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מכרז מס׳ 07/2022
עם הליך תחרותי נוסף

לקבלת זכות הרשאה עונתית הדירה שאין עימה חזקה,
להקמת והפעלת עמדת פוד טראק
לממכר משקאות ומזון
בחוף צמח שבדרום הכינרת
פירוט השירותים
 .1איגוד ערים כינרת (להלן" :המזמין" או ״האיגוד״ )אשר מתחם אתר חוף צמח המסומן
בנספח מראה מקום המצ"ב כנספח א' הינו בתחום שיפוטו (להלן" :השטח") ,מבקש
לקבל הצעות לקבלת זכות הרשאה עונתית הדירה ע״י מציע/מפעיל להקמת והפעלת
פודטראק (להלן ה"משאית")  ,לממכר מזון ומשקאות בחוף הנ״ל (להלן" :המפעיל"
"זכות ההצבה") .
 .2יודגש כי החוף הוכרז ע״י מועצת האיגוד כחוף שקט שבו אסורה על פי דין השמעת
והפעלת מוסיקה ו/או מערכות קול מכל מין וסוג שהוא.
 .3כן מובהר כי אין בעצם מתן הזכות להצבה של אותה עמדה משום זכות לבצע בשטח כל
בנייה או תוספות ו/או להציב במקום באופן זמני או קבוע כל כסאות ,שולחנות ,מתקנים
וכדומה ,אשר לא יאושרו על ידי המזמין בכתב ו מראש.
 .4יודגש כי ההצעה תתייחס להצבת משאית שהיא עמדה ניידת וממונעת ,אשר לא יידרש
להצבתה היתר בנייה.
 .5עוד יודגש כי ההצבה המדויקת של המשאית באתר החוף תיקבע ע״י נציג האיגוד ותחייב
את המפעיל בכל עת והמפעיל לא יהיה זכאי להציב את המשאית אלא במקום שנקבע
בהצבה כאמור .ואולם ,האיגוד יהיה רשאי להורות למפעיל להזיז את המשאית למיקום
אחר באתר החוף והוראות נציג האיגוד תחייבנה את המפעיל ללא ערעור .לצרף תשריט
 .6תקופת ההתקשרות לקבלת זכות ההפעלה כאמור תחל מיום חתימת הזוכה בהליך
מכרזי זה על הסכם התקשרות עד 31.12.22
 .7המזמין בלבד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ליתן הארכה בכתב לתקופת
ההרשאה הראשונית בשלוש תקופות נוספות של  3חודשים כל אחת .יודגש כי רק
הארכה בכתב חתומה כדין ע״י מורשי החתימה של האיגוד ,ובכללם גזבר האיגוד ,תחייב
את המזמין.
 .8מובהר כי בכוונת המזמין ולפי שיקול דעתו הבלעדי לערוך מכרז לממכר מזון בחוף צמח
מתוך מבני קבע המצויים בחוף (להלן" :מכרז ממכר מזון") .ככל שיערך מכרז לממכר
מזון וייבחר זכיין בהמשך למכרז זה  -הרי ששירותי ממכר באמצעות פוד-טראקס בחוף
צמח כפועל יוצא של מכרז/חוזה זה לא יינתנו באתר החוף ולזוכה במכרז זה לא יהיו כל
טענות או תלונות בקשר עם הנושא.
 .9על המפעיל יהיה לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים
לצורך הצבת המשאית מזון ומכירת מוצרי המזון ובכלל זה רישיון עסק .קבלת
האישורים הינה תנאי מוקדם לזכות ההצבה כאמור .המפעיל יישא בכל ההוצאות
הכרוכות בכך ,לרבות הוצאות רישוי ,היטלים ו/או אגרות.
 .10על המפעיל תוטל אחריות מלאה בכל תקופת ההתקשרות כלפי צדדים שלישיים וכלפי
המזמין ו/או עובדיו ומורשיו באשר לכל תלונה ,דרישה ,תביעה  ,טענה  ,נזק ,אובדן,
הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהוא בשל מעשה או מחדל של המפעיל ,ולצורך כך יחויב
המפעיל בעריכת ביטוחים לשביעות רצון המזמין ולפי הנחיית יועץ הביטוח של המזמין
,לרבות המצאת כתב שיפוי למזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי המזמין
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הכרוכה ואו קשורה ואו נובעת מפעילותו של המפעיל  ,במעשה או במחדל  -בנוסח
המצורף למכרז זה כנספח י"א.
 .11ביקש המפעיל למכור סוגי מזון או משקאות אשר לא אושרו כחלק מהליך הזכייה ,יגיש
על כך מראש בקשה בכתב למזמין .למען הסר ספק ,המזמין אינו מתחייבת להיעתר לכל
בקשה כאמור והדבר מצוי בשיקול דעתו הבלעדי.
 .12בגין זכות ההפעלה ישלם המפעיל דמי הרשאה שנתיים בסך הנקוב בהצעתו של המציע
ואשר לא תפחת מסך של  ( ₪ 60,000שישים אלש"ח ) .דמי ההרשאה ישולמו מראש
בארבעה תשלומים שנתיים שווים מדי רבעון ביום ה  1-לחודש של כל רבעון .התשלום
הרבעוני הראשון ישולם ביום חתימת החוזה.
 .13איחור בתשלום דמי ההרשאה של למעלה מ 14-יום יחשב הפרה יסודית והמזמין תהיה
רשאי להביא הסכם זה לידי ביטולו מידי ופינויו של המפעיל מאתר החוף .למען הסר
ספק מובהר כי דמי ההרשאה אינם כוללים תשלומי ארנונה ו/או אגרות שילוט ו/או
אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא ובהתאם לכל דין.
 .14הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה כנספח ב' בלבד מבלי לבצע בו
כל שינויים ,השמטות או תיקונים .המציע יהיה רשאי לצרף להצעה פרטים אודות
ההצעה ,צילומים ,פירוט על הציוד המצוי ברשותו ,פירוט על ניסיונו ,פירוט אודות
התקשרויות עסקיות שביצע או שהוא עומד לבצע לצורך הפעלת המשאית ,פרופיל עסקי
וכיו"ב .יתר המסמכים יצורפו גם הם חתומים ו/או ממולאים כנדרש:
נספח ג' – שאלון לאיתור ניגוד עניינים
נספח ד' – תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
נספח ה' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות
נספח ו' – תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
נספח ז' – תצהיר היעדר קרבה
נספח ח' – נוסח ערבות מכרז – יש לצרף עותק בנקאי מקורי .בכל מקרה של חזרת המציע
מהצעתו הערבות תחולט.
נספח ט' – נוסח ערבות ביצוע בנקאית חוזית – במקרה שההצעה תוכרז כזוכה יש צורך
בצירוף עותק בנקאי מקורי
נספח י' – נוסח הסכם
נספח יא ' – נספח ביטוחי
 .15בהצעתו ינקוב המציע סכום של דמי שימוש שנתיים אשר לא יפחתו מסך של 60,000
.₪
 .16מבוטל.
 .17המציע יגיש הצעתו במעטפה סגורה ,במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי
איגוד ערים כינרת  ,בניין מכבי אש בצמח  ,עמק הירדן ,עד לא יאוחר מיום ראשון
 27.3.22עד השעה .12:00
 .18הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב בסעיף זה ,תיפסל על הסף.
 .19ההשתתפות במכרז זה מותנית בעמידת המציע בכלל התנאים המצטברים הבאים
המוגדרים כולם כתנאי סף:
א.

המציע הינו עוסק מורשה יחיד או תאגיד רשום כדין במדינת ישראל המנהל ספרים
כדין .על המציע לצרף אסמכתאות חוקיות לכך מרשם התאגידים ומשלטונות
המס.

ב.

למציע תוכנית עסקית מפורטת להפעלת "הפוד טראק" ,המתייחסת לכל מרכיבי
ההפעלה ,לימי ושעות הפעילות ועוד אשר תצורף להצעתו.
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ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין הוראת המזמין המחייבת על מיקומה המדוייק
של הצבת ה"-פוד טראק" יגיש המציע תוכנית העמדה מפורטת ל"פוד טראק"
עצמו ולסביבתו .תכנית העמדה תתייחס לשינוי הנדרש בעונות השנה ,להתאמות
שיבקש לבצע במקום וכן לנראותה של המשאית.

ד.

תינתן עדיפות למציע אשר יוכיח גיבוי רשמי או התקשרות עם רשת ארצית
להפעלת בתי קפה או מכירת מוצרי מזון .על המציע לצרף מסמכים בנוגע לאמור.

 .20המזמין שומר על זכותו לביטול ואו שינוי ואו תיקון ההליך בכל שלב שהוא.
 .21המועד לתחילת ההפעלה בפועל ע״י הזוכה במכרז ייקבע ע״י המזמין בהודעה בכתב
שתימסר למפעיל
 .22ניקוד ההצעות יבוצע בדרך הבאה:

מחיר

חדשנות
פעילות
שבועית

התקשרות
עם רשת
ארצית
הצעה
מקצועית
ראיון

קריטריונים לניקוד
נושא
דמי הרשאה שנתיים
𝐵𝐴−
[ [1 −
בהתייחס להצעות האחרות ]] ∗ 100
𝐴
∗ 50%
כאשר:
 =Aסך התמורה הגבוהה ביותר
שהוצעה.
 =Bסך התמורה בהצעה .i
ע"פ חוות דעת הצוות
"פוד טראק" ייחודי.

ניקוד מקסימלי
50

10
10

הפעלה שבעה ( )7ימים בשבוע
ולמעט ביום כיפור.
תינתן עדיפות למציע אשר
יוכיח גיבוי רשמי או
התקשרות עם רשת ארצית
להפעלת בתי קפה או מכירת
מוצרי מזון
נראות ושימוש נכון במתחם

ע"פ חוות דעת הצוות

5

התרשמות מראיון עם המציע

ע"פ חוות דעת הצוות

10

15

100

 .23קיום הליך תחרותי נוסף
א .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה( ,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%
ב .מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא ,נתונה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם בהתקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.
ג .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
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במתכונת שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף  17לעיל ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב
"מכרז מס'  – 07/2022עם הליך תחרותי נוסף".
ד .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.
ה .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.
ו .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.
ז .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.
ח .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;
 .3החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים
שישתתפו במכרז.
 .4למען 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.
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 .24הוראות כלליות למשתתפים:
א .הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר כל המסמכים הדרושים כמפורט
לעיל.
ב .המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים
את מירב המידע על מנת שיוכלו לתמחר ולהכין את הצעתם .המשתתפים במכרז
מצהירים כי המידע הנמסר הינו לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את
המזמין שלא לשנותו או לצמצמו והמזמין יהיה רשאי לשנותו ו/או לתקנו בהתאם
לשיקול דעתו.
ג .שאלות בקשר עם ההליך ניתן להעביר בכתב בלבד ובמייל בכתובת
 .dana@lakekinneret.co.ilוזאת עד ליום רביעי  16.3.22בשעה  12:00לכל
המאוחר.
ד .תשובות לשאלות אשר הועברו ע"י המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של
האיגוד ולא יישלחו בנפרד למשתתפים או מי מהם.
ה .אין בהליך זה ,או בפעולות שיינקטו על פיו ,כדי ליצור מחויבות כלשהי של המזמין
כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את המזמין בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
ו .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה ואו לתקנו ואו לשנותו בכל עת ,או
לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא ,או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתו
הבלעדי .למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו\או דרישה כלפי
המזמין בהתקיים האמור.
ז .על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או
יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ח .המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך בירור
פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים,
וכל פרט אחר הדרוש לו לצורך קבלת החלטתה.
ט .המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל מו"מ עם משתתפים במכרז
זה שיגישו הצעות כשרות וזאת במסגרת הליך תחרותי נוסף  ,בהתאם לחוק חובת
מכרזים ותקנותיו.
י .מציע שיוכרז על ידי המזמין כזוכה בהליך זה יידרש לחתום על הסכם בנוסח
המצ״ב כנספח יא' וזאת תוך  7ימים ממועד מתן הודעת הזכיה ע״י המזמין ולצרף
להסכם את כל המסמכים והנספחים הנדרשים בהתאם לתנאי מכרז זה לרבות
ערבות ביצוע בנקאית מקורית ואישור ביטוחים חתום בידי מבטח מורשה
יא .הודעות למציעים יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד והודעות או פירסומים
כאמור ייחשבו ויוחזקו כנמסרו לתעודתם עם פירסומם ,לפי העניין.

איגוד ערים כינרת
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נספח א – מראה מקום
צילומי רחפן חוף צמח (אוק' )2021

;

מיקום לרוכלות ניידת
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נספח ב'
טופס הצעה להקמת והפעלת עמדת פוד טראק לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
לכבוד
איגוד ערים כנרת
 .1אני הח"מ ____________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש
בזאת הצעתי לקבלת אישור להקמת והפעלת עמדת פוד טראק לממכר מזון ומשקאות
בחוף צמח (להלן" :השירותים").
 .2הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי הקול קורא לרבות פרסום ההודעה למציעים
בעיתונות וכל הגורמים האחרים המשפיעים על זכות ההרשאה העונתית ההדירה ידועים
ומוכרים לי ואני מסכים להם.
 .3הנני מצהיר ומקבל את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל
הסתייגות.
 .4אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך 7
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
א .לחתום על החוזה ולהחזירו למזמין כשהוא חתום.
ב .להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים להקמה והפעלה של המשאית ובכלל
זה רישיון עסק זמני או קבוע ואישורים ממשרד הבריאות ו/או כל גורם נדרש אחר
ג .למסור למזמין את ערבות הביצוע הבנקאית ואת אישור קיום הביטוחים חתום
ע״י המבטח או ע"י סוכן ביטוח המורשה לבצע חיתום בשם מבטח.
 .5הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים ,כמפורט במכרז .עוד ידוע לי ,כי למזמין
שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי,
מומחיותי ,אפשרויות המימון וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור למזמין את מלוא
המידע/המסמכים ,להנחת דעתו .אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהו כאמור,
רשאית המזמין להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את ההצעה.
 .6ידוע לי ,כי הזוכה בהליך ייבחר על פי אמות המידה המפורטות במסמכי המכרז ועל פי
שיטת הניקוד שנקבעה במסגרתו.
 .7ידוע ומוסכם עלי כי המזמין איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה וכי הוא
רשאי לבטל את ההליך ו/או לשנות את היקפו ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .8הנני מתחייב לדאוג לכך שהפעלת המשאית ,במיקומה המתוכנן בכפוף להוראות ההסכם
תואמת את הוראות הדין.
 .9הנני מתחייב לדאוג באופן שוטף לתחזוקת המשאית (לרבות תשלום מיסים ותשלום דמי
ההרשאה במלואם ובמועדם)להעסקת אנשי צוות ראויים ,לאספקת מזון משקאות וכיו"ב,
הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם שיחתם עמי.
 .10הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע
ו/או בקשר עם ביטול ההליך ,הקטנת היקפו ,הגדלת היקפו ,דחיית ביצועו או שינוי היקפו
ו/או תנאיו בכל מועד שהוא ,לרבות בעת הארכת החוזה ,אם תתבצע ,מכל סיבה שהיא,
כמפורט לעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם ייגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה בגין האמור לעיל .כמו כן הגשת הצעתי
מהווה אישור כי אין לי כל טענות או דרישות בקשר למנגנון ואו אופן בחירת הזוכה בהליך.
 .11הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה ותדרוש המזמין יוארך תוקפה של הצעתי .אם
הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד ,היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל
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אחד מהם לחוד ,ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו
הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
 .12הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה
ומחייבת אותי כאמור לעיל.
 .13כדמי הרשאה שנתיים לשנת ההפעלה הראשונה
_______________________. ₪

הנני

מציע

סך

של

 .14להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית( ערבות לקיום ההצעה) כנדרש בנספח ח'.
שם המציע:

ת.ז/ח.פ___________________

תיאור (אדם ,חברה ,שותפות ,אחר) נא לפרט___________________
כתובת_________________________

טלפון______________

דוא״ל…………………:
שמות ומספר הזהות של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
__________________________________________________
חתימות___________________________________________ :
תאריך_____________:
אישור חתימה (כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו"ב)
אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך לעיל נחתם ע"י:
 .1ה"ה_____________ ת.ז ______________ (כשהמציע הוא אדם)
 .2ה"ה_____________ ת.ז ______________ (כשהמציע הוא תאגיד)
ה"ה_____________ ת.ז ______________
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב אותו ,וכי חתמו על
מסמך זה בפני.
________________
חתימה

_________________
תאריך
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נספח ג'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
הערה  :על שאלון זה חייבים לחתום כל יחידי המציע במידה והמציע איננו תאגיד ,או כל בעלי
המניות ומורשי החתימה של תאגיד המציע  -לפי העניין
אני הח"מ___________ ,ת.ז ,____________.הנני המציע במכרז מס ________ של המזמין,
הנני בעל מניות של ____________ (שם התאגיד שבשמו הוגשה ההצעה) (ימולא על ידי כל בעל
מניות בתאגיד בטופס נפרד) הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 .1בין האיגוד ו/או יו"ר האיגוד ו/או חברי מועצת האיגוד ל ו/או חברי ועדת המכרזים של
האיגוד ו/או עובדי האיגוד כל אלו ייקראו להלן אורגני האיגוד יש /אין (מחק את המיותר)
לי :בן זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן דוד ,בן דודה ,בן אחד ,בת
אח ,בן אחות ,בת אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או
מאומץ ולרבות בני זוכם ,צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים ו/או מי שסמוך על שולחני,
ואף לא סוכן או שותף .במידה וקיים קשר משפחתי ו/או אחר כלשהוא נא לפרט:
 .2יש/אין (למחוק את המיותר) למי מאורגני האיגוד ,קרובו ,סוכנו ,או שותפו ,שיש לאחד
מהם חלק העולה על עשרה ( )10%אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי
את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .3יש/אין (למחוק את המיותר) בן/בת זוג ,הורה ,בן או בת ,אח ,אחות ,דוד/ה ,אחיין,
אחיינית ,צאצא ו/או מי שסמוך על שולחני ,העובד באיגוד ו/או בשרות האיגוד ( בין היתר
באמצעות רשות ניקוז כנרת ) .במידה וקיים  ,נא לפרט.
 .4ידוע לי כי האיגוד יהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה .אני מצהיר בזאת כי אין ניגוד עניינים בין הפעילות שתבוצע על ידי על
פי הזמנה זו לבין כל פעילות ו/או התחייבות אחרת שלי.
 .5אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין האיגוד במישרין ו/או
בעקיפין ואני מתחייב בזאת להודיע לאיגוד על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה
כאמור עם היוודע לי הדבר.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת ,ולאחר שהוזהרתי בדבר העונשים הקיימים בחוק בדבר מתן הצהרת שקר כמו כן
הנני מתחייב להודיע מיידית לאיגוד בכתב על כל שינוי שיחול בנתונים העובדתיים
שמסרתי לעיל או באיזה מהם. .

שם המציע__________________:ת .ז / .מס׳ תאגיד..…………………………:
חתימת המציע____________:

10

אישור עו״ד
אני הח״מ עו״ד_____________מס׳ רשיון______________מאשר כי המסמך הנ״ל
נחתם כדין ע״י כל יחידי המציע  /מורשי החתימה של המציע וכי אלו חתמו בפניי לאחר
שהסברתי להם מטרתו ותוכנו של המסמך והזהרתי אותם כי עליהם להצהיר אמת ,שאם
לא כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק
חתימה וחותמת עו״ד
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נספח ד'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ _______________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

.2
.3

.4

אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  2ב' בחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו
– ( 1976להלן" :החוק") לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א – ) 1991להלן" :חוק עובדים זרים"( בשנה
שקדמה לתאריך תצהיר זה).
אני או "בעל זיקה" אליי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים
זרים בתקופה של  3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.
אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף  2ג' בחוק (יש למחוק את המיותר)
לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ו – ( 1987להלן" :חוק שכר
א.
מינימום").
הורשענו בעבירה אחת  /שתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.
ב.
הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפה יותר משנה ממועד
ג.
ההרשעה האחרונה מיום. ____________.
אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם איגוד ערים כינרת.

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפני במשרדי
ברחוב_____________ ,אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז/______________ .המוכר לי אישית,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ה'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות

אנו הח"מ (ימולא לגבי כל אחד מבעלי הזיקה למציע) מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
 .1אנו [__________________________________________] התאגיד ,בעל השליטה,
מנהל .במהלך  5השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעה ,הח"מ לא הורשעו בעבירה
פלילית מסוג אלימות ורכוש ,הונאה ומרמה ,גניבה ,הלבנת הון.
 .2הח"מ מאשר ומסכים כי המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו יהיו רשאים ומוסמכים בכפוף
להוראות כל דין לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ולקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה
ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 .3במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהמזמין על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,
מתחייב הח"מ למסור ,לבקשתם ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת
המזמין.

חתימה וחותמת המציע

אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפני במשרדי
ברחוב_____________ ,אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז/______________ .המוכר לי אישית,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
אני הח"מ _____________ ,בעל ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את
האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בכתב כלהלן.
.1

אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ (להלן "המציע").

.2

אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית ,על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976 -

.3

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע המציע במכרז זה ולא הורשע בעל זיקה אליו
כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-

.4

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם
המציע במכרז זה ,אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

.5

אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק מהצעת המציע למכרז להפעלת להקמת
והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות

ולראיה באתי על החתום:

חתימת המצהיר

תאריך
אישור עו"ד

אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני מר
____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ /המוכר לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

חתימת עוה"ד

תאריך

חותמת וחתימה
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נספח ח'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
לכב'
איגוד ערים כינרת

צמח ,עמק הירדן
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס' __________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  30,000ש"ח (שלושים אלף
ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת ______________( 1להלן" :הנערב").

.2

.3

.4
.5

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד בגין חודש פברואר  2022שהתפרסם ב 15 -לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה)".המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם
לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו .הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו
כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,אזי יחושב סכום הערבות
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם המדד
החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו
לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום כולו או מקצתו תחילה מאת הנערב.
כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  27.3.22ויעמוד בתוקפו עד ליום  24.6.22בלבד ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי כתב ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו
בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל
של סניפנו.
דרישה בכתב שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה תהווה גם היא דרישה בכתב לצורך ערבות
זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב
בנק__________

 1יש להקפיד לכתוב את שם המפעיל בדיוק כפי שמופיע במסמכי המכרז.
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נספח ט'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
ערבות חוזית
לכב'
איגוד ערים כינרת

צמח ,עמק הירדן
הנדון :ערבות מס'__________:
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף
( ,)₪להלן ":סכום הערבות") ,שתדרשו מאת _________________:ח.פ __________ (להלן:
"הנערב") ,להבטחת קיום התחייבויות בביצוע הסכם שנחתם מכוח זכייה במכרז להקמת
והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח בכנרת.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם עם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" :לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש פברואר  2022שהתפרסם ביום 15.3.22
או סמוך לו.
"המדד החדש ":לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו .
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה
למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד
החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,
ללא הפרשי הצמדה .
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה)  (7ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו
לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמקה
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב .
ערבות זו תישאר בתוקפה מיום הוצאתה ,עד ליום ) _________ 48חודשים לאחר חתימת החוזה)
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור להלן .כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה
להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל .
ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד  6חודשים על-פי דרישת גזבר המזמין או
מי שהוסמך על ידו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת .
בכבוד רב ,
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נספח י'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח
הסכם
ש נערך ונחתם ב______ ביום ______ לחודש ______ 2022

איגוד ערים כנרת ,צמח ,עמק הירדן

בין:

(להלן" " :המזמין")

ובין:

_________ ,ח.פ / .ת.ז___________ .
(להלן" :המפעיל")

הואיל

ואיגוד ערים כנרת (להלן" :המזמין") אשר השטח במתחם חוף צמח המסומן
בנספח מראה מקום המצ"ב כנספח א' הינו בתחום שיפוטו (להלן" :השטח")
פרסם מכרז לקבלת הצעות ולהתקשר בהסכם לקבלת זכות הרשאה עונתית
הדירה שאין עימה חזקה ,להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר  ,משקאות ומזון
בחוף צמח (להלן" :המפעיל" "זכות ההצבה");

והואיל

והמפעיל הגיש הצעתו וועדת המכרזים של האיגוד החליטה להכריז על הצעתו
כהצעה הזוכה ;

והואיל

וכלל מסמכי המכרז והוראותיו על כלל נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהוראות
חוזה זה וייקראו כתנאי מתנאיו באופן שהפרתם תהווה אף הפרה של חוזה זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנו של חוזה זה.

.2

המפעיל שייבחר יהיה זכאי להציב בשטח ,עמדת פוד טראק ניידת בה יימכרו משקאות ומזון
אשר יאושרו ע"י המזמין מתוך המופיע בהצעתו .ביקש בעל זכות ההצבה למכור סוגי מזון או
משקאות אשר לא אושרו כחלק מהליך הזכייה ,יגיש על כך בקשה בכתב למזמין .למען הסר
ספק המזמין אינה מתחייבת להיעתר לכל בקשה כאמור והדבר מצוי בשיקול דעתה הבלעדי.

.3

כן מובהר כי אין בעצם מתן זכות להצבה של אותה עמדה משום זכות לבצע בשטח כל בנייה או
תוספות ו/או להציב במקום באופן זמני או קבוע כל כסאות ,שולחנות ,מתקנים וכדומה ,אשר
לא יאושרו על ידי המזמין בכתב ומראש .המפעיל לא יהא רשאי להציב מתקנים ו/או מבני קבע
המצריכים במהותם קבלת היתר בניה.
.4

תקופת ההתקשרות לקבלת זכות ההפעלה כאמור תחל במועד שייקבע ע״י האיגוד
ולתקופה עד ( 31.12.22להלן" :התקופה הראשונה") .האיגוד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו
הבלעדי להאריך את התקופה בשלוש תקופות נוספות של  3חודשים כל אחת .בתום
התקופה הראשונה ,תינתן לאיגוד זכות להאריך את התקופה לתקופה נוספת בת  3חודשים
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.5

המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים כחוק
לצורך הצבת הפוד טראק ומכירת מוצרי המזון ובכלל זה רישיון עסק .הגשת בקשה לרישיון
עסק כאמור הינה תנאי מוקדם לזכות ההצבה כאמור .המפעיל יישא בכל ההוצאות הכרוכות
בכך ,לרבות הוצאות רישוי ,היטלים ו/או אגרות.

.6

על המפעיל מוטלת האחריות מלאה בכל תקופת ההתקשרות כלפי צדדים שלישיים לכל נזק
שייגרם כתוצאה מביצוע התחייבויותיו ,כולן או מקצתן ,מכוח הסכם זה ,ולצורך כך יחויב
המפעיל בעריכת ביטוחים לשביעות רצון המזמין לרבות כתב שיפוי לאיגוד בגין כל תביעה
ו/או דרישה כלפי וכתב כיסוי בנוסח המצ"ב כנספח יא'.

.7

בגין זכות ההרשאה הנ״ל ישלם המפעיל דמי הרשאה שנתיים בסך הנקוב בהצעתו של המציע
בסך ____________ בתקופה הראשונה.

.8

דמי ההרשאה ישולמו מראש מידי רבעון (התשלום הראשון ,עם חתימת הסכם זה .איחור
בתשלום דמי השימוש של למעלה מ 14-יום ייחשב הפרה יסודית והמזמין תהיה רשאית
להביא הסכם זה לידי ביטול מידי בכפוף למתן התראה מראש ובכתב בת  14יום במסגרתה
ההפרה לא תוקנה .למען הסר ספק מובהר כי דמי ההרשאה אינם כוללים תשלומי ארנונה
ו/או אגרות שילוט ו/או אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא ובהתאם לכל דין ,וככל שאלו
יחולו אלו ישולמו לגורם הרלוונטי בנפרד (העיריה ,הועדה המקומית וכיו"ב).

.9

המפעיל מתחייב לכך שהפעלת העמדה ,במיקומה המתוכנן וכפוף לאישור נציג האיגוד ובכפוף
להוראות ההסכם ,תהא תואמת את הוראות הדין והצבתה תאושר מראש על ידי נציג האיגוד

.10

מובהר כי הפעלת העמדה לא תותר לאחר חצות וכי אין ולא יינתן למפעיל אישור להפעיל את
העמדה מעבר לשעה האמורה למעט חגים ומועדים לשמחה וכי אתר מתחם החוף הוכרז כחוף
שקט בו אסורה לפי הדין השמעת מוזיקה מכל מין וסוג והפעלת מערכות קול.

.11

ידוע למפעיל ,כי בכל אחד מהמקרים הבאים המזמין זכאי לבטל את הסכם זה:
א .אי עמידה באי אילו מהתחייבויותיו של המפעיל כאמור בהסכם זה ,ובלבד שניתנה
התראה בכתב בת  21ימים וזו לא תוקנה לשביעות רצון האיגוד
ב .ככל ומונה למפעיל כונס נכסים ו/או מפרק ,ומינויו לא בוטל בתוך  90ימים מיום מינויו.

 .12עם סיום תקופתו של הסכם זה ו/או עם ביטולו מכל סיבה שהיא יהא המפעיל מחויב לפנות את
השטח מכל אדם וחפץ ,וזאת ,באופן מיידי.
 .13להבטחת התחייבויותיו של המפעיל ושל כל אחת מהן , ,הוא מפקיד ערבות בנקאית אוטונומית
צמודה לטובת המזמין בסך  .₪ 30,000מובהר ,כי המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות,
כולה או מקצתה ,לפי שיקול דעתה ,בהודעה מראש בכתב בת ( 7שבעה) ימים ,וזאת ,בנוסף
לזכות הביטול המוקנית לה ,וכן ,עמידה על מלוא נזקיה  .בנוסף ,במקרה שהמציע הינו תאגיד
הרי שבנוסף לערבות הבנקאית תיחתם ערבות אישית על ידי בעלי מניותיו /מנהליו ,להבטחת
עמידה בהתחייבויותיו.
 .14מוסכם ומוצהר ,כי מסמכי המכרז ,הצעת המפעיל ומצגיו ,יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ובאנו על החתום:
______________________
המפעיל

_______________________
איגוד ערים כנרת
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כתב ערבות אישית
אנו הח"מ ________ ,ערבים בזאת  ,יחד ולחוד ,באופן אישי למלוא התחייבויותיו של המפעיל :
__________על פי ההסכם האמור לעיל.
_____________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _______מס׳ רשיון  ..…… :מאשר ,כי המציע והערבים חתמו בפניי על מסמך
זה.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח יא'
הזמנה להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח (להלן" :הדוכן")
נספח ביטוחי
 .1לפני מועד תחילת הפעילות או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם לשטח המזמין ,מתחייב
המפעיל לערוך ולקיים ,על חשבונו ,את הביטוחים המפורטים בנספח "אישור ביטוח עבודות
המפעיל" המסומן כנספח י"א 1וכן בנספח "אישור עריכת ביטוחי המפעיל" המסומן כנספח
"י"א 2המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי המפעיל" ו/או
"אישור הביטוח") אצל חברת ביטוח המורשית לפעול כדין בישראל (להלן ביחד ו/או לחוד
":אישור קיום הביטוחים").
 .2ביטוח בתקופת הקמה ו/או פירוק הדוכן וכל עבודה נלווית:
 .2.1היה ושווי עבודות הקמת ו/או פירוק הדוכן (כולל חומרים ועבודה) יהיה נמוך מסך 200,000
 ,₪רשאי המפעיל שלא לערוך ביטוח עבודות הקמה ,בכפוף לכך שפוליסת הרכוש שעורך
המפעיל ,כוללת הרחבת "רכוש בבניה ,הקמה או הריסה" .ככל והמפעיל לא ערך ביטוח
עבודות הקמה כמפורט בנספח י"א ,1אישור ביטוחי המפעיל המסומן כנספח י"א 2
יכלולאת קודי השירות – 074" :שיפוצים" או " – 062עבודות תחזוקה ושיפוץ".
 .2.2היה ושווי עבודות להקמת  /פירוק הדוכן עולה על  ,₪ 200,000על המפעיל לערוך ביטוח
עבודות הקמה בהתאם למפורט כנספח יא.1
 .2.3המפעיל יערוך ביטוחים כמפורט בסעיף זה במשך כל תקופת ההקמה /הפירוק של הדוכן.
 .3ביטוחים בתקופת הפעלת הדוכן
 .3.1על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים כמפורט בנספח י"א 2במשך תקפו של הסכם זה
וכל תקופה מוארכת שלו ו/או כל עוד פועל המפעיל בשטחי המזמין:
 .4ללא צורך בדרישה מצד המזמין ,מתחייב המפעיל להציג בפני המזמין ,לפני תחילת ביצוע
עבודות ו/או הכנסת ציוד לאתר ו/או הפעלת הדוכן ו/או מתן השירותים ,את אישור קיום
הביטוחים ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .לפני תום תקופת הביטוח ,ימציא המפעיל אישור קיום
ביטוחים מעודכן בגין הארכת תוקף ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת
ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין .המזמין יהיה רשאי למנוע
את מתן השירותים כל עוד לא הומצא אישור קיום הביטוחים במועד.
 .5בנוסף לביטוחים המפורטים באישורי קיום הביטוחים יערוך המפעיל ,בעצמו או באמצעות
קבלני משנה מטעמו ,ביטוח חובה –רכב כנדרש על פי דין וביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של
צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות סטנדרטי.
 .6הוראות כלליות שיחולו על כלל ביטוחי המפעיל:
 .6.1הביטוח ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין והבאים מטעמו ו/או כל מי
שהמזמין התחייב בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו.
 .6.2הפוליסה תכלול ויתור על זכות השיבוב כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או כל מי
שהמזמין התחייב לוותר על זכות התחלוף כלפיו ,אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם
לנזק בזדון.
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.7

.8

.9

.10

.11

 .6.3ככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי ,על המפעיל לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אולם
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.
 .6.4הפוליסות לא יכללו כל חריג ו/או הגבלה לעניין מזון ו/או הרעלה.
מובהר ,כי דרישות הביטוח (לרבות גבולות האחריות ותנאי הכיסוי) המפורטות בנספח זה
ובנספחים הנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על המפעיל .המפעיל מצהיר ,כי
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל.
מובהר ,כי המפעיל מתחייב לאמוד את חשיפותיו ולערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים
לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי דין .כל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור יכלול
וויתור על תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו.
המפעיל מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים הפועלים מטעמו ,כי לא תהיה
להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ומי מטעמו ,וכל מי שהמזמין התחייב
לפטור כלפיו טרם קרות מקרה ביטוח ,בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים
שייערכו על ידו ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו (אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה),
או בגין כל נזק שנגרם לרכוש המפעיל והבאים מטעמו ,וכן בגין כל נזק ו/או אובדן תוצאתי ו/או
נזק פיננסי (בין שבוטח ובין שלא) ,והוא פוטר בזאת את המזמין וכל הבאים מטעמו מכל
אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
במקרה שבו המפעיל מתקשר עם קבלני משנה או צדדים שלישיים ,ידאג המפעיל לכך שהסכמי
ההתקשרות עמם יכללו הוראות מקבילות להוראות נספח זה בשינויים המחויבים בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן
ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדים שלישיים מטעם המפעיל,
והמפעיל ישפה ויפצה את המזמין בגין כל נזק ,אבדן והפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי
קבלני המשנה וצדדיים שלישיים כאמור ,בין אם נזק ,אבדן והפסד כאמור מכוסים במי
מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך ובין אם לאו.
מובהר כי המפעיל לבדו יישא בפרמיות הביטוח ,בהשתתפות העצמית ובכל עלות אחרת
הקשורה לביטוחים הנ"ל.

 .12למען הסר ספק ,המפעיל יהיה אחראי כדין בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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נספח יא1-
תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

שם איגוד ערים כנרת ו/או
חברות בנות ו/או חברות
קשורות (להלן" :המזמין")
ת.ז/.ח.פ.

שם

מען צמח ד.נ  15132עמק
הירדן
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*
עבודות הקמה /פירוק
דוכן מזון בחצרי
המזמין

ת.ז/.ח.פ.
מען
כיסויים
תאריך
נוסח ומהדורת
תחילה
פוליסה

תאריך
סיום

מעמד מבקש האישור*

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☐אחר:נותן ההרשאה

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
וביטול
חריגים
יש לציין
קוד כיסוי
בהתאם
לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות
קבלניות
הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה):
גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים

₪

"ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מנוביט"
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות
 20%משווי
העבודות

רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות
מבני עזר וציוד קל
הוצ' שכט אדריכלים
הוצ' רשויות
הוצ' נוספיות הכרחיות
השבת סכום הביטוח
לקדמותו

₪
₪
₪

,309
,313
,314
,316
,318
,324
.328

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

צד ג'

5,000,000

₪

נזק עקיף לפריטים תת
קרקעיים
רעד והחלשן משען

4,000,000

₪

4,000,000

₪

נזק לרכוש הנובע משימוש
בכלי רכב

2,500,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

, 302
,304
,307
,309
,315
,318
,321
,322
,328
.329
,309
,319
.328

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
( 041מזון /שירותי הסעדה)
( 027הריסות /פינויים)( 062 ,עבודות תחזוקה ושיפוץ) ( 074שיפוצים)
ביטול/שינוי הפוליסה*
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אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

תאריך הנפקת האישור

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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אישור קיום ביטוחים – נספח יא'2

תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.
יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
שם איגוד ערים כנרת ו/או
חברות בנות ו/או חברות
קשורות (להלן" :המזמין")
ת.ז/.ח.פ.
מען צמח ד.נ  15132עמק
הירדן

סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש
אובדן רווחים
צד ג'

מספר
הפוליסה

המבוטח

אופי העסקה*

שם

☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת.ז/.ח.פ.
מען

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

כיסויים
תאריך סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע

סכום

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'

₪

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

,324 ,316 ,314 ,313 ,309
.328

10,000,000

₪
₪

אחריות מעבידים

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

20,000,000

₪

.328 ,304 ,319 ,309

אחריות המוצר

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

10,000,000

₪

,321 ,309 ,304 ,302
 12( 332 ,328חודשים).

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

פירוט השירותים
( 041מזון /שירותי הסעדה)
( 027הריסות /פינויים)( 062 ,עבודות תחזוקה ושיפוץ) ( 074שיפוצים)

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ג'  -נספח השירותים
תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד
השירות
001

אבטחה
אחסון /מחסנים (לרבות מחסני ערובה
וקירור)
אספקת גז ודלק
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות

002
003
004
005

ביקורת חשבונאית ,ראיית חשבון ומיסוי
בית מטבחיים /משחטות
בניה  -עבודות קבלניות גדולות
בעלי חיים
בקרה ,ביקורת תקנים ושמאות
בקרת מוסדות חינוך
בריאות הנפש
בריכה /פארק שעשועים ומים /אטרקציות
בתי אבות ומעונות
גביה וכספים
גינון ,גיזום וצמחיה
דברי ערך /אספנות /אומנות
דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סדנאות

006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

ביגוד /טקסטיל /אופנה

הובלות והפצה
הופעות /קולנוע /שירותי בידור
הכנת מכרזים נהלים והנחיות
הסעת נוסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פינויים
השקעות ויזמות
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
חברות מנהלות
חדר כושר /אימוני ספורט
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי
והובלה
חינוך/קורסים/סדנאות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכננים
כוח אדם
מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממוני ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
מערכות פוטו-וולטאיות
מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת
סעיף "אופי העסקה")
נדל"ן  /השקעות ויזמות

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054

תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד
השירות
071

רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

072
073
074
075

רוקחות
רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כנסים ,השתלמויות ,פנאי
ומלונאות
שירותי ביקורת
שירותי גניזה וארכיב
שירותי דת
שירותי מעבדה/תיקונים /התקנה
שירותי משרד
שירותי ניהול
שירותי ניטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (בניה)
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי)
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים לציבור (לרבות :גופים ציבוריים,
מלכ"ר וחל"צ)
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תכשיטים /אבני חן
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
-
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076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

נופש וטיולים (לרבות
מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
ניהול מבנים
ניקיון
נשק וחומרי נפץ
ספרינקלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ
(חשמל/איטום/אינסטלציה)
פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
ציוד תאורה והגברה
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צנרת והנחת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת
סעיף "אופי העסקה")

055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

-
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

נספח ד'  -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
כיסויים נוספים בתוקף
אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת
כיסוי אחריות מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט
שם וכתובת)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין נזקי טבע
כיסוי גניבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח נוסף  -אחר (יש לפרט שם וכתובת)
מבוטח נוסף  -מבקש האישור
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח –
אחר (יש לפרט שם וכתובת)
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -
מבקש האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח  -אחר (יש לפרט שם
וכתובת)
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות
מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשוניות

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח
של מבקש האישור)

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת)
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים)
-

כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

קוד
הסעיף
301
302
303

-

371
372

-

373
374
375
376
377

-

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

-

389

320

-

390

321

-

322
323

-

391
392

-

393
394
395

-

396
397

-

304
305
306
307
308

-

-

324
325
326

-

327
328

-

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
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398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

נספח ד'  -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד
הסעיף
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
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כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

-

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

