו לספק ע"י וב, לצורך

ל דין, בקשר עם  פי כ-לשלם או לבצע עליש  אותם    כל ההפרשות, וכל התשלומים,    ו עליויחולכי   .6.4
לב בינו  מעביד  עובד  יחסי  של  עובדיו,  קיומם  לא  לרבותין  אך  שעות    תשלום שכר  רק,,  )כולל 

למס הכנסה ומס  וניכויים    תשלומים,  סמך של המזמין מוושרו בכתב ע"י נציגו הנוספות אם יא
סו הפרשות  פיטוציאליו מעבידים,  פיצויי  בגין  והפרשות  בת  בריאות רים,  מס  לאומי,  יטוח 

 כיו"ב. ו

עובדיו .6.5 כל  נבד,  כי  השירותים,  במתן  לרבות שיעסקו  השירותים,  למתן  כשירים  ונמצאו  קו 
בות  לר ל פי כל דין לשם מתן השירותים,ע  ם כל האישורים הנדרשיםמבחינה בריאותית, ובידיה
מקורית ים  מציל  שתקפה  תעודת  משרד    הונפקה,  ע"י  אישו  ,הכלכלהונחתמה  בדבר  כן  ור 

 5התאם להוראות סעיף  אשונה ו/או רענון בעזרה ראשונה, על פי העניין, ובהשתלמות בעזרה ר
רחצה, מקומות  הסדרת  יעב  לצו  מהם  אחד  כל  רפואיות  וכי  בדיקות  פחות  ל  מעתור  ולא  עת 

  .וראות כל דיןפוף לה, ובכקיד אותו הוא אמור למלא באתרמאחת לשנה בהתחשב בתפ

כן, הספ יועסקק מתחיכמו  העובדים אשר  כי  יחזיקו יב  כמגישי עזרה ראשונה  ידו באתר  על  ו 
  )א( לצו הסדרת מקומות רחצה.13התעודות המפורטות בסעיף  באחת מן

בע  דיםהעוב  כי .6.6 בקפדנות,  תפקידם,רנימלאו  את  ובמיומנות  בשקדנות  אחראים   ות,    ויהיו 
כל  או , לרבות כל ציוד ו/לרכוש ו/או לגוף  מניעת כל נזקמתקניו ולהאתר ושמירת תקינותו של ל

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

בימי מנוח .6.7 יינתנו  כי השירותים  לו,  ידוע  וחג,  כי  כיפה  ביום  הוא מתחייב ,  וראך לא  כך  ולשם 
הוראו העלקיים  ביצוע  למועדי  בהתייחס  דין  כל  האישורים בודה,  ת  את  ברשותו  יש  וכי 

 יבותו זו. ם לפי כל דין לקיום התחיהדרושי

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

עובד,   אותו  יוקיאם  עבור  לעבל,  יועברו  ו/או  למזמין  אחזרו  אשר ובד,  העובד,  את  יחליף  שר 
 עבודתו נפסקה, והכל לפי בחירת המזמין.

בה שהיא,  ה של היעדרות עובד מפאת חופשה, מחלה, מילואים או היעדרות מכל סיכי בכל מקר .6.9
 ותים לא תיפגע. אוג לעובד מחליף, באופן שרמת השירלד ספקמתחייב ה

ע"י  כל העובדים שיועסק .6.10 י  ספקהו  ביצוע העבודה,  בעלצורך  ובעלי היו  ישראלית  אזרחות    לי 
כחולה. זהות  באתר,    תעודת  שיועסקו  העובדים  מתן  רשימת  תחילת  ולפני  מראש  תועבר 

 ודות הזהות של כל עובדתעמספר  ושמות העובדים,    למזמין ותכלול את  ספקהשירותים ע"י ה
  סמכות ו/או הה ההכשרותבדבר  הסמכהעודות ו/או ת אישוריםו/או  כתאותאסמלה  ורפויצוכן 

אשר יועסקו   למען הסר ספק, כל עובדי הספק . ל פי הוראות כל דיןו/או ההשתלמויות כנדרש ע
במשך כל    יק, והספק עצמו יחז ל דין בביצוע השירות יהיו מוסמכים ומוכשרים כנדרש על פי כ

על פי כל דין לשם רושים  הרישיונות ו/או ההיתרים האחרים הדתקופת מתן השירותים בכל  
על ידו ו/או לצורך מילוי  ונותני העזרה הראשונה  העסקת המצילים  או לצורך  ו/רות  ביצוע השי 

 . על פי תנאי חוזה זהחייבות הספק הת

אישי אצל נציג המזמין.    הספק    וןע"י המזמין יעברו ראי  כל העובדים אשר יועסקו לראשונה .6.11
ממליצי של  טלפון  מספרי  למזמין  ממק עביר  העובדים  של  קודמים  עבודה  החדומות  שים.  ים 

ו ללא צורך לנמק  מועמד על סמך הריאיון האישי ו/או טיב ההמלצות עליהמזמין רשאי לפסול  
 את החלטתו. 

לבצע  המזמין   .6.12 עובדי  תוהערכ  רשאי  להפס  אויההקבלן    של  העסקת  יקרשאי  המשך  של  את  ו 
 טתו. ללא צורך לנמק את החלהערכה כאמור בהתאם להעובד 
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 תקופת ההסכם וסיומו .7

ויחייב את הצדדים  יהיה    הסכם זה .7.1 "צו התחלת  )להלן:      __________החל מיום  לו  בתוקף 
  טתו של המזמין , לפי החל31/12/2022  -יום האו עד ל  2022תום עונת הרחצה  ועד ל(  "העבודה

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

אחד,  באתר,  גזרה/חוף/תחוםאזור/ בחוף  מדובר  אם  מהם,ב  בין  חלק  או  חופים  בין   מספר 
עתו הבלעדי  ל ד עפ"י שיקו הצלה, או חלק מהן, הכל ותדת הצלה אחת, מספר עמד ומדובר בעמ 

אל  שתקופה  ובלבד  ,של המזמין  והמוחלט יסתיאו תקופות הארכה  ה  ימוו  יאוחר מיום   -לא 
   "(.האופציה תותקופ" :)להלן  31/12/2026

מכל סיבה  הסכם זה בכל עת,    ו/או לצמצם  וכל לבטלי  מזמיןהלעיל,    7.1בסעיף    למרות האמור .7.2
  30  לספק, על ידי מתן הודעה מוקדמת  ם ו/או לצמצו  ורך במתן נימוק לביטולצ  שהיא וללא כל

יהא    ,מראש   יום זה  א  הספקובמקרה  לו  זכאי  המגיעה  לתמורה  ורק    נתן ש  השירותיםבגין  ך 
] לרבות  ,  מסמך ג'  –המבוססת על כתב הכמויותהספק  הצעת  בפועל עד לאותו מועד, בהתאם ל

   י לפיצוי נוסף.כאוהכל בלא שיהא ז מור [תיקוניו כא

ה .7.3 ביטול  של  הבמקרה  השירותים,  היקף  צמצום  ו/או  התחשבנות מזמין  הסכם  יערכו  והקבלן 
לעיל, כך שהקבלן יהא זכאי לתמורה אך ורק ביחס    ב בהודעה המקודמת, כאמורד הנקובמוע

 ירותים שסופקו בפועל. לש

להל .7.4 שיפורטו  הארועים  מן  יותר  או  אחד  לבקרות  תהיה  ההסכם לבהזכות    מזמיןן,  את  טל 
 עה מוקדמת: לאלתר ובלא צורך בהוד

 .  ירותיםלא הופיע למתן הש ספקה .7.4.1

השירותים למתן  הופיע  התייצבמשמע  ""לא  לא  מעו  וו:  הספק  שניים  למתן  בדי 
במשך   ו/אושירותים  רצופים  התייצבל  יומיים  למתן  א  הספק  מעובדי  שניים  ו 

 י רצופים. השירותים במשך ארבעה ימים בלת

כנגד ה .7.4.2 ה  קספניתן  ו/או  צו למינוי מפרק  רכושו  ו/או  או  וגשה בקשה למינוי מפרק 
לכיניתן   נכסיםצו  לקבלת  ו/או  נכסים  נכ  נוס  העל  מ  ספקסי  מי  הוכרז  בעלי ו/או 

ה של  כנגדו    ספקהמניות  הוגשה  ו/או  רגל  מונה כפושט  ו/או  רגל  לפשיטת  התראה 
מי מבעלי המניות    גדם ו/או לקבלת נכסים כנמפרק זמני ו/או ניתן צו לכינוס נכסי

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

תקפ .7.4.3 פקע  או  אבוטל  של  דעתו  שיקול  שלפי  לצורך    מזמיןה  של  וישור  מהותי  הינו 
 ימים לאחר פקיעתו.  7ור לא חודש בתוך , והאישספקניהול עסקי ה

נגדו בהליכי הוצאה לפועל, כ  ו/או הוחל  ספקנכסי הל  חלק מהותי שהוטל עיקול על   .7.4.4
בתוך  ועיקול   בוטלו  לא  כאמור  פעולה  לא  30או  לאחר שהוחל יום  או  חר שהוטלו 

 ם.בה

פי -וא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש עללא שילם לעובדים את מל  קספה .7.4.5
 דין.

כלפי    ספק, לא תהיה ללעיל  7.4ו/או    7.2  מסיבה המנויה בס"ק  , לרבותוטל או פקע הסכם זהב .7.5
מוניטין  הסכם,  ל תשלום בקשר עם ביטול או פקיעת הכל זכות וכל תביעה או טענה לכ  מיןמזה

פיטורי פיצויי  והוו/או  ומם,  במפורש  בזה  מוותר  טענה א  או  תביעה  וכל  זכות  כל  מעצמו  ונע 
ה  כאמור. בזכותו של הלמען  לפגוע  כדי  לעיל  בגין לקבלת התמורה    ספקסר ספק, אין באמור 

 .  מין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכםמזהשירותים, שנתן ל

בזה .7.6 ההסכי    ,מובהר  תקופת  כמובמהלך  לאחר    כם  תהיהגם  זה  הסכם  הזכות    ןמזמיל  סיום 
לא תהא    ספקחר ולגוף אאדם ו/או  ו/או    ספק ו/או   להתקשר בהסכם לביצוע שירותים עם כל

ה כלפי  טענה  או  תביעה  התקשרות    מזמיןכל  עם  בבקשר  מעצמו  מונע  והוא  זכות,   זהכזו  כל 
למ כזו,  לו  תעמוד  מהאפילו  א  מזמיןנוע  כל  עם  כאמור  ו/אלהתקשר  לקבלת דם  אחר  גוף  ו 

בכל הקשור   ספקסר ספק, אין ולא יהיה בהסכם זה משום מתן בלעדיות ללמען ה  השירותים.
 רותים, או איזה מהם, למזמין. ן השילמת
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לתקופה מסויימת,  תפסק    ראתהפעילות  עת לעת אפשר שמצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי מ  ספקה .7.7
הי ו/נו  ולפיכך  טענה  כל  על  מראש  בזאת  תבי מוותר  לרבאו  וסוג שהוא,  מין  מכל  בגיעה,  ן ות 

 בשל הפסקת הפעילות כאמור. ו/או נזקים אובדן רווחים

ו/או    ספקציוד, אשר ההכל    מזמין אתל   ספקה  מכל סיבה שהיא, יחזיר  כם זהבוטל או פקע הס .7.8
מעובדיו המ  מי  מן  כאלה,  ,  יןזמקיבל  שיהיו  מדים,  ככל  ועזרה  מפתחותלרבות  הצלה  ציוד   ,

לגרוא  .כו'ו  ראשונה כדי  זה  בסעיף  באמור  ו/או ין  תקינות    ע  על  לשמור  הספק  בחובת  לפגוע 
השי מתן  תקופת  במשך  הציוד  לכדי   רותיםושלמות  ההסכם  של  הגיעו  עם  למזמין  ולהחזרתו 

 וסר.ח תקין ללא כל אבדן ו/אוסיום כשכל הציוד שלם ו

 התמורה .8

יהיה   .8.1 כא  ספקזכאי הסכום התמורה לה  בהבגין ביצוע השירותים  זה,  מור  כמפורט   הינוסכם 
לאמור  ה  ספקהבהצעת   בהתאם  ניתנה  אשר  ג'סופית  המכרז  במסמך  הצעת    -לחוברת 
  ובהתאמה להיקף העבודה  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה הימנו  ,  ותכמוי  כתבהמציע/ 
   .("ההתמור)להלן: " בפועל.

כדי    אמורבאין    ם זאת, נ"ל הינה סופית ומוחלטת, אך יחד עהתמורה כ  מוסכם בין הצדדים כי
ל"הזמנה להציע   (8)ב()18.2קיום הליך תחרותי נוסף, כמפורט בסעיף    בראות בד גרוע מההורל
  .מסמך א' –והוראות למשתתפים" צעות ה

תכלול בתוכה את    שיתקיים, כלרת הליך תחרותי נוסף כ, לרבות במסגמובהר כי הצעת המציע .8.2
אמורה  ירותים המפורטים במכרז זה ומתן השאות שייאלץ לשאת בהם המציע לצורך כל ההוצ

בזא מובהר  מכך,  יתרה  למציע.  להיגרם  עלולים  אשר  הסיכונים  כל  את  כי  לכסות  שום ת 
עבודה   בשכר  הצמדה  הפרשי  ו/או    בהיקפי  שינוייםו  ו/א  חומרים  במחיריאו  / ותנודות 

לם ה שתשוישנו ו/או ישפיעו על התמור לאעתו אשר המציע מתחייב לספק על פי הצ תיוהכמו
 או שער חליפין כלשהו.  ודה לכל מדד שהואתהא צמומובהר כי התמורה לא  לו

לגרוע מ ומבלי  כי המציע   האמורלמען הסר ספק  לא יהיה זכאי לכל התייקרות    לעיל מובהר 
ההתקשרות  ו/או בשינוי מדד במהלך תקופת    ריםומ הח  במחיריאו  /ועבודה    , בין בשכרשהיא

וה המכרז  להוראות  המהסכם.ובהתאם  כי  במפורש  בזאת  יהיהל  ספקוסכם  לתשלום   א  זכאי 
 ההסכם.תקופה  כל התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה, לגבי

"(. בכל מקרה של מזמיןרישומי ה)להלן "  אתרבנוכחות העובדים  נהל רישום יומי של  י  ןמזמיה .8.3
  ספק ידי ה  , שנעשה עלכל רישום מכל סוג שהוא  לבין   מזמיןשיתגלה בין רישומי ה  ,האמאי הת

יהוו ראיה    מזמין. רישומי המזמיןכך שיתאים לרישומי ה  ,פקסשום היתוקן ריו/או מי מטעמו  
נוכ לעניין  העובדיםמכרעת  ל  .חות  לאפשר  מתחייב  המזמין  לעיל,  באמור  לפגוע    ספק מבלי 

המזמי רישומי  את  מראש.ן  לבדוק  ובתאום  במשרדיו  בא  הנ"ל  מחובת  אין  לגרוע  כדי  מור 
 ם להוראות כל דין. , בהתאלנוכחות עובדיו באתרק ביחס על הספישום החלה הר

יאוחר מהיגיש למזמין   ספקה .8.4 ולא  ב  5  -, אחת לחודש,  בשני עותקים  לחודש  חודש, חשבון  כל 
י על  שבוצעו  והעבודות  השירותים  מחושבבגין  הקודם,  בחודש  המציע/פ"י  ע   דו  כתב  הצעת 

כא  ,ג'   מסמך  -כמויות   תיקוניו  ההמהוו  מור[]לרבות  את  הה  של  יכלול ספקצעתו  החשבון   .  
   .מע"מ כחוק תוספת

ע"י ה .8.5 הוגש למזמין  יבדוק את החשבון, אשר  במלואו או חלקו  , יאשרו לת ספקהמנהל  שלום, 
רשאי    14תוך   יהא  ו/או  ,  להפחית מהחשבון סכומיםיום ממועד הגשתו. המזמין  בגין עבודות 

בין   על ו/או בוצעו חלקיתצעו בפושלא בוזמין ו/או  עו לשביעות רצונו של המשירותים שלא בוצ
 .  מוסכמיםפיצויים ות המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהיא, לרבות קיזוזים, נזקים ואשל הורב

בכפוף המנהל  ע"י  המאושר  החשבון  את  תפרע  המזמין  ככל    גזברות  יו שהלהפחתות שבוצעו, 
תוך   ב  45כאלה,  החודש  מסוף  חיום  המס.  חשבונית  הוגשה  המסו  אישור תוגש    שבונית  עם 

 החשבון ע"י המנהל.
 

מניכוי   אישור כדין בדבר פטור   מזמיןם התמורה ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יומצא למסכו .8.6
 מס במקור.
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ל תשלום נוסף  כ  ספקשלם לילא    מזמיןי המובהר בזאת, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכ .8.7
ם  ו שלא לדרוש כל תשל תחייב  מ  ספקא, והבהסכם זה, מכל סיבה שהימעבר לתמורה הנקובה  

למנוס מקרף  כלולים  עט  שאינם  נוספים,  שירותים  ביצוע  על  ובכתב  מראש  הוסכם  בהם  ים 
 . ו/או בנספחיו בהסכם זה

ים נשוא חוזה ותפי צד שלישי למתן השירכי הכיסוי הביטוחי בגין אחריות כלבחר    ספק וה  ככל .8.8
מידי שנה    לאיגוד  ישלם  קהספ  זיאת המכרז,  כמפורט בחוברת המזמין,  זה יערך על ידי מבטח

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

לז, כאשר ההמחאתקשרותההל אחת משנות  כ  בתחילת יורמן פה הראשונה תירשם  ם עון של 
לכל חודש קלנדרי   1-נוספות ירשמו לזמן פרעון לחאות הושלושת ההמ  ,ת מתן השירותים תחיל

, המפעיל ישלם לאיגוד מיד עם הדרישה הראשונה את ע מהאמורגרוומבלי ל  בנוסף  לאחר מכן.
 , כל אירועביטוח  עאירו  כל גין  ב  7.9ברת המכרז בסעיף  חו תתפות העצמית כמפורט בדמי ההש

ת  אשר  עצמו,  בפני הפוליסה  לפי  המזמינאי  מבטחת  בתשלום  יחוי  ןשל    ההשתתפות   דמייבו 
 ., והכל בכפוף לתנאי הפוליסההעצמית

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

המפעיל   חייבותהת  ולהבטחת  לצורך ביצוע השירותים  הציוד אשר מושאל לספק ע"י המזמין  של
ההש  בגין דמי  אירוע  מיתצעהתתפות  תשלום  של  והספק    ביטוח  במקרה  הכיסוי י)ככל  כי  בחר 

 ספק יפקיד ה  ,כאמור בהוראות המכרז והסכם זה(  רך על ידי מבטחת המזמיןהביטוחי כאמור יע
ית וצמודה לקיום החוזה( בלתי מותנ, ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות  זהבמעמד חתימת הסכם  

ב וחמ)ארבע מא  ₪   450,000  של  גובהלמדד  שתהא תקפה   ,כולל מע"מ  (ישים שקלים חדשיםות 
ההסכםמשך  ל האופצי  תקופת  שיהיו,ותקופות  ככל  ועשרים(  120ועוד    ה,  תום    )מאה  לאחר  יום 

 .זמיןכנדרש במסמכי המכרז, לפקודת המ ן,ייאו האופציות, לפי הענ תקופת ההסכם,

 
 ' בנספח ב פורט בנוסח המ ההערבות תהא ערוכ

 
כוח  הספק את  המייפה  של  את ו  יקיים  ולא  במקרה  זו  ערבות  לממש  חוזר  בלתי  באופן  מזמין 

החוזהכ  -התחייבויותיו במסמכי  כמפורט  מקצתן,  או  התרוהמכרז  ולן  או  הודעה  כל  ללא  אה  , 
ה המזמין.  ע"י  מ   ק ספמראש  סופי,  בויתור  מראש,  בזה  עלמוותר  מסויג  ובלתי  זכות   וחלט  כל 

לכללהתנ לגב  גד  כדי  המזמין  שינקוט  את  צעד  והות  בתוקף  תהא  הערבות  הנ"ל.   ספקהערבות 
שהיא כך  לפעם,  מפעם  להאריכה,  בתוקף    מתחייב  ועשרים(   120עד  תהא  תום    )מאה  לאחר  יום 

ות הנ"ל,  את הערב  ספק כל מקרה בו לא יאריך הב  שלו.   אופציהת תקופות התקופת ההסכם, לרבו
ם הערבות עד למילוי כל  את סכורשאי לחלטה ולעכב תחת ידו    המזמיןהמזמין, יהא    עפ"י דרישת

ה של  מסמכי    ספקהתחייבויותיו  והחוזהעפ"י  למזמין ו/א  המכרז  המגיע  סכום  כל  ממנה  לחלט  ו 
י אין בסכום הערבות הבנקאית אשר כ  הר בזאת למען הסר ספק,מוב  החוזה.ו  המכרז  עפ"י מסמכי

ת העצמית  השתתפואת הספק מתשלום מלוא דמי ה  לפטור  או בתוקפה כדיופקד בידי המזמין ו/ת
פוליסה שתערך על ידי  בכל מקרה של אירוע ביטוח כאמור במקרה שבו יהיה צורך להפעיל את ה

 מבטחת המזמין בגין אחריות כלפי צד שלישי. 

 יטוחים ב .10
מאח  .10.1 לגרוע  של  רימבלי  ו/או עהספק  ותו  זה  הסכם  פי  דין,  על  פי  הספל  כליערוך  במשך    ק 

רת ביטוח מורשית כדין, ובעלת מוניטין,  עות חבבאמצ  , ו/או מתן השירותים  כםפת ההסתקו
הביטוחים קיום    את  באישור  המצורף  המפורטים  האמור )    ב'כנספח  הביטוחים  למרות 

עית גם לאחר סיומו של הסכם זה, צויחזיק בתוקף את ביטוח האחריות המק  ספקלעיל, ה
 ין השירותים.  דין בגוד קיימת לו אחריות על פי את כל עוז

י בביטוח האחריות המקצועית לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן  אקטיב-התאריך הרטרו  .10.2
 י המפעיל. השירותים על יד

רז מכאשר בכוונתו להעסיק בפעילות נשוא    בנוסף ימציא הקבלן רשימה שמית של המצילים .10.3
בהתאם   קצועיתהמצילים בפוליסת אחריות מ ועית שלהספק יבטח את אחריותם המקצ .זה

 ים המצורף להסכם זה. הביטוחלמפורט באישור קיום 
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יערו .10.4 הביטוחים  קיום  באישור  המפורטים  לביטוחים  באמצעות הספקך  בנוסף  או  בעצמו   ,
ריות בגין נזק לרכוש  אחרכב כנדרש על פי דין וביטוח  –חובה  קבלני משנה מטעמו, ביטוח  

 טי. סטנדר מוש בכלי רכב בגבול אחריותעקב השישל צד שלישי 

 : הספקביטוחי על כל הוראות כלליות שיחולו  .10.5

והב .10.6 האיגוד  ידי  על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ראשוני  מי  הביטוח)ים(  כל  ו/או  מטעמו  אים 
 ו.בירה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגקודם למק שהאיגוד התחייב בכתב

ד התחייב לוותר שהאיגוו הבאים מטעמו ו/או כל מי גוד ו/אויתור על זכות השיבוב כלפי האי .10.7
 פיו, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.לוף כלעל זכות התח

בפוליסה   .10.8 וקיים  על  ככל  רבתי,  רשלנות  יימהספק  חריג  כאמור  חריג  כי  אולם לוודא  חק, 
 י דין.  טח על פוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבגרמובהר כי אין באמור כדי ל

סוי( המפורטות בנספח זה  אי הכי)לרבות גבולות האחריות ותנ  הביטוחמובהר, כי דרישות   .10.9
המ מזעריות  דרישות  בגדר  הינן  לו  הנלווים  הובנספחים  על  הספקוטלות  כי    ספק.  מצהיר, 

ם מטעמו בכל הקשור לנ"ל.  איל טענה ו/או דרישה כלפי האיגוד והביהיה מנוע מלהעלות כ
כ המובהר,  חשיפותיו    ספקי  את  לאמוד  ו  ולערוך מתחייב  נוסף  ביטוח  כל  חשבונו  או  /על 

 לים לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי דין.  מש

ובש  ספקה .10.10 כי לאמצהיר בשמו  הפועלים מטעמו,  וצדדים שלישיים  תהיה   ם קבלני המשנה 
גוד התחייב  מי שהאיביעה כנגד האיגוד ומי מטעמו, וכל  ת  להם כל טענה ו/או דרישה ו/או

לשיפוי בגינו על פי הביטוחים  זכאי    מקרה ביטוח, בגין נזק שהוא  ם קרותלפטור כלפיו טר
בגינו   לשיפוי  זכאי  שהיה  או  ידו,  על  הנקובה שייערכו  העצמית  ההשתתפות  )אלמלא 

כ בגין  או  מבפוליסה(,  והבאים  המפעיל  לרכוש  שנגרם  נזק  ו/או טעל  נזק  כל  בגין  וכן  מו, 
  כאמור. אים מטעמו מכל אחריות לנזק  וכל הבוהוא פוטר בזאת את האיגוד  וצאתי,  אובדן ת

 האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.  
המפעיל .10.11 שבו  המפעי  במקרה  ידאג  שלישיים,  צדדים  או  משנה  קבלני  עם  לכך מתקשר  ל 

חויבים  ויים המאות מקבילות להוראות נספח זה בשינורשהסכמי ההתקשרות עמם יכללו ה
 ות עמם.  ההתקשרבהתאם לאופי והיקף 

בזאת .10.12 ומוסכם  המ  מובהר  ו/או  כי  נזק  כל  בגין  האיגוד  כלפי  בלעדית  באחריות  נושא  פעיל 
ש הפסד  ו/או  שלישאבדן  וצדדים  המשנה  קבלני  מחדלי  ו/או  מעשי  עקב  מטעם  ייגרם  יים 

רם עקב מעשי ו/או סד שייגאת האיגוד בגין כל נזק, אבדן והפ צההמפעיל, והמפעיל ישפה ויפ
ם נזק, אבדן והפסד כאמור מכוסים  בין א  שנה וצדדיים שלישיים כאמור,לני הממחדלי קב

 אם לאו.  במי מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך ובין

הביטוח .10.13 בפרמיות  יישא  לבדו  המפעיל  כי  אחרת מובהר  עלות  ובכל  העצמית  בהשתתפות   ,
 שורה לביטוחים הנ"ל. הק

 מבוטל .10.14

   חבות ושיפוי, אחריות .11
כבאחריות    ישא  ספקה .11.1 מהמזמין  לפי  מלאה  ו/או  מעשה  שלכל  ו/או  חדל,  בעקיפין  נעשו, 

או עקב ביצוע השירותים /תוך כדי וו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו   ספקבמישרין, על ידי ה
" ה)להלן:  רכושספקמעשי  ו/או  גוף  לנזק  שיגרמו  לר"(,  ו/או וב,  רכוש  כל  ו/או  ציוד  כל  ת 

  זק אחר ו/או נ ים על ידי צד שלישי כלשהו המובא ו/או ים ו/או מלאי, הנמצאים באתר,חומר
 חר.ל צד ג' או/או כ ספקלמזמין ו/או נציגיו, שלוחיו, אורחיו, לקוחותיו, עובדי ה

לעיל   המפורטות  מהחובות  חובה  איזו  הפרת  של  במקרה  הרי  ספק,  הסר    קספה  -למען 
ק מכל מין לאי/נזונו, בגין כל  אובדן/חוסר/ תקלה/ב, על חשבמתחייב כי ישפה את המזמין

מלאי/ולרכוש  וסוג שהוא שנגרם   ו/או  חומרים  ו/או  ציוד  והקשורים    , הנמצאים באתראו 
 . והעבודות לביצוע השירותים

בקשר עם  י וצ, עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיספק היה והמזמין יתבע ו/או ידרש על ידי ה
  ספק ותים, יהא הן השיר, שיינזק במסגרת מתספקמי מעובדי הלפצות את  ו/או    הסכם זה

לשפות   ו/או    ולפצות חייב  הפסד  ו/או  נזק  כל  בגין  דרישה,  קבלת  עם  מיד  המזמין,  את 
שנגר למזמיןהוצאות,  עליו    מו  שיוטל  סכום,  כל  לו  לשלם  וכן  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין 

)לר מכך  שכ"ט  ובכתוצאה  המשפט,  בית  הוצאות  במסגרת  עו"ד(,  ת  טרחת  ושכר  מומחים 
מבל לגרווזאת  המזמין  י  של  אחרת  זכות  בכל  עלפי  -עלע  ו/או  דין.-ההסכם  התחייבות   פי 

סעיף    ספקה בכך, שת  ,זה  11לפי  מותנית  לתהא  הדרישה    ספקנתן  בפני  להתגונן  הזדמנות 
  גוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או פלו/או התביעה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כדי  

 ההסכם.
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או גוף של עובדי /רכוש וות לנזק, פגיעה ו/או אבדן למאחרי  פוטר בזאת את המזמין  ספקה .11.2
ה  ספקה רכוש  ו/או  מטעמו  מי  על  ספקו/או  שהובא  רכוש  ה-ו/או  מתן   ספקידי  לשם 

  ספק על ידי ה  םיו/או עקב ביצוע השירות  במהלךהשירותים ו/או צד ג' כלשהו, אשר ייגרמו  
 ו. ו/או על ידי מי מטעמ

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

ה לעניינים המצויים באחריות  הנוגע  בכל  הדין  דרישות  ה-על  ספקמילוי  כם, מתחייב  סהפי 
  . נשא בו כאמורכום, שאת המזמין מיד עם דרישתו על כל ס לפצות ו/או לשפות ספקה

 מוסכמיםצויים ופי תרופות  .12

 
ם, לרבות  תם או כולמקצ  ,4,5,6,7,8,9,10,11  -מצהיר כי ידוע לו כי הפרת סעיפים    ספקה .12.1

הפרה המזכה את  כ  או רב פעמי, תחשב ,  כל פגם וליקוי בביצוע מתן השירותים, בין חד פעמי
מו בפיצויים  בסך  המזמין  מראש  וקבועים  לכל  ש"ח  5,000סכמים  כאמור  ,  הפרה  של  יום 

דד המחירים לצרכן, ממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד  דים למכשהם צמו
ין וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לו פועל למזמתשלומם ב

אמור  כ  הפיצויים המוסכמיםי לקזז את סך  החוזה או עפ"י כל דין. המזמין רשא  יעפ"י מסמכ
 אותו חודש.  בגין קספכל חודש מהתמורה המגיעה לב

יהא האיג .12.2 בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן  כי  זכאי למוסכם על הצדדים  תשלום  וד 
צוי כספי  בפי  לפיצויים מוסכמים מאת המפעיל. בגין כל הפרה רשאי האיגוד לחייב את המפעי

 (. "הפיצויים המוסכמים"ן: להלמוסכם המפורט בצידה )

 נושא ההפרה  דמס"

 

 פיצוי מוסכם ₪

 ר כל מקרה( )עבו

משרד  1 יומן  של  ושוטף  רציף  יומיומי  מילוי  אי 

ע ההצלה  תחנת  של  המציליהפנים  ,  ם"י 

 באפליקציית פטרולית. 

750 

אי מילוי יומיומי רציף ושוטף של יומן המרפאה  2

 יית פטרולית. באפליקצ י החובשים"ע
500 

 250 ליקציית פטרולית באפ ן אופנוע יםאי מילוי יומ 3

על סדר וניקיון בסוכה עפ"י ההגדרות  שמירה -אי 4

 1-בנספח א
250 

 יחור ₪ לשעת א 250 איחור הגעת מציל לעמדה  5
 או חלק ממנה

 ₪ ליום  2000 אי הגעת מציל לעמדה למשך יום שלם  6

 ₪ לשעת איחור 125 עת חובש לעמדה גהאיחור  7
 ו חלק ממנהא 

 ₪ ליום  1000 למשך יום שלם  י הגעת חובש לעמדהא 8

בזמן מציל או חובש מעמדת ההצלה  היעדרות  9

מסיבה שאינה קשורה ישירות לביצוע  המשמרת 

ר . האמושינה בזמן המשמרתלרבות  תפקידו,

ביצוע אימון גופני או היעדרות מתייחס לאינו 

  ניטארייםס ותיםמוש בשירצורך שיל לזמן סביר

 נמצאים בחוף.ה

1000 

הוראותיו של סעיף כלשהוא כמוגדר  אי עמידה ב 10

 7,18-30, סעיפים: 1-נספח אב
250 
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ר להנחת  , כאשגבות מהספק פיצוי מוסכםללעיל, יהא המזמין זכאי    12.2בנוסף לאמור בסעיף   .12.3
₪    1000  –כום מוסכם מראש של  בס,  מהוראות מסמכי החוזה  ספקסטה ה דעתו של המזמין,  

  ספקל מגיעהבכל חודש מהתמורה ה המוסכמיםויים הפיצכל סטייה כאמור, ולקזז את סך בגין 
חירים לצרכן, החל  המפורט לעיל יהיה צמוד למדד המ  הפיצוי המוסכםבגין אותו חודש. שיעור  

 י.מהמדד הבסיס

ראות וומה  ספקות בהצעת הועלרבות כל סטיה מהוראות הקב  -סטיה מהוראות מסמכי החוזה
ם  ירותי או מי מטעמם בקשר עם מתן הש/נהל וו ע"י המזמין/ המלספק או מי מטעמ  אשר ניתנו

 והעבודות נשוא המכרז.
 

ן לא ישחררו את הקבלן מקיום  תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים לאיגוד מאת הקבל .12.4
וות ויתור לפגוע ו/או בכדי להו  תחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/אה

 זה. הסכם ל זכות מזכויותיו של האיגוד עפ"י על כ

של   .12.5 במקרה  כי  בזאת  הפיצויים הפרה  מובהר  חילוט  מלבד  האיגוד  זכאי  יהא  יסודית 
וז ההסכם  את  לבטל  גם  בכלהמוסכמים  לגרוע  ו/או  לפגוע  מבלי  עפ"י   את  לו  המוקנה  סעד 

 הסכם זה ועפ"י כל דין.

ים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן  פיצויים המוסכמאי לנכות את סכום הרשהאיגוד יהיה   .12.6
חייה ליה  שיגיע  סכום  מכל  לאיגוד,  רשאי קבלן  יב  האיגוד  יהא  וכן  זמן שהוא,  בכל  מהאיגוד 

למען הסר ספק מוצהר בזאת  לרבות על ידי מימוש ערבויות.  לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, ו
הפיצויים המוסכמי  בניכויים  כי אין בתשלום  שחרור הקבלן   ם מהקבלן, משוםכשלעצמם או 

 עליו על פי ההסכם.  מוטלתמכל התחייבות אחרת ה

 דדים ין הצהיחסים ב .13
מי  בין המזמין לו/או    ספקמוסכם ומובהר, כי )א( אין בהסכם זה כדי ליצור בין המזמין וה .13.1

יחסי עובד  ,ספקה  מעובדי   ספק )ב( ה  -  מעביד בכל צורה ואופן שהם; ו -יחסי שותפות ו/או 
מזמין כל תשלום ו/או  ה  מן  לקבלמכוחו ומטעמו לא יהיו זכאים    ובדים וכל הבאיםו/או הע
ו ה/פיצוי  המגיעים    הטבאו  מנהג  ו/או  נוהג  ו/או  דין  פי  על  כלשהי  זכות  ו/או  תמורה  ו/או 

)לע )(  iובד מאת מעבידו בקשר עם  ו/או  זה  נשוא הסכם  הוראה, אשר  iiביצוע השירותים   )

 היא. זה או הפסקת השירותים מכל סיבה ש ול או סיום הסכם( ביטiiiיו ו/או )לפניתנה 

בתביעה כלשהי בקשר לאמור    ספקעובדי ה מי מעל ידי    יתבעוי  והיה והמזמין ו/או מי מטעמ  .13.2
בתשל יחויבו  אם  ו/או  אחר  לעיל  תשלום  כל  או  פיצויים  הום  של  מעובדיו  ו/או    ספקלמי 

ות ולפצות את  חייב לשפ  ספקא הם זה או סיומו, יהסכהמתן השירותים לפי  לרשויות עקב  
לם כל סכום, שיוטל על מי  כן לשן כל נזק, שייגרם למי מהם, ום בגיהמזמין ו/או מי מטעמ 

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

א  ספקה .13.3 על  אם  כי  ומתחייב  בסעיף  ף  מצהיר  ו/או  12.1האמור  יתבע  עובד    לעיל,  ידרוש 
ומסג אופן  בכל  כערת שהמטעמו,  יוכר  כל טענה  ובד הם, מהמזמין כי מעמדו  ו/או  מזמין, 

י  לבין המזמין, אז  ספקן עובד המעביד, מכל מין וסוג שהוא, בי  –אחרת לקיום יחסי עובד  
זה,    של המזמין בעניין  תואת המזמין בגין כל סכום שיזקף ו/או יפסק לחוב  ספקישפה ה

עפ"י אך    לרבות  מוסמכת,  שיפוטית  ערכאה  רקקביעת  רשאי  לא  יהיה  והמזמין  לקזז  , 
סכום  ומים  סכ מכל  לאלו  לשלם  כמפורטספקשעליו  הכל  והשיפוי    ,  ההתחייבויות  בכתב 

ד'  ףהמצור  חלק  להסכם  כנספח  ממנו.  המהווה  נפרד  ה  בלתי  על  סעיף    ספקמוסכם  כי 
ו  יורחב  זה  המחויחשיפוי  בשינויים  כל  ול,  על  וטעייבים,  דרישה /נה  ו/או  תביעה    או 

תופנה  א,  כלשהילתשלום   האשר  עובד  מטעמו  ו/או    ספקמצד  מי    כלפימי  ו/או  המזמין 
חוקי    תעם טענה כלשהיא הנוגעת להפר  מטעמו, לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן, בקשר

י עבודה,  ברת האכיפה של דינהגחוק    העבודה החלים על הספק בגין מתן השירותים ו/או
  .השירותים נשוא מכרז זה  ביצועול  והחיקוקים המפורטים בו,  2011-התשע"ב
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 סודיות ירת שמ .14
ידיעה    ספקה .14.1 ו/או מידע  מתחייב בזאת כלפי המזמין לשמירת סודיות מוחלטת באשר לכל 

ו/או   נתונים  לידיעתו/או  הגיעו  אשר  לרשות  ומסמכים,  הור  וו/או  ביצוע  עם  ת  אובקשר 
יע ולא  זה,  שלישהסכם  צד  לכל  לעיל.ביר  כאמור  מידע  בכל  לנקומתחייב    ספק ה  י,  ט 

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

ותיו לסודיות כאמור בסעיף זה על ידיו ועל ידי עובדיו  יהא אחראי למילוי התחייבוי  קספה .14.2
 ירות כלשהו למזמין. ח על ידו לספק ש י כל אדם, אשר ישלידועל 

 אי הסבת ההסכם .15
והסכמ  קספה .15.1 ידיעתו  על  בזאת  ו/או  תו,  מצהיר  להסב  ו/או  להעביר  רשאי  אינו  הוא  כי 

ויותיו על פיו ו/או על ו, או את זכויותיו או התחייבלהמחות לאחר הסכם זה, כולו או מקצת
א לרבות  מקצתן,  או  כולן  דין,  כל  מכלליוך  פי  לגרוע  המבלי  לעיל,  האמור  לקבלת  ת  זכות 

אינו רשאי לשעבד   פקס. הקבלת אישור המזמין מראש ובכתבאחר  , אלא לתשלומים על פיו 
 ו/או למשכן כל זכות כאמור.

ם זה לאחרים, ובלבד שזכויות  על פי הסכ ו והתחייבויותי ו תיהמזמין זכאי להמחות את זכויו .15.2
 ה.בהתאם להסכם זה לא תפגענ ספקה

 כללי  .16

יינים הנדונים  והענ צדדים לגבי הנושאים  הצה את הסכמת  א באופן מלא וממסכם זה מבטה .16.1
והוא מחליף וכל מסמך אחר ומב  בו,  דברים,  זיכרון  נוהג,  כל מצג, הסכם, משא ומתן,  טל 

 יינים האמורים.  לפו בין הצדדים בנושאים ובענששררו או הוח

תק .16.2 יהיה  זה  הסכם  בתנאי  שינוי  או  תוספת  וף  כל  בכתב  נערך  אם  שני רק  ידי  על    נחתם 
 הצדדים.

, יפנה  רז/נספחיהםהמכ/בין הוראות מסמכי החוזה  הירותסר בו/או חו  סתירה  ספקגילה ה .16.3
יהא הפירוש  למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינת ע"י המנהל  ן 

 .ספקן והקובע ויחייב את ההנכו

יהא המזמין  לא קיימה,    ספקהמסמכי החוזה ואשר  י  עפ"  ספקכל התחייבות המוטלת על ה .16.4
כל דרך אחרת שתראה לו, ע"י  , בין בעצמו ובין  ספקבמקום ה  בצעהרשאי, אך לא מחוייב, ל

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

ליהמזמין   .16.5 שיגיע  סכום,  כל  לקזז  זכאי  המא  ו הא  ה  ספקת  אשר  בתשלומ   ספק ו/או  ו  חייב 
 . ספקהו/או, שיעמוד לזכותו של   ספקלגיע עפ"י הסכם זה, מכל סכום אחר, שי

ת המזמין שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועד לא יחשבו כויתור על זכויו .16.6
 ן עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. לפי העני ספקו/או ה

ר בהם, האמולנכונות כל  מכרעת  יהוו ראיה    וותיי המזמין וחשבונכם במפורש, כי ספרוסמ .16.7
 .פקסס ללרבות כל חשבון המתייח

  ודיתהייח  המקומית  תהיה הסמכות  בתל אביבהצדדים מסכימים בזאת, כי לבתי המשפט   .16.8
 בהסכם זה.  לדון בכל תובענה הקשורה
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עה, שתשלח ע"י  להסכם זה. כל הוד  שאכתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט ברי .16.9

שעות, מעת   72 תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך לעיל ד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דצ
פקסימ באמצעות  נשלחה  או  ביד  נמסרה  ואם  רשום,  בדואר  למשלוח  או  שנמסרה  יליה 

 בעת מסירתה.  -ודעות מכשיר דומה להעברת ה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________ _________________________ 
ספקה  המזמין  

 

י גבאי דנ  –שר ע"י גזבר איגוד ערים כנרת ואו נבדק  

 חתימה: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49



 

 נספח א'1

 דרישות למתן שירותי הצלה ועז רה ראשונה בחופי הכנרת 

 

וראות ההסכם,  להמתן השירותים בהתאם  פק באת הס  חייבים דין ונוהל המ  י לגרוע מהוראות כלמבל .1

 תשומת לב הספק מופנית לחקיקה שלהלן:  

 

שנ .2 לה  ה, מידי  הקבלן  ידרש  העונה  פתיחת  המזמין/האיגודלקראת  אל  כ  עביר  של  העובדים  רשימה  ל 

הקרובה )מצילים  להציב בחופי האיגוד לצורך מתן השירותים בעונה    וכוונתזהות( אשר ב)שם ותעודת  

 סמכה וריענון מתאימות.  ה ראשונה( בצירוף תעודות הומגישי עזר

נציג המזמין.  לועובדים חדשים למזמין ושאינם מוכרים   .3 יעביר מספרי   יוזמנו  לראיון אצל  המזמין  

 ועמדים.  ודמים של המליצים ממקומות עבודה קטלפון של ממ

ויודיע .4 הנתונים  את  יבחן  באם  האיגוד  הקבלן  העובד  את  אינ  יםהצבת  בחופי  מאושרת/  מאושרת  ה 

ים מסוים/ מסוימים  /בדבהר כי האיגוד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו שלא לאשר הצבת עוהאיגוד. מו

   בחופי האיגוד.

כאמו .5 העובדים  במפרשימת  תציין  הר  העובדים  שמות  את  בחלוורט  )מצילים  מוצעים  תפקיד  לפי  קה 

 עמדות.  וחובשים( ולפי שם, ובחלוקה לפי 

 לפני פתיחת עונת הרחצה.ידי שנה מ ספקלע"י המזמין ה יסופק הציוד בעמדות ההצל .6

עבירו  על קבלת הציוד ולהתום  ולחבתאריך שיקבע ע"י המזמין    יגוד האלהגיע למשרדי  הספק  באחריות  

אבשלמו שבאתו  ההצלה  עמדות  ההצי  חריותו.ל  יקבל  אותו  א  ספקוד  בנספח  מפורט   2-לאחריותו 

 חתום בעת קבלת הציוד.ל הטופס עליו יידרש הספק ווה אתההמ

במעמד החתימה עליו יוחלף ן  ספק לוודא בעת קבלת הציוד את תקינותו המלאה. ציוד שאינו תקיעל ה

 ין. ע"י המזמ

, והכל עד סוף עונת הרחצה ספק בלעדית של העבור הציוד לאחריותו הי ספקלידי המרגע מסירת הציוד  .7

 .מבלי לגרוע מהוראות ההסכם

הלך העונה אשר נגרמים משימוש וניצול בפועל  במ  סרים בציוד רפואי מתכלהחו  תקלות בציוד ו/או  לע .8

 מין לצורך אספקה של מלאי חדש. מזיש להודיע מראש ל

ועלות השימוש בו   2-' ורט בנספח אכחלק מציוד ההצלה כמפ  יימסר לספק  -או ש"ע    ון מסוג מירסטלפ .9

 . האחרון לספקן החודשי תקוזז ע"י המזמין מידי שנה מהחשבו

 1964ק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד חו
 

)מ רחצה  מקומות  הסדרת  פקציצו  סדרנים,  רלים,  עזרה  ומגישי  תשכ"וחים    1965  -אשונה( 

 . 1964סדרת מקומות רחצה, תשכ"ד לחוק ה 4ס' ילים"(, הנגזרים מכוח הלן:"צו המצ)ל

 2016-רחצה מוכרזים(תשע"ו צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות 
 

בנהר כון, בים כנרת, תיצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים ה
 2017 -, התשע"זמלח ובים סוף( )תיקון(הירדן, בים ה

 
ות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר רחצה )מקומ צו הסדרת מקומות

 2018 -)תיקון(, התשע"ח הירדן, בים המלח ובים סוף(
 

הר ן, בים כנרת, בנכוצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התי
 2018 -התשע"ט)תיקון(,  ח ובים סוף(הירדן, בים המל

 2014-, תשע"ד9דרת הרחצה בכנרתים כנרת )הסחוק עזר לאיגוד ער 
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 אות מנהל החוף ויעבדו בתיאום איתו. צילים והחובשים ישמעו להורהמ .10

יי .11 בכינרת  הצלה  עמדת  לפחות  מצבכל  הרחצה  בשעות  של  2או  מצמצילים  בדרגת  מהם  אחד  יל פחות 

 התחנה. מנהל העמדה/א אשר יאייש את תפקיד משנה והו

כל עמדות ההצלה  תפקיד מנהל העמדה/התחנה ביש לציין במפורש את שמו של המציל אשר יאייש את   .12

 קבלן.שבאחריות ה

להציג לפחות מציל אחד בכל עמדת   יש  -הקבלן  בכל הקשור להשטת אופנועי הים בעמדות שבאחריות .13

 מדות ההצלה שבאחריותוזאת לכל ע  עבור השטת אופנועי ים  משיט בתוקף  צלה אשר ברשותו רישיוןה

 .הקבלן

הראש .14 העזרה  ומגישי  יומניםהמצילים  למילוי  יידרשו  אפליקציה    ונה  באמצעות  סלולרית וטפסים 

הכינרת אשר תותקן על מכשירי   שר הסלולריים שבעמדות ההצלה. כמו הקניהולית של אגף מינהלת 

רשו לשיתוף פעולה מלא עם  הראשונה יידבמרפאות ומגישי העזרה  הלי התיעוד  כן, ייתכנו שינויים בנ

 נהלים אלה.  

 .ד הפנים המצוי בעמדת ההצלהאת יומן ההצלה של משרדרש ימלאו כנהמצילים  .15

 .מידי יום ימלאו החובשים את יומן המרפאה המצוי בעמדת ההצלה .16

 סלולרית.באמצעות האפליקציה הה המצילים ידווחו על מקרה טביעה הצל .17

 אופנוע ים באמצעות האפליקציה הסלולרית. להפלגה עם  צילים ידווחו על יציאההמ .18

  , "מגיש עזרה ראשונה"או ו/ "מציל"לבנות עם הכיתוב  צייד את המצילים בחולצות  ל  באחריות הספק .19

   ." נרתועם המלל "בשירות חופי הכי , רים(סו)כנדרש בצו הסדרים והאי על פי עניין

הספק .20 המצ ל  באחריות  את  הראש/יליםצייד  העזרה  הכיתוב    בכובעים  ונהמגישי  ו/או  מציל"עם   "

 . "פי הכינרתועם המלל "בשירות חו יין,על פי הענ  ,ראשונה"  "מגיש עזרה

 ישת חולצות ייעודיות וכובעיים יעודיים ע"י עובדיו כאמור. הספק יוודא לב  .21

 ללא כובע.  ללא חולצות ייעודית ו והעזרה הראשונהלעבוד בעמדת ההצלה ן אי .22

 כלל. ללא חולצות אין לעבוד בעמדת ההצלה .23

 "י המצילים. חל איסור על הקמת הצללות מאולתרות בסוכת המציל ע .24

 ר המגודר שמסביב לסוכה. הקמת הצללות מאולתרות באזוחל איסור על  .25

 שמסביב לסוכה. דרהמגו חל איסור על הצבת אוהלים באזור .26

נ .27 להכניס  איסור  ולאחל  ההצלה  לסוכת  המגודר  ופשים  לנופשים  זור  פרט  לה  לקבל שסביב  ת  שהגיעו 

 טיפול רפואי במרפאה.

 חל איסור לישון בזמן המשמרת.  .28

יסייעו לבעלי המוגבהמ .29 גלגלצילים  בכיסאות  בשימוש  בחופים תוך מתן לויות  ומצויים  ככל  ניידים  ים 

 יחס אדיב.

 הסדר והניקיון במרפאה ובעמדה.ל יש לשמור ע .30
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 נספח א'2

 ציוד הצלה ועזרה ראשונה  

 מין. הלן, יסופקו ע"י המזר הנקובים לכל הציוד/חומרים/אח .1

ה .2 של  בהם  ,אותם   רלהכי  ספקבאחריותו  יכול    להתמצות  במיומנולרבות  בהם  תיקוני    .ת להשתמש 

 תקלות בציוד יתוקנו ע"י הספק  ועל חשבונו. 

ע מראש  על יש להודימים משימוש וניצול בפורפואי מתכלה במהלך העונה אשר נגר   ודעל חוסרים בצי .3

 י חדש. ספקה של מלאלמזמין לצורך א

 
אי לעיל,  והציוד, כמפורט  מהווה רשימה  רשימת הדרישות  ואין בה כדסגורנה  לגרוע  ה  י 

 . ו/או הוראות מסמכי המכרז עפ"י דין הספקל מאחריותו ש

 
 מה תיח כמות  תאור המוצר  מס"ד

 כללי 

     סוכת הצלה  

   1 ן אחסוןארו 1

   2 כיסא 2

   1 טיפולים עגלת  3

   1 כוללת מצן ניידת הערכת ח 4

   1 ערכת הנשמה מבוגר  5

   1 מה לתינוקערכת הנש 6

   1 ש ערכת תרמיל חוב 7

   6 ליטר 0.5י ערכת עירו 8

   2 שמיכה 9

   3 מתקן קיבוע ראש צווארי  10

   D 1חמצן רזרבי  כלמי 11

 מה למבוגר מפרט ערכת הנש

   1 שיאה תרמיל נ 12

13 

ושקית   5מס'  הכולל מסיכהמפוח הנשמה סיליקון 

   1 העשרה 

   1 פוחלמ2מסכת הנשמה מס'  14

   1 סקשן שואב נוזלים  15

   3 1' מנתב אויר מס 16

   1 ערכת הנשמה לתינוק 17

   1 דפיברלטור  18

   3 2מס' ר מנתב אוי 19
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 חתימה  כמות  תאור המוצר  מס"ד

   1 3מס' מנתב אויר  20

   2 4מנתב אויר מס'  21

   4 8שאיבה מס' קטטר  22

   4 18קטטר שאיבה מס'  23

   3 למבוגר  100%מסכת חמצן  24

 ת הנשמה לתינוק  ערכ

   1 תרמיל נשיאה  25

   1 ושקית העשרה 0מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסכה  26

   3 צינור מאריך להעשרת חמצן  27

   3 00מנתב אויר  28

   2 0אויר מס'  מנתב 29

   4 18ס' טטר שאיבה מק 30

   1 מד ל"ד + שרוול לילדים  31

   3 לילדים 100%מסכה חמצן  32

 חמצן ניידת   ערכת

   1 ת פין אינדקס למכל חמצן וס 33

   1 ליטר 2.4מכל חמצן אלומיניום   34

   D 1תיק נשיאה למיכל חמצן  35

   1 לילד 100%מסיכת חמצן  36

   2 למבוגר  100%כת חמצן מסי 37

 רוי ערכת עי 

   1 1אספלנית נייר " 38

   1 חוסם ורידים   39

   1 מערכת לעירוי נוזלים  40

   3 5*5י פד גזה סטיריל 41

   2 פד לחיטוי עור 42

   G18 2צינור ונפלון מס'  43

   G 2 22ינור ונפלון צ 44

   6 יטר ל 0.5בנפח  saline 0.9%תמיסת  45

 אשונה כת תרמיל להגשת עזרה רער

   1 ד פלסטי לידס 46

   1 מספריים לחבישה 47

   2 מ"מ   200סם עורקים סיליקון חו 48
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 חתימה  כמות  תאור המוצר  מס"ד

   10 3אגד " 49

   50 אגד מדבק  50

   1 1אספלנית נייר " 51

   20 סטרילי  3*3פד גזה  52

   20 פד לחיטוי עור 53

   8 שדה אישית  תחבושת  54

   2 נוניתבושת שדה ביתח 55

   2 תחבושת לכויות 56

   10 +סיכות ביטחוןמשולש בד  57

   1 בש ריקתרמיל חו 58

   1 ראש וסוללות  פנס 59

   1 עט 60

   1 1פנקס שורות קטן מס'  61

   10 כירורגית לא סטריליתה כפפ 62

   1 ה כיס מסכ 63

   2 מ מ" 8אלסטית תחבושת  64

   1 1כל גודל מ  0,1,2,3,4מנבי אויר  65

 ציוד נייח במרפאה 

   1 להנשמהמסכת כיס  66

   2 00מנתב אויר  67

   2 0מנתב אויר  68

   2 1מנתב אויר  69

   2 2מנתב אויר  70

   2 3מנתב אויר  71

   2 4מנתב אויר   72

   4 למבוגר  100%מסכת חמצן  73

   2 לילדים 100%סכת חמצן מ 74

   1 מטרים  2*25חבישה  רשת 75

   1 מטרים1 4*25רשת חבישה  76

   1 מטרים  6*25רשת חבישה  77

   1 למבוגר מפוח הנשמה סיליקון 78

   1 מפוח הנשמה סיליקון לילד 79

   1 ליטר  2.4בנפח  וםמכל חמצן אלומיני 80
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 חתימה  כמות  וצר תאור המ מס"ד

   1 קססת פין אינדוו 81

   1 יר שאיבהסקשיין מכש 82

   4 18קטטר לסקשיין מס'  83

   4 8ן מס' קטטר לסקשיי 84

 ציוד חבישה 

   100 מדבק  אגד 85

   50 3ד "אג 86

   30 4אגד " 87

   3 2אספלנית נייר " 88

   15 כת ביטחון סימשלש בד +  89

   6 סד פלסטי ליד 90

   100 3*"3" פד גזה סטרילי 91

   10 ת תחבושת שדה אישי 92

   2 תחבושת לכוויות 93

   30 2אגד " 94

   50 3אגד " 95

   30 4אגד " 96

 שונות 

   1 אלונקה מתקפלת  97

   2 לוח גב עץ 98

   6 רצועה ללוח גב  99

   3 נן ווצווארון קיבוע מתכ 100

   2 חוסם עורקים  101
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 ב' נספח 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 

 ית אוטונומית להבטחת ביצוע ההסכם קאערבות בנ
 

 ____ ___תאריך ____         
             ד בולכ

 יגוד ערים כנרת א /קוז כנרתרשות ני
 

 א.ג.נ., 

 _____________   ערבות בנקאית מס':הנדון: 
 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  המבקשן: "_______________* )להלעל פי בקשת _ .1
דרישת של  כםלפי  לסכום  עד   ,450,000  ( חדשים(מא  ארבע₪  אלף שקלים  ,  הקרן"(  סכום"להלן:  )  ות 

הפרשי למדד  בתוספת  זהכמפורט    התחשיבלפי    הצמדה  ערבות  סכ  )להלן  בכתב  הקרן  ייקראו  ום 
פי ב  יחד: "סכום הערבות"(בתוספת הפרשי ההצמדה   בהתחייבויותיו שעל  קשר לעמידתו של המבקש 

ו של המבקש בעקבות זכיית  ים לרחצההמוכרז  הכנרת   ועזרה ראשונה בחופי  להלמתן שירותי הצ  הסכם
 .09/2021במכרז פומבי מס' 

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

 טיקה ולמחקר כלכלי;לסטטיס
 

וע בתאריך הנקוב בראש ידהמדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון ה – "מדד הבסיס"
 ות; ה, דהיינו: _____ נקודכתב ערבות ז

 
התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר   אחרונה לפניהמדד שפורסם ל  –  "החדשהמדד  "

 שר _____ נקודות; מדד הבסיס, דהיינו לא פחות מא
 

ממדד הבסיס, כי אז יהיו ה  יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבואם  

ום הקרן ד הבסיס בסכרש שבין המדד החדש למדלמכפלת ההפ  " סכום השווהצמדה למדדהפרשי הה "
 המחולק למדד הבסיס. 

 
באותה דרישה, באופן    ב, כל סכום אשר יצויין כם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתאנו מתחייבים לשלם ל .2

מתום   יאוחר  לא  מקרה  ובכל  ימ  7מיידי  לפי  ים)שבעה(  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  כתובתנו   ממועד 

 _______________. ___________הבאה: ______

יכול שתהיה לשיעורין, וכי ובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה,  הסר ספק, מ   למען .3
תכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה  לום יתבצע בהתאם לדרישהתש

 סכום הערבות.ל ע

ל .4 כלפיכם  הינה התחייבותנו  זה,  ערבות  כתב  מותני  פי  זבלתי  ובכלל  אוטונומית,  עת/  תחול  לא  ליכם ה 

ו לדרוש תחילה  יח באופן כלשהו את דרישתכם, אחובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכ

 ום מאת המבקש. את התשל

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

ייכנ .6 זה  ערבות  בתוקפס  כתב  ויעמוד   ,______ ביום  _________,  לתוקפו  ליום  עד  הוארו  אם  ך אלא 

 לנו בטרם פג התוקף כאמור.כתב שתמסרו תוקפו הנ"ל בהודעה ב

 
 בכבוד  

    ___________ ____________ 
 ורשי חתימה הבנק, כתובתו וחתימת משם             

 יש לנקוב בשם המדוייק של המפעיל. 
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 ג' ספח נ
 
 העבודהי רשימת חוק

יצוע מלוא  וב  במתן השירותים  ידו  שיועסקו על   פת ההסכם לגבי העובדיםמתחייב לקיים בכל תקו  ספקה

זה,  ה הסכם  לפי  המאת  התחייבויות  העבודה  בחוקי  בה  בנספחפורטים  האמור  האמור  וכן  וראות  זה 
הקיבוצי תוההסכמים  בר  והוא  שנערך  קיבוצי  הסכם  כל  ו/או  ההסתדרות  לבין  הכלליים  בענף    קףים 

  ל פי הסכמים צווי ההרחבה שהוצאו ע  עתיד, לרבותיוארכו ו/או יתוקנו ב  המתאים, או כפי שהסכמים אלה
 אלה.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם. 

אי העבודה בהם מועסקים עובדי ופרטים אחרים בדבר תנ  זכאי, בכל עת, לקבל תלושי שכרהמזמין יהא  

 ות כלשהי. אחריהמזמין יף זה ומבלי שתוטל על סעוזאת כדי לוודא את ביצועו של הספק 

 . 1945לוח יד )הודעה(, ת ומחלות משפקודת תאונו -

 .1946חות בעבודה, פקודת הבטי -

 . 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 . 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 . 1953-יכות, תשי"גחוק החנ -

 . 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 . 1954-, תשי"דחוק עבודת נשים -

 .1954-ק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דחו -

 .1958-"חחוק הגנת השכר, תשי -

 . 1959-ות התעסוקה, תשי"טחוק שיר -

 . 1967-, תשכ"זירות עבודה בשעת חירוםחוק ש -

 . 1995-אומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטוח הל -

 . 1957-תשי"זחוק הסכמים קיבוציים,  -

 . 1987-נימום, תשמ"זחוק שכר מי -

 .1988-שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח וקח -

 . 1991-עסקה שלא כדין(, תשנ"אחוק עובדים זרים )ה -

 . 1996-י כוח אדם, תשנ"ועל ידי קבלנחוק העסקת עובדים  -

 ., פרק ד'1998-יות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חחוק שוויון זכו -

 . 8, סעיף 1988-נ"חה מינית, תשחוק למניעת הטרד -

 . 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 . 29, סעיף 2000-חוק מידע גנטי, תשס"א -

 . 2002-, תשס"בה(חוק הודעה לעובד )תנאי עבוד -

 . 2006-ה על עובדים בשעת חירום, תשס"וחוק הגנ -
, סעיף  1997-הל התקין(, תשנ"זבטוהר המידות או במינ עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה חוק הגנה על -

 . א5
 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  -
 1965 –שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו ק חו -
 1953 –"ג חוק החניכות, תשי -
 1963 –כ"ג וק פיצויי פיטורין, תשח -
 1963 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה  -
 החיקוקים המנויים בו ל כלרבות  ,2011-התשע"ב הגברת האכיפה של דיני עבודה, חוק -
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 ' ד נספח 

 

 לכבוד  
    איגוד ערים כנרת

 
 

 התחייבות לשיפוי   תבכ 

   ים לרחצהנה בחופי הכנרת המוכרז ועזרה ראשו  הצלה למתן שירותי   2120-09מכרז מס' 

 
ועזרה ראשונה   מתן שירותי הצלהל  2021-09בקשר עם השתתפותי במכרז    יהתחייבויותייתר  מבלי לגרוע מ

או מי מטעמי )להלן:  ו/(, אני __________________  "המכרז")להלן:  המוכרזים לרחצה    הכנרת  בחופי  
רשות  את  ,  רישה ראשונהד עם דמי  אפצה,ו/או    האשפ  במכרז,  כי במידה ואזכה  בזאת  במתחיי"(  ספקה"

ו/או    כל סכום"(, בגין  מזמיןה"  מי מטעמם )להלן: מנהלת הכנרת ו/או איגוד ערים כנרת ו/או    –קוז כנרת  ני
ו/או   עו"ד  ,הוצאהתשלום  ושכ"ט  משפט  הוצאות  השיפוי":  )להלן  לרבות  ו/או "סכומי  ייזקפו  אשר   ,)  

או תביעה ו/או  /ו  עקב כל טענה  טית מוסמכת,עפ"י קביעת ערכאה שיפומין, לרבות  ייפסקו לחובתו של המז
כלשהיא,    דרישה תופנה  לתשלום  המאשר  עובד  מטעמו  ו/  ספק צד  מי  מטעמו,    כלפיאו  מי  ו/או  המזמין 

צ הודעות  בגין  טענהלרבות  עם  בקשר  כלשהן,  ג'  עובד    לשהיאכ  ד  יחסי  של  בין    –להתקיימותם  מעביד, 
לעו ההמזמין  לר ספקבד  עוב,  יחסי  התקיימות  עפ"בות  מעביד  חוק העסקת  ד  כי  קבלני  ידי  על  ח  ועובדים 

, לרבות החיקוקים  2011  -אכיפה של דיני עבודה, התשע"בי החוק להגברת הו/או עפ"  1996–ו  אדם, תשנ"
 . על כל הנובע, משתמע או כרוך בכך  (,"המזמין חיובי)להלן: " המנויים בו

 

מכל    דרישות ו/או תביעותי כל  היינה לא היו ולא ת, ללי  בזה, כי אין  ייב מצהיר ומתח  הנני,  מען הסר ספקל

 זמין.  הנוגע לחיובי הממהמזמין בכל  מין וסוג שהוא
 

כמפו המזמין,  את  לפצות  ו/או  לשפות  עלי  חובה  ותקום  במקרה  כי  ומסכים  מצהיר  זה,    רטהנני  בנספח 
ז,  י עפ"י המכרלשם קיום התחייבויותי  אית שהפקדתילאלתר את הערבות הבנק  המזמין יהיה רשאי לחלט

מכל סכום אותו הוא  כולם או מקצם,    נה. בנוסף, המזמין יהיה רשאי לקזז את סכומי השיפוי,או חלק ממ
 מחויב לשלם לי.   

 
 

 על החתום:   תיולראיה בא

 
 
 

 __________________       ________________ 
   תאריך                        הספק חתימת                   
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 ' הנספח 
 
 ם ביטוחי אישור קיום  

 

 
 

 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים 

  רט, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפובתוקף פוליסת ביטוחהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה שור ביטוח זה מאי
ן באישור זה לבים שמפורטים רה של סתירה בין התנאיבמק עם זאת, הפוליסה וחריגיה. יחד באישור זה אינו כולל את כל תנאי 

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.ת הביטוח למעט התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליס 
* האישור מבקש מדמע *העסקה אופי מבוטח ה מבקש האישור*   

 שם
 ת  איגוד ערים כנר

  שם

 זכיין ☐

 ם  שירותי☒

 וצרים אספקת מ☐

 אחר: ______ ☐
 

 

תים מזמין שירו ☒  

צרים מזמין מו☐  

אחר: ______ ☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
501400600 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 בי אשבית מכ 

עמק  15132צמח ד.נ 
 הירדן 

 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי   חלוקה

 גבולות
ו  א אחריות

  סכומי
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

ומהדורת  נוסח 
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

 םנוספי כיסויים סכום ביטוח גבול האחריות/  ך סיום תארי 
 וביטול בתוקף

  חריגים
  קוד לציין יש

  בהתאם כיסוי
'ד נספחל  

 מטבע  סכום 

"ביט"/   רכוש  
"פסגה"/"מגדל 

ביט"/"הראל 
 ביט"/"מנוביט" 

    ₪ 309  ,308 ,313  ,
314  ,316 ,324  ,

328 .  

"/ ביט  צד ג' 
"פסגה"/"מגדל 

"הראל ביט"/
 "מנוביט" ביט"/

  8,000,000  ₪ 302  ,304, 309  ,
315  ,132 ,328  ,
307  ,322 ,329 .  

אחריות  
 מעבידים 

"ביט"/  
סגה"/"מגדל "פ

"/"הראל ביט
 ביט"/"מנוביט" 

  20,000,000  ₪ 309  ,319 ,304  ,
328  .  

אחריות  
 מקצועית 

    5,000,000  ₪ 301  ,303 ,309  ,
321  ,325, 326  ,

327  ,328 ,332  
חודשים(.  12)  

 ות מתוך הרשימהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירם המפורטים בהוף, לשירותי)בכפ פירוט השירותים
 (*: ג'המפורטת בנספח 

 )בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות(  014,  )כוח אדם( 039

 *  שינוי הפוליסה/ולביט
בדבר    האישור למבקשה הודע משלוח חרלא יום 60א ייכנס לתוקף אל לאח,  ביטו פוליסת שלביטול   או האישור שמבק  לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 ור חתימת האיש

 המבטח: 
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 רשימת מצילים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המציל  ת"ז
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 ות פטור מאחרי הצהרת 
 

 _________ תאריך: __________

 

 לכבוד: 

 "(האיגוד)להלן: "רת איגוד ערים כינ

 

 

בין האיגוד לבין  חתם כם מתן שירותי _________________ה שנפטור מאחריות בקשר עם הסהנדון: 

 )להלן: "הספק"(________________________________

 

 שבוני.  ים לרכוש בבעלותי על חכי ערכתי ביטוח רכוש ואובדן רווח  אתי מצהיר בזהרינ

ו/או   ידי ו/או עבורהמובא על ירכוש שייגרם לשהוא ריות לכל נזק מאחטעמו י מפוטר את האיגוד וכל מ אני

באחרי  ימטעמ תוצאתי    ותיו/או  נזק  ו/או  אבדן  לכל  וכן  ושוד,  פריצה  עם  בקשר  כתוצאה/  עקב/  לרבות 

שהיה אמור להיות כאמור לעיל  בקשר עם כל נזק לרכוש  נגרם לנו כתוצאה ו/או עקב ו/או    /רםשעלול להיג

ו  י נולעניין זה הנ  וח רכוש ו/או אובדן הרווחים.סגרת ביטבמ  מכוסה ו  א /או תלונה ו/מוותר על כל תביעה 

לטובת אדם  ולכנגד מי מהמנויים לעיל ובלבד שהאמור לעיל לא יח יאו למי מטעמ ידרישה שעלולה להיות ל

 .שגרם לנזק בזדון

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 

 _________ __________ 

 ( הספק)            
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