
  

  הפעלת בריכת השחייה  02/2022מכרז פומבי 

  םתנאים כלליי

 כללירקע   .א

  

מחיר להפעלת בריכת חברת "חברת אגם מונפורט" (להלן: "החברה" או "המזמינה") מבקשת בזה לקבל הצעות  .1

על פי ארכה, תקופת ההתקשרות ניתנת לה. ") השירותים: "להלן(השחייה, לרבות על כל מתקניה ומתקני העזר שבה 

מים לפני תום י 60הודעה בכתב ת רחצה נוספת , ובלבד שהחברה מסרה על כך דעתה הבלעדי של החברה, לעונול שיק

,והכל  )"תקופת האופציה"חודשים נוספים (להלן:  12ההתקשרות וכי תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

 כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

 ת ולעמידה בתנאי הסף, כמפורט להלן.כספיקעה ש להשהמציע שהצעתו תזכה במרכז, יידר .2

ה בעל זכות חזקה ושימוש המוגבלת בזמן למשך ההתקשרות בלבד, במבנה הבריכה ובמתקניה, וכן במבנה הזכיין יהי .3

. כל השקעה של הזכיין במבנה הבריכה, במתקניה, במבנה המזנון, ברכוש ציוד עבור הפעלת הבריכה וכד', לא ןהמזנו

 משתתף במכרז נדרש לוותר על כל טענה בהקשר זה. , קניינית או חוזית, וכלכלשהי יין זכות תקנה לזכ

לרבות קבלת כל היתר ו/או  ,הזכיין אחראי באופן בלעדי ועל חשבונו להפעלת הבריכה והמזנון בהתאם להוראות כל דין .4

ד הבריאות רישראל, משש, משטרת ל התנאים של כיבוי אכ , וזאת לאחר מילוירישיון הפעלת בריכה ורישיון עסק 

  .והמשרד להגנת הסביבה

ימכור מנויים וכרטיסי כניסה  . הזכיין)להלן: "דמי הכניסה"(הזכיין ידרוש תשלום בעבור כניסת המתרחצים לבריכה .5

 ן.הזכיידמי הכניסה במלואן יהיו של  לכל המעוניין, בכפוף לאמור במסמכי המכרז. ההכנסות מגביית

 

  -ח"פכניסה בתוספת מע"מ כחוק עבור  ₪ 10יסים מטעמה במחיר של מכור כרטרשאית ל החברהיובהר כי  .5.1

 . כרטיסים שנמכרו בחודש הקודםהלחודש בגין  15 -לזוכה מהחברה עד  ה התמורה תועברומלוא 

 נים/קבוצות וסוכנים.מועדוצע באמצעות אתר החברה/מכירת הכרטיסים על ידי חברת אגם מונפורט תתב .5.2

 רה ושל הזוכה.ף של החבמשותיומן כנים יתבצע תיאום בבמצב של קבוצות וסו .5.3

 

 

  :הסף המפורטות להלן רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים, במועד האחרון להגשת ההצעות על דרישות .6

 

העתק נאמן למקור של  עתםפו להצים יצרום: המציעתאגיד רש המציע בעל אישור עוסק מורשה כדין או  .א

  .מסמכי התאגדות של החברהתעודת עוסק מורשה או 

, ) ותשלום חובות מס אכיפת ניהול חשבונות(רים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים מסמכים ותצהי  .ב

  .1976-התשל"ו

רחצה  בעונות(ז נשוא המכרשנים לפחות, במתן השירותים  3המציע בעל ניסיון קודם של   .ג

ו/או בית מלון. להוכחת ניסיון כאמור,  קאנטרי אוו/ לרבות מושבים ו/או קיבוצים )2018,2019,2020,2021

פעיל בריכה/ות וכן יצרף ב' ובו יפרט את הגופים עבורם ה המציע יצרף אישור רו"ח וכן ימלא את נספח

 .עבדפרטי איש קשר מהגופים איתם  המלצות/אישורים ו/או

 60,000בהתאם להצעתו, בסך  אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו ערבות בנקאיתיצרף להצעתו יע המצ   .ד

  .למסמכי המכרז אשר תהא בנוסח המצורף שישים אלף שקלים חדשים בלבד) (  ₪

משרד הבריכה, אישור  יון עסק, אישור כיבוי אש, אישור משטרה להפעלתבעל רישיון מפעיל בריכה, בעל ריש  .ה

ספק, על  פי דין. למען הסר-להפעלת בריכה על ה, וכל אישור אחר הדרושפעלת הבריכל פתיחה והאות עהברי

 .הדרושות לשם קבלת כל האישורים וההיתרים הזוכה יהא לשאת בכל העלויות
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ירייה ובדי עירייה ו/או חבר ע(מעלה יוסף) ונעדר קרבה לע או חבר מועצה/המציע נעדר קרבה לעובדי המועצה ו  .ו

 .המכרז הצהרה בנוסח המצורף למסמכי תנאי זה המציע צירף וכחת. להיחא)לות תרש(מע

  .המציע נכח בסיור מציעים בשטח הבריכה העירונית ורכש את מסמכי המכרז  .ז

  

  .אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי הסף

  

-04חברת אגם מונפורט או בטלפון במשרדי  " אוםים ומכרזידרושתחת "החברה  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר .7

שקלים בתוספת מע"מ כחוק (אלף  ₪ 1,000תשלום סך של  תמורת 08.00-15.00בין השעות  ' עד ה' אים , בימ9574004

ישת הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. בעת רכ ת מסמכי המכרז. רכישאשר לא יוחזרו בכל מקרהחדשים בלבד) 

 ההגשה.לצרף למסמכי המכרז בעת  ואת ההעתק יש, המכרז

 :    א"ל דובאמצעות לות יש לפנות /הבהרות/שא כרזפרטים נוספים בדבר המ .8

 11@maitar.co.il-Agam .ולא יאוחר מיום  הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד באחריות

  .  12.00בשעה  25.04.2022

 26.04.2022 ועד יום  – )ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש  (מסמכי המכרז  ל רוכשיו לככתב ויופצובות יועברו בשת .9

  .17.00בשעה 

במסירה ידנית  ,תימסרנה 02/2022מספר המכרז  יצויןההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה  . 10

לו קביתלא .12.00בשעה  04.202228.      לא יאוחר מיום , חברת אגם מונפורט במזכירות ותוכנסנה לתיבת המכרזים 

המועד או השעה הנקובה לא יתקבלו ולא יוכנסו לתיבת  אמצעות משלוח בדואר. הצעות שיוגשו לאחרעות בהצ

  .המכרזים אלא יוחזרו למגישיהן

ברת אגם רות חבמזכיהמפגש  – 09.00בשעה   24.04.2022אשון  רם ביוסיור מציעים במתחם הבריכה יתקיים  . 11

  .מונפורט

  

המכרז. משתתף במכרז  נם חובה ותנאי הכרחי להגשתיההבריכה  נוכחות בסיור וביקור באתר

תובא לדיון במועד פתיחת  אשר לא יהיה נוכח במפגש המציעים ובביקור בבריכה, הצעתו לא

  .ההצעות

  

 להלן ריכוז המועדים: . 11.1

  חברת אגם מונפורט דישריציאה ממ   9.00בשעה  24.04.2022  יעיםסיור מצ

  )אגם מונפורט, מעלות תרשיחא(

בשעה   25.04.2022לא יאוחר מיום   שאלות /הבהרות וכיוצ"ב

12.00  

החל וח הבהרות ניתן לשל/שאלות

 עד ליום מיום פרסום המכרז ו

  12.00בשעה  25.04.2022

בשעה  26.04.2022לא יאוחר מיום   כיוצ"בהבהרות ו/מענה לשאלות

17.00  

  

מעלות  –ורט אגם מונפמזכירות    12.00בשעה  28.04.2022  להגשת המכרז אחרוןמועד 

  תרשיחא

  

 לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו המצורף לתנאים אלה. החברהתנאי ההתקשרות בין  . 12

 במסמכי המכרז. ם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים דוכל עת, קרשאית, ב חברהה . 13

בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז  קהשינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חל . 14

 בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
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מוסכמת על במכרז זה לשיפור הצעתו, והחוזה שיחתם יהא תוצאת המשא ומתן ה כהזוללתת ת תהא רשאיהחברה  . 15

 הצדדים.

 

החברה שהיא. אין  את המכרז בכל עת ומכל סיבה לעדי לבטלשיקול דעתה הברשאית על פי  חברהמובהר, כי ה . 16

 ההצעה לפירק חלק מ רשאית להוציא אל הפועל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא

ל להקטין או להגדיל את היקף העבודה מכול דעתה הבלעדי רשאית על פי שיק החברהקול דעתה הבלעדי. בנוסף, שי

  .קציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה בין מספר מציעיםבהתאם לת סיבה שהיא

  

  

  בכבוד רב,

  

  אופיר עקיבא , מנכ"ל

 חברת אגם מונפורט
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  :רז כולליםמסמכי המכ
  

  : 1רק פ
  

  נאי המכרזהוראות ות
  ציעמנספח א': פרטים כלליים של ה

  יסיון וממליציםפירוט נ נספח ב':
  נספח ג'" נוסח ערבות בנקאית

  נספח ד'" תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
  נספח ה': הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.

  
  :2פרק 

  חירהצעת מ
  

  :3פרק 
  הסכם

  טוחיםר על עריכת בינספח א': אישו
  
  
  
  

 שהם מצורפים לבין שאינםד את מסמכי המכרז/הסכם בין כל המסמכים דלעיל מהווים יח
 מצורפים. המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט

  .להשתתפות במכרז
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  1פרק 
 מכרזותנאי ההוראות 

    
  

   מכרזמהות ה
  

, הכל )להלן: "השירותים"(פעלת הבריכה ל הצעות להמבקשת לקב )"חברהלהלן: "החברת אגם מונפורט (
  .כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו

 
   מסמכי המכרז 

  
  :"זולחוד, "מסמכי המכר שה חלקים, המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן ביחדבמכרז זה שלו .1

  
   ז:הוראות ותנאי המכר 1 פרק

  
   .פרטים כלליים של המציענספח א': 

  מליציםוט ניסיון ומנספח ב': פיר
  נספח ג': נוסח ערבות בנקאית

 ספח ד': תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימוםנ
   .: הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצהנספח ה'

  
   .:הצעת מחיר 2פרק 

בתוספת מע"מ לף שקלים חדשים בלבד) תשעים א(במילים:  ₪ 90,000 - מעונה לא יפחת לסכום מינימום 
  ). כחוק

  
  

   .:הסכם 3פרק 
   נספח א': אישור על עריכת ביטוחים

  
למכרז ולא לשום מטרה אחרת.  והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות החברהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .2

רה לחבוזאת בין שהגיש הצעה  –אלא למטרת הגשת הצעתו  הםב מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש
  .ובין אם לאו

בכותרות שימוש לצורכי  מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשותפים בכל רות הסעיתוכ .3
  .פרשנות מסמכי המכרז

  
  :תנאי סף להשתתפות במכרז

  
  :דרישות הסף המפורטות להלן להגשת ההצעות עלרון האח רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים, במועד .4

  
העתק נאמן למקור של  רשום: המציעים יצרפו להצעתם ידין או תאגמורשה כד ציע בעל אישור עוסקמה .4.1

  .תעודת עוסק מורשה או מסמכי התאגדות של החברה

, ) חובות מס לוםותש אכיפת ניהול חשבונות(רים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים מסמכים ותצהי .4.2

 .1976-התשל"ו

רחצה  בעונות(המכרז  ותים נשואבמתן השירשנים לפחות,  3ם של המציע בעל ניסיון קוד .4.3

ו/או בית מלון. להוכחת ניסיון כאמור,  ו/או קאנטרי לרבות מושבים ו/או קיבוצים )2018,2019,2020,2021

פעיל בריכה/ות וכן יצרף גופים עבורם הב' ובו יפרט את ה המציע יצרף אישור רו"ח וכן ימלא את נספח

 .ם עבדאיתמהגופים  פרטי איש קשר ם ו/אוהמלצות/אישורי
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בהתאם להצעתו, בסך  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו .4.4

  .למסמכי המכרז אשר תהא בנוסח המצורף שישים אלף שקלים חדשים בלבד) (  ₪ 60,000

 שור משרדריכה, איבה ישור משטרה להפעלתיון עסק, אישור כיבוי אש, אבריכה, בעל ריש ון מפעילבעל רישי .4.5

פי דין. למען הסר ספק, על -להפעלת בריכה על הבריאות על פתיחה והפעלת הבריכה, וכל אישור אחר הדרוש

 .הדרושות לשם קבלת כל האישורים וההיתרים הזוכה יהא לשאת בכל העלויות

בר יה ו/או חובדי עירידר קרבה לע(מעלה יוסף) ונע או חבר מועצה/המועצה ו קרבה לעובדיהמציע נעדר  .4.6

 .הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז . להוכחת תנאי זה המציע צירףיחא)ירייה (מעלות תרשע

  .המציע נכח בסיור מציעים בשטח הבריכה העירונית ורכש את מסמכי המכרז .4.7

  

  .ידה בתנאי הסףים האמורים לעיל תהווה אי עמאי עמידה באחד או יותר מהתנא

  
  
  

  :רף להצעהואישורים שיש לצ כיםמסמ
   

 כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים הבאים .5
 

והמסמכים אשר נדרש  לכל הצעה יצורפו מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף. כל האישורים . 5.1
א תההחברה . את ההצעה אשר מגישה יל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטיתור לעהמציע לצרף כאמ

 /מתייחסים לאישיות משפטית אחרת אישורים או מסמכים, אשרא לקבל רשאית ל
 העתק נאמן למקור של תעודת עוסק מורשה או מסמכי התאגדות של החברה . 5.2
 ), ותשלום חובות מס הול חשבונותת ניאכיפ(מסמכים ותצהירים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  . 5.3

 .1976-התשל"ו
יפרט את הגופים  לעיל, אישור רו"ח ונספח ב' ובו 4.3עיף בסתנאי סף  יסיון לפימכתאות בדבר קיום נסא . 5.4

  .קשר מהגופים איתם עבד עבורם הפעיל בריכה/ות וכן יצרף המלצות/אישורים ו/או פרטי איש
ת רישיון מתקניה, לרבו י דין להפעלת הבריכה וכלפ-הדרושים על ם ו/או היתריםרישיונות ו/או אישורי . 5.5

להגנת הסביבה, אישור כיבוי אש, אישור  ות ו/או המשרדור משרד הבריאעסק, איש ה, רישיוןיל בריכמפע
לחברת אגם מונפורט ו/או כדי לפטור את המפעיל מלהציגו  משטרת ישראל. אין בנקיבת רישיון או היתר

 , הנפקת הרישיוןספק . למען הסרמעלה יוסףו/או למועצה המקומית  רשיחאות תמעל לרשות המקומית
 .על חשבונו של המציע שור הינוו/או האי

בנקאית לא תידון  הצעה שלא תצורף לה ערבותערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, כמפורט להלן.  . 5.6
 .כלל

 .תצהיר העדר זיקה ו/או קרבה לעובד מועצה או חבר מועצה . 5.7
דתם ל עמייע עלהשפ לולותעבירות העומנהליו בל המציע בדבר העדר הרשעות של המציע עו"ד שאישור  . 5.8

 וכו תנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה, כגון: עברות מרמה, זיוף, גניבהב
מינימום ומעביר את  תצהיר חתום, מאומת ע"י עו"ד, המאשר, כי המציע משלם לעובדיו לא פחות משכר . 5.9

 /3.5 .בודה ומנוחהע נדרש בחוק, וכן מקפיד על חוק שעותכל התשלומים הסוציאליים כ
 :המסמכים הבאים , עליו לצרף את)ין מאפשר לו להתאגד באותו אופןי שהדובתנא(יד אם המציע הוא תאג . 5.10
 ם תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברותצילו . 5.10.1

יד, כי התאגיד קיבל אגהת אישור עו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות  . 5.10.2

ע"י האנשים המוסמכים לחתום חתומה תאגיד ת ההצע אי מכרז זה, וכיהחלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנ

 תימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתןאת התאגיד בח בשם התאגיד ולחייב

 .השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד

 .בעלי המניות שמות מנהלי התאגיד ושמות . 5.10.3

התאגיד ושחתימתם  חתום בשםת האנשים המוסמכים לאישור עו"ד לשמו –אישור מורשי חתימה  . 5.10.4

 מחייבת את התאגיד

 .שרדו הרשום של התאגידכתובת מ . 5.10.5

 .מסמכי הבהרות + פרוטוקול סיור מציעים חתום . 5.10.6

 ..קבלה בדבר קניית חוברת המכרז  . 5.10.7

 יתר מסמכי המכרז חתומים . 5.10.8



 טמונפורם אג – הפעלת בריכת שחייה 02/2022מכרז פומבי   

7 
 

 

המסמכים  לצרף את, עליו )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן( אם המציע הינו שותפות .5.11
השותפות, אישור עו"ד/רו"ח  אושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, חוזהמ ים: תעודההבא

החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה  השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת
 .וההשתתפות במכרז

  
 .ת מכרזיםע"י ועדלהיפסל  הלעיל ו/או חלקם עלולשלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים  עההצ .6

 
הבלעדי, לדרוש מכל אחד  , המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .7

הסבר או הבהרה שתידרש, ו ליתן כל שהוגשו ו/א מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז ליתן הבהרה/ות למסמכים
או מי , בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/טיבייםם דקלרוריאיש או המלצות ו/או/להשלים מידע חסר ו

 .שפורטו לעיל מטעמו בתנאי הסף
  

  
  תקופת ההתקשרות

  
, )קופת הזיכיון": "תלהלן(ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה, הינה מיום צו תחילת עבודה לעונת רחצה אחת,  .8

עונות רחצה נוספות בנות  4 -לא יותר מונה נוספת וה לעהחבר י שלל דעתה הבלעדוהיא ניתנת להארכה, על פי שיקו
ימים לפני תום ההתקשרות וכי תקופת ההתקשרות  60הודעה בכתב  על כך מסרהשהחברה שנה כל אחת, ובלבד 
 .יו, והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספח)ת האופציה""תקופולהלן: ( עונות רחצה 5סה"כ הכוללת לא תעלה על 

  
וזאת על פי דעתה  2023לעונת הרחצה שלא לחדש הסכם זה ולפרסם מכרז החברה רשאית , עילאמור ללמרות ה

   .כיוצ"בו 2025, 2024רחצה מו גם לשנת הכ הבלעדי בלבד
  

  
בות המחירים שהוצעו ע"י המציע , מציע, לריחולו כל התנאים המוסכמים עם הככול ותקופת האופציה תמומש,  .9

 בהסכמת הצדדים.תב אחרת כם בכם הוסאלא א
 . 10% –מי השימוש ודמי השכירות ב ד לעלות את ברה רשאיתלמרות האמור לעיל, הח .9.1

  
 

  הצעת המחיר
 

על פי התחייבויותיו במלואן,  , יבצע אתהחברהיספק את השירותים עבור  )להלן: "הזוכה"(המציע שיזכה במכרז  . 10
 .זה ונספחיו מכרז

הסר  עןה. למומעללעונה  ₪   90,000להלן סכום מינימום: למסמכי המכרז,  2פרק על המשתתף למלא הצעת מחיר ב . 11
האחרים, ללא יוצא מן הכלל,  ספק, על המציע לקחת בחשבון שעליו לשאת בכל המסים, ההוצאות והתשלומים

 ב.וכיוצ", דמי ניהול רנונה, חשמל ומיםלרבות תשלומי א ,ובהשקעות הדרושות לכךהכרוכים בהפעלת הבריכה 
  

  יאלץ לקבל אישור על כך מחברת אגם מונפורט  -ץ לשפככל וירצה  -     AS ISהזוכה יקבל את המתחם במצב 
 

הליך התמחרות נוסף ו/או  הזכות לערוךעצמה את שומרת ל החברהבין המציעים,  )תיקו(במקרה ובו ייווצר שוויון  . 12
מנת לבחור זוכה -פי העניין, על-למשתתפים על ותת נוספבין הזוכים ו/או ליתן הוראולפצל את אספקת השירותים 

  .במכרז
לדרישה להגדלת המחיר  תים, בכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה במכרז עילההגדלה או הקטנה של היקף השירו . 13

דרישה כנגד המועצה במידה ולא ימסרו לו עבודות  וה על כל טענה ו/או תביעה ו/אותר בזוהמציע מוע במכרז, שהצי
 .מהצפוי בודות יהיה קטן או גדולספר העל או מבכל

מעלה יחא ותושבי מעלות תרשמחיר המקסימלי שיגבה מתושבי הזכיין מתחייב, כי בתקופת ההסכם והאופציה ה . 14
  . ₪ 35א יעלה על ליכה בגין כניסה לבר יוסף 

  
  

  י המכרזרכישת מסמכ
  
  

 .ברההחט של נטרנהאי תראו בא/פורט וחברת אגם מונמכי המכרז בטרם רכישתם, במשרדי יין במסניתן לע . 15
) ובתוספת מע"מ אלף שקלים חדשים בלבד(  ₪ 1,000סך של  חברה תמורת רכישת מסמכי המכרז, ישלם הרוכש ל . 16

 .יוחזרו לידיו בכל מקרה אשר לא כחוק
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  הגשת ההצעה
  

המכרז ו/או סמכי לא בממל מכרז וכל המסמכים אשר על המציעפירושה כל מסמכי ה על פי מסמכי המכרז "ההצעה" . 17
 .ף אליהם, על פי תנאי מכרז זהיע לצרם שעל המצל האישוריכ

  
  12.00בשעה  28.04.2022-  מועד הגשת ההצעה

  
לבד ידנית בבמסירה  ,ולהכניסה 02.2022מכרז פומבי מס'  -על המציע להגיש הצעתו במעטפה סגורה, כשעליה מצוין  . 18

ד "המוע –ן להל( 12.00בשעה  28.04.2022 לא יאוחר מיום, ורט במזכירות אגם מונפלתיבת המכרזים הנמצאת 
 .  )ון"האחר

 .או לאחר השעה הנקובה, לא תתקבל לתיבת המכרזים ותושב למגיש הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון . 19
 .פסילת ההצעהמשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום ל  . 20
ודעה הבנוספות, לתקופות  האחרוןי, להאריך את המועד הבלעד ל דעתהשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקו החברה . 21

 .האחרון להגשת ההצעות אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד
מי מטעמה. על מציע  אורה החבבמועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון והפקס של המציע, על ידי נציג   . 22

 .כאמורנרשמו להקפיד כי שמו ופרטיו אכן 
  
  

  אופן מילוי ההצעה
  

 ., ניסיון וכיוצ"בלצרף המלצותו הנדרשים במסמכי המכרז רטיםאת כל הפ על המציע למלא . 23
סוף בתחתית כל דף, או ב הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו מול כל סעיף וסעיף, או . 24

 .דרש, הכול כמפורט במסמכי המכרזכל פרק, ככל ונ
  

      בה  הבריכההפעלת לת כנית עסקיתבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז על המשתתף לצרף להצעתו גם          
 כנית תפעול שוטף לרבות העסקת עובדים.ת כנית שיווק;ת הפחות:לכל  יפורטו         

  
  

  אופן הגשת ההצעה
  

כאשר המקור  ),והעתק מקור (קים ני עותפים בשמציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורה על . 25
למעטפה אחת, בלא שיצוין  ויוכנסובנפרד, ד אח ורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כלוהמסמכים המצ

בחברת אגם לתיבת המכרזים חברה ומספרו, והיא תוכנס על ידי נציג ה עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז
 .מציעע"י ה , במעמד הגשת ההצעהמונפורט

 ידו בהתאםאשר מוגש על  חוברת המכרז וכל מסמך אחר למען הסר ספק, על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את . 26
ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד  דרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשרלנ

 .בשוליו על ידי המציעחתום 
  .ציע בלבדתחולנה על המ ,ובהשתתפות במכרז הכנת ההצעה למכרזוכות בא, הכרכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהו . 27

  
  חתימות 

 
  .מכי המכרזסל עמוד ממל מסמך וכעל המציע לחתום על כ . 28
ן הגשת כ- . כמוובתנאיו בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  . 29

והאחרות הנדרשים לביצוע כל  והסגולות המקצועיות ישוריםות, הכהידיע ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל
הכול כמפורט  –בצע את השירותים נשוא המכרז ה שהיא למכל בחינ השירותים נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל

 . בדיקות מוקדמות .במסמכי המכרז
המידע הדרוש לו לשם הכנת  דו כלהנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בי קה עובדתית או משפטיתעל המציע לבצע כל בדי . 30

ול להיות רלוונטי ואשר יכ סף על ידוו/או כל מידע שייא והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ההצעה
 .כל אחריות בעניין זה לא תחול החברה ו/או מי מטעמה למתן הצעתו, ועל 

התנאים מתאימים  את כלומצא  וקדמותו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המע את הצעתהגיש המצי . 31
 .ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספותלהגשת הצעתו 

כזה, נעשה על אחריותו של  באשר לשירותים, אם ניתן מהחברהכלשהו שנמסר לו מידע המציע על כל הסתמכות של  . 32
הנתונים איזה מרר כי כלשהי בעניין זה, היה ויתב ה אחריותחברי להטיל על ההמציע בלבד והוא לא יהא רשא

  .ליום מתן ההצעה מדויק, או איננו נכוןו כאמור איננו שנמסר
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זכאי לקבל החזר בגין  פותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיהשתתת בקשר להכל העלויוכל מציע יישא בלעדית ב . 33
 ובין אם בוטל אם לאו, בין אם הסתיים המכרז עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין

  .הגשת ההצעה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחרעה בדבר טעות או אי הבנה יאו תב כל טענה . 34
 

  ערבות בנקאית
 

ערבות בנקאית  , על המציע לצרף להצעתוהחברהויות המציע וחתימה על הסכם עם ום התחייבלהבטחת קי . 35
למסמכי המכרז. הערבות  1לפרק , בנוסח המפורט בנספח ג' ורטחברת אגם מונפת לטובת האוטונומית ובלתי מותני

  . ם בלבד)קלים חדשי(במילים: שישים אלף ש ₪ 60,000 תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של
 למציע כי הצעתו זכתה חברהתהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה ה החברה . 36

קופת אריך את תבמקרה בו נדרש המציע לה ןלן, וכורט לההוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפ במכרז, אך
שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים  ימים מיום 14הוא לא עשה כן תוך ות והערב

 .הערבות המקורית, לפי המוקדם לפני תום תוקפה של
 ין.יהזכןכה /זהז תוחזר הערבות שמסרו, לאחר שיחתם ההסכם עם ו במכרלמציעים שלא זכ . 37
הערבות לא יפגע בזכות  ם ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוטקבועי ש פיצוייםסכום הערבות ישמ . 38

 .ידו, עקב אי קיום ההצעה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על החברה
לפי  השירותים נשוא מכרז זה עת ביצויף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחל ההסכם יחלעת החתימה עב . 39

 ")ביצוע להלן: "ערבות(ח המצורף למסמכי המכרז נוסההסכם וב תנאי
 .מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו . 40

  
  

  שינוייםשאלות //הבהרות 
  

  9574004-04ונפורט בטלפון: אגם מחברת  יש לתאם עםיעים נוסף בקשה למועד מצקשות ו/או ו/או בשאלות  . 41
  

  שינויים   שת המכרזהגמועד   חובה -סיור מציעים   הבהרות /שאלות
  

 25.04.2022מיום לא יאוחר 
   12.00שעה ב
  

תשובות לשאלות עד ליום 
   17.00בשעה  26.04.2022

  
 11@maitar.co.il-Agam 

המייל  קבלת לאשר  ולחעל הש
   04-9574004בטלפון : 

   09.00שעה ב 24.04.2022
  
  

 –ה ריכלמתחם הביציאה 
  חברת האגםרות ממזכי

   12.00ועד השעה    28.04.2022
  

  במזכירות אגם מונפורט

  בכל עת

  
  

ל פי עוהחברה שק"ד  המכרז )בדואר/פקס/דואר אלקטרוני(, לפי תשובות יועברו בכתב ויופצו לכל רוכשי מסמכי . 42
יו, לחתום על גביו ולצרפו פחנסעל כל  לשאלות, ם שהשאיר כל רוכש במועצה. על המציעים להדפיס את המענההפרטי

 .למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד
 מנומקת.  חלטה עניין ותקבל ה ותדון לגופו שלאת ההצעה  בדוק רשאית לוועדת המכרזים ותהא הצעת יחיד, ככול  . 43
 יפורסם מועד נוסף.אים תאינו מתמצא הוועדה כי המציע  . 44
מנוע לטעון טענות בדבר אי  , יהיהנדרש לעילה בהתאם לתיו להבהרמשתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשו . 45

 .טענה כנגד תנאי המכרז סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה כל
 .פה למשתתפים בעלימסרו י אשר לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינו ברה חה . 46
האחרון להגשת ההצעות,  עות לפני המועדש 24 -חר מ, ולא יאורשאית בכל עת החברהמבלי לפגוע באמור לעיל,  . 47

רז, באופן המפורט כמו/או לשלוח לרוכשי מסמכי ה להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא
שות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי דרי ו/או ףמסמך הבהרות ו/או מידע נוסלעיל, 

  .הבלעדי יקול דעתהש
 .במסמכי ההבהרות בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור . 48

סמכי המכרז ציע במידי המבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על   .הסתייגויות, השמטות, שינויים
  :ע"פ שיקול דעתה הבלעדיברה חה, רשאית הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא ו/או כל

 לפסול את מסמכי המכרז .48.1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן .48.2
 .וות פגם טכני בלבדהמלראות בהסתייגויות ככאלה ה  .48.3
מחיר ההצעה ו/או פרט  לשנות את יהיה בתיקון כדי בד שלאות ובללדרוש מהמציע לתקן את ההסתייג  .48.4

 . ותי בהמה
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  פתיחת ההצעות

 
לרוכשי המכרז  החברה במועד עליו תודיע חברת אגם מונפורט   פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי  . 49

 פון או במייללטמראש באמצעות שיחת 
 . בחינת ההצעותן כרזת המיות נוכחים בישיבת פתיחנים לה, מוזמרוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל . 50
בהצעה אשר לא תהא  תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב החברה  . 51

 מסמכי המכרז.תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות ב
תן הבלעדי, ללא צורך במ תהקול דעפי שי לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהשירותים, הכול על תרשומהחברה  . 52

 .זוכים כלשהם וכן לפצל השירותים נשוא המכרז בין מספרם נימוקי
לבטל את המכרז כולו או  איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית החברה . 53

תים. במקרה של ביטול שירובמתן ההחל הזוכה  םחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטראלחלקו, בכל עת אף 
השירותים, יחולו תנאי ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז, לרבות הפרק שעניינו  הזוכה במתןחל שה ז לאחרהמכר

 "ההסכם "ביטול
לפיצוי או שיפוי כלשהו  ,, אם הוכרזהכבוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזו . 54

או אי קבלת הצעתו ו/או כל הוצאה ו/או נזק ז ו/במכר פותואו נזק שנגרמו לו בשל השתת/ו הוצאה בגין כל מהחברה
למעט התשלום אותו שילם המשתתף עבור רכישת מסמכי המכרז שתוחזר  ,אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז

 .ל את המכרזטבל החברהבמקרה שהחליטה  למשתתפיו
נאי המכרז לעמוד בתביכולתו  ו של המציע לביצוע העבודות אובכושר להתחשבהחברה בעת הדיון בהצעות, זכאית  . 55

או עבור עיריית מעלות תרשיחא /החברה והמציע עבור  וההסכם, כפי שהדבר נובע מאספקת שירותים קודמים על ידי
ן במת אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונוו/או בעבור  ,ו, ככל שהיו כאלזורית מעלה יוסףו/או עבור מועצה א

  .דומים תיםירוש
פתיחת ההצעות, על מנת  ציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, גם לאחרמלדרוש מה תהיה רשאיתהחברה  . 56

 הדרישותלמומחים מטעמה את כל ההסברים ו ו/או לחברהלבחון את המציע והצעתו. המציע יהיה חייב למסור 
  .צעהעתה, עד כדי פסילת ההל דשיקו ות לפילהסיק מסקנ החברה ור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאיתמאכ

כלשהוא מהיקף השירותים  זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור רהחבה . 57
  .שאספקתם נמסרה למציע

  
  

  הזוכה / בחירת תושקלול ההצע: בחינת ההצעות והודעה על הזוכה במכרז  . 58
  
  

  ודותנק 10  תקינות ההצעה
    בשיפור המתחם והבריכהשקעה ההו הצעהאיכות ה

  נקודות 50  כספית ההצעה ה
  נקודות 10  תושב מקום

  נקודות 20  ם התרשמות המציע לביצוע השירותי
  נקודות 10  ותק וניסיון

    התרשומות מתוכנית עסקית
 

   הודעה על הזכייה וההתקשרות
  

ל עותק של לקבהחברה למשרדי  הזוכה מין אתעל הזכייה במכרז, ותז במיילו/או תודיע לזוכה במכתב  ההחבר . 59
הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת  בזה, כי יראו בחתימת ספק מודגשלמען הסר . חברהההסכם חתום על ידי ה

כרז, ויראו את ההסכם מהבחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי  ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך
 .לעיל רם כאמועל ההסכהחברה חתימת  כמחייב עם

האחרים הנדרשים על פי  שוריםע וכל האיבות הביצואישור על קיום ביטוחים, ער חברהדרש להמציא להזוכה יי . 60
 .ימים מיום קבלת הודעת הזכייה 3המכרז, בתוך 

מסמך אחר, אשר נדרש  וע ו/או לא המציא כלצילא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ב . 61
כרז, לחלט ע במה של המצילבטל את הזכייחברה ה ייה, רשאיתל הזככרז לאחר ההודעה עמכי המפי מס להמציאו על

מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. הזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו  את הערבות הבנקאית שנתן והוא יהיה
להתקשר בחוזה עם  תרשאיתהא ה חברעל כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך. בנוסף, ה רה בחהאת יפצה החברה כלפי 
מכרז חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של  לפרסםשזכה או  חרי המציעיע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום אהמצ

 החברה.
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המשתתפים, על אי זכייתם  תרילו/או במייל בדואר החברה  רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע  . 62
 .זצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרהומ יות הבנקאיות אשרהערבו זו את במכרז, וכן תצרף להודעתה

63 .  
  

   יעת המצהצהרו
  

במכרז זה על כל נספחיו כל האמור  בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך ידוע למציע כי הנוסח במכרז זה הינו 
   .מיועד לנשים וגברים כאחד מונפורט אגם  תררסום חבוכל האמור באתר ופ

  
  

ם לו והוא מסוגל יריונה ים לוכהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועכי הגשת הצעתו כמוה מצהיר המציע  . 64
 .ומתחייב למלא אחר מלוא ההתחייבויות בהצעה ובהסכם

לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  שהו אולכהמציע מצהיר, כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  . 65
  .יעהצעת המצ ר הגשתבל לאחו/או ההסכם לא תתק

 .במכרז יחולו עליו למכרז ובהשתתפות כנת ההצעהכרוכות בהן וסוג ההמציע מצהיר, שכל ההוצאות מכל מ . 66
א רשאית יההצעה שהיא ו ביותר או כלהגבוהה מתחייבת לקבל את ההצעה החברה המציע מצהיר, כי ידוע לו שאין   . 67

רשאית לפצל את הזכייה בין  חברהדי .כמו כן, ההבלע תהקול דעהוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיל
 . הבלעדי עתהי שיקול דנים, על פזוכים שו

  
 )  כולל שבתות חגים(בלבד  ₪ 10במחיר של והגבלה למכור כרטיסים ללא  החברה זכאיתלמציע כי ידוע                 

כניסה מע"מ כחוק עבור  ספתבתו ₪ 10יסים מטעמה במחיר של מכור כרטרשאית ל החברהיובהר כי * 

  כרטיסים שנמכרו בחודש הקודםהבגין , לחודש  15 -מהחברה עד  ה -לזוכה  התמורה תועברומלוא   -ח"פ

נים/קבוצות מועדוצע באמצעות אתר החברה/מכירת הכרטיסים על ידי חברת אגם מונפורט תתב* 

 וסוכנים.

 רה ושל הזוכה.החב שלף משותבמצב של קבוצות וסוכנים יתבצע תיאום ביומן * 

  
 
 

 קיוסקבמוצרים על ידי מנכ"ל חברת אגם מונפורט כמו גם מחירון יקבע באשר הוא מחירון הידוע למציע כי כל  . 68
  ריכה.מתחם הבב

  . ₪ 35 -יותר מ מועדף ולא כניסה זכאים למחיר  חא ו/או מעלה יוסףידוע למציע כי תושבי מעלות תרשי . 69
 ות שיפוץ וכיוצ"ב.ובאחריותו לבדוק עלילזכיין /יועבר לזוכה  AS ISמצבו כי המתחם בידוע למציע  . 70
שבתות וחגים  כולל 31.08.2022ליום ועד  01.06.2022החל מיום ידוע למציע כי הבריכה תהא פתוחה בכל ימות העונה  . 71

 על פי חוק.
 ואע שהיה לה ו/מצי ו שלעתהצ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את החברה המציע מצהיר שידוע לו ש . 72

 .מספקים על פי שיקול דעתה שערכה שכישוריו אינם או שנוכחה לדעת על סמך בירורים ון רע,אחרת ניסילרשות 
המסמכים שיוגשו על ידי  את בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך, הצעה "" ידוע למציע כי השימוש בלשון . 73

 .םהמשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזי
על כל מתקניה  הבריכה  את תנאי ההסכם בהתאם לאמור בו קרי הפעלתלת לקיים ל היכועב ע מצהיר כי הואציהמ  . 74

חברת אגם מונפורט ועל פי שמחות בבריכה, אלה באישור ה השונים. כן ברור לו כי חל איסור מוחלט לערוך אירועי
 .מראש ובכתב -  "ל הוראות המנכ

הבנקאית המצורפת  לחלט את הערבות הברהחאית שר המכרז תהא מתנאי ם תנאיידוע למציע כי היה ולא יקיי . 75
 .בהוכחת נזק להצעתו כפיצוי מוסכם וללא צורך

  
  ועל המזנון להיות מפועל כל זמן שהבריכה מופעלת הינו חלק בלתי נפרד מהסכם זהריכה במתחם הבהמזנון 

  
  

  אישור
  

 כלליים האמורים לעיל. הנאים לכל התמהווה אישור הוצהרה להסכמתו  חתימת המציע להלן . 76
  
  
  
  
  

  _____________________מציע:__חתימת ה                                   _  _תאריך : _____________________
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  : נספח א'1פרק 
  פרטים כלליים של המציע

  
  
  
  

      
    שם המציע   .1
    כתובת   .2
    טלפונים   .3
    י השליטה בחברהשמות בעל   .4
    ענהיש קשר להגשת המא שם   .5
    טלפון איש קשר להגשת המענה   .6
    כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה   .7
נושא המענה קשורת בפקס לת פרמס   .8

  למכרז
  

    נט של המציעכתובת אתר האינטר   .9
    שנת יסוד   .10
    שמות מנהלים בכירים   .11
    בעלי המניות   .12
    חברות אחיות   .13
    חברות בנות    .14
    ת יסוד החברהשנ   .15
    שנות עבודה במגזר המוניציפאלי פרמס   .16
לשנים  תמחזור פעילות עסקי   .17

2019,2022,2021  
  

    הערות   .18
    ם אצל המציעהשכירי העובדיםכ סה"   .19
מספר לקוחות מוסדיים המקבלים    .20

  שרות באפן קבוע מהמציע
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  ספח ב': נ1פרק 
  פירוט ניסיון וממליצים

  
על  הממליצים פק ו/או סיפק השירותים נשוא המכרז וכן גופיםם מספים להרב הגוהמציע יפרט את מי

תפקיד  ם חתומים או מאושרים ע"י בעלם של הגופית אוטנטייאו המלצו/שרותיו. יש לצרף אישורים ו
  .בכיר בגוף: יו"ר, מנכ"ל, מנהל כספים / גזבר, חשב או רו"ח

  
  

היקף  –שנת קיום הקשר   טלפון  שם איש הקשר  הגוף  
  ילות כספי שנתיעפ

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.         
11.         
12.         
13.         
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  : נספח ג'1פרק 
  נוסח ערבות בנקאית

  
  
  

  ________בנק _______________
  
  
  
  כבודל

  חברת אגם מונפורט
  
  
  

  הבריכה להפעלת 2022/02פומבי מס' מכרז הנדון: 
  

  _כתב ערבות מס' _______________________
  

  
בדבר הפעלת הבריכה  02/2022'מכרז מסקשר עם ב )בקשהמ -להלן ( ___________________על פי בקשת    . 1

, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום חברת אגם מונפורט המבקש כלפי  ולהבטחת התחייבויותיו של

 )הערבותסכום  -להלן (במילים: שישים אלף שקלים בלבד) (  ₪ 60,000 של ך כוללשהוא עד לס

ידי הלשכה המרכזית  עם עלוא מתפרסם מפעם לפכן כפי שהחירים לצרד המסכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מד   . 2

 :. לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן

מהמועד בו תגיע אלינו  הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, באופן מיידי   . 3

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי החברה ית/גזברו/או  חברת אגם מונפורטמנכ"ל מה ע"י רישתכם הראשונה בכתב, חתוד

ו חייבים לדרוש תחילה את סכום או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח

 בפעם אחת או במספרנ"ל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום ה .הערבות מאת המבקש

יעלה על הסך הכולל  דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא

  .הנ"ל

 . א ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ול   . 4

טר שהא עד להחלפת ות תהערבימים ממועד סיום המכרז ו/או ככול ויזכה הנ"ל תוקף  70עד תוקף ערבותנו זו יהיה    . 5

 .ות ברהע

  .3או מי מטעמהחברה ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של ה   . 6

  .נו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיאערבות   . 7

 
 

  וד רב,בכב                                                                                                            
  

  _______________ בנק
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  סניף_______________
  כתובת______________
  תאריך______________

  
  

  
  
  

  : נספח ד'1פרק 
  

  תצהיר
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1976- ריים, תשל"ו' לחוק עסקאות גופים ציבוב 2לפי סע'  

2/2011  
  

  
לאחר  _________________ .ז___ ת.אני הח"מ ________________ מרח' ______________

כן,  בחוק אם לא אעשהשהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 
  :מצהיר כלהלן

 
בחברה,  ________________אני מכהן כ ")ן: "החברהלהל(אני נציג ___________________  .1

  .ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן
 )א(ב2כהגדרתו בסעיף ( הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליהאחרון להגשת מועד הלעד   .2

א ") ללהלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים( 1976 -פים ציבוריים, התשל"ולחוק עסקאות גו
שלא  איסור העסקה(ו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים הורשע

שכר  או לפי חוק) "חוק עובדים זרים" ( להלן:1991_התשנ"א, )כדין והבטחת תנאים הוגנים
 "")כר מינימוםלהלן: "חוק ש( 1987-מינימום, התשמ"ז

 )א(ב2כהגדרתו בסעיף (עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה  .3

 הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק )לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 ק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעהים או לפי חודים זרעוב

 .האחרונה
 יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט לא  .4

 מחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלןמו
  .אתקשרורם אחר עמו ו כל גכוח אדם, קבלן משנה א

 תצהיר זה תהווה אי עמידהידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת  .5
  .ההתקשרות בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם

 
 

  תאריך____________________             ___   חתימה ____________
  
  

  אישור עו"ד
 

____________הופיע בפני , עו"ד ______________, כי ביום ___ שר בזההנני מא
בעל/ת במשרדי שברחוב ______________מר ______________גב'______________

יו/ה ת לי באופן אישי, לאחר שהזהרתיו/ה כי על/ת.ז. ________________המוכר
עשה יעשה כן /תא ק אם לה לעונשים הקבועים בחו/וילהצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפ

  כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה עליה.



 טמונפורם אג – הפעלת בריכת שחייה 02/2022מכרז פומבי   

16 
 

  
  

  עו"ד __________________                       חותמת_______________
  
  
  
  
  
  
  
  

  ':נספח ה 1פרק 
  

ו/או לתאגידים  הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
עלות תרשיחא ו/או מועצה ריית מצה (עיעירוניים בשליטת הרשות ו/או המוע

  אזורית מעלה יוסף)
 

 :הבאים הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפיםחברת אגם מונפורט אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1
  קובע כדלקמן:  1950-המקומיות, התשי"א א(א) לצו המועצות 103סעיף  .2

 
אחוזים  על עשרההעולה ם חלק בר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורי״ח

לעסקה עם המועצה,  בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או
  . ", אח או אחותבן זוג, הורה, בן או בת -לעניין זה, ״קרוב״ 

  
ומיות המק בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויותשל ההודעה  (א)  12כלל 

   :הקובע
  
חבר  - חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״"

ו״קרוב״  דרות ״בעלי שליטה״ראה הג(מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו 
 ) (ב)" 1( 2 -(ב) ו) 1( 1 בסעיף 

 
 :בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .3

 
סוכן או  ועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לוברי המבין ח .3.1

   .שותף
אחוזים בהונו  עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .3.2

   .מנהל או עובד אחראי בו התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהםאו ברווחיו של 
 .זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשותלי בן אין   .3.3
 תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או חברת אגם מונפורט ידוע לי כי  .3.4

 .נהאם מסרתי הצהרה לא נכו
הינו  מסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זואני מצהיר בזאת כי הפרטים ש .3.5

 .אמת
  
  

 __________________ :_________ חתימת המציע______: ____שם המציע
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  2פרק 
  הצעת מחיר

  ת רחצהלעונ ₪ 90,000 -ולא פחות מ
  

  כבודל
  חברת אגם מונפורט

  
  

  א.ג.נ.., 
  

   להפעלת הבריכה  02/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:
  

כל מסמכי המכרז  אני הח"מ ___________________ , לאחר שקראתי בעיון את
למשתתפים והסכם המכרז, הבנתי אותם ובדקתי היטב  אותת ההורהשונים, לרבו והנספחים

וצג וערכתי את החישובים המתאימים, וכן השתתפתי בסיור מציעים חובה וה את הדרישות
 1 :נשוא המכרז, הריני מגיש את הצעתי כדלהלן בפני מתחם הבריכה

 

 .שומראה ישלם הזוכה לחבר _______________דשים ,דמי ההפעלה בגין כל חודש מהחו .1
  
  

ובתוספת  )המפורט לעיל סך של __________________ (ולא פחות מסכום המינימום
   .מע"מ כחוק

  
  
  

 כי לא אהיה זכאי לכל תוספת מכל סוג ומין שהוא, וכי לא אוכל צעתי זאת הינה סופית וידוע ליה . 2
  .לחזור בי ממנה

  
  יודגש כי:

  

 הזכייןה/הזוכ/בגין דמי הכניסה לבריכה הינם עבור המפעיל ההכנסות. 

 (מכירת הכרטיסים אינה מוגבלת)תוספת מע"מ כחוק   ₪ 10עלות של ור כרטיסים בית למכהחברה רשא  

   נים/קבוצות מועדוצע באמצעות אתר החברה/י חברת אגם מונפורט תתבמכירת הכרטיסים על יד
 וסוכנים.

   רה ושל הזוכה.ף של החבמשותבמצב של קבוצות וסוכנים יתבצע תיאום ביומן 

 ב.וכיצ אקו"ם כגון : צריכות המים, חשמל , שמירה, ניקיון,  על המפעיל לשלם את מלוא ההוצאות" 
  
  
  

  _____________ת.ז. החותם____________________________חותם : _____שם הוחתימתו :     פרטי המציע 
  

  "דאישור עו
 

ני מאשר בזה כי ביום _______________הופיע בפני , עו"ד ______________, הנ
בעל/ת במשרדי שברחוב ______________מר ______________גב'______________

יו/ה הרתיו/ה כי עלשי, לאחר שהזת לי באופן אי/ת.ז. ________________המוכר
יעשה כן /תעשה ם בחוק אם לא הקבועיה לעונשים /וילהצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפ

  כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה עליה.



 טמונפורם אג – הפעלת בריכת שחייה 02/2022מכרז פומבי   

18 
 

  
  

  עו"ד __________________                       חותמת_______________
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  3פרק 

  להפעלת הבריכההסכם 
  
  

  ה ס כ ם

   2022ביום _ _ _ _ בחודש _ _ _ _ _ _ _ _ _ בשנה באגם מונפורט תם שנערך ונח

  

  511839359ח.פ.  בע"מ  אגם מונפורטחברת                    בין: 

  ")החברהמעלות תרשיחא (להלן: " 59ת.ד.                            

  04-9977645, פקס: 04-9574004טלפון:                           

                           l11@maltar.co.i-Agam 

  שתיקרא להלן: "המזמינה" או "החברה"

  ל ב י ן

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __  

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ח.פ_ _ __ _ __ _                            

  ובת _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _כת                          

  טלפון: __________ _____, פקס: _____________                           

  _ _ _ דוא"ל: _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         

  " "המציע" ו/או הזכייןלהלן: "אשר יקרא 

  

ניינת בהפעלת הבריכה לרווחת הציבור, לרבות שמירה על סביבתה, פיקוח, ומעו 02.2022רסמה מכרז שמספרו חברה פוה:   הואיל 
  ם זה על נספחיו ובהתאם לכל דין (להלן: "השירותים").המפורטים בהסכהצלה וניקיון, והכל בהתאם לתנאים 

בהתאם להסכם זה על  , חברההמכרז ל נשוא ירותיםוהזכיין הגיש הצעתו למכרז, והסכים לקבל על עצמו מתן הש : אילוהו
   .נספחיו

    ןהצעת הזכיי בהחלטתה מתאריך ___/___/___ המליצה על החברהוועדת המכרזים של  : ואילוה

בהתאם לדרישות הסכם זה על  צעים לספק השירותיםוהזכיין הצהיר כי הינו בעל היכולת, ניסיון, כישורים ואמ  :והואיל
   .נספחיו

   .רצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהםוב : לוהואי

  

  כדלקמן:ים וסכם בין הצדדלפיכך , הוצהר , הותנה וה                                              

   המבוא והנספחים. 1

  ים , מהוו)"המסמכים המשלימיםלהלן: "(ות הכלולות בו וכן הנספחים להסכם המבוא להסכם זה על ההצהר

  חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

נם חלק בלתי נפרד ההסכם, הבגוף מובהר בזאת כי עניינים, תנאים והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים, גם אם לא נכללו 
ר בהסכם זה ר מוסדואש ),או איזה מהם(המשלימים זכר בהסכם זה, וכן נזכר במסמכים ומחייב מן ההסכם. כל נושא או עניין הנ
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המשלימים, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת החברה. במקרה של מחלוקת באופן שונה מהאופן בו הוא מוסדר במסמכים 
  ה סופית ובלתי ניתנת לערעור. פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והחלטה תהי-יע החברה, עלתכרהעדיף  סדרבשאלה מהו הה

  .פרשנות 2

במקרה של סתירה בין המכרז, הסכם ם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו /או כדי להשפיע על תוכנם. י ההסכאין בכותרות של סעיפ
  .תנאי המכרז , הסכם ההתקשרות הבא: ר העדיפויות דההתקשרות והנספחים, יגברו המסמכים לפי ס

 התחייבויות הצדדים . 3

והזכיין  ,להסכם זהמכרז ומוסרת בזאת לידי הזכיין, את מתן השירותים בכפוף לתנאי החברה ה
  .החברהה ועל פי הוראות מקבל על עצמו את מתן השירותים בכפוף לתנאי המכרז ולהסכם ז

 הזוכההמפעיל ו/או  ו/אוהצהרות והתחייבויות הזכיין  . 4

המפורטים בו, וכי יש  התנאים והדרישותכמו גם ם לו הזכיין מצהיר, כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורי . 4.1
 החברה, וכי כל המצגים שהציג בפני החברה לבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה שליימם וביכולתו לק

 הסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלומעיקרי ההינה הצהרה זו   .ו/או מי מטעמה הינם מצגי אמת מדוייקים

צועי, היכולת, דע המק, היב, כי יש לו את כלל האישורים וההיתרים לצורך הפעלת בריכההזכיין מצהיר ומתחיי . 4.2
המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים  המשאבים, הכישורים, המיומנות, הניסיון והעובדים

 .פי כל דין-ם ועללהסכ ה, בהתאםחברשל הלשביעות רצונה 

, לרבות ע"פ החוק ,ות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכללהזכיין מתחייב, כי ברשותו כל הרישיונ  . 4.3
כי לאורך כל תקופת ההסכם הוא  ,פי כל דין. בנוסף הזכיין מתחייב-מתן השירותים על פי ההסכם ועללשם 

המתאימים הדרושים למתן השירותים, והכל על פי כל דין  רים מהרשויותת ו/או היתמתחייב להחזיק בידו רישיונו
  .חשבונו ועל

מחייב קבלת רישיון  מסמכי ההסכם ואשר ביצועהעל פי הזכיין מתחייב, כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים   . 4.4
אותו ר ו/או מילוי ון ו/או היתאותו רישי ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת

  .ה יסודית של ההסכםהפר תנאי. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה

והינו מצהיר כי יעמדו  קצועי חדיש המתאים למתן השירותיםכשור מהזכיין מצהיר ומתחייב, כי ישתמש בציוד ומ . 4.5
  .לרשותו כלי עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם

מקצועי ובהיקף  ,ןמשך כל תקופת ההסכם, על חשבונו ועל אחריותו כח אדם מיומחייב להעסיק בהזכיין מת  . 4.6
  .סכםהמתאים לשם קיום מלוא התחייבויותיו על פי הה

מכלול השירותים  הכישורים, הניסיון והיכולת הדרושים על מנת לספק את הזכיין מצהיר כי ברשותו הידע, . 4.7
 .ההת מקצועית גבובנאמנות, ברמה גבוהה, בטיב ובאיכו

ו/או חובותיו לפי  רבות על דרך השעבוד, את זכויותיוחל איסור מוחלט על הזכיין להעביר ו/או להסב לאחר, ל . 4.8
. הסכמה נכ"ל חברת אגם מונפורטמשל  ן ללא הסכמה בכתב ומראשחלקן, במישרין או בעקיפי ולן אוהסכם זה, כ

לביצוע  חברההיהא אחראי כלפי  זכיין, והזכייןה לבין החברה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין
או חלקם, אלא אם קיבל כולם  להעסיק קבלני משנה לשם מתן השירותים בנוסף, הזכיין מתחייב שלאהשירותים. 

ההסכם.  בכתב ומראש. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של החברה לכך את הסכמת
החברה כי הסכמת משנה. יודגש  ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה והעסקת זכייןהדעת הבלעדי, שיקול  חברהל

באחריות מלאה לטיב השירות ו/או סכם, והזכיין יישא הה לפיאינה פוטרת את הזכיין מאחריותו והתחייבויותיו 
  .כל מעשה/מחדל של מי מטעמו

. הזכיין, החברלדרישות ה יה בהתאםב התקדמותה יהמתן השירותים יהא בהתאם להוראות כל דין, ברציפות וקצ . 4.9
  .17 כלשהם במתן השירותים מצידו, יימנע מעיכובים

ו של מנכ"ל ין מתחייב לקבל אישורובין בעקיפין הזכי שורןבמיין ל פרסום, בולטות ונראות הקשורה בכ  . 4.10
 חברת האגם.
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זה כדי לגרוע  בסעיףמנהל, אך אין דרישות ההזכיין מתחייב כי הוא ומי מטעמו ימלאו אחר הוראות ו/או  . 4.11
 .י ומקצועימאחריותו הכללית לביצוע אמין, איכות

העלול ליצור  אשר לגביו יש לו עניין אישי ו/או ל נושאהזכיין מתחייב להודיע למנהל מייד וללא דיחוי על כ  . 4.12
  .ניגוד אינטרסים ו/או בעייתיות כלשהי עם מתן השירותים

נאות של  , לשם סיוםהחברהזכיין לשתף פעולה עם זה, מתחייב ה מוקדם של הסכם במקרה של סיום . 4.13
דע וחומר שנצבר ברשותו מי וכלתיו עפ"י הסכם זה, והעברת מתחם הבריכה על מתקניו וציודו המלא התחייבויו

 לחברה.

ר מכל סוג שהוא עבו אחרהזכיין מצהיר ומאשר כי עליו לשפץ, ולהשקיע כסף או שווה כסף בבריכה לרבות תשלום 
מצעי בטיחות, ו/או של קווי חשמל ו/או א נויים, שיפוצים, תיקונים, תוספות, שיפורים והתקנות שלאו בקשר לשי

שהוא, על פי דרישת משרד הבריאות, או לפי כל דרישה אחרת  או מכל מין וסוג/ריכה ואינסטלציה, ציוד לבאי הב
והדבר לא  ),לן: "השידרוג"לההתושבים. ( ויה של הבריכה לרווחתלשם הפעלה רא מאת משרדי הממשלה, ו/או

משום  שידרוגב , והוא יהא מנוע מלטעון כי ישחברהבציוד ו/או בהשקעות כלפי הלו זכויות במתקנים ו/או  יקנה
, וכל חוק או תקנה אחרת להגנה על דיירים, לא יחולו על לחוק הגנת הדייר 22דמי מפתח או תשלום לפי סעיף 

 לי לפגועיהיה דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות על פיהם, ומביין אינו ולא המתחם והזכ הסכם זה ועל
מהמתחם לא במשך  לפנות את הזכיין החברהות את זכ ין המגבילותבכלליות האמור לעיל לא יחולו הוראות כל ד

 .חברה. הציוד והמתקנים הינם רכושה הבלעדי של התקופת הסכם זה ו/או לאחר סיומו

   יכה והמזנוןהברקה ותפעול רישוי, תחזו

 ט.על ידי מנכ"ל אגם מונפוראת המחירון  לאשרעליו ו –ק  לרשותו יוסת הקהזוכה מקבל א 

  לכרטיס ₪ 35 -יותר מיזכו בהטבה ולא ישלמו תושבי מעלות תרשיחא ומעלה יוסף. 

  בהתאם לאמור לעיל ₪ 10החברה רשאית למכור כרטיסים בסכום של. 

 31.08.2022ועד ליום  01.06.2022ום מירחצה לא תפחת עונת ה. 

 פי הוראות חברת אגם מונפורטימים בשבוע ועל  7ן רציף הבריכה תהא פתוחה באופ. 

 הקיוסק יהיה פתוח ומפעל כל זמן שהבריכה מופעלת /המזנון  

 

 .במצבו כיום תו הבלעדית של הזכיין כפי שהואמתחם הבריכה על המתקנים שבו עומד לחזקתו והפעל  . 5

ם למטרותיו לשימוש ומתאי כי הוא ראה, בדק ובחן את המתחם ומצא אותו במצב טוב, תקין וראוימצהיר  הזכיין . 6
  .למתחם הבריכה ומתקניו א ביחסן שהווהוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומ

 דוהמזנון מאת משר הזכיין מתחייב להסדיר על חשבונו את מכלול התנאים אשר נדרשים להפעלת בריכת השחייה . 7
בהתאם להוראות כל דין ויהא עירייה /המועצה מ נטי אחר וכן יפעל לקבלת רישיונות העסקוות ו/או כל גורם רלוהבריא

 . הבריכה והמזנון רם הפעלתאחראי בלעדית לקבלתם כאמור ט

לרבות: המבנים ואביזריהם,  ,על הזכיין האחראיות המלאה והבלעדית לאחזקתם ולתקינותם של הבריכה ומתקניה . 8
או אביזר בעל ערך כספי /וכל חפץ ו ריהוט, כלים סניטריים, ,ונות, מערכות מים, מערכות חשמל, ציוד חשמלרי המכדח

זה. באחריות הזכיין ועל חשבונו לתקן ולתחזק ולשפץ את כל הציוד והמתקנים  הסכם כלשהו, וזאת למשך כל תקופת
הסכם זה, ועל פי כל  ן לשם מילוי חובתו עפ"יוהמזנו יועמדו לרשותו במתחם, ויהיה בהם צורך להפעלת הבריכה אשר

  .21דין

פרטיות, ולא על מנת  מטרותיי במתחם, לרבות שינוי פיזי או ייעוד, לא ישתמש במתחם לצע כל שינוהזכיין לא יב  . 9
  .לצורכי ציבור להפיק רווחים בצורה נוספת מעבר למטרה שלשמה נכרת הסכם זה
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לל מדובר באירוע פתוח לכ הפעלתם של אירועים במתחם, אלא אם כן יהא יאפשר אהזכיין לא יפעיל ולא יארגן ול . 10
ם ובאישור הממונה מטעם גיל כבכל יובאורח ר ,תתף באירוע ולהנות מן הבריכה על מתקניה השוניםהציבור להש

 .החברה

י הרחצה לפי יכות מאושמירת  הזכיין מתחייב להפעיל את הבריכה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה יקפיד על חיטוי . 11
ים ע"י מעבדה מוסמכת תדירות ת איכות מבדיקו התקן ולפי הנחיות נציגי משרד הבריאות וכן יערוך על חשבונו

 לחברה .העתק  ותקנות וימציא ובהתאם לקבוע בחוק

יוד צמצלמות האבטחה, הזזת  כל העבודות לתחזוקה שוטפת של מתחם הבריכה על מתקניו כגון תיקון גדרות, תקינות . 12
יקפיד שמתחם הבריכה יהיה נקי כיין ובאחריותו. יודגש כי הז וך המתחם או פינויו וניקיון כללי הן על חשבון הזכייןבת

  .ופנוי ממפגעים

המזנון ו/או בתחזוקה  שעות הפתיחה יהיה נוכח בבריכה מציל מוסמך. המציל לא יעסוק במכירה ו/או הפעלתבכל  . 13
  .בלבד תרחציםמהשוטפת, אלא יעסוק בהשגחה על ה

כל רכיביו והציוד השייך  בנה המזנון עלמ , בתום תקופת ההסכם את הבריכה וכל מתקניה וכן אתלחברההזכיין ישיב  . 14
והותקן על ידי הזכיין, ומבלי שיהא זכאי הזכיין  תקינים ושמישים, לרבות הציוד אשר נרכש, כשהם חברהלו, ל

  .כלשהי זכותתהא לו שלתשלום כלשהו ומבלי 

  לות ומניעת רעשות פעיעש

  .חריגים בשטח וימנע מכל רעש/ אירוען המתחם כבריכת שחייה ציבורית, הזכיין מתחייב לשמור על צביו . 15

איסור על יצירת רעש  ריכת השחייה במשך כל עונת הרחצה באופן קבוע ובשעות קבועות וחלהזכיין יפעיל את ב  . 16
  . והניקיוןהסדר  תושמירהעזר י כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים וחוק

   י התשלוםהתמורה ותנא

 מסמכי המכרז, אליה יתווסף מע"מ כחוק והיא תשולם על בסיסל תהא בהתאם להצעת המחיר של הזכיין שצורפה . 17
  .ההסכם חודשי במהלך תקופת

 . וכיוצ"בעל ידי הזכיין , ככל שתהיה תשולם  -צריכות המיםבגין צריכת החשמל,  הזכיין יישא בחיובים  . 18

להלן: (ם ותאריך , ללא ציון סכוחברהה המחאה חתומה לפקודת החברהבטחת תשלומים אלה, יפקיד הזכיין בידי לה . 19
 חודשים). 24(ערבות בנקאית לתקופה של  פת ההסכם ולתקופת האופציהובנוסף, ערבות בנקאית לתקו. )"הבטוחות"

  כדלקמן: תקופת ההסכם להבנקאית הערבות 

  חודשים. 24פה של ולתקוההסכם מיום חתימה על 

  רק לאחר ו ר גמר חשבון תוחזר הערבות לאחהאופציה לא תמומש ככול והסכם זה לא יתחדש ותקופת
  אישור מנכ"ל אגם מונפורט.

 

התשלום לה הוא זכאי ללא יוצא  יא מלאה, סופית וכוללת את מלואלעיל ההזכיין מצהיר בזאת כי התמורה המפורטת   . 20
  .סכםהה נובע ממתן השירותים על פין וסוג שהוא המן הכלל מכל מ

או על העסקה שעל פי  יחולו בעתיד על השירותיםשהוא החלים, או אשר  כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג . 21
  .ידוהסכם זה יחולו על הזכיין וישולמו על 

  תקופת ההסכם

להלן: "תקופת ונת הקייץ) (מוזכרת המילה שנה אחת יש להתייחס לעהיכן ש, (מיום צו תחילת עבודה לשנה אחת . 22
נוספות בנות שנה כל (עונות)  , לארבע שנים החברהלעדי של העתה הבשיקול ד , והיא ניתנת להארכה, על פי)הזיכיון"
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תום ההתקשרות וכי תקופת ההתקשרות הכוללת  ם לפניימי 60מסרה על כך הודעה בכתב  החברה, ובלבד ש(עונה)אחת
   בסך הכל. חודשים 60תעלה על  לא

 )ולא לעונה דשיםבחו 12 -בטוחות יש להתייחס לשנה שלמה דהיינו לערבות ו/או בכל הקשור ללמרות האמור לעיל: (

 חודשים בסך הכל. 60 -ולא יותר מ אופציה תהא לעונה אחת נוספת תקופת ה . 23

  סודיות

ן וסוג, אשר ידע מכל מוהמ במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה, הזכיין מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע . 24
, חברהאו הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות הייך הש ,ין בעל פה ובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפהידיו ביגיע ל

 .ההסכם ף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית שלסעי  - לחברה שיטות עבודה וכל מידע אחר הנוגע

עקיפין, למעט במישרין ובין ב ויו על ידי אחרים, ביןשר גילאת המידע לאחרים ולא לאפ עוד מתחייב הזכיין, לא לגלות  . 25
בזמן, והכל לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה  ם הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והןלצורך קיו

 שנמסר לספק מצד שלישי אשרהדין, מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע  למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי
 .ית של ההסכםכדין. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסוד בו החזיק

התחייבות לשמירת סודיות  ע, עלעוד מתחייב הזכיין להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם יימסר המיד . 26
 .כאמור לעיל

מידע כלשהוא לרבות סודות  או ד, ידעמישרין או בעקיפין, כל סוה מתחייבת לא להעביר או לגלות לצד שלישי, בחברה . 27
 .ההסכם והן לאחר סיומו סקי הזכיין, הן בתקופתמקצועיים או מסחריים הקשורים בע

שימוש במידע ו/או העברתו  בשל חברהן כל נזק ו/או סכום בו תתבע הה בגיחברהזכיין מתחייב בזאת לשפות את ה  . 28
  .לעיל ין זהפרת ההוראות הקבועות לענילגורמים אחרים שנעשה תוך ה

  נזיקין לגוף או לרכוש

להיגרם במישרין או  אה ולפצות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, העלוליםהזכיין מתחייב לשאת באחריות מל . 29
עמה או וכל הפועלים מט החברהאדם, לרבות  ים, לגופו ו/או לרכושו של כלך כדי ו/או אגב ביצוע השירותבעקיפין, תו

  .מטעמו ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ידי הזכיין ו/או מיים על עבורה ו/או המועסק

ל ביטחונם ו/או שמירה ע כיין ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשםהז  . 30
  .לשהםוצדדים שלישיים כ ה, המוסדות, עובדיהםחברהציבור, עובדי הזכיין, הרכושם של 

מכל דרישה ו/או  עלה יוסףעיריית מעלות תרשיחא ומועצה אזורית מוה חבררורה של הום לשחהזכיין מתחייב לגר . 31
  .ל פי הסכם זהנזק, אובדן או קלקול אשר הספק אחראי להם ע תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל

"י השירותים ע שהוא, עקב מתןישי פיצוי כלתידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלעמה ו/או מי מטה חברבכל מקרה בו ה . 32
ה ומי מטעמה, על פי דרישת חבראת ה למותיין, מתחייב הזכיין לשלם את התשלום ו/או לפצות ו/או לשפות בשהזכ

תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו  לה, על כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כחברה
 י שבא מטעמה, לרבות בגין נזק לכל אדם, לגוף ו/אוו/או ממי מעובדיה ו/או שלוחיה  נגד נגדה ו/או ו/או צד ג' כלשהו

 .מחדליו של הזכיין ת הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין למעשיו ו/אולרכוש, לרבו

ם להסכם זה, ו/או בהתא הם הוא אחראימבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי מסמכי ההסכם ומאחריותו לנזקים ל  . 33
 .בפרק הביטוחכמפורט להלן  כל דין, מתחייב הזכיין לערוך על חשבונו ביטוחיםוראות על פי ה

 התרשלות ביטוחית של הזכיין הינה באחריותו בלבד. . 34

   העדר יחסי עבודה

ין עצמאי וינפיק בגדר זכי ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים וכי הזכיין הינהמוסכם  . 35
- כמו  .וכיוצ"ב )₪ 10על סך של  (בגין מכירת כרטיסים החברתאימה בגין כל סכום שישולם לו ע"י הונית מקבלה/חשב

ה חברשתהיה לו בגין מתן השירותים ל או בגין כל הוצאה כלשהו בגין עובדיו או עוזריולום ה לא תישא בתשחברכן, ה
  .עפ"י הסכם זה
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יחסי עובד  מתקיימיםלא ו/או יועצים ו/או מי מטעם הזכיין עסקים לבין עובדים ו/או מוטעמה מי מו/או ה חברבין ה  . 36
ה תשלום כלשהו ו/או חברלקבל מה מי מטעמו זכאים יד ואין הזכיין ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או יועציו ו/אוומעב

ו, השגחת וכי הם ימצאו תחת פיקוחו,נוהג ובשום צורה  זכויות כלשהן המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין או
 .על כל הכרוך והנובע מכך ,ביקורתו ואחריותו של הזכיין בלבד

על ידי עובדיו ו/או ההסכם  תן השירותים על פי מסמכיהזכיין בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במ  . 37
, מטעמו וכל מי שבא )מראש ובכתב החברהסכמת ה לאחר קבלת(יועציו השונים ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו 

 ם כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. הזכייןסוציאליות ותשלומים והפרשות אחרי לרבות תשלום שכרם, זכויות
ה חברבחוק, וכי לדרישת ה לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולםמתחייב, 

 .ןשור רו"ח בעניייימציא לה א

דין חלוט  , ופסקמהו/או מי מטע החברהזכיין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את ה , יתבעהיה ולמרות האמור לעיל . 38
ה חברה בגין כל סכום בו תחויב החברה אתב הזכיין לשפות ולפצות יקבע קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחיי

ות האמור לעיל, מתחייב למר. )רו"ד הקשורות לתביעה כאמוושכ"ט ע לרבות הוצאות משפטיות(לשלם על פי פסק הדין 
מו או מטעמו מתפקידו כל עובד או כל אדם אחר הפועל בש יק ו/או להעבירלהרח החברההזכיין לפי דרישה ראשונית מ

  בחוסרה התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או חברהסכם זה, וזאת באם לדעת ה ם עפ"יבקשר למתן השירותי
 יות ו/או שלא כדין. אכפת

להטיל חבות  קיפין ואין בסעיף זה כדיבין במישרין ובין בעק אדם כאמור ימנע הזכיין מלהשיבו לעבודה ר/הורחהועב . 39
  .פיצוי כספי ה בזכות לבטל את הסכם זה ולקבל מהזכייןחברהה. אי ביצוע סעיף זה יזכה את חברה כספית כלשהי על

חוקי העבודה והתקנות על  ם זה, את כל הוראותוי הסכשיועסק על ידו לצורך מיל הזכיין מתחייב למלא כלפי כל עובד . 40
  .ו שיחוקקו בעתידק הקיימות כיום ו/אפיהם, הוראות החו

  ערבות ביצוע

 60,000ל בסך שוצמודה למדד,  ה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותניתהחבר עם חתימת ההסכם, יפקיד הזכיין בידי . 41
התחייבויותיו על פי ההסכם. נוסח הערבות הבנקאית לקיום  וע כללהבטחת ביצ ם חדשים בלבד)(שישים אלף שקלי₪ 

ערבות  -הלן ל(למסמכי המכרז  1ההסכם יהיה באותו נוסח המפורט בנספח ג' לפרק  ויות הספק על פי מסמכיהתחייב
 ).הביצוע

ן ייכלשהו, מתחייב הזכ ם מטעםיום מתום תקופת הסכם. הוארך ההסכ 60ערבות הביצוע תהא בתוקף עד לאחר  . 42
ה רשאית לחלט את חברעשה כן הזכיין תהא הלא  .החבראריך את ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כפי שתורה לו הלה

וחולטה הערבות, ובתום תקופת ההסכם זכאי הזכיין לקבל לידיו ביצוע. היה  הערבות ולהחזיק בכסף שחולט כערבות
בלבד. למען הסר  כאמור בערכם הנומינאלי שחולטויהיה זכאי להשבת הכספים  שחולטו כולם או חלקם, את הכספים

זה ויביא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  ה מהווה הפרה יסודית של הסכםחברכדרישת ה ספק, אי חידוש הערבות
  .ה, לביטול ההסכםחברה

   ביטוחים

ין לערוך על חשבונו הזכי בתחייראות כל דין ונוהג, ממבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהו . 43
ה, ואשר יהיו חברלרבות לו, לעובדיו, לצד ג' ול הנובעים מהסכם זהביטוחים המכסים את כל הסיכונים האפשריים 

המתאימים להיקף מתן השירותים נשוא הסכם זה, הכל לשביעות רצונה  הסכם ובהיקפיםבתוקף במשך כל תקופת ה
 צד ג' ח אחריות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות: ביטושיידרשלהציגו בכל עת  וכןה, ומחברשל ה

 הביטוחים –להלן (

לפיו חברת הביטוח אינה  סות ייכלל תנאיה תהיה מוטב על פי פוליסות הביטוח, וכי בפוליחברהזכיין מתחייב כי ה . 44
 ת אגם מונפורטחברם לכתב בדואר רשוהודעה במ חהרשאית לבטל את הפוליסות, או איזו מהן, אלא לאחר ששל

  .ליום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטו 70לפחות 

מהמועד בו הודע לו כי זכה  יום 3תוך  חברהלהבטחת התחייבותו של הזכיין לביצוע הביטוחים, ימציא הזכיין לידי ה . 45
ו תנאי ור הינ.האמ 3צ"ב כנספח א' לפרק בנוסח המ במכרז, העתק הפוליסות חתומות ע"י המבטחת בנוסחו המקורי

  .יסודי לחתימה על ההסכם
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שאינו מכוסה בפוליסת  את הזכיין מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה אואין בחובת הביטוח כדי לשחרר  . 46
  .ביטוח

  תבטיחו

בטיחות והגהות לשם תנאי ה כל דין בכל הקשור למתן השירותים, לרבות בעניין הבטחת הזכיין מתחייב לקיים הוראות .47
  .לאחריה העבודה במהלכה והן מם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצועעל שלושמירה 

 .מטעמו דם אחרמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הזכיין, עובדיו, קבלני המשנה וכן כל א  .48

 .ובהתאם לדרישותיוו/או החברה בוצע בסדר שייקבע ע"י המנהל העבודה ת .49

  סכםביטול הה

ראה לה, או מכל סיבה שתי ה רשאית בכל עת, לבטל הסכם זהחברהסכם זה, תהא האחר ב על אף האמור בכל סעיף .50
להלן: "הפסקת (שלב  כולן או חלקן ובכל , או להשעותו, או לדחות את מתן השירותיםלהפסיק את ההסכם

 . ")ההתקשרות

ו, אשר י מטעמאו מ "ל חברת אגם מונפורטמנכימים מראש מטעם  7בכתב בת  הפסקת ההתקשרות תהא בהודעה .51
 תימסר לזכיין. 

 הודעהימי עסקים מיום מתן ה 2יושעה ההסכם בתוך  כאמור, יסתיים או יתבטל או נתנה הודעה .52

השירותים שניתנו על ידו בפועל,  רות ויהא זכאי לקבל את התמורה בגיןהזכיין יציית להחלטה בדבר הפסקת ההתקש .53
 .שהו מכח הסכם זהולא יהא זכאי לפיצוי כל

מוקדמת, בכל אחד מהמקרים  ה רשאית לבטל מיידית את ההסכם וללא כל הודעהחבראמור לעיל, הרוע מהמבלי לג .54
 ם: זה, ואלה המקרי הסכם וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי הוראותהבאים 

המטילה דופי מוסרי  במקרה של הפרת אמונים חמורה או אם נעברה עבירה פלילית שיש עמה קלון או .54.1
  .ןבזכיי

ראה על כך שקיבל הת ההפרה לאחר כיין הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן אתהז .54.2
  .מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה

אינם לשביעות רצונה,  ,הזכיין כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם התריעה בפני החברה .54.3
 .חברהלשיפור מתן השירותים לשביעות רצונה של ה ותיםדים נאמיד עם קבלת התראה זו צע והזכיין לא נקט

 ו יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודיתר אחת אהזכיין הפ .54.4

כונס נכסים או נאמן  נאמן לזכיין, ו/או מונה לו מפרק אוהוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או  .54.5
ל לגבי איזה מנכסי הזכיין, לרבות על ה לפועהוצא עשתה פעולה כלשהי שלו/או הוטל עיקול זמני או קבוע או נ

 יום, ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל 21אשר לא בוטל תוך הסכם התמורה המגיעה לו על פי 
 .ה שרות כנדרש בהסכם זהחברן להמשיך וליתן להזכיי

  .זה ו על פי הסכםבויותיזכיין הסתלק מביצוע התחייכי הו/או מי מטעמה ה חברהוכח להנחת דעתה של ה  .54.6

הסכם זה אינה נכונה או  של הזכיין שניתנה בקשר עםה כי הצהרה כלשהי חברהוכח להנחת דעתה של ה .54.7
  .באופן כלשהו על ההתקשרות עמו בה כדי להשפיע הזכיין לא גילה עובדה מהותית אשר היה

בקשר עם מתן  צלונצבר אה את כל המידע והידע שחברמתחייב הזכיין להעביר לידי ה עם סיום ההסכם .54.8
 ה בהתאם להסכם זה. חברשירותיו ל

לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא,  ק סיום ההסכם הכוונהלמען הסר ספ .54.9
 המידעי לתשלום כל תמורה בגין העברת ידי מי מהצדדים. יודגש כי הזכיין לא יהיה זכא יטול ההסכם עללרבות ב

מנהל ו/או מי ה וסף, בכל מקרה של סיום כאמור, הזכיין מתחייב לשתף פעולה עםזה. בנוהידע כאמור בסעיף 
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ה, וזאת כתנאי חבררה הלמי שתו ,מטעמו לשם סיום נאות וכן לשם העברת התפקיד בצורה נאותה ומסודרת
  .הברחלהשלמת כל זכויותיו אצל ה

 כללי

עובר לחתימת הסכם זה.  ,דדים וככל שקייםבין הצה בא במקום כל הסכם אחר שלמען הסר ספק, יובהר כי הסכם ז .55
ה לא תהא קשורה בכל החברהצדדים במלואו וכי  כם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביןעוד יובהר כי תנאי הס

כם זה ואשר בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהס הסכמים והתחייבויות בין ,חות, פרסומים, הצהרות, מצגיםהבט
  .לחתימתו , קודםנעשו נעשו, אם

שאינו קצוב, המגיע לה, בין  הסכם זה, כל חוב, בין קצוב ובין ה זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לזכיין על פיחברה .56
עיף זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז על פי כל דין. ס כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי הסכם זה ובין על פי

  .ןתישלח הודעה נוספת בעניי ולא

והוסכמו ע"י הצדדים כדין  יהם, אלא אם הותנוה נהגה על פחברל שינוי מתנאי הסכם זה לא יהא בר תוקף אף אם הכ  .57
  .מראש ובכתב

כל שהוא ולא יפגעו  יתור מצדוכוורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כל ויתור על שימוש בזכות, א  .58
  .לפי כל דין צד לפי הסכם זה או ים לכלת, בסעדים ובתרופות העומדבזכויות, בטענו

 

   כתובות הצדדים

 .ים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע במבוא של הסכם זהכתובות הצדד .59

ימי ) 5(הנשגר בתוך חמישה  ת שנתקבלה לידי הצדאר רשום, תחשב ככזאכל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדו .60
אשר שוגרה בפקס או נמסרה ביד תחשב כאילו נתקבלה  הודעהח רשום בבית הדואר. כל עסקים, מרגע המסירה למשלו

  .העניין או מסירתה, לפימיד עם שיגורה 

    סמכות שיפוט ייחודית

לדון בכל עניין העולה מהסכם  , תהא סמכות שיפוט ייחודיתכותם העניינית בלבד, על פי סמ בחיפהית משפט השלום לב .61
 .זה

  ים על החתוםולראיה באו הצדד

  ורט:ם מונפחברת אגבשם 

  

  

________________                   ______________  

  חברת אגם מונפורטתמת חו
  
  

  הזכיין: ___________
  

  _______מטעם הזכיין. דין על ידיין, מאשר כי הסכם זה נחתם כד _____________ , ב"כ הזכי"אני הח"מ עו
  
  

  __________________________ וחותמתשם עורך הדין, מ.ר.     ריך: _________________   תא
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