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כללי:
איגוד ערים כנרת ורשות ניקוז כנרת (להלן" :המזמין") מציעים למכירה כלי שייט אחד מסוג ספינה "כנרת
1״ בצורת ספינת פיקוח ועבודות ימיות באורך  9.10ורוחב ( 3.70להלן" :הטובין").
סיור מציעים:
סיור מציעים בטובין יערך בתיאום אישית מול נציג המזמין  -מר חגי לוין בטלפון  050-4002776 :או
בדוא״ל . hagai.levin@lakekinneret.co.il :בפניה בכתב יש לציין שם מלא ,מס ׳ ת.ז ומס׳ טל׳ נייד.
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  8.3.2021 :בשעה .12:00
הערכת שווי:
בתאריך  6.2.2020רשות ניקוז כינרת קיבלה הערכת שווי של הטובין ע"י מהנדס ימי ,מר אברהם פאר ,אשר
העריך את הטובין ב( ₪ 800,000 -שמונה מאות אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ.
הוראות ותנאי החוזה:
 .1הגדרות
בתנאים כלליים אלה ובכל שאר מסמכי המכרז:
המזמין  -איגוד ערים כנרת\רשות ניקוז כנרת.
המציע  -המשתתף במכרז ע״י הגשת הצעתו לרכישת טובין בהתאם לתנאי המכרז.
הזוכה  -מציע אשר זכה במכרז ,ע״פ תנאי המכרז ובהתאם להצעתו.
הקונה  -זוכה הזכאי להוציא את הטובין ממקומם ולהעבירם לבעלותו.
הטובין – ספינת כינרת .1
 .2כללי
קיום ההוראות והתנאים המפורטים להלן ,ובכל מסמך אחר המצורף למסמך זה (להלן" :מסמכי
המכרז") הינו תנאי יסודי והכרחי לעצם השתתפות המציע במכרז ואלה ,יחד עם הצעת המציע כפי
שאושרה ע״י המזמין ,יהוו ,עם אישור המזמין ,חוזה מכר בין המזמין לבין המציע אשר הצעתו אושרה
כאמור.
עם זאת ,המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט אם לחתום עם הזוכה על הסכם נפרד או שתנאי
המכרז יהוו את חוזה ההתקשרות ללא חוזה נוסף ,וזאת לפי שיקול דעת המזמין בלבד.
 .3בדיקת הטובין לפני הגשת ההצעה
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א.

בכפוף לכך שלמזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,ומבלי צורך לנמק ,שלא להעניק
רשות כניסה או למנוע את הכניסה למקום בו מאוחסנים הטובין ,וזאת מסיבות שונות לרבות
מסיבות ביטחון ,יהיה כל המעוניין להשתתף במכרז רשאי ,לפני הגשת הצעתו ,לבדוק את הטובין
במועד ובמקום כפי שנקבעו מראש.

ב.

לא הוענקה רשות כניסה או נמנעה הכניסה כאמור ,או לא השתמש הקונה ברשות האמורה לעיל
לבדוק את הטובין ,או מסיבות שונות לא התאפשרה בדיקת הטובין באופן יסודי ,לא יפגע הדבר
במאומה בחוזה המכר ולא ישמש עילה לתביעה ו/או לטענה כלשהי נגד המזמין.

הגשת ההצעה
א .המעוניין להשתתף במכרז יגיש הצעתו על טופס ההצעה המצורף ,לאחר שמילא את הפרטים
הדרושים וחתם עליו ועל שאר מסמכי המכרז.
ב .את המסמכים יש להכניס למעטפה ולצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בגובה  10%מההצעה.
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ג .ערבות מיטיבה לא תביא לפסילת ההצעה ,המשמשת עירבון לקיום ההצעה בהתאם להוראות סעיף
 9לתנאים אלה.
ד .פרט לרישום מספר המכרז ,תאריך ושעת שלשול המעטפה לתוך התיבה ,לא ירשום המציע על
המעטפה דבר.
ה .את המעטפה ,עם המסמכים כמפורט לעיל  ,ישים המציע בתיבת המכרזים במשרדי רשות ניקוז
בכתובת :צמח ,עמק הירדן עד למועד שנקבע להגשת המכרז כמפורט בדף המבוא למכרז זה.
ו .בהצעה יש לציין את מחיר המציע עבור הטובין.
ז .הייתה הצעה משותפת למספר מציעים יחתמו כולם על ההצעה והם יהיו אחראים לה ולביצועה,
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.
ח .המציע אינו רשאי לבטל את הצעתו או לשנותה לאחר המועד שנקבע מראש להגשת המכרז.
ט .המציע שהצעתו אושרה ,בין כולה ובין בחלקה ,אינו רשאי להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו
לגבי המזמין לאחר ,אלא אם כן הסכים לכך המזמין מראש ובכתב.
י .על מגיש הצעה שהינו אדם פרטי לציין מלבד שמו את מספר תעודת הזהות שלו.
יא .על מגיש הצעה שהינו תאגיד לציין את תאריך ומספר "ילקוט פרסומים" בו התפרסמה ההודעה על
רישומו של התאגיד אצל הרשות המתאימה בהתאם לחוק או מספר ח.פ.
.5

קבלת ההצעה וביטולה
א .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,ובכלל זאת רשאי שלא
להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.
ב .המזמין רשאי לאשר את מכירת הטובין ,כולם או חלקם בלבד או מספר סעיפים המפורטים בהצעה,
וזאת תוך  14יום מן המועד שנקבע לפתיחת המכרז.
ג .מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן או לשנות פרטים או סעיפים במכרז או את
מסמכי המכרז או לחילופין לבטל את המכרז כולו ,וזאת עד  24שעות לפני המועד הקבוע לפתיחת
המעטפות.
ד .השינויים או התיקונים ,או לחילופיו הודעה על ביטול המכרז ,יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין
בכתובת www.kinneret.org.il :תחת לשונית "מכרזים".
ה .באחריות המציע לעקוב אחרי העדכונים באתר האינטרנט כאמור.
ו .פרסום זה יהווה ראיה שהשינוי או התיקון או הביטול פורסמו כדין .המזמין אינו חייב לנקוט
באמצעי פרסום נוספים מעבר לאלו המופיעים בס׳ זה.
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קיום הליך תחרותי נוסף
א .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה ,כאמור
בסעיף 4ט' (להלן" :המציעים הכשרים") ,כי יתקיים הליך תחרותי נוסף .ועדת המכרזים תהא
רשאית להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף כאמור ,במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת,
וקיימות לפחות שתי הצעות זהות מבחינה כספית ו/או שההפרש הכספי ביניהן אינו עולה על
 10%ו/או סכומי ההצעות הינן מתחת להערכת שווי הטובין שהוערך על ידי המהנדס הימי ,מר
אברהם פאר ,בסך של  ₪ 800,000כולל מע"מ.
ב .מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא ,נתונה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.
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החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים התנאי שלעיל ,תפנה ועדת
המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש ,במועד שיקבע ,הצעת
מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית ,בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת הצעתם
המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת ועדת המכרזים
כאמור (להלן" :ההליך התחרותי הנוסף") .הצעת המחיר הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים
במתכונת שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף 4ה' לעיל ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב
"מכרז מס'  -1/2021הליך תחרותי נוסף".
במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף ,מובהר כי לא יפורסמו הצעות
המחיר שהתקבלו מהמציעים ו/או כל מסמך מהצעותיהם טרם קיומו וסיומו של ההליך
התחרותי הנוסף.
הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,
ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש .במקרה בו לא נענה מציע מהמציעים כאמור להצעת ועדת
המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד
שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת ,יראו את הצעת המחיר
המקורית שהגיש ,זו המצויה במעטפה שהוגשה על ידו כהצעה הסופית והקובעת במכרז מטעם
אותו מציע.
ככל שסברה הוועדה ,כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב ו/או בטעות ו/או
בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיננו מיטיב עם המזמין,
רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שניתנה במסגרת ההליך
התחרותי .למציע או המציעים ,אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא תהא כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה .במקרה זה ,הצעתו/ם
המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם הסופית ,היחידה והמוחלטת.
הוועדה ,תהא רשאית ,בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי ,לקבוע כי ההליך התחרותי
התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב ,ומשכך ההליך התחרותי מבוטל לאלתר.
למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול ההליך התחרותי ,כמפורט
בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה ,הצעתם המקורית הראשונית של
המציעים ,אשר השתתפו בהליך התחרותי ,תהא ההצעה הסופית היחידה והמוחלטת.
בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן:
 .1בדיקת התנאים המוקדמים והאחרים – הצעה שאינה עומדת בתנאים המפורטים לעיל
וכן הצעה שוועדת המכרזים החליטה על פסילתה – תיפסל;
 .2בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז .נתגלו טעויות סופר או
טעויות חשבוניות -רשאית ועדת המכרזים של המזמין לתקן אותן תוך מתן הודעה
למציע .ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה
או חלקן ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם
החליטה הוועדה אחרת מטעמים שירשמו;
החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים שישתתפו
במכרז.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פעולות ו/או דיוני ועדת המכרזים ,בקשר עם בדיקת ההצעות
השונות אשר יוגשו למכרז זה ,מו"מ והליך תחרותי נוסף ,היוועצות ביועצים ו/או מומחים וכל
כיו"ב ,דיונים ופעולות יכול שייעשו גם בדרך של "היוועדות חזותית" (כגון באמצעות
אפליקציית זום) ,וזאת ע"פ שיקול דעת ועדת המכרזים וככל שהנסיבות מחייבות כך ,נוכח
הנחיות הממשלה ו/או החקיקה בגין מגבלות תנועה ו/או סגר ,בקשר עם משבר הקורונה.

ביטול או שינויים בהצעה
שינויים בהצעה או ביטולה רשאי המציע לבצע עד המועד הקבוע לפתיחת המכרז וזאת על ידי הכנסת
הודעה מתאימה לתיבת ההצעות ,המשנה את ההצעה הקודמת .הודעה מאוחרת למועד פתיחת המכרז,
או הודעה אשר הגיעה לאחר מועד פתיחת המכרז ,לא תתקבל.
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 .8מצב הטובין
א .מובהר למציע כי הטובין העומדים למכירה במכרז זה נמכרים "."As- Is
ב .מובהר בזאת כי מהות התכונות העיקריות לגבי הטובין ו/או מרכיביהם אינה ידועה למזמין ,ולכן
גם אינה מפורסמת על ידו.
ג .הטובין כולם בעלי פגמים ובידי המזמין אין ידיעה לגבי פירוט מהות הפגמים ופירוט מהות התכונות
של הטובין .אי לכך ,כל מידע הנמסר אם נמסר הינו בגדר הערכה בלבד ,הנמסר לצורך התרשמותו
של המציע.
ד .אין המזמין נושא בכל אחריות שהיא לגבי הטובין והם נמכרים במצב ,בכמות ,באיכות ובמקום בו
הם נמצאים (״As Is Where Is״).
ה .פגמים בטובין ,בתיאורם או בכמותם לא יהווה עילת תביעה או עילה לביטול המכר בידי הקונה כלפי
המזמין.
ו .על המציע לבדוק בעצמו ובאמצעות בעל מקצוע או מומחה מטעמו את מצב הטובין.
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נזיקין
א .על המזמין לא תחול כל אחריות לנזק ,אובדן או הפסד כלשהו שייגרמו או שעלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של משתתף כלשהו במכרז לפני הגשת הצעתו ,או למציע או
לזוכה או לקונה ,עובדיהם ,סוכניהם ,שליחיהם או לצד שלישי כלשהו בקשר להשתתפותם במכרז
לפני הגשת ההצעה ,בעת ההגשה או לאחר רכישת הטובין ופינויים .האחריות בקשר לכל האמור
לעיל תחול על הנ״ל בלבד ,בהתאם למקרה ,ובשום אופן לא על המזמין.
ב .המשתתף ,המציע ,הזוכה והקונה ,כל אחד מהם בהתאם למקרה ,מתחייבים בזה לפצות או לשפות
את המזמין על כל נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו למזמין במקרה של תביעה כלשהי נגד המזמין או
נגד כל אחד משליחיו או נגד כל מי שפועל מטעמו בקשר לאמור לעיל ,על כל סכום שהמזמין ישלם,
בין על פי פסק דין של בית משפט מוסמך ,בין לפי הדין ,בין על פי הסכם או בכל דרך אחרת.

 .10ערבות לקיום ההצעה
כביטחון לקיום הצעתו על כל פרטיה ותנאיה יצרף המציע להצעתו המחאה בנקאית  /ערבות בנקאית
בסכום השווה ל־ 10%מסך הכולל של הצעתו הכספית עבור הטובין שבכוונתו לרכוש .ערבות המציע
תהיה בתוקף למשך  90יום מיום פתיחת המכרז.
המחאות וערבויות שאינן המחאות בנקאיות ו/או ערבויות בנקאיות  -לא תתקבלנה.
ערבות המיטיבה את התנאים לעיל ,תתקבל .יחד עם זאת ,יודגש כי "ערבות מיטיבה" לא תהווה שיקול
בבחירת הזוכה במכרז.
מציע אשר ימציא למזמין ערבות השונה מהתנאים שבמכרז זה תפסל הצעתו על הסף.
 .11תשלום התמורה
א.

המציע שהצעתו זכתה ישלם למזמין את מחיר הטובין בהם זכה ,בהמחאה בנקאית ,תוך  7ימים
מיום הזכייה .על המציע לוודא אחרי  3ימים מיום פתיחת המכרז אם הצעתו זכתה אם לאו.

ב.

זוכה המעוניין ,רשאי לשלם התמורה בהעברה בנקאית לחשבון איגוד ערים כינרת מספר 636631
בבנק

פועלים

סניף

טבריה

מספר

723

ולהעביר

עותק

העברה

למייל:

( hagai.levin@lakekinneret.co.ilמר חגי לוין) .
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ג.

מחיר הטובין כולל את כל ההיטלים (תשלומי מכס ,מס קנייה ,בלו וכיו״ב).

ד.

מודגש בזאת כי המזמין הינו מלכ״ר (מוסד ללא כוונות רווח) ועל כן למציע לא תתאפשר קבלת
חשבונית מהמזמין לצורך זיכוי במס ערך מוסף (מע״מ).

 .12אי תשלום המחיר ע״י הזוכה
א .אם הזוכה לא שילם את המחיר בגין הטובין תוך  7ימים מיום הזכייה ,כאמור לעיל ,יהיה המזמין
רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לראות את האישור שניתן לזוכה בטל ומבוטל ולחלט  10%ממחיר
הטובין בהם זכה וזאת מההמחאה הבנקאית  /הערבות הבנקאית שהופקדה בידי המזמין כערבות
או מכל מקור כספי אחר.
ב.

לחילופיו ,יהיה המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לגבות מהזוכה פיצויים קבועים ומוסכמים
מראש בגובה ( 1 %אחד אחוז) לכל שבוע של איחור (או חלק ממנו) בתשלום ,וזאת מהמחיר הכולל
של הטובין בהם זכה.

 .13הוצאת הטובין ע״י הקונה
א .הקונה יפנה את הטובין שרכש ממקום אחסונם על חשבונו ,במהירות המרבית ,ולכל היותר תוך
 14יום מיום פרסום תוצאות המכרז ,ולפי סדר העדיפות שייקבע ע״י המזמין.

ב.

ג.

ד.

על הקונה לפנות את הטובין שקנה במלואם ולא יהיה רשאי למיין את הטובין בשטחי המזמין בעת
הוצאתם.
בעבודות הקשורות בביצוע מחויבויותיו על פי מכרז זה יעסיק הזוכה אך ורק עובדים  /ציוד אשר
אושרו על ידי המזמין .הכנסת עובדים  /ציוד למתקני המזמין תותנה באישור כניסתם ע״י גורמי
הביטחון של המזמין לאחר שתיבדק כשרותם להיכנס למתקני המזמין .החלטת המזמין תהיה
סופית ומוחלטת ,ללא חובת הנמקה ,ולא תהיה עליה זכות ערעור.
ההעמסה ,ההטענה ,ההובלה וכל שאר הפעולות הכרוכות בהוצאתם של הטובין מרשות המזמין,
יבוצעו על ידי הקונה באמצעות המורשים על פי כל דין ,ויהיו באחריותו הבלעדית של הקונה,
בהתאם לאמור בפרק הנזיקין ובסעיפים האחרים במסמכי המכרז.
ביצע המזמין את ההעמסה או ההטענה או ההובלה או כל פעולה אחרת שעל הקונה לבצעה כאמור,
תהיינה פעולות אלה באחריותו ועל חשבונו של הקונה ,אשר ישלם למזמין עבור כל פעולה כזו לפי
קביעת המזמין .הקונה יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למזמין תוך ו/או עקב פינוי הטובין ע״י הקונה
כאמור לעיל.
הזוכה מתחייב להחזיר כל טובין שנמסרו לו בטעות במקום ו/או בנוסף לטובין שרכש עפ״י מכרז
זה וזאת תוך  3ימים מיום בו נמסרה לזוכה הודעה על כך בכל דרך שהיא ,או מיום שנתגלה לו
הדבר.

ה .מבלי לסתור תנאים אחרים במכרז זה ,חייב הזוכה לבדוק את הציוד בו זכה בטרם הוצאתו
ממקום אחסונו ולוודא כי הציוד שהינו מקבל תואם לציוד שזכה בו .הוצא הציוד ממקום אחסונו,
לא תהיה לזוכה עילה לתבוע מהמזמין בגין חוסר או אי התאמה כלשהם.
תשומת ליבו של הזוכה מופנית לחוק סימני מסחר ,המעגן את זכותו הקניינית של בעל סימן מסחרי
רשום ,ככל וישנו.
ו.

מבלי לסתור תנאים אחרים במכרז זה ,חייב הזוכה לבדוק את הציוד בו זכה בטרם הוצאתו
ממקום אחסונו ולוודא כי הציוד שהינו מקבל תואם לציוד שזכה בו .הוצא הציוד ממקום אחסונו,
לא תהיה לזוכה עילה לתבוע מהמזמין בגין חוסר או אי התאמה כלשהם.
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ז.

הזוכה מתחייב להוביל ,לאחסן ולטפל בטובין על פי הוראות כל דין ובאופן שלא יגרום פגיעה
באיכות הסביבה.

ח .לזוכה יהיה רישיון עסק בתוקף לעבודה שיידרש לבצע במסגרת מכרז זה ואישור המזמין להגנת
הסביבה שהוא ממלא אחר תנאי הרישיון.
ט .בעת ביצוע העבודות (פירוק ,העמסה והובלה) יקפיד הזוכה שלא לפגוע בעצים ובצמחיה ,וכמו כן
ינקה ויסלק את כל הפסולת שהצטברה במקום הפינוי כתוצאה מפעילותו .הפסולת תסולק ,אך
ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות.
 .14טובין שלא פונו ע״י הקונה
א .שילם הקונה את מחיר הטובין שרכש ,אך לא פינה אותם או כל חלק מהם (בסעיף זה "הטובין
שלא פונו") במועד כפי שנקבע לעיל ,יהיה המזמין רשאי לנקוט בצעדים הבאים ,כולם או חלקם ,
הכל כפי שימצא המזמין לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לגרוע ע״י כך משאר זכויותיו ע״פ
תנאי המכרז או ע״פ כל דין:
 .1לחייב את הקונה ולגבות ממנו פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגובה של ( 1 %אחד אחוז)
ממחיר הטובין עבור כל שבוע או חלק משבוע למשך הזמן שאי פינויים ע״י הקונה נמשך.
תשלום הפיצויים הנ״ל יסולק ע״י הקונה לפני הפינוי.
 .2לאחר התרעה בת  7ימים  -לפנות על אחריותו וחשבונו של הקונה את הטובין שלא פונו
ממקום אחסונם ,ולהפקידם על חשבונו ואחריותו של הקונה בידי כל גורם שייבחר לכך ע״י
המזמין .במקרה כזה תעודת אחסנה של הגורם שאצלו אוחסנו כאמור הטובין שלא פונו
תחשב כמסירתה לקונה עצמו ,במצב תקין ,ובהתאם לכל תנאי המכרז.
 .3אחר התרעה בת  7ימים ־ למכור בשם הקונה ועבורו את הטובין שלא פונו לכל אדם אחר ,בכל
מחיר שייראה מתאים למזמין ,ולגבות ולנכות מהמחיר שיתקבל את כל ההוצאות שנגרמו
למשרד בקשר או עקב המכירה ,וכן את הפיצויים שהוא זכאי להם בהתאם להוראות סעיף
קטן א׳ בסעיף זה וכן לקזז כל חוב קודם .היתרה תועבר לזוכה.
 .4בהיעדר אפשרות למכור את הטובין שלא פונו או כל חלק מהם ,תוך זמן שייראה למזמין,
להשמיד או להפקיר אותם או כל חלק מהם שלא נמצא להם קונה כאמור מבלי לפגוע בזכותו
של המזמין ע״פ סעיף קטן א׳ של סעיף זה וכל זכות אחרת העומדת למזמין ,אם יהיה המזמין
זכאי מהקונה לתשלום כלשהו ע״פ הוראות מכרז זה ,רשאי יהיה המזמין לגבות תשלום כזה
הן ע״י חילוט ההמחאה הבנקאית  /הערבות הבנקאית שהופקדה בידיו כערבות או לקזזו
ולגבותו מתוך כספי הקונה שבידי המזמין ,או בכל דרך חוקית אחרת שהמזמין ימצא לנכון.
 .15אחריות בלעדית של הקונה לקבלת רישיונות
א .כל אחריות לא תחול על המזמין להענקת רישיון כלשהו מאת רשות ממשלתית ,עירונית ,לרבות
ובמיוחד אגף הספנות במשרד התחבורה ו\או רשות עירונית או אחרת כלשהי ,והדרוש לקונה
לרכישת הטובין או לשימוש בהם בכל צורה ודרך שהיא ,וכל האחריות לכך ,תחול על הקונה בלבד
וזה לא יוכל לתבוע את המזמין או לבטל את המכר בגין אי קבלת רישיון כלשהו.
ב .הצהרת משתמש סופי
 .1מובהר בזאת לקונה כי במקרים מסוימים ,עובר להוצאת הטובין על ידו ממחסני המזמין,
יידרש הקונה להמציא תעודת משתמש סופי בלעדיה לא יינתנו לו ההיתרים להוצאת הטובין
או ליצואם.
 .2על הקונה חלה האחריות לבדיקת הצורך בהמצאת הצהרה זו או כל רישיונות שהם לפני השגת
הצעה על פי מכרז זה.
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 .16מניעה למסירת הטובין
לא יוכל המזמין בגין סיבה כלשהי למסור לקונה את הטובין ,כולם או חלק מהם ,בזמן שנקבע לפינויים
ע״י הקונה ,ו/או המזמין יגיע למסקנה לפני המועד שנקבע למסירה ,כי בגלל כל סיבה כאמור לא יהיה
ביכולתו למסור את הטובין כולם או כל חלק מהם במועד כנ״ל או בכלל ,יהיה המזמין רשאי לבטל את
מכירת הטובין לזוכה ,כולם או אותו החלק כאמור ,ע״י מתן הודעה בכתב לקונה.
 .17קיזוז
לא השתמש המזמין בזכות הביטול שלו כאמור לעיל ,יוארך הזמן לפינויים של הטובין ע״י הקונה עד
לאחר חלוף הגורם שמנע מהמזמין את מסירתם .קיזוז
א .המזמין יהיה רשאי לקזז כל סכום שלדעתו מגיע לו מהמציע  /הזוכה  /הקונה לפי מכרז זה או
בתוקף כל דין ,כנגד כל סכום המגיע או שיגיע ממנו למציע  /הזוכה  /הקונה ,בין לפי מכרז זה
ובין לפי כל מכרז אחר ו/או לפי עסקה אחרת/
ב .סעיף זה דינו כדין הודעת קיזוז ע״פ כל דין.
 .18מבוטל
 .19פרשנות
א .לשון יחיד שננקטה בתנאי מכרז אלה ובכל מסמך אחר מן המסמכים המצטרפים לחוזה המכר
גם הרבים במשמע וכן להיפך .לשון זכר גם נקבה במשמע וכן להיפך
ב .בכל מקרה של סתירה בין תנאי מהתנאים הכלליים האלה לבין הוראה אחרת שבהוראות
התנאים המיוחדים  -כוחה של ההוראה בתנאים המיוחדים עדיף על כוחו של תנאי כללי
ג .הכותרות בתנאים אלה אינן משמשות כפירוש להן ,ואין בהן כדי להשפיע על תכנן של התנאים.
 .20ויתורים
שום ויתור ,בהימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין ל ייחשבו כוויתור על זכויותיו של המזמין ,אלא
אם כן ויתר המזמין על כך במפורש ובכתב.
 .21שמירה על סודיות:
המציע ,הזוכה או הקונה ,לפי העניין ,ועובדיהם או שליחיהם ,מתחייבים לשמור בסוד כל מידע או
מסמכים ,אשר יגיעו לידיעתם או לרשותם תוך כדי ביצוע הוראות המכרז ,לרבות בזמן סיור המציעים,
או עיון במסמכי המכרז .המציע ,הזוכה או הקונה ,עובדיהם ושליחיהם לפי העניין ,מתחייבים לא
לעשות כל שימוש במידע או במסמכים העשויים להגיע לידיעתם או לרשותם .היה ופעלו בניגוד לאמור
לעיל ,יועמדו לדין בהתאם לסעיפים  119-118לחוק העונשין תשל״ז .1977 -
 .22הצעות זהות
במקרה ותהיינה הצעות זהות ,תוכרע הזכייה ע״י ועדת המכרזים בהגרלה.
 .23לתשומת לבכם
כל הכתוב במסמך זה ,לרבות תנאי החוזה וטופסי ההצעה ,מכוון לשני המינים .השימוש בלשון זכר
בלבד הינו לנוחיות הקריאה .כמו גם ,הניסוח בלשון יחיד משמעו ,היכן שנכון ,גם ברבים ולהיפך.
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מפרט טכני
ספינת "כינרת "1

יעוד כלי השייט:
תאור הספינה:
שם רשמי (כיום):
מספר רישוי:

במעגן בשפך הכינרת
רשות ניקוז כינרת
כתובת :בית מכבי אש ,צמח ,ד.נ .עמק הירדן
עבודות ימיות ופיקוח
ספינת מנוע ,קטמרן
כינרת 1
72808

מקום עגינה:
בעל הסירה:

אורך (:)LOA

 9.1מ'

רוחב (:)BEX

 3.70מ'

חומר מבנה:
הנעה:

אלומיניום ימי
 2מנועי דיזל תוצרת קאמינס בעל הספק  236ק"ו כל אחד המניעים סילוני מים
תוצרת "המילטון".
 12נוסעים  2 +אנשי צוות .בסיפון האחורי  2ספסלים כנדרש.
התא ממוזג 2 ,כיסאות למפעילים ,קונסולת הפעלה ובסיס למכשירי בקרה
ומערכות אלקטרוניות .פיקוד חשמל.

נוסעים:
תא פיקוד:

כללי:
" .1כינרת  "1הינה קטמרן מאלומיניום ימי שנבנתה באנגליה במספנת .ALNMARITEC
 .2הספינה שייכת לדגם קיים שהמספנה מתמחה בגדלים ותצורות שונות.
 .3הספינה נקנתה ישירות מהמספנה באמצעות סוכן היצרן בארץ ,חברת "אופטימיסט".
 .4גוף הספינה היה קיים ושימש בסיס לספינה באורך  8.5מ' .כדי להתאים אותו לדרישות הקונה דאז,
הושתל הגוף הקיים קטע חדש של כ 1 -מ' ונבנה תא פיקוד חדש בשנת  .2009מערכות פורקו ובמקומן
הורכבו מערכות חדשות (הנעה ,חשמל ,אלק ,היגוי וכו') עפ"י מפרט הקונה דאז.
" .5כינרת  "1הגיעה לארץ בראשית .2010
 .6מיום הגעתה חודשו רישיונות השיט במועדם.
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תנאים מיוחדים :
 .1הנחיות לעניין הגנת הסביבה ,דרישות כל דין למכרזים:
א .הזוכה מתחייב להוביל ,לאחסן ולטפל בטובין באופן שלא יגרום פגיעה באיכות הסביבה.
ב .לזוכה יהיה רישיון עסק בתוקף ואישור המזמין להגנת הסביבה שהוא ממלא אחר תנאי הרישיון.
ג .רישיון מוביל על פי ״חוק שרותי הובלה התשנ״ז ,1997-חייב כל בעל משאית ,שמשקלה  10טון
(משקל כולל מותר) ומעלה וכל רכב המוביל חומרים מסוכנים ברישיון מוביל ,הניתן ע״י המפקח
על התעבורה במשרד התחבורה.
 .2הנחיות לעניין שמנים ודלקים:
א .במהלך העבודה לא ישפוך הזוכה שאריות שמנים או דלקים לקרקע או למערכת הביוב אלא יאספם
ויעבירם לשימוש חוזר  /למחזור באופן שלא ייגרם זיהום סביבתי.
ב .על הזוכה לטפל ולנקות ע״פ הנחיות המזמין להגנת הסביבה כל זיהום של שמן או דלק שיגרם
כתוצאה מעבודתו ,כולל פינוי וטיפול בקרקע שהזדהמה.
 .3הנחיות לעניין הובלת פסולת:
הובלת פסולת תתבצע ע״י מוביל בעל רישיון עסק להובלת פסולת ,כאמור בסעיף  5.1לצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) ,התשנ״ה ,1995 -ותיעשה כנדרש בתקנות התעבורה תוך הקפדה מיוחדת על כך
שלא יתפזרו חומרים ופסולת בדרך ובסביבה (ע״י איטום הסדקים בחיבורי הדפנות של ארגז המשאית
וכיסוי הארגז).
 .4הנחיות לעניין זיהום אוויר:
בעת טיפול ושינוע כימיקלים קיימת סכנה של חשיפת העובדים בסביבה לחומרים נדיפים ורעילים
(ממיסים ,דבקים ,מדללים וכר).
על הזכיין למנוע חשיפה כזו.
 .5הנחיות לעניין טיפול בכימיקלים
א .אין לשפוך לקרקע כימיקלים ,תמלחות ,חומרי ניקוי ,ממיסים או מי שטיפה מזוהמים (כגון מניקוי
חביות כימיקלים ומיכלי ריסוס ( -יש לאוספם בנפרד ולהעבירם לאתר מורשה או למחזור .את
האריזות והמיכלים הריקים יש לפנות לרמת חובב או לאתר מורשה אחר ע״פ הנחיות המזמין
להגנת הסב יבה .אריזות ריקות שעברו שטיפה יפונו לאתר הטמנה ,רק לאחר קבלת אישור
מהמזמין להגנת הסביבה.
ב .מערכות קירור וכיבוי אש (לעניין מניעת פגיעה באוזון) ,בעת פירוק והעברה של מערכות קירור
ומיזוג ומערכות כיבוי אש אין לשחרר גז קירור וחומרי כיבוי מהסוג הנכלל ברשימת החומרים
המפוקחים ע״פ "פרוטוקול מונטריאול לאטמוספרה" אלא לטפל בהם על פי החוק (איסוף ,מחזור,
השמדה וכו)".
 .6הנחיות לעניין שמידת צמחיה
בעת ביצוע העבודות (פירוק ,העמסה והובלה) אין לפגוע בעצים ובצמחיה.
 .7סילוק פסולת וניקוי השטח עם גמר העבודה
הקונה ינקה ויסלק את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו הפסולת תסולק אך ורק
לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות.
11

הטובין והצעת המציע

מכרז מס'  1-2020למכירת הספינה כנרת 1
שם:
ת.ז
חברה/ח.פ
כתובת
דוא"ל
טלפון נייד
תאריך
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את התנאים הכלליים של המכרז ,התנאים המיוחדים,
רשימת הסעיפים וכל שאר המסמכים אשר צורפו למכרז הנ״ל .אני מצהיר בזאת כי הבנתי את כל האמור
במסמכים המוזכרים לעיל ,ואני מגיש את הצעתי לקניית טובין בכפוף לכל ההתניות והסייגים כאמור בתנאי
המכרז .ברור לי כי אי קיום כל או חלק מתנאי המכרז ,עלול לפסול את הצעתי .להלן הצעתי לרכישת הטובין,
בהתאם לסעיפים המפורטים בתנאי המכרז .מילוי "השדות" בטופס וחתימתי בתחתית העמוד ,לרבות כל
הפרטים האישיים שלי מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
הציוד/הטובין
ספינת פיקוח ואכיפה מ.ר72802
הציוד יימכר כמוצג בשטח
המאוחסן במעגן שפך הירדן – חוף ירדן כינרת.
הצעת מחיר תתייחס לסעיף זה.

המחיר המוצע עי הח"מ()₪

כלי שייט מסוג ספינה ״כינרת ”1
מתוצרת_אנגליה
אורך__9.10
רוחב__3.70הספינה תימכר AS IS WHERE Is
•

על הקונה ובאחריותו לפעול לקבלת כל
האישורים והרישיונות הדרושים לכך.

•

הלקוח הזוכה יפנה את הטובין עד 30
יום ממועד הודעת בדבר מסירת הטובין ע"י
המזמין

מצ"ב ערבות בנקאית או שיק בנקאי המהווים  10%מהמחיר המוצע על ידי.
קראתי את תנאי ההשתתפות במכרז ,לרבות התנאים הכלליים ,התנאים המיוחדים ,רשימת הסעיפים וכו'.
אני מאשר בחתימתי את הצעתי וכל האמור לעיל.
שם המציע_______ __________

חתימה__________________ תאריך_______________
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