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מכרז מס' 3/2018

משרדי החברה:
ת.ד ,59 .מעלות תרשיחא
טל' 9573513 ,9574004 :פקס9977645 :

אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
מכרז מס' 3 / 2018
הפעלת מז ון במב ה סמוך לבריכה בפארק אגם מו פורט
חברת אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ )להלן" :החברה"( ,מזמי ה בזאת הצעות מחיר
להפעלת עסק מסוג מז ון לממכר מזון במב ה הסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט ,על פי
הת אים המפורטים במסמכי המכרז )להלן" :המכרז"( ,ובכפוף לכל ת איו.
את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי החברה באתר אגם מו פורט ,בשעות העבודה הרגילות,
תמורת תשלום בסך של ₪ 500 -.כולל מע"מ ,שלא יוחזרו ,לכל מעטפת מכרז.
יתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,באתר החברה ,www.lakemonfort.co.il
או במשרדי החברה.
את ההצעה יש להגיש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד .כל המסמכים ה דרשים במכרז ,לרבות
הערבות ביצוע הב קאית ,יהיו על שם מגיש ההצעה.
את ההצעות ,במעטפה סגורה ושאת ציון מכרז מס'  3/2018יש להקפיד למסור במסירה יד ית
ולהכ יס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,אשר באתר אגם המו פורט לאחר שהוחתמה על ידי
מזכירת החברה ,הגב' טובה אסולין ,בחותמת תקבל .יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום
בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה תקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה יד ית בלבד עד ליום 17/5/18 :בשעה 13:00הצעות אשר תשלח ה
בדואר או הצעות שתגע ה לתיבת המכרזים לאחר מועד זה ,מכל טעם שהוא ,לא תתקבל ה.
סיור מציעים יערך ביום  10/5/18בשעה  13:00היציאה ממשרדי החברה במתחם אגם מו פורט.
שאלות הבהרה יתן לשלוח עד התאריך  13/5/18למייל  ,agam-11@maltar.co.ilתוך ציון ב ושא:
"שאלות הבהרה למכרז מס'  ."3/2018יש לוודא אישור במייל חוזר לקבלת השאלות.
_______________
הילה בן אבו
מ כ"לית החברה

ת אים כלליים
א.

כללי

.1

חברת אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ )להלן" :החברה"( מזמי ה בזה הצעות מחיר
להפעלת עסק מסוג מז ון במב ה ה מצא בסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט )להלן:
"המב ה"( ,בהתאם לת אים המפורטים במסמכי המכרז.

.2

העיסוקים המותרים במב ה עליהם החליטה החברה ,הי ם על פי הפירוט כדלקמן :מז ון,
קיוסק לממכר מזון.
הפרת סעיף זה תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות בין הזוכה לחברה.

.3

הרשימה המופיעה בסעיף  2לעיל הי ה רשימה סגורה.

.4

4.1
4.1

ת אי ההתקשרות בין החברה לזוכה במכרז ,יהיו על פי ת אי הסכם ההתקשרות על
ספחיו המצורף כ ספח ז למכרז.
החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,להכ יס שי ויים
ותיקו ים במסמכי המכרז.
השי ויים והתיקו ים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו ,בכתב,
לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בכתובת
דואר אלקטרו י ,לפי הכתובות ש מסרו על ידם.

.5

החברה תהא רשאית לשאת ולתת עם הזוכה במכרז זה לשיפור הצעתו ,וההסכם שיחתם יהא
תוצאת המשא ומתן המוסכמת על הצדדים.

.6

שאלות הבהרה יתן לשלוח עד התאריך  13/5/18בשעה  13:00למייל ,agam-11@maltar.co.il
תוך ציון ב ושא" :שאלות הבהרה למכרז  ."3/2018יש לוודא אישור במייל חוזר שהשאלות
התקבלו.

.7

את ההצעות ,במעטפה סגורה ושאת רק את ציון מכרז מס'  ,3/2018יש להקפיד למסור יד ית
ולהכ יס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,אשר באתר אגם מו פורט ,לאחר שהוחתמה
בחותמת תקבל .יש לוודא ,כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה
שהמעטפה תקבלה על גבי המעטפה.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 17/5/18 :בשעה13:00:

הצעות אשר תשלח ה בדואר או הצעות שתגע ה לתיבת המכרזים אשר במשרדי החברה לאחר
המועד והשעה ה קובים לעיל ,מכל טעם שהוא  -לא תתקבל ה.
ב.

תקופת ההתקשרות ות איה

.8

ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז יהא בתוקף לתקופה בת ארבעה ) (4חודשים מיום חתימת
החברה על חוזה ההתקשרות המצורף לת אי המכרז .לחברה אופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות ב 2 -תקופות וספות ב ות  4חודשים כל-אחת.

ג.

ת אים להשתתפות במכרז

.9

במכרז זה רשאים להשתתף יחידים ותאגידים )להלן" :המשתתף"( העומדים ,במועד הקבוע
כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בכל הת אים המפורטים להלן:
9.1

על המשתתף להיות בעל יסיון קודם של ש תיים לפחות ב 5-הש ים האחרו ות,
בהפעלת מז ון ו/או עסק בתחום המזון.

9.2

על המשתתף להיות בעל מחזור פעילות ש תי בסך שלא יפחת מ – ) ₪ 200,000מאתיים
אלף  ( ₪בכל אחת מהש ים .2015-2016

.10

9.3

על המשתתף להיות מי שמ הל פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-

9.4

על המשתתף לעמוד בהוראות בסעיפים 2ב' ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-

 10.1להצעת המשתתף תצורף ערבות ב קאית ,אוטו ומית ,על סך  ) ₪ 5000חמשת אלפים
ש"ח( ,שהוצאה על ידי ב ק בישראל ,מבוילת כדין ,לבקשת המשתתף לפקודת החברה
בתוקף עד ליום .17/8/18
על הערבות להיות ב וסח הערבות המצורף כ ספח א' למסמכי מכרז זה.
תחליף ערבות לא יתקבל.
 10.2החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי ת אי מכרז זה.

.11

על משתתף שבכוו תו להעסיק עובדים לצורך הפעלת המב ה ,להעסיק במסגרת ביצוע הסכם
ההתקשרות עם החברה ,לפחות עובד אחד שהי ו תושב מעלות-תרשיחא או יישובי המועצה
האזורית מעלה יוסף )להלן" :המועצה"( בתשלום שאי ו פחות משכר המי ימום הקבוע בחוק.
הפרת סעיף זה תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות בין הזוכה לחברה.
על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה חתומה בדבר התחייבותו להעסקת לפחות עובד אחד
שהוא תושב העיר מעלות-תרשיחא או המועצה במסגרת הפעלת המז ון ב וסח המצורף
כ ספח ב' למסמכי מכרז זה.

ד.

ההצעה

.12

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת –
לא תידון.

.13

כל המסמכים המצורפים למסמכי המכרז יהיו על שם המשתתף בלבד .ת אי זה מהווה ת אי
מהותי במכרז ואי עמידה בו תגרום לפסילת הצעה.

.14

החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף ,כי קרא את מסמכי
המכרז כולם ,על ספחיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לת אים המופיעים בהם.

.15

הגשת ההצעה:
 15.1הצעת המשתתף תוגש ב 2-עותקים ,אשר ימולאו בהדפסה או בעט כחול .הצעות
שתוגש ה ממולאות בעיפרון  -לא תידו ה.
 15.2על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות
על ספחיו ,בחותמתו וחתימת מורשי החתימה בשמו.
 15.3אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז ו/או כל שי וי ו/או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.16

סכום ההצעה:
 16.1הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
 16.2גובה ההצעה לא יפחת מ –  ₪ 18,500לכל התקופה ).(15/6/18-15/9/18
 16.3המחיר המוצע לא יכלול מע"מ.
 16.4הצעת המשתתף תיקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת המב ה ,בהתאם
לאמור בהסכם.

 16.5מחירי הזכייה יעודכ ו במהלך תקופת ההתקשרות בהצמדה למדד המחירים לצרכן
)להלן" :המדד"( .כמדד בסיס ישמש מדד המחירים לצרכן לחודש מאי ) 2018להלן:
"מדד הבסיס"( וכמדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת תשלום דמי ההפעלה
החודשיים.
.17

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי ת מחירה לעומת מהות
ההצעה ות איה .סבירות ההצעה תבחן ביחס לרשימה המפורטת בסעיף  2להצעה ,לאומדן
ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים במכרז וביחס ליכולת פי סית כפי שתוכח על
ידי המסמכים שיצורפו לפי הפירוט בסעיף  18להלן.

.18

ב וסף לכל ה ספחים המצורפים למסמכי המכרז על המשתתף לצרף להצעתו גם את
המסמכים המפורטים להלן:
 18.1אישורים מצדדים שלישיים המעידים על יסיון קודם כדרישת סעיף  9.1לעיל.
 18.2אישור רו"ח לפיו למשתתף מחזור פעילות ש תי של  ₪ 200,000לפחות לש ה בכל אחת
מהש ים .2015-2016
 18.3אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו ,1976-על שם המשתתף.
 18.4תצהיר לפי סעיפים 2ב' ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 18.5אישור על יכוי מס במקור על שם המשתתף.
 18.6משתתף שהי ו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד
או רו"ח על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.
 18.7תצהיר קרבה משפחתית לעובד הרשות

.19

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחול ה על המשתתף ,אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגי ן בכל מקרה שהוא ומכל
טעם שהוא.

.20

ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכ סתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  90יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ה.

בחי ת ההצעות והודעה על הזוכה במכרז

.21

החברה אי ה מתחייבת לקבוע את ההצעה הגבוהה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.

.22

עדיפות תי תן למשתתף מקומי כמפורט להלן:

 22.1היה וההצעה הגבוהה ביותר תהא גבוהה מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד ,2%
תהא החברה רשאית לקבוע ,כי הצעת המשתתף המקומי ,היא ההצעה הגבוהה והזוכה
וזאת בת אי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות
במחיר ההצעה הגבוהה.
" 22.2משתתף מקומי" לע יין ס"ק  1לעיל ,הי ו מי שהתקיים בו אחד מן הת אים שלהלן:
" 22.2.1ביחיד" – באם אותו יחיד הי ו תושב העיר או מי שמ הל בעיר מעלות-
תרשיחא או במועצה עסק פעיל ומחויב בגי ו באר ו ה לעיריית מעלות-
תרשיחא או למועצה ולפחות  51%מעובדיו )ככל שהוא מעסיק כאלה( הי ם
תושבי העיר או המועצה.
" 22.2.2בתאגיד" – באם משרדו הרשום הוא במעלות-תרשיחא או במועצה והוא
מחויב בגי ו באר ו ה לעיריית מעלות-תרשיחא או למועצה ולפחות 51%
מעובדי התאגיד הי ם תושבי העיר או המועצה.
 22.3על משתתף המבקש ליה ות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי המכרז את
ספח ד' למסמכי המכרז ,כשהוא ממולא וחתום ומצורפים אליו המסמכים ה דרשים
באותו ספח.
משתתף שלא ימלא את ה ספח ו/או לא יצרף אליו את המסמכים ה דרשים בו יחשב
כמי שאי ו מבקש להי ות מהעדפת משתתף מקומי.
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לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת ש מסרה על ידו
במסמכי המכרז.
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משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,אליה תצורף הערבות הב קאית
שצורפה על ידו להצעתו במכרז.

.25

 25.1על הזוכה במכרז יהא להגיש לחברה ערבות ביצוע ,להבטחת קיום ת אי הסכם
ההתקשרות על סך ) ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח( ב וסח המצורף כ ספח 4
להסכם ההתקשרות )להלן" :ערבות הביצוע"( שתוקפה החל ממועד ה פקתה ועד תום
תקופת ההתקשרות הראשו ה וזאת תוך  5ימים מיום שיודע לו על זכייתו .ערבות זו
תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,בלתי מות ית ,ו ית ת למימוש בכל תקופת תקפה.
לא יאושר תחליף כגון שיק בטחון.
 25.2במעמד מסירת ערבות הביצוע לחברה תוחזר לזוכה הערבות שהוגשה על ידו במצורף
להצעתו במכרז.
 25.3ערבות הביצוע תוארך על ידי הזוכה מדי ש ה בש ה וספת .הערבות המוארכת תוגש
לחברה לא יאוחר מ 30-ימים לפ י פקיעת תוקף הערבות הקודמת ,ותוקפה יהיה מתום

תקופת הערבות הקיימת ועד ש ה לאחר מכן .מ ע הזוכה מלהאריך את הערבות במועד
ה "ל ,תהא החברה רשאית לחלט את הערבות הקיימת.
 25.4היה והזוכה במכרז לא האריך את הערבות למרות ש תבקש כך ע"י החברה לפחות 7
ימים לפ יכן ,תהא החברה זכאית לחלט את הערבות ,ולהפקיד את הכספים המחולטים
בחשבו ה .הכספים המחולטים ישמשו במקום הערבות ,ויחולו עליהם הוראות הערבות
כאמור בהסכם זה.
 25.5ערבות הביצוע תוחזר לזוכה ב יכוי כל ההפחתות שיעשו בתוקפת ההתקשרות בי ו לבין
החברה ,שלושה חודשים לאחר תאריך סיום ההסכם.
 25.6על הזוכה במכרז יהא להמציא לחברה אישור על קיום ביטוחים ,ב וסח המצורף כ ספח
 3להסכם ההתקשרות ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ,תוך  7ימים מהמועד
בו קיבל הודעה על זכייתו במכרז.
אישור הביטוחים יוארך על ידי הזוכה מדי ש ה בש ה וספת .האישור על הארכת
הביטוחים יוגש לחברה לא יאוחר מ 30-יום בטרם פקיעת האישור הקיים ותוקפו יהא
מתום תקופת האישור הקיים ועד ש ה לאחר מכן.
.26

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו:
 26.1משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,לרבות מחויבויותיו לפי סעיף
 25לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו במכרז בהודעה בכתב.
 26.2בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה להגיש את הערבות הב קאית
שבידה לגביה ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את
החברה על כל זק ו/או הפסד שייגרם לה בגין כך.

_______________
הילה בן אבו
מ כ"לית החברה

ספח א'
לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא24952 ,
א.ג,. .
ה דון :ערבות ב קאית
על פי בקשת ____________________ ח.פ/ת.ז _____________ )להלן" :המשתתף"( א ו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____  _____) ₪אלפים ש"ח( וזאת בקשר עם
השתתפות המשתתף במכרז מס' __ 2018/להפעלת עסק מסוג מז ון מסוג מז ון במב ה ה מצא
בסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  7ימים מקבלת דרישתכם
הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד .17/8/18
דרישה שתגיע אלי ו אחרי 17/8/18לא תע ה.
לאחר יום  17/8/18ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.

______________
בק

ספח ב'

לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא24952 ,

תאריך_________ :

א.ג,. .
ה דון :התחייבות להעסקת עובדים תושבי מעלות תרשיחא או המועצה
בהתאם להתחייבותי במכרז  3/2018ה י מתחייב להעסיק במסגרת הפעלת מז ון במב ה ה מצא
בסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט ,לפחות עובד אחד שהי ו תושבי העיר מעלות-תרשיחא
או המועצה.
ה י מתחייב לשלם לכל המועסקים על ידי שכר שאי ו ופל משכר המי ימום הקבוע בדין.
ידוע לי כי התחייבותי זו הי ה ת אי להשתתפותי במכרז והפרתה תהווה הפרה יסודית של ת אי
המכרז והסכם ההתקשרות בי י לבין החברה ,באם תקבע הצעתי כהצעה הזוכה במכרז.

_________________
המשתתף

ספח ג'

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד הרשות
החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
.1

סעיף 122א)א( לפקודת העיריות ] וסח חדש[ ,כדלקמן:
חבר חברה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה
א.
על  10%בהו ו או ברווחיו ,או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם עיריית מעלות תרשיחא )להלן" :העירייה"( או החברה .לע יין
זה "קרוב – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים מ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור
ב.
ברשויות המקומיות )י.פ .תשמ"ד עמ' .(3114

.2

סעיף  174לפקודת העיריות ] וסח חדש[ ,קובע כי פקיד או עובד העירייה או החברה לא יהיה
וגע מעו יין במישרין או בעקיפין ,על-ידו עצמו על על-ידו בן זוגו או שותפו או סוכ ו ,בשום
חוזה ש עשה עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למע ה.

.3

בהתאם לכך הי ך מתבקש להודיע בהצהרה שב ספח אם יש ה או אין לך קירבה משפחתית,
לפי ההגדרות דלעיל ,עם חבר חברה כלשהו ,או עם עובד רשות.

הצהרה זו הי ה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
.4
____________________________________________________________________
הצהרה
א י הח"מ ___________________________ המעו יין להשתתף במכרז מס'  3/18שפורסמו ע"י
החברה ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.1

קראתי את האמור לעיל וה י מצהיר:
בין חברי מועצת העירייה ו/או חברי דירקטוריון החברה יש/אין )מחק את המיותר(
א.
לי בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן שותף.
לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,יש/אין )מחק את המיותר(
ב.
לאחר מאלה המוגדרים במו ח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10%בהון או
ברווחים ,ואין אחד מהמ ויים לעיל מכהן בו כמ הל או כעובד אחראי.
יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה ו/או חברה.
ג.

.2

ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
משפחתית כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא כו ה.

.3

א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי ם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו
אמת.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע ________________ :חתימת המציע________________ :

ספח ד'
תאריך________ :

לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא24952 ,
א.ג,. .
ה דון :הצהרת משתתף

מקומי*

על מ ת ליה ות מהעדפת משתתף מקומי ה י מצהיר בזאת כי**:
ליחיד – ה י תושב העיר מעלות תרשיחא או יישובי המועצה האזורית מעלה יוסף או מ הל
בעיר או במועצה עסק פעיל ומשלם בגין עסק זה אר ו ה לעירייה או למועצה ולפחות 51%
מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הי ם תושבי העיר או המועצה.
לתאגיד  -משרדי הרשום מצוי בעיר מעלות תרשיחא או במועצה וא י משלם בגין ה כס בו
מ והל המשרד אר ו ה לעירייה או למועצה ולפחות  51%מעובדי הי ם תושבי העיר או
המועצה.
לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:
ליחיד –

א .צילום ת.ז .אודות מקום מגוריי בעיר או במועצה ו/או שובר אר ו ה
משולם המעיד על מקום עסקי בעיר או במועצה.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר או המועצה.

לתאגיד –

א .אישור מרשם החברות בדבר מיקומו של משרדי הרשום  +שובר
תשלום אר ו ה המעיד על מקום משרדי בעיר או במועצה.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר או המועצה.

__________________
שם המשתתף

____________________
חותמת וחתימה

____________________________________________________________________
אישור רואה חשבון
א י משמש כרואה החשבון של ________________________________ )להלן" :המשתתף"(.
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל .ההצהרה הי ה באחריות ה הלת המשתתף.
אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתק י ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
ב תו ים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה ה "ל הצגה מטעה
מהותית .א י סבור שביקורתי מספקת בסיס אות לחוות דעתי זו.

* ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליה ות מהעדפת משתתף מקומי
** א לסמן ב X-את החלופה המתאימה

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן אות מכל הבחי ות המהותיות את הצהרת
המשתתף.
תאריך______________ :

חתימה______________ :

ספח ה'
ייחתם במקרה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד )לרבות שותפות רשומה כדין(

לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא24952 ,
א.ג,. .
ה דון :א י ש ו ר
עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן
א י הח"מ
______________ אשר חתמו על מסמכי הבקשה לרבות על החוזה ,ובצירוף חותמת
התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם החברה לכל דבר וע יין.

תאריך:

חתימת וחותמת עו"ד/רו"ח_____________

ספח ו'

לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא24952 ,

תצהיר על תשלום שכר מי ימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין
א י הח"מ________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
ה י עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן" :המציע"( במסגרת הגשת הצעה למכרז מספר
__) 2018/להלן" :המכרז"( ,אשר פורסמה על ידי אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
.1

א י מצהיר/ה כי ה י מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,המו חים "בעל זיקה" אליו" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם
בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-א י מאשר/ת כי הוסברה לי
משמעותם של מו חים אלה וכי א י מבי /ה אותם.

.3

ה י מצהיר/ה כי המציע הי ו "תושב ישראל".

.4

הרי י מצהיר כי )מחק את המיותר(:

□

המציע ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות בבקשה ,בעבירה לפי חוק שכר מי ימום,
התשמ"ז  ,1988אשר עברו אחרי יום  31באוקטובר .2002

□

המציע ו"בעל הזיקה" אליו ,הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,בעבירה לפי חוק שכר מי ימום,
התשמ"ז ,1987-אשר עברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002אך ההרשעה
האחרו ה לא היתה בש ה שקדמה למועד מתן הצעה של המציע במסגרת
הבקשה.

.5

הרי י מצהיר כי )מחק את המיותר(:

□

המציע ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות בבקשה ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א ,1991 -אשר עברו אחרי
יום  31באוקטובר .2002

□

המציע ו"בעל הזיקה" אליו ,הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות בבקשה ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א ,1991-אשר עברו אחרי
יום  31באוקטובר  ,2002אך ההרשעה האחרו ה לא הייתה בש ה שקדמה למועד
מתן ההצעה של המציע במסגרת הבקשה.

.6

ה י מצהיר כי המציע עומד בדרישות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לע יין ייצוג
הולם לא שים עם מוגבלות.

.7

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________________________

אישור
א י הח"מ ,_______________,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפ י במשרדי
ברח' ______________________ מר/גב'__________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/מה בפ י על
התצהיר דלעיל.

________________
תאריך

______________
חתימת עוה"ד

הצעת המשתתף
א י הח"מ _____________________ ת.ז/ח.פ________________________ .
אשר כתובתי _________________________________________________
מצהיר ,מסכים ,ומתחייב בזה כדלקמן:
1

ה י מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז __ 2018/של אגם מו פורט מרכז
תיירות ו ופש בע"מ )להלן" :החברה"( לרבות מסמך הת אים למשתתפים במכרז על ספחיו,
וסח ההסכם שיחתם עם הזוכה ו ספחיו ,וכי הב תי את כל הת אים ה דרשים מאת המציעים
במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

2

ה י מצהיר בזאת כי בדקתי את כל הת אים שיש בהם חשיבות לביצוע התחייבויות הזוכה
במכרז.

3

ה י מתחייב:
 3.1למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז ,בהסכם ובכל מסמכי
ההסכם.
 3.2במידה ולא אעשה כן ,תהיה רשאית החברה לחלט את הערבות הב קאית אשר מסרה
לה על ידי ,וזאת מבלי שתי תן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או הוכחת כל זק או
חסרון כיס אשר גרם לחברה כתוצאה מאי עמידתי בת אי המכרז.

4

ה י מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

מסמכי המכרז על כל ספחיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות ממולאים וחתומים על ידי
ו/או על ידי צדדי ג' כדרישות המכרז.
אישורים מצדדים שלישיים במעידים על יסיון קודם כדרישת סעיף  9.1לת אים
הכלליים.
אישור רו"ח לפיו למשתתף מחזור פעילות ש תי של  ₪ 200,000לפחות לש ה בכל אחת
מהש ים .2015-2016
אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות עלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו ,1976-על שמי.
תצהירים לפיהם א י עומד בהוראות סעיפים 2ב' ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-
אישור על יכוי במקור ,על שמי.
אישור על היותי תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד או רו"ח על זכויות
החותמים בשם התאגיד וסמכותם לחייבו בחתימתם )לתאגיד בלבד(.
תצהיר קרבה משפחתית לעובד הרשות

להלן הצעתי להפעלת עסק מז ון במב ה הסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט:
 5.1דמי הפעלה לכל התקופה ) ____________ : (15/6/18-15/9/18ש"ח )סכום שאי ו
מוך מ  (₪ 18,500בצירוף מע"מ כדין.
 5.2ב וסף לדמי ההפעלה דלעיל אשא בכל עלויות הפעלת המב ה והחזקתו ,לרבות חשמל,
מים ,אר ו ה ,טלפון ,העלויות לצורך קבלת רישיון עסק וכד'.
__________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת

ספח ז'

הסכם הפעלה

ש ערך ו חתם במעלות תרשיחא ביום _____

בין:

אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ ח.פ511839359 .
ת.ד ,59 .מעלות תרשיחא
)להלן " :החברה"(

לבין:

_____ ת.ז/.ח.פ ____________
מרחוב ____________________________________
טלפון____________________________________ :
)להלן " :המפעיל"(

מצד אחד

מצד ש י

הואיל :והחברה הי ה בעלת זכויות ההפעלה של המז ון הצמוד לבריכה )להלן" :המז ון"( במתחם
אגם מו פורט;
והואיל :והחברה מעו יי ת למסור את המז ון להפעלה שוטפת בידי מפעיל חיצו י שיפעילה ולשם
כך ,פרסמה החברה מכרז מס'  3/2018להפעלת המז ון )להלן" :המכרז"(;
והואיל :והצעתו של המפעיל זכתה במכרז;
והואיל :והחברה מעו יי ת למסור למפעיל והמפעיל מעו יין לקבל מאת החברה את המז ון להפעלה
למשך התקופה הקצובה ה זכרת להלן ולאותה תקופה בלבד ,בתמורה ובת אים
המפורטים להלן ,מתוך הסכמה מפורשת שחוק הג ת הדייר לא יחול על שוא החוזה;
הואיל :והצדדים מבקשים להסדיר ת אי ההתקשרות בי יהם בהסכם זה.
ולפיכך הוצהר ,הות ה והוסכם בין הצדדים:
א.
.1

מבוא ופרש ות
1.1

המבוא להסכם זה וכל ה ספחים לו מהווים חלק בלתי פרד הימ ו.
קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שב ספח כלשהו לחוזה לבין הוראה שבחוזה,
תחייב ההוראה שב ספח.

1.1

כותרות הסכם זה הי ן ל וחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרש ותו.

.2

בחוזה זה:
"הפרשי הצמדה" :הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת התשלום בפועל.
כהגדרתה במבוא להסכם זה.
"החברה":
מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"מדד":
או כל גוף רשמי אחר ,אשר יחליף את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בפרסומיו.
"מדד הבסיס" :למדד הבסיס יחשב מדד חודש מאי .2018
בריכת השחייה באתר אגם מו פורט הידועה כחלק מגוש _______.
"הבריכה":
המז ון הצמוד לבריכה כמסומן בתשריט המצורף להסכם זה כ ספח .1
"המז ון":
עיריית מעלות-תרשיחא ו/או מועצה מקומית מעלה יוסף וכל החברות
"הרשויות":
ה שלטות על ידן ו/או הקשורות בהן.
"תקופת ההפעלה" :התקופה ה קובה בסעיף  6להלן במהלכה יפעיל המפעיל את המז ון
בהתאם לת אי הסכם זה.

ב.

מטרת ההסכם

.3

3.1

3.1
3.2
3.3

.4

החברה מוסרת בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת את זכות החזקה במז ון לשם
הפעלתו בהתאם לת אי הסכם זה .מסירת המז ון תהיה במצבו  ,AS-ISולמפעיל לא
יהיו טע ות בדבר מצבו של המז ון ,ולא יסרב לקבלו בגין טע ה כלשהי לגבי מצבו.
להוציא השטחים המסומ ים ב ספח  1בלבד לא יהיה המפעיל רשאי להשתמש לצרכיו
בחלקים כלשהם הסובבים את המז ון.
המפעיל לא יעשה כל שימוש במז ון ,אלא למטרת הסכם זה בלבד.
המפעיל מתחייב להציב בסמוך למז ון במשך כל תקופת ההפעלה ,לפחות שמו ה
שולח ות ו  40 -כסאות המתאימים לישיבה בחוץ לשימוש באי הבריכה וכן ,להתקין על
חשבו ו ,לפחות ארבעה מאווררים בסמוך למז ון ולמקומות הישיבה .יובהר ,כי על
המפעיל להתקין את המאווררים בהתאם למיקום עליו תורה לו החברה.

המפעיל מצהיר ומאשר בזה במפורש כי ידוע לו כי המז ון לפי חוזה זה אי ם ה ים מהג ת
חוק הג ת הדייר ) וסח משולב( ,תשל"ב) 1972-להלן" :החוק"( ,או מהג ת כל חוק שיבוא
במקומו וכי הוראות החוק אי ן חלות ולא יחולו על המפעיל וגם לא על ההפעלה לפי הסכם זה
למעט אותן הוראות הפוטרות מתחולת החוק.

.5

הצדדים מצהירים בזה כי ביום  20/6/68לא היה דייר הזכאי להחזיק במז ון וכי לא קיבל מאת
המפעיל או מאת מי מטעמו כל סכום כדמי מפתח או כל סכום מהשקעות הב ייה באיזו צורה
שהיא וכן כי מעולם לא הושכר המז ון או חלק ממ ו בדמי מפתח.

ג.

תקופת ומועדי ההפעלה

.6

המז ון יופעל על ידי המפעיל לתקופה של שלושה חודשים החל מיום  15/6/18וכלה ביום
.15/9/18
 6.1על אף האמור בס"ק  6לעיל ,תהא רשאית החברה ,אשר לה הזכות הבלעדית להאריך
הסכם זה ,להודיע למפעיל על הארכת תקופת ההתקשרות בין הצדדים לתקופת
התקשרות וספת ובלבד שהודיעה על כך בכתב )להלן" :הודעת ההארכה"( למפעיל
שלושה חודשים בטרם סיום תקופת ההתקשרות שבתוקף באותה עת.
המפעיל יהא רשאי להודיע לחברה על סירובו להאריך תקופת ההתקשרות וזאת תוך
 20יום ממועד קבלת ההודעה.
6.2

הודיעה החברה למפעיל על הארכת תקופת ההתקשרות והמפעיל לא הודיע על סירובו
תוארך תקופת ההתקשרות בהתאם לקבוע בהודעת ההארכה ועל הצדדים יחולו כל
הוראות הסכם זה.

.7

המפעיל מתחייב להפעיל את המז ון בכל תקופת ההתקשרות בכל ימות השבוע בין השעות:
.19:00 – 09:00
המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל את המז ון מעבר לשעות האמורות בס'  7לעיל ,אלא אם קיבל
את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
המפעיל מצהיר כי ידוע לו ,שלחברה תהא שמורה הזכות לערוך בשטח הבריכה אירועים על
פי בחירתה בשעות שאי ן שעות הפעילות הקבועות ובהם למכור במהלך האירוע ו/או להגיש
כיבוד ומשקאות שיירכשו ע"י גורמים אחרים מלבד המפעיל.

ד.

אופן ההפעלה

.10

המפעיל מתחייב להחזיק צוות עובדים קבוע ,מיומן ואחראי כ דרש לשם הפעלת המז ון על פי
דין .בכל מקרה האחראי על הפעלת המז ון יהיה בגיר שגילו מעל  18ש ים.

.11

המפעיל ידאג ללבוש הולם לעובדיו ולכל העוסקים בהפעלת המז ון בכל שעות הפעלתו.

.12

 11.1המפעיל יספק על חשבו ו את כל הציוד ,הכלים ,המכו ות והמלאי מכל מין וסוג )להלן:
"הציוד והמלאי"( שיידרשו לשם הפעלת המז ון למעט ,אלא המצויים במעמד חתימת

.8
.9

הסכם זה במז ון והמהווים חלק בלתי פרד ממ ו .המפעיל יורשה להכ יס לשטח המז ון
רק ציוד ומלאי לו התקבלה הסכמת החברה מראש ובכתב.
 12.1הציוד והמלאי הי ם רכושו הבלעדי של המפעיל והוא יהא אחראי לתקי ותם
ולחידושם.
 12.2ציוד מתכלה כגון כוסות ,צלחות ,ספלים ,מגשים וסכו"ם יירכש ע"י המפעיל ועל
חשבו ו )להלן" :ציוד מתכלה"(.
.13

 .12.1החברה מוסרת בזאת להפעלת המפעיל את הציוד הקבוע המצוי במז ון והמפורט
ברשימה ספח  2להסכם זה )להלן" :ציוד המז ון"(.
 .12.2המפעיל מתחייב לשמור על ציוד המז ון ,לתחזקו באופן שוטף כך שהציוד יהא במצב
תקין וכשר לפעולה .המפעיל מתחייב לתקן על חשבו ו וללא זכות חזרה לחברה ,כל
זק או פגם שייגרם לציוד במהלך תקופת ההפעלה על פי הסכם זה ,למעט בלאי סביר

.14

המפעיל מתחייב כי השרות במז ון יהיה ברמה גבוהה ,על פי כל דין וכי ישמרו בו ובסביבתו
ה יקיון ,הסדר והאדיבות.

.15

המפעיל יהיה רשאי לבקש מהחברה לערוך אירועים שלא יהיו בשעות הפעילות בבריכה.
ת אים להסכמת החברה לאפשר למפעיל לערוך אירועים:
 15.1העברת לחברה בקשה בכתב  7ימים לפ י המועד המבוקש לעריכת האירוע ,לערוך אירוע
בבריכה.
 15.2בבקשה יפורט מהות האירוע ,יום האירוע ושעות האירוע ,ומספר המשתתפים.
 15.3המפעיל יתחייב לשמור על כל הוראות החוק הרלוו טיות ,לרבות אלו המוזכרות
בהסכם זה ,לרבות שכירת שירותי הצלה .יחד עם זאת מובהר ,כי במועד עריכת
האירועים לא תתאפשר שחייה בבריכה ,ושכירת שירותי הצלה הי ה לביטחון
המשתמשים באוזר הבריכה.
 15.4בסיום האירוע המפעיל יתחייב ל קות את אזור הבריכה ,כך שתהיה מוכ ה לשימוש
באופן מיידי.
 15.5המפעיל ישלם לחברה תקורה שתוסכם בין הצדדים.

.16

החברה תהא רשאית לערוך ביקורות במקום על מ ת לוודא כי שמרת רמת ה יקיון הגבוהה
של המז ון והמפעיל מתחייב למלא אחר דרישות החברה ב ושא הגי ון מיד עם קבלת דרישת
החברה בכתב.

.17

לא מילא המפעיל אחר דרישות החברה חרף דרישת החברה כאמור בסעיף  14לעיל ,תהא
החברה רשאית לבצע בעצמה את יקיון המז ון וסביבתו ,והמפעיל יהיה חייב לשפות את

החברה בגין ההוצאות בהן שאה בשל מחדלו של המפעיל וזאת בתוך  30יום מיום קבלת
דרישת תשלום בכתב מטעם החברה.
ה.
.18

התמורה
17.1

18.1

18.2
18.3

18.4

המפעיל ישלם לחברה דמי הפעלה לכל התקופה בסך _____ ש"ח בצירוף מע"מ כדין
ובתוספת הפרשי הצמדה .התמורה תחולק לשלושה תשלומים שווים שיתפרסו על פ י
שלושת חודשי ההפעלה .כל אחד משלושת תשלומים אלו ,ישולם לחברה בכל  1לחודש
בתקופת ההפעלה ,בהתאם לאמור בס'  17.2להלן.
היה והחברה תממש את זכותה להאריך את תקופת ההפעלה כאמור בסעיף  6לעיל
בהסכם זה ,ישלם המפעיל לחברה דמי שכירות שיהיו ביחס לתקופת ההפעלה
המוארכת .למשל :אם המפעיל האריך את תקופת השכירות ב 10-ימים ,ישלם דמי
שכירות לפי חישוב של .₪ _________ * 10/30
התשלום יבוצע אחת לחודש ב 1-לכל חודש גרגוריא י בעבור החודש בו מבוצע התשלום.
המפעיל יפקיד בידי החברה המחאות כמספר החודשים ע"פ ההסכם ,שוות ,חודשיות,
ורצופות על סך ________  ₪כל אחת ,שמועד פירעו ן יהיה ב –  1לחודש גרגוריא י
החל מהחודש הראשון ע"פ ההסכם ואילך .במידה והחברה תממש את זכותה בהתאם
לסעיף  6.1יפקיד המפעיל מס' המחאות כמספר החודשים בתקופת ההארכה.
להבטחת תשלום דמי ההפעלה יפקיד המפעיל בידי החברה ,במעמד חתימת הסכם זה,
ערבות ביצוע על סך  ₪ 7,500בתוקף עד ליום ______.
צבר תשלום דמי ההפעלה החודשי הפרשי הצמדה ישלמם המפעיל לחברה ב פרד ,עד
ל 5 -לאותו חודש גריגוריא י בו בוצע התשלום.

ו.

הצהרות והתחייבויות המפעיל

.19

המפעיל מצהיר כדלקמן:
 19.1כי ראה ובדק את המז ון בדיקה יסודית ומצא אותו בתחילת תקופת ההפעלה במצב
טוב ותקין מכל הבחי ות וכי לא יהיו לו בגין המז ון כל טע ות של מום ,ברירה או חוסר
התאמה מאיזה סוג שהוא.
 19.2כי הוא בעל ידע ו יסיון בהפעלת עסק מן הסוג ובהיקף של המז ון וכי י קוט בכל
האמצעים להקפדה על רמה גבוהה ומקצועית של יהול הבריכה.
 19.3כי הוא מ הל ספרים ופ קסי חשבו ות כדין ולחלופין כי הוא פטור מ יהולם וכי בידו כל
האישורים והתעודות בקשר לכך שאותם הוא מתחייב להציגם לחברה עם חתימת חוזה
זה.
 19.4כי מתקיימים בו ת אי סעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-בדבר
תשלום שכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין.

.20

המפעיל מתחייב להשתמש במז ון באופן זהיר וסביר ,לשמור על שלמותו ו יקיו ו ולמ וע כל
זק בו.
המפעיל מתחייב למ וע גרימת כל זק במז ון ,ולתקן על חשבו ו ומיד כל זק שייגרם למז ון
על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מבקריו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם אחר מטעמו.
למען הסר ספק מוצהר בזאת כי המפעיל יהא אחראי לתחזוקה מו עת ,תחזוקה שוטפת
ותיקון כל בלאי ו/או זק אחר לרבות זקי שבר של המז ון.
במקרה והמפעיל לא ימלא אחר התחייבויותיו לפי סעיף זה תהייה החברה רשאית אך לא
חייבת לתקן את הקלקול ו/או ה זק על חשבון המפעיל או אף להביא הערכה של ה זקים הללו
מבלי לתק ם וחשבו ות או הערכות שיוצאו על ידי החברה למפעיל יהיו אמ ים עליו וישולמו
על ידו מיד עם דרישה .ההערכות או הקבלות עבור ה "ל יהיו על שם החברה.

 20.1 .21המפעיל מתחייב לא למסור ,לא להעביר ,לא להסב ,לא למסור ,לא למכור ,לא להשכיר,
לא לשעבד ,לא למשכן ולא להעביר את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן
בתמורה או שלא בתמורה ,לאחר ו/או לאחרים בכל אופן שהוא ,אלא אם קיבל לכך את
הסכמת החברה מראש ובכתב.
 21.1המפעיל מתחייב לא לשתף אחר או אחרים בהחזקת ו/או בהפעלת ו/או ב יהול המז ון
ולא להע יק לכל אדם או גוף אחר חזקה ו/או רשות שימוש במז ון או כל חלק ממ ו,
בין כבר-רשות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ובין בכל אופן אחר ,אלא אם קיבל לכך
את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .22המפעיל מתחייב לא לערוך שי ויים כלשהם במב ה המז ון ,אלא אם ולאחר שיקבל את אישור
החברה מראש ובכתב.
כל שי וי ו/או תוספת שייעשו על ידי המפעיל לא יק ו למפעיל זכויות כלשהן מעבר למוק ה לו
כמפורט בחוזה זה .המפעיל מתחייב להסירם ולהשיב את מצב הבריכה לקדמותו ,אלא אם כן
תורה החברה למפעיל על השארתם ובמקרה כזה יהיו התוספות והשי ויים לרכושה הבלעדי של
החברה מבלי שתידרש לשלם עבורם תמורה כלשהי.
.23

המפעיל מתחייב לקיים כל דין החל עליו ,לרבות הוצאת וקבלת כל ההיתרים והרישיו ות ללא
יוצא מן הכלל ,הדרושים לצורך השימוש כאמור בחוזה זה .למען הסר ספק ,לא תהיה למפעיל
כל טע ה ,מע ה או תביעה כ גד החברה ,אם לא יותר לו השימוש במז ון כתוצאה מאי קבלת
ההיתרים או הרישיו ות או כתוצאה מהאיסור להשתמש במז ון ובציוד עקב כך.

.24

המפעיל מתחייב לקיים כל דין החל עליו למ יעת מטרדי רעש כהגדרתם בתק ות למ יעת
מפגעים )מטרדי רעש( התש "ג 1992-ובתיקון לחוק.

.25

המפעיל מתחייב לקיים הוראות משרד הבריאות ו/או כל רשות מוסמכת הקשורות לסדרי
ו והלי כיבוי אש ומ יעת שריפות ,הג"א ,בטיחות ובטחון – ככל שיידרש – ולהחזיק על פי
הוראות הגופים דלעיל ,את כל ציוד המ יעה והבטיחות הדרוש לשם יישום ושמירת ההוראות
דלעיל.

.26

המפעיל מתחייב שלא למכור במז ון:
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

שתייה בבקבוקי זכוכית;
משקאות אלכוהוליים ,למעט בירה בפחיות ומחבית;
כל מוצר לגביו יש הגבלה חוקית כלשהיא.
רגילות ומוצרי לוואי ל רגילות.
דברי מאכל אשר צלים על אש פתוחה או גחלים.

.27

המפעיל מתחייב לא להוציא רהיטים ו/או אביזרים ו/או מיטלטלין אחרים המצויים במז ון
מן המז ון ללא קבלת רשות החברה מראש ובכתב.

.28

המפעיל מתחייב כי ימכור את המוצרים המובאים בטבלה שלעיל ,שהוגדרו על ידי החברה
כ"מוצרי חובה" ,במחיר עליו החליטה החברה וה קוב בטבלה או במחיר מוך יותר מהקבוע
בטבלה -

.29

פריט

מחיר כולל מעמ

בקבוק מים חצי ליטר

₪5

שתיה בפחיות

₪6

צלחת ציפס קט ה

 12ש"ח

צלחת ציפס גדולה

 20ש"ח

ק יקיה בלחמ ייה

 12ש"ח

קרטיב קרח

 3ש"ח

כוס ברד קטן

 5ש"ח

ש יצול ים וציפס

 25ש"ח

במשך כל תקופת ההפעלה ,יהיה המפעיל חייב לכלול בתפריט המז ון את רשימת מוצרי
החובה ולמכור אותם לבאי הבריכה שיחפצו בהם במחיר ה קוב בטבלה שלעיל .המפעיל לא
יהיה רשאי להוציא מוצר מרשימת מוצרי החובה מהתפריט מבלי לקבל את אישור החברה
מראש ובכתב.

.30

החברה תהיה רשאית לעדכן את רשימת מוצרי החובה ו/או את המחירים האמורים בטבלה
שלעיל ולמפעיל לא יהיה זכאי להעלות כל טע ה ו/או דרישה בשל כך.

.31

המפעיל מתחייב להקפיד על יקיון המז ון וסביבתו הקרובה ולא להשאיר אשפה ו/או
גרוטאות ו/או אריזות ריקות ו/או כל חפץ ו/או כל פסולת מחוץ למז ון ,אלא בכפוף לה חיות
החברה.

.32

בתום תקופת ההפעלה וכן בכל מקרה שבו לפי הוראות החוזה זכאית החברה להפסיק את
ההתקשרות מתחייב המפעיל להחזיר את המז ון לחברה במצב טוב ,תקין ו קי וזאת לא
יאוחר מ 7-ימים מן המועד שבו וצרה העילה להפסקת ההתקשרות.

.33

המפעיל מתחייב להמציא לחברה תוך  30יום מיום הפסקת ההתקשרות אישורים בדבר סילוק
כל החשבו ות והחיובים הכספיים החלים עליו על פי חוזה זה וכן חוות דעת מטעם חברה ו/או
כל גוף המוסמך לכך ,כי כל מערכות ההפעלה תקי ות.

ז.

בטחו ות

.34
34.1

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה ימסור המפעיל לחברה ערבות ב קאית ערוכה
על ידי ב ק מוכר בישראל בה התחייב הב ק לשלם לחברה לפי דרישתה הראשו ה סך
של ) ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח( וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות
המפעיל על פי חוזה זה וכל חלק מהן.
ערבות הביצוע מצורפת כ ספח  4להסכם זה.
על הערבות להיות בתוקף עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.
ככל תבחר החברה לממש את זכותה בהתאם לס'  6.1לעיל ,ערבות הביצוע תוארך על
ידי המפעיל לתקופת הארכה וספת .הערבות המוארכת תוגש לחברה לא יאוחר
משבועיים בטרם סיום תקופת הערבות הקיימת ותוקפה יהא מתום תקופת הערבות
הקיימת ועד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת.

34.3

לא הוארכה הערבות כ דרש ,תהא החברה רשאית לדרוש את פירעון הערבות בטרם
פקיעתה.
החברה תהיה זכאית לממש את הערבות הב קאית לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי,
ולשם ביצוע כל תשלום שהמפעיל התחייב לשלם על פי הסכם זה ,לרבות לצדדים
שלישיים ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי הרשות ו/או החברה או מי מטעמן ו/או צד ג' בגין כל
זק שייגרם עקב הפרת ההסכם ו/או כל התחייבות אחרת של המפעיל כלפי החברה ו/או
הרשות ולרבות גביית פיצויים מן המפעיל כאמור בהסכם ועל פי כל דין.

34.2

34.4

34.5

34.6

עם תום שלושה חודשים מתום תקופת ההפעלה ולאחר מסירת המב ה היביל קי מכל
אדם וחפץ באופן התואם את הוראות הסכם זה ,ולאחר תשלום מלוא הסכומים
המתחייבים על פי הסכם זה בגין תקופת ההפעלה והמצאת אישורים מן הרשויות
השו ות בהן ,חברת חשמל ובזק כי אין המפעיל חייב בתשלום כלשהו לרשויות אלה
בגין תקופת ההסכם ,תוחזר למפעיל הערבות הב קאית כאמור לעיל ,ככל שלא עשה
בה שימוש על ידי החברה.
החברה תהיה זכאית לממש את השיק בטחון הב קאית לפי בחירתה ושיקול דעתה
הבלעדי ,ולשם ביצוע כל תשלום שהמפעיל התחייב לשלם על פי הסכם זה ,לרבות
לצדדים שלישיים ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי הרשויות ו/או החברה או מי מטעמן ו/או צד
ג' בגין כל זק שייגרם עקב הפרת ההסכם ו/או כל התחייבות אחרת של המפעיל כלפי
החברה ו/או הרשויות ולרבות גביית פיצויים מן המפעיל כאמור בהסכם ועל פי כל דין.
עם תום שלושה חודשים מתום תקופת ההפעלה ולאחר מסירת המז ון קי מכל אדם
וחפץ ובאופן התואם את הוראות הסכם זה ולאחר תשלום מלוא הסכומים המתחייבים
על פי הסכם זה בגין תקופת ההפעלה והמצאת אישורים מן הרשויות השו ות בהן חברת
חשמל ,וחברת בזק כי אין המפעיל חייב בתשלום כלשהו לרשויות אלה בגין תקופת
ההסכם ,יוחזר למפעיל השיק בטחון הב קאית כאמור לעיל ,ככל שלא עשה בה שימוש
על ידי החברה.

ח.

תשלומים שו ים

.35

מוסכם בזה על הצדדים כי במשך כל תקופת ההפעלה ישולמו כל ההוצאות ה לוות ו/או
הקשורות לשימוש במז ון על ידי המפעיל לרבות :חשמל ,אר ו ה ,מים וביוב ,הסקה ומיזוג,
גז ,טלפון וכו'.
המפעיל מתחייב לשלם את עלות המים עפ"י צריכת מו ה בפועל שתיבדק ותאושר ע"י ציג
החברה בהתאם לתעריף הידוע של חברת מקורות .במידה ותהיה גלישת מים שתגרום להיקף
צריכה גבוה יותר ,למפעיל לא תהיה כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה גד החברה והוא יהיה
מחויב בתשלום עפ"י הצריכה בפועל בהתאם לקריאת המו ה.
התק ת מו י חשמל ומים ,אשר יותק ו לפ י תקופת ההפעלה ,יהיו על חשבון המפעיל.
כל התשלומים האמורים בסעיף  31לעיל ,ישולמו על ידי המפעיל מיד ,לפי דרישה ראשו ה.

.37

המפעיל מתחייב לשאת בהוצאות פי וי מכולת אשפה בסך של  ₪ 250בחודש.

.38

המפעיל מתחייב להציג בפ י החברה מיד עם דרישתה הראשו ה את כל הקבלות והאישורים
המעידים כי אכן שולמו על ידו התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה.

.36

.39

במקרה והחברה תשלם מכל סיבה שהיא תשלום כלשהו החל על המפעיל יהיה על המפעיל
להחזיר לחברה כל סכום שישולם על ידה כאמור לפי דרישתה הראשו ה של החברה .חשבו ות
החברה לע יין התשלום יהוו ראיה לכאורה ל כו ותם.

.40

כל סכום שעל המפעיל לשלם לחברה ואשר לא יפרע במועד הקבוע לו בחוזה זה ,יישא מהיום
שעל המפעיל היה לשלמו לחברה ועד למועד תשלומו בפועל ,ריבית בשיעור המרבי שיגבה ב ק
הפועלים בע"מ מעת לעת במשך תקופת הפיגור בגין משיכות יתר בחשבון חח"ד עסקי.

.41

להבטחת התשלומים האמורים בסעיף  31לעיל ,ימסור המפעיל לחברה ,במעמד חתימת הסכם
זה ,המחאות לפקודת כל גופים הזכאים לתשלומים האמורים בסעיף  31לעיל ,לרבות ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,חב' החשמל ,מועצה אזורית מעלה יוסף ,חברת בזק וחברת הגז.

ט.

רישיו ות והיתרים

.42

המפעיל מצהיר כי הוא בקיא בת אים ה דרשים לצורך קבלת כל הרישיו ות וההיתרים לשם
הפעלת המז ון ,והוא לבדו יהיה אחראי להשיג כל רישיון ו/או היתר הדרושים ו/או שידרשו
על פי כל דין ל יהול המז ון והתק ת שילוט עבורו.

.43

המפעיל מתחייב לשפות את הרשויות ו/או החברה בגין כל זק ו/או תביעה ו/או חיוב ו/או ק ס
ו/או חיוב כספי שתידרש ה לשלם בקשר עם יהול העסק ללא רישיון ו/או בחריגה מת אי
היתר אשר המפעיל אחראי בגי ם כאמור ,הכול מיד עם קבלת דרישתן הראשו ה ובכתב.

.44

כל רישיון ,רשות ,רישוי עסקים ,היתר שעל המפעיל להשיג על מ ת לבצע חוזה זה ו/או לעשות
שימוש במז ון יושג על ידי המפעיל ועל חשבו ו.

י.

אחריות וביטוח

.45

המפעיל מתחייב להחזיק במשך כל תקופת ההפעלה בפוליסות הביטוח המעידות כי:
 45.1ביטח את חבותו החוקית כלפי כל מי שיועסק על ידו בקשר עם הסכם זה בביטוח "חבות
מעסיקים" וכן את חבותו החוקית כלפי הצדדים שלישיים בביטוח צד שלישי בגבולות
אחריות של ________ ש"ח למקרה ולתקופה של ש ה.
 45.2ביטח בפוליסת ביטוח את המב ה והציוד שיהיו בשימושו ,כ גד כל זק ,באופן שגם
החברה והרשויות תצורפ ה כמבוטח וסף לפוליסה זו ,באופן שבכל מקרה של תביעה
בגין זק לא יתבעו החברה ו/או הרשויות על ידי המפעיל או מבטחיו.
פוליסת הביטוח ה "ל תכלול הרחבות ל זקי אש ,מים ורעידות אדמה.

 45.3במסגרת הפוליסות ה "ל כלול סעיף המו ע מחברת הביטוח את ביטול הפוליסות ,אלא
לאחר הודעה מוקדמת של  60יום לחברה בדבר כוו תה לעשות כן.
 45.4במסגרת הפוליסות ה "ל כלול סעיף חבות צולבת הקובע כי למרות שבפוליסה צוין יותר
ממבוטח אחד ,הפוליסה תחשב כאילו הוצאה ב פרד לכל אחד מן המבוטחים בה באופן
שהאחריות של כל אחד מן המבוטחים כלפי מש הו תכוסה אף היא.
 45.5הפוליסות ה "ל משועבדות לטובת החברה.
אישור קיום ביטוחים מצ"ב כ ספח  3להסכם זה.
.46

המפעיל מתחייב למלא את ת אי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,וכן
לוודא כי פוליסות הביטוח תחודש ה מעת לעת לפי הצורך ותהיי ה בתוקף במשך כל תקופת
ההפעלה לרבות תקופת האופציה.

.47

לא יאוחר מ 20-יום לפ י תום תקופת הביטוחים מתחייב המפעיל להפקיד בידי החברה אישור
עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  41לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת הפעלה וספת.

.48

למען הסר ספק מובהר בזה כי החברה ו/או הרשויות ו/או מי מעובדיהן ו/או כל מי שבא
מטעמן לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל זק ו/או פגיעה ,הן לרכוש והן לגוף ,שיגרמו
למפעיל ו/או לעסקו ו/או לרכושו ,ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות עובדי המפעיל ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,זק או פגיעה ש גרמו עקב כ יסת החברה ו/או הרשויות ו/או מי
מעובדיהן ו/או מי מטעמן לבריכה למטרה מהמטרות המפורטות בהסכם זה והמפעיל מוותר
בזאת על כל תביעה ,טע ה ודרישה כאמור כלפי החברה ו/או הרשויות ו/או מי מעובדיהן.

.49

המפעיל לבדו יישא באחריות לכל אובדן ו/או זק שייגרמו למז ון ו/או לכל אדם ו/או תאגיד
לרבות החברה ו/או הרשויות ו/או מי מעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לציבור הלקוחות ו/או
לכל אדם אחר אשר י בעו מ יהול עסקיו במז ון ו/או מהחזקה ו/או השימוש במז ון ו/או כל
פעולה אחרת של המפעיל.

.50

הוגשה גד החברה ו/או הרשויות ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן תביעה על ידי צד ג' בגין
זק שהמפעיל אחראי לו עפ"י הסכם זה יהיה המפעיל חייב לשפות אותם בגין כל סכום
שיחויבו לשלמו לצד ג' בצירוף כל הוצאותיהם בגין יהול המשפט עם צד ג' .החברה ו/או
הרשויות ו/או מי מעובדיהן יודיעו למפעיל על הגשת תביעה כאמור לעיל ,מיד עם קבלת
התביעה ,ותאפשר ה למפעיל ל הל ההג ה בתביעה.

.51

פרק זה על כל סעיפיו הי ו יסודי להסכם והפרתו תחשב להפרת ההסכם כולו בהפרה יסודית.

יא.

הפסקת ההתקשרות

.52

מוסכם בזה כי בכל אחד מן המקרים המ ויים להלן תפסק ההתקשרות בין הצדדים מעצמה
בלא שיהיה צורך במתן הודעה מראש ,ויחול ,בין היתר ,האמור בסעיפים  28ו 29-לעיל ,אלא
אם תודיע החברה אחרת:
 52.1הפר המפעיל את החוזה הפרה יסודית או ת אי יסודי בחוזה.
מוסכם בין הצדדים כי סעיפים _______ הי ם ת אים עיקריים ויסודיים של הסכם זה
והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 52.2יתן צו כי וס כסים או פשיטת רגל גד המפעיל.
 52.3בכל מקרה אחר שלדעת החברה לא מילא המפעיל אחר ת אי חוזה זה ולא תיקן את
ההפרה תוך  7ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך.

.53

הפר המפעיל ת יה יסודית בהסכם זה תק ה ההפרה לחברה את כל התרופות על פי כל דין,
לרבות הזכויות המפורטות בפרק ג' ,סימן ב' לחוק המקרקעין ,תשכ"ט ,1969-לרבות הזכות
לתפוס חזקה במז ון בכוח ,להחליף מ עולים ,ל תק את המים ואת החשמל וכן ל קוט בכל
אמצעי לשם הפסקת הרשות והשימוש בבריכה על ידי המפעיל.
המפעיל מצהיר כי החברה ו/או הרשויות ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא
לכל זק מכל סוג שהוא אשר ייגרם למפעיל ,אם ייגרם זק כזה ,בשל פעילות שהיא הקשורה
בפי וי המפעיל ו/או בפי וי הציוד והרכוש מהמז ון ו/או בשל אחסון הציוד והרכוש עקב אי
פי וי המז ון במועד.

.54

 50.1מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה ,מוסכם בזאת כי לכל צד תהא הזכות להביא חוזה זה
לידי סיום מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן ימוקים או הסברים כלשהם ובלבד
שתימסר על כך הודעה בכתב ומראש של  60יום לפחות ,אם ית ה ההודעה על ידי
המפעיל ,ו 30-יום לפחות ,אם ית ה ההודעה על ידי החברה.
 50.2זכותו של המפעיל על פי סעיף קטן  1לעיל תהיה כפופה ב וסף למתן הודעה כאמור
למציאת מחליף למפעיל לשביעות רצו ה המלאה של החברה שיתקשר עימה בת אי
חוזה זה.

 .55לא יפ ה המפעיל את המז ון במועד ,ישלם המפעיל לחברה בגין התקופה שבין מועד פי וי
המז ון לפי הוראות הסכם זה לבין מועד פי ויה בפועל ,פיצוי בשיעור של ) ₪ 500חמש מאות
ש"ח( בגין כל יום של איחור בפי וי המז ון.
הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים הקבועים בסעיף זה קבע והוסכם בין הצדדים כסכום
קבוע ומוסכם מראש אשר הוערך על ידי הצדדים בשיקול דעת ומראש ,כסכום ה זק הסביר
שייגרם לחברה עקב אי פי וי המז ון במועד.

למען הסר ספק מצהיר המפעיל כי אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות כלשהי של
החברה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור זכותה של החברה למימוש שטר הבטחון וזכותה
לתבוע את קיום כל התחייבויות המפעיל על פי ההסכם ואין בכל תשלום שהוא על פי סעיף זה
בכדי לשחרר את המפעיל מחובת פי וי המז ון.
יב.

עובדי ושלוחי המפעיל

 .56מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו בי יהם ו/או בין עובדי ומועסקי המפעיל לבין החברה יחסי
עובד-מעסיק וכי כל מי שיעסוק עבור המפעיל בכל צורה בהפעלת המז ון ו/או בקיום
התחייבויות המפעיל לפי הסכם זה ,יראוהו לכל דבר וע יין כעובד של המפעיל בלבד.
 .57המפעיל ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממ ו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה,
לרבות תשלומי מע"מ ,מס הכ סה ,ביטוח לאומי ,קר ות וביטוחים.
יג.

שו ות

.58

 54.1כל ויתור או הסכמה או שי וי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם עשה
בכתב ובחתימת ש י מורשי החתימה מטעם החברה .המשתתף יהא מ וע מלהעלות כל
טע ה בע יין שלא עשה בדרך האמורה.
 54.2ויתור אחד הצדדים למש הו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,ו/או גביית דמי
ההפעלה לא יחשבו כויתור על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של
הסכם זה .כל ויתור ,ארכה או ה חה מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף ,אלא אם
עשה בכתב ו חתם על ידי אותו צד.

.59

בכל מחלוקת בע יין הסכם זה יגברו הוראות החברה ,והמפעיל יפעל כפי שתורה לו החברה.

.60

המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך הפעלת המז ון על אף
חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע הסכם זה.

.61

החברה תהא רשאית להעביר בכל עת את זכויותיה על פי חוזה זה וכל ה ובע הימ ו לאחר או
לאחרים ובלבד שלא תפגע ה זכויות המפעיל על פיו.

.62

בכל הע יי ים ה וגעים לחוזה זה או ה ובעים הימ ו ללא יוצא מן הכלל ,תהיה סמכות ייחודית
לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי בחיפה בלבד.

.63

כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למש הו על פי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת הסכם
זה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה עד תום  3ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום ועם
מסירתה אם מסרה ביד ,או עם משלוחה בפקס ,אם שלחה באמצעות הפקס' ובידי המשגר
אישור על כך.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________
החברה

הסכם זה ערך ואושר לחתימת החברה ע"י
יועמ"ש החברה.
להסכם קדם הליך מכרז כדין.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
__________
תאריך

_________
חתימה

_________________
המפעיל

ספח 1

תשריט

ספח 2

ציוד

ספח 4
לכבוד
אגם מו פורט מרכז תיירות ו ופש בע"מ
ת.ד59 .
מעלות תרשיחא

תאריך_________ :

א.ג,. .
ה דון :ערבות ב קאית
על פי בקשת _________________ ת.ז/.ח.פ) _____________ .להלן" :המפעיל"( א ו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח( וזאת בקשר עם
ביצוע הסכם להפעלת מז ון בסמוך לבריכת השחייה בפארק אגם מו פורט ,בי כם לבין המפעיל.
סכום ערבות זו יהא צמוד למדד המחירים לצרכן .כמדד בסיס ישמש מדד ______ וכמדד הקובע
המדד הידוע בעת ביצועו של כל תשלום מכוח ערבות זו.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשו ה
בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המפעיל בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למפעיל בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ .
דרישה שתגיע אלי ו אחרי _________ לא תע ה.
לאחר יום _________ ערבותי ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
______________
בק

