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להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית"

מכרז פומבי מס' 01/2019
להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית"
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )להלן-העמותה( מזמי ה בזאת מכרז פומבי להפעלת מז ון
במועדון הספורט "שרו ית" ברח' סימטת בוקק  1רמת השרון והכל בהתאם למפורט במסמכי
המכרז הפומבי.
את מסמכי המכרז לרבות וסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,יתן לרכוש תמורת
סכום של  ₪ 500כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר( במשרדי העמותה ,רח' הזית ,מאחורי בית
מספר  ,8רמת השרון )להלן-משרדי העמותה( בשעות העבודה המקובלות.
במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,יתן לעיין ללא תשלום ,במשרדי העמותה או באתר
האי טר ט של העמותה http://www.sportramat-hasharon.org.il
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז הפומבי כשהם חתומים ע״י המציע יש להכ יס למעטפה
סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס'  01/2019להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית",
ולהכ יסם לתיבת המכרזים במשרדי העמותה ,לא יאוחר מיום  31.1.19בשעה .12:00
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום חמישי  ,17.1.19שעה  10:00במועדון הספורט שרו ית,
סמטת בוקק  1רמת השרון.
השתתפות במפגש מהווה ת אי להגשת הצעות במסגרת המכרז.
המציע יהא חייב להמציא אישור כי הוא מ הל ספרי חשבו ות כחוק ,וכי יש לו יסיון
והמלצות ,הכל כמפורט בת אי המכרז הפומבי.
להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות ב קאית ב וסח המצ"ב למסמכי המכרז הפומבי.
העמותה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בת אי הסף יפסלו ולא יבואו
במ יין ההצעות ורק מציע העומד בת אי הסף ,תבוא בחשבון הצעתו.
אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.
בכבוד רב,
אריק דורון ,מ כ"ל
העמותה העירו ית לחי וך וספורט רמת השרון
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מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז הפומבי":
ת אים למשתתפים -מסמך א'

1
1.1

דף מידע ארגו י -ספח א' 1

1.2

וסח אישור על יסיון קודם ועמידה בת אי הסף -ספח א' 2

1.3

וסח כתב התחייבות -ספח א' 3

1.4

אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר ושאת שליטה -ספח א'4

1.5

תצהיר על העדר יגוד ע יי ים -ספח א'5

1.6

תצהיר על העדר קרבה משפחתית -ספח א'6

1.7

תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו -1976-ספח א'7

1.8

וסח ערבות ב קאית להשתתפות במכרז -ספח א'8

2

בוטל -מסמך ב'

3

הצהרה המציע -מסמך ג'

4

הצעת המציע  -מסמך ד'
 .4.1מחירון מוצרי בסיס -מסמך ד' 1
הסכם /חוזה התקשרות -מסמך ה'

5
5.1
5.2
5.3

אישור קיום ביטוחים -ספח ה' 1
וסח ערבות ב קאית לביצוע החוזה -ספח ה' 2
תק ות רישוי עסקים )ת אי תברואה אותים לבתי אוכל(-,התשמ"ג -1983-ספח ה') 3לא מצורף(

כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים אמורים.
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מכרז פומבי מס' 01/2019
להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית"
ת אים כלליים למשתתפים

מסמך א'

 .1כללי
 1.1המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )להלן -העמותה( ,מזמי ה בזאת הצעות מחיר להפעלת מז ון במועדון
הספורט "שרו ית" ,ברח' סימטת בוקק  1רמת השרון )להלן בהתאמה -המועדון ו-המז ון( והכל בהתאם
למפורט במסמכי המכרז.
 1.2ת אי ההתקשרות עם הזוכה בהליך יהיו עפ"י מסמכי המכרז ובהתאם להסכם ההתקשרות ,על ספחיו,
המצ"ב כחלק בלתי פרד ממסמכי המכרז הפומבי.
 1.3הזוכה במכרז יידרש להפעיל את המז ון בהתאם להוראות העמותה ועל פי כל דין ובתוך כך להעמיד לצורך
הפעלת המז ון את כל הציוד וכוח האדם הדרוש תוך קבלת כל רישיון/היתר/אישור דרש.
 1.4מובהר כי זכות השימוש מושא מכרז זה מתייחסת אך ורק להפעלת המז ון – ואין בהרשאה מושא מכרז זה
כדי להק ות למפעיל זכות כלשהי בכל שטח אחר במועדון ו/או לעשות כל שימוש אחר במז ון והכל בהתאם
לכל האמור בחוזה ההפעלה וביתר מסמכי המכרז.
 1.5הזוכה במכרז יפעיל את המז ון בעו ת הרחצה בלבד ,מחודש מאי ועד חודש אוקטובר כולל )להלן -תקופת
הפעילות או תקופת השימוש(.
 1.6הזוכה יפעיל את המז ון בשעות הפעילות שלהלן :ביום א' בין השעות  8:00עד  ,20:00בימים ב' –ה' בין
השעות  6:00עד  ,22:00ביום ו' בין השעות  6:00עד  18:00ובשבת בין השעות  8:00עד  .18:00המז ון יהיה
סגור בימים בהם קיימות חופשות מרוכזות בעירייה ובימי חג.
 1.7במסגרת הצעתו הכספית דרש המציע להציע דמי שימוש ש תיים קבועים עבור הפעלת המז ון )להלן-דמי
השימוש( ואשר לא יפחתו מסך של  ₪ 50,000לתקופת פעילות )להלן -דמי השימוש המי ימאליים(.
 1.8מציע שיציע דמי שימוש מוכים מ - ₪ 50,000-העמותה רשאית לפסול את הצעתו או לראות בו כמי שהמציע
את דמי השימוש המי ימאליים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1.9הזוכה יפעיל את המז ון בהתאם לתק ות רישוי עסקים )ת אי תברואה אותים לבתי אוכל( ,התשמ"ג1983-
ספח ה' ) 3לא מצורף( ובהתאם לכל הוראת דין רלוו טית .למען הזהירות יובהר כי בכל מקרה לא יתאפשר
להכין או למכור מזון מבושל.
 1.10הזוכה מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות והתקופות ה וספות כהגדרתן להלן את כל האישורים
ו/או הרישיו ות ו/או ההיתרים ה דרשים ו/או המתחייבים ,מההפעלה ומאופי הממכר ,בהתאם להוראות
משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,הרשות המקומית ,חוקי העזר והוראות כל דין וכל גורם רלוו טי אחר
ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות הוצאות רישוי ,היטלים ו/או אגרות ,הכול קודם לתחילת
ההפעלה וכת אי מוקדם לכך.
 1.11במסגרת הגשת הצעתם מתחייבים המציעים כי בדקו את סביבת המועדון ,את דרכי הגישה אליו ,את רישיון
העסק ש יתן להוציא ,כמות המבקרים במועדון הספורט ,הוראות המכרז הפומבי וההסכם וכל דבר אחר
אשר עלול להשפיע על מתן השירותים וכי לא תהא להם כל טע ה בקשר עם כך.
 1.12אין בהודעת הזכייה ,בתשלום דמי השימוש ,בחתימה על ההסכם ,כדי לפטור את המציע מלדאוג לרישיון
עסק וכל היתר ולכל רישיון אחר הדרושים להצבה ,הפעלה וממכר על פי כל דין.
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 1.13העמותה קבעה מחירון מקסימאלי למספר מוצרי בסיס ) ספח ד'  (1והזוכה מתחייב שלא למכור את מצרי
הבסיס במחיר גבוה מהמחיר המקסימאלי המפורט במחירון .מכירה במחיר גבוה יותר תהווה הפרה יסודית
של הוראות המכרז וההסכם על כל המשתמע מכך.
 1.14תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופות פעילות )להלן -תקופת ההתקשרות( כאשר לעמותה
זכות הברירה להאריך את ההתקשרות ב 3-תקופות פעילות וספות -אחת בכל פעם )להלן -התקופות
ה וספות(.
 1.15אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא.
 1.16העמותה רשאית ,גם לאחר מתן הודעת זכיה וחתימה על הסכם התקשרות ,לבטל הליך זה מכל סיבה
שתמצא ל כון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .2מסמכי המכרז הפומבי
המסמכים המפורטים מטה כולל ה ספחים יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז הפומבי":
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

מסמך א'
ת אים למשתתפים
מסמך ב'
מפרט דרישות ביצוע
מסמך ג'
הצהרת המציע
מסמך ד'
הצעת המציע
מסמך ה'
הסכם
כל מסמך ו/או ספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים וה ספחים האמורים.

 .3ת אים להשתתפות
 3.1רשאי להשתתף בהליך זה ,אדם או תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעות ,בכל הת אים
המצטברים )להלן -ת אי סף( ,המפורטים להלן:
 3.1.1בעל ותק ו יסיון מוכח ,של ש תיים לפחות ,בין הש ים  2013ועד למועד הגשת ההצעות בהליך זה,
בהפעלה )הפעלה= בעלות או זכיי ות( של מז ון/בית קפה /ח ות וחות וכו' )להלן -קודה לממכר מזון(
לפחות.
 3.1.2על המציע להיות בעל היקף כספי בתחום השירותים המבוקשים שלא יפחת מ  ₪ 200,000בכל אחת
מהש ים .2018-2016
 3.1.3צרף להצעתו ערבות ב קאית כ דרש בסעיף  5להלן.
 3.1.4ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,ה יסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,
האישורים והמסמכים ה דרשים ,יהיו על שם המציע בלבד.
 3.2המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים )להלן -אסמכתאות( ,שלהלן:
 3.2.1אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 3.2.2אישור רו"ח המאשר את ההיקף הכספי של המציע בתחום השירותים המבוקשים שלא יפחת מ-
 ₪ 200,000בכל אחת מהש ים .2018-2016
 3.2.3אישור תקף ל יכוי מס במקור.
 3.2.4העתק של תעודת עוסק מורשה.
 3.2.5היה המציע תאגיד ,יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.
5

 3.2.6אישור מעו"ד או רו"ח בדבר א שים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על
מסמכי המכרז הפומבי.
 3.2.7דף מידע ארגו י עם פרטי המציע ב וסח המצורף כ ספח א' .1
 3.2.8תצהיר מאומת על ידי עו"ד כי המציע עומד בת אי הסף ה קובים בסעיף  3.1.1לעיל ,ב וסח המצ"ב
כ ספח א'.2
 3.2.9אישור רו"ח על התקיימות ת אי הסף ה קוב בסעיף  3.1.2לעיל.
 3.2.10תצהיר וכתב התחייבות ,מאומת ע"י עו"ד ב וסח המצורף כ ספח א' .3
 3.2.11אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר ושאת שליטה )ככל שרלוו טי( ב וסח המצורף
כ ספח א' .4
 3.2.12תצהיר על העדר יגוד ע יי ים ב וסח המצ"ב כ ספח א'.5
 3.2.13תצהיר על העדר קרבה משפחתית לעובדי עיריית רמת השרון ו/או תאגידיה העירו יים ב וסח המצ"ב
כ ספח א'.6
 3.2.14תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  1976ב וסח המצ"ב כ ספח א'.7
 3.2.15המציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידו ,כי ת אי המכרז הירים לו וכי הוא עומד בכל
ת אי המכרז ,ב וסח המצורף כמסמך ג' ) להלן -הצהרת המציע(.
 3.2.16מסמכי השי ויים וההבהרות ככל שיהיו כאלה ,כשהם חתומים על ידי המציע.
 3.2.17קבלה על רכישת מסמכי המכרז הפומבי על שם המציע.
הצעה שלא תעמוד בכל הת אים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במ יין ההצעות.

 .4שי ויים והבהרות:
 4.1עד לא יאוחר מיום  22.1.19בשעה  10:00יודיע המציע באמצעות דוא"ל שכתובתו aric@sport-
) hasharon.co.ilויוודא קבלת הגעתו בטלפון( על כל הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות
שמצא אם מצא במסמכי המכרז הפומבי ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למוב ו של סעיף או פרט או
ע יין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או ה וגע לפרט כלשהו מפרטי הפ יה .השאלות יועברו בפורמט word
בלבד במב ה של טבלה וב וסח שלהלן:

מס' סידורי
1
2

מס' העמוד והסעיף בפ יה

השאלה/בקשת ההבהרה

 4.2מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  4.1לעיל והעמותה ,אם תראה ל כון לעשות כן ,תשלחה תשובות בכתב,
לכל משתתפי מפגש ההבהרות .מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף
את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן בחתימה ובחותמת.
 4.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות ש ת ו ע"י העמותה או מי מטעמה ,אלא אם
תשובות אלה ית ו בכתב.
 4.4העמותה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכ יס שי ויים ,תיקו ים ,ת אים ודרישות
במסמכי המכרז הפומבי ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יהיו חלק בלתי פרד מת אי
המכרז הפומבי ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז הפומבי
ו ספחיו.
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 .5ערבות:
 5.1המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ,לפקודת העמותה על סך של  ,₪ 5,000חתומה כדין ,ב וסח
המצורף למסמכי המכרז כ ספח א'  8וזאת להבטחת עמידה אחר הצעתו במכרז )להלן -ערבות השתתפות(.
 5.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  5.5.19ובמידת הצורך ועל פי דרישת החברה ,מתחייב המציע להאריך
תוקפה של הערבות לתקופה וספת עד  90יום וספים.
 5.3הערבות תהא בלתי מות ית ו ית ת על פי ת איה לחילוט על פי פ ייה חד צדדית של החברה ,כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ת אי המכרז.
 5.4הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העו ה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל.
 5.5הערבות תוחזר למציעים ,שהצעתם לא תקבלה ,לאחר שייחתם הסכם עם מי שייקבע על ידי החברה כזוכה.
 5.6מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,יעמיד ערבות ב קאית אוטו ומית ,לפקודת העמותה ,בסך של  ,₪ 10,000כשהיא
צמודה למדד המחירים של הצרכן ,חתומה כדין ,ב וסח המצורף כדוגמה לת אי הליך זב זה כ ספח ה' ,2
ערבות ב קאית לביצוע ההסכם )להלן -ערבות ביצוע(.
 5.7הערבויות תהיי ה חתומות כדין ובלתי מות ית ו ית ות על פי ת איהן לחילוט בפ ייה חד צדדית של העמותה,
בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם ,לפי ההקשר והע יין ,כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו
ע"פ ת אי המכרז או ההסכם.
 5.8היה ותקופת ההתקשרות תוארך ,לתקופות או וספות כולן או חלקן ,תוארך הערבות על ידי המציע מפעם
לפעם ,אם וככל שיוארך ההסכם על ידי העמותה וזאת במועד קבלת הודעת העמותה בדבר הארכת תקופת
ההסכם.
 5.9המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.

 .6ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן -הזוכה( ו/או על פי דין או הסכם ,מתחייב
הזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז הפומבי ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי
שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כ ספח ה'  1להסכם להלן.
יובהר ,כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך להחתים את חברת הביטוח על ספחי הביטוח.
חתימת המציע על ספח הביטוח משמעה כי המציע בחן את ושאי הביטוח וכי יש בידיו התחייבות של מבטח
ישראלי רשוי לעריכת הביטוחים כמפורט ב ספח ה'  1וללא הסתייגויות כל שהן.

 .7דרישת פרטים:
 7.1העמותה תהא רשאית ,בכל עת שתראה ל כון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן ,לדרוש מהמציע,
להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות וספות )להלן -הפרטים( ,לשביעות רצו ה המלא,
על מ ת לבחון את המציע ,חוס ו הכלכלי ,יסיו ו המקצועי ,תוכן הצעתו ,איכותה או לכל צורך או מטרה
ה וגעות לקול הקורא ,למציע ולהצעתו ,ככל שתראה ל כון ,במסגרת שיקוליה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7.2המציע יהא חייב לספק את הפרטים ה דרשים ,לשביעות רצו ה של העמותה ובתוך המועד ש קבע והיה ולא
יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית העמותה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיס ות
מצדו של המציע וכמי שאי ו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
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 .8הצהרות המציע
 8.1המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז ,כמוה כהודעה ואישור ,שכל פרטי המכרז וההסכם
ידועים ו הירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
 8.2המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טע ה בדבר טעות או אי הב ה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 8.3המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף
אחר וכי היה ויתברר לעמותה ,בכל שלב שהוא ,אחרת ,יביא הדבר לפסילת הצעתו.
 8.4המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הטובה ביותר או
הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לרשות המקומית ו/או לרשות אחרת ,עקב
יסיון רע עם המציע.
 8.5המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש
באופן חלקי – העמותה רשאית לפסול את ההצעה.
8.6

המציע מצהיר כי ידוע לו כי המפעיל מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או
הרישיו ות ו/או ההיתרים ה דרשים ו/או המתחייבים ,מהצבת והפעלת המשאית לרבות המוצרים שיימכרו
בה ,בהתאם להוראות משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,הרשות המקומית ,חוקי העזר והוראות כל דין וכל
גורם רלוו טי אחר ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות הוצאות רישוי ,היטלים ו/או אגרות ,הכול
קודם לתחילת ההפעלה וכת אי מוקדם לכך.

8.7

המציע מצהיר ,כי ידוע לו כי היה ותחליט העמותה כאמור שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה
ו/או לא לבצעו ,לא תהיה למשתתפים בקול הקורא כל תביעה ו/או דרישה ואו טע ה מכל סוג שהוא.

8.8

המציע מצהיר ,כי ככל שיוכרז כזוכה ,יהא עליו לערוך ביטוחים לכל הפחות בהתאם לדרישות העמותה
ובהיקפים עליהם תורה ,לרבות ביטוח צד שלישי ,ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר.

8.9

המציע מצהיר כי ידוע לו כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה
ל כון ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית
להפסיק את ההתקשרות מושא החוזה ,ע"י משלוח הודעה בכתב  30יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת
בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

 8.10המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למציע ,למחוק ו/או לתקן ו/או לש ות את מסמכי המכרז הפומבי .כל
שי וי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז הפומבי או כל הסתייגות ביחס אליהם,
בין על ידי שי וי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת
ההצעה.

.9

מסמכי המכרז הפומבי:
9.1

מסמכי המכרז הפומבי מסרים למציעים למטרת הגשת הצעות להליך זה בלבד ,עפ"י ת איו ולא יתן לעשות
בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז הפומבי.

9.2

כל המחזיק במסמכי המכרז הפומבי ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אי ו רשאי להעתיקם ו/או לעשות
בהם כל שימוש ,זולת למטרת הגשת הצעתו.

 .10מפגש הבהרות:
 10.1מפגש לצורכי הבהרות יתקיים ביום  17.1.19בשעה  ,10:00במועדון הספורט "שרו ית" ,ברח' סימטת בוקק 1
רמת השרון.
ההשתתפות במפגש היא ת אי להגשת הצעה במכרז.
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 .11הגשת ההצעות ,מועדים:
 11.1ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו ,ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז הפומבי
בידי המציע בש י העתקים ויימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין "מכרז
פומבי מס'  01/2019להפעלה של מז ון במועדון הספורט שרו ית" ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי
העמותה שברח' הזית רמת-השרון מאחורי בית מספר  ,8לא יאוחר מיום  31.1.19בשעה  12:00בדיוק.
 11.2משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוי ת לעיל אי ו עו ה על דרישות המכרז הפומבי ,והי ו על אחריותו
הבלעדית של המציע.
 11.3כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה ובהשתתפות במכרז הפומבי ובכלל זה אגרות,
רישיו ות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע ,בין בגין המכרז הפומבי ובין בגין פעילותו
הקשורה אליו תחול ה על המציע.
 11.4המציע יגיש הצעתו ,הצעת המציע – מסמך ד' ,תוך מילוי דמי השימוש המוצעים על ידו.
 11.5על המציע לחתום על כל עמודי המכרז הפומבי ,וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.
 11.6ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר ,על המציע לחתום בחתימה וחותמת.
הצעה שלא תעמוד בכל הת אים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 .12בחי ת ההצעות
12.1

העמותה תבחן את עמידתו של המציע בת אי הסף ומציע שלא יעמוד בת אי הסף ,הצעתו לא תובא במ יין
ההצעות.

12.2

מציע שיעמוד בת אי הסף כ דרש -תיבחן הצעתו הכספית.

12.3

העמותה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר את עבודתם לשביעות רצו ה שלה או
של הרשות המקומית או של רשות אחרת ,או ש וכחה לדעת שכישוריו אי ם מספיקים לפי שיקול דעתה,
כפוף לקיום שימוע ,כ דרש עפ"י דין.

12.4

העמותה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי ת מחירה לעומת מהות ההצעה
ות איה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
שלדעת העמותה מו ע את הערכת ההצעה כדבעי.

12.5

העמותה רשאית לבחון במסגרת בחי ת ההצעות את אמי ות וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים
בהתאם להסכם המוצע ,את יסיו ה הקודם עם המציע ואת יסיו ו של המציע ברשויות המקומיות
אחרות.

12.6

במקרה של מילוי מחיר שו ה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז ,יובא בחשבון המחיר הגבוה מבין
הש יים.

12.7

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז הפומבי או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

12.8

כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז הפומבי או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
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12.9

בבדיקת ת אי המכרז ות אי הסף ובכלל זה ,יחולו בין השאר ההוראות הבאות (1) :העמותה רשאית ,אך
לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק ב סיבות הע יין ,להסיר או לוותר על כל
פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה והיחס בי ה לבין העבודה ואופי
ההתקשרות ושא ההליך (2) .העמותה רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד וספים הקשורים לצורך
הוכחת עמידת המציע בת אי הסף ובלבד שהתקיימו ת אי הסף עד למועד הגשת ההצעות .יובהר לע יין זה
כי העמותה מפרידה בין ת אי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה
של מציע שלא הוכיח עמידה בת אי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך ,ככל שהדבר דרש על
פי דין.

 12.10בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית העמותה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות ,וכן תיקון
כל פגם אחר שתראה ל כון ו/או תהא העמותה רשאית לוותר על דרישות ו/או ת אים הכלולים במסמכי
המכרז ככל שהם אי ם מהותיים.

 .13חובת הזוכה
 13.1מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן -הזוכה( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו ,יהא עליו
לחתום על ההסכם על כל ספחיו ולהחזירו לעמותה כשהוא חתום כדין ,תוך  14ימים מתאריך הודעת
העמותה לזוכה בדבר זכייתו ,וכן להמציא לעמותה במעמד החזרת ההסכם כאמור ערבות ב קאית לביצוע
החוזה ) ספח ה' ) (2להלן -ערבות ביצוע( ואישור קיום ביטוחים ספח ה' 1בהתאם לדרישות העמותה.
 13.2לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות הת אים האמורים בס"ק  13.1לעיל ,כולם או מקצתם ,תהא
העמותה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו והזוכה יפצה את העמותה על כל הפסד שיגרם
לה בגין כך.
 13.3מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.

בכבוד רב,
אריק דורון
העמותה העירו ית לחי וך וספורט רמת השרון
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ספח א' 1

ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
ג.א,. .

מידע ארגו י
לבקשתכם ,הרי ו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע ,כדלהלן:
.1

שם המציע_____________________________________ :
מספר רישום התאגיד ברשם הרלוו טי__________________ :
כתובת המשרד הרשום_____________________________________________ :
מספר טלפון קווי __________________ :טלפון סלולארי_________________ :
מספר פקסימיליה_______________________________ :
כתובת דואר אלקטרו י )____________________________________________ :(E-MAIL

.2

.3

תחומי עיסוק המציע:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

א שי המפתח אצל המציע:
שם

תחום התמחות

ש ות ותק

3.1

__________________________

__________________________

_______

3.2

__________________________

__________________________

_______

3.3

__________________________

__________________________

_______

3.4

__________________________

__________________________

_______

.4

איש הקשר מטעמ ו הי ו גב'/מר ______________________________  ,מס' ייד _____________ :דוא"ל
______________________________________ ופ יות ,ככל שתהיי ה ,בכל ה וגע לקול הקורא והתשובות
שתימסר ה לו תחייב ה אות ו.

11

ספח א' 2

לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון

תצהיר על עמידה בת אי סף מכרז פומבי מס' 01/2019
בתפקיד_________________
המשמש
ת.ז,__________________.
הח"מ_______________
אי
במציע___________________ )שם המציע( ומוסמך להצהיר בשמו ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וככל שלא
אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1בעל ותק ו יסיון מוכח ,של ש תיים לפחות ,בין הש ים  2013ועד למועד הגשת ההצעות בהליך זה ,בהפעלה
)הפעלה= בעלות או זכיי ות( של מז ון/בית קפה /ח ות וחות וכו' )להלן -קודה לממכר מזון( לפחות כמפורט להלן:

שם האתר

סוג הפעילות
מז ון/דוכן
אוכל/עגלות קפה

תקופת ההפעלה

אישור

איש קשר +מספר טלפון

_________________________
חותמת המציע וחתימת המצהיר

א י הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפ י
___________________________ ושא/ת ת.ז ___________ .וכי הי ו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע
ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפ י על התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך דין
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ספח א' 3
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
ג.א.

ה דון :תצהיר וכתב התחייבות המציע מכרז פומבי 01/2019

א י הח"מ _____________________ ושא ת.ז ,________________ .ושא במשרת ___________________
ב_________________________________ )להלן :המציע( במכרז הפומבי שב דון ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

המציע מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין וככל ויש סתירה בין הוראות המכרז הפומבי לבין הוראות כל
דין לרבות חוק רישוי עסקים ,רישיון עסק ,היתרים וכדומה הרי שהוראות החוק יגברו על הוראות המכרז..

.2

המציע לא הורשע בעבירה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.3

המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשע בגין עבירות מין וזאת בהתאם לחוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001 -

.4

לא עמדו ולא עומדות גד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממ הלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או הליכים
משפטיים ה וגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כי וס כסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך
תפקוד המציע.

.5

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותי ו זו ,כולה או מקצתה ,תהא זו הפרה יסודית של ת אי המכרז הפומבי
והחוזה והעמותה תהא רשאית לבטל את זכיית ו ,בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא
רק ,לחלט את הערבות הב קאית ,כפיצוי מוסכם ללא הוכחת זק ,להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות מושא
ההצעה ולחייב אות ו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד
שיעמדו לרשות העמותה עקב הפרת התחייבויות זו.
___________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת המציע

_____________
חתימת המורשה
אישור

א י הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפ י
___________________________ ושא/ת ת.ז ___________ .וכי הי ו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע
ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפ י על התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
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ספח א' 4
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ,ותצהיר ושאת השליטה
א י עו"ד _____________ ,מאשר בזאת כי העסק הי ו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 22
)ה (1לתק ות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח.1987.1992-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________,הי ה גב'___________________ מספר
זהות________________________.

__________________________
_________________
חתימה וחותמת
שם מלא

______________
כתובת

______________
טלפון

א י גב' _______________ ,מספר זהות ____________ ,שם התאגיד
_______________,מצהירה בזאת כי העסק מצא בשליטתי בהתאם לסעיף ) 22ה (1לתק ות
העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח.1987-

_____________________
שם מלא

________________________
חתימה
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הצהרת המציע לע יין היעדר רישום פלילי והיעדר יגוד ע יי ים

ספח א'5

א י הח"מ ______________ ,ושא ת.ז .מס' ____________ ,מורשה החתימה
_______________________________ ח.פ) ______________________ .להלן :המציע(

במציע

מצהיר בשם המציע ומתחייב בזאת ,בכתב  -כדלקמן:
בתצהירי זה משמעותו של המו ח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק "עסקאות גופים ציבוריים" התשל"ו ,1976 ,וא י
מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מו ח זה וכי א י מבין/ה אותו.
 .1ה י מצהיר ומתחייב כי המציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.
 .2ה י מצהיר בזאת כי אין למציע ו/או לבעל הזיקה אליו כל רישום פלילי במרשם הפלילי המת הל לפי סעיף
)1א( לחוק המרשם הפלילי ותק ות השבים התשמ"א.1981-
 .3ה י מתחייב בשם המציע להודיע לעמותה בכתב ובאופן מיידי על כל ע יין אישי ,משפטי ,או עסקי בין
פעילות המציע ו/או בעל הזיקה אליו לבין העירייה/העמותה שע יין זה עלול ליצור מצב של יגוד ע יי ים.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם יהיה למציע ו/או לבעל הזיקה אליו קשר )עסקי או אישי( כלשהו
לאחד הגופים ה "ל ,המציע יודיע על כך מיידית לעמותה.
 .5הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם העמותה לרבות הימ עות מ יגוד ע יי ים וה י מתחייב בשם המציע
לקיימן במלואן.
 .6המציע יקבל על עצמו כל החלטה של העמותה ב ושא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות החלטה על
הפסקת ההתקשרות בי ו לבין צד ג' אחר כלשהו.
 .7בכלל זה לא ידוע לי על יגוד ע יי ים קיים או שעלול להיות בין מילוי תפקידי המציע ו/או בעל הזיקה אליו
או עיסוקיהם ,במסגרת הזיכיון ושא הצעה זו.
 .8מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין העמותה לבין המציע ,אם יזכה ,יהיה מוסכם
וידוע לו כי אם ויתגלה החשש ל יגוד הע יי ים במהלך תקופת הזיכיון ,יפסיק את הפעלת משאית האוכל,
ויודיע בכתב בהקדם האפשרי לעמותה כי אי ו יכול להמשיך בהפעלתה.
________________
שם

______________
חתימה

אישור
א י הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה
בפ י ___________________________ ושא/ת ת.ז ___________ .וכי הי ו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת
להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפ י על
התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
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ספח א'6
הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית
לעובד עיריית רמת השרון או לעובד תאגידיה העירו יים
העמותה העירו ית לחי וך וספורט רמת השרון מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
.1
")א( חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על
א.
עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו ,או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה .לע יין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור ברשויות
המקומיות )י.פ .תשמ"ד עמ' .(3114
סעיף  174לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה וגע מעו ין במישרין או
ב.
בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכ ו בשום חוזה ש עשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למע ה.
בהתאם לכך ה ך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי
ההגדרות דלעיל ,עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד עירייה.
הצהרה זו הי ה חלק בלתי פרד ממסמכי ההליך.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' )(3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפ ים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א' )א( ה "ל ובלבד שהאישור ות איו פורסמו ברשומות.
הצהרה
א י הח"מ ___________________ ,מורשה חתימה ב __________________________________ח.פ.
_______________________________ )להלן – המציע( המשתתף במכרז פומבי מס'  ,01/2019אשר
פורסם על ידי העמותה המרכז לחי וך וספורט רמת השרון ,עמותה עירו ית המצויה בבעלות מלאה של עיריית
רמת השרון ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את האמור לעיל וה י מצהיר:
)א( בין חברי מועצת עיריית רמת השרון או בין דירקטורים או חברי ועד מ הל בתאגידים עירו יים
בבעלות עיריית רמת השרון ,אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
)ב( בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במו ח
"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמ ויים לעיל מכהן
בו כמ הל או עובד אחראי.
אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירו י בבעלות העירייה.
)ג(
 .2ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא כו ה.
 .3א י מתחייב להודיע לעמותה על כל שי וי שיחול בקשר עם האמור.
 .4א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי ם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע_________________________ :
חתימה וחותמת_________________________:
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ספח א'7
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
א י הח"מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
א י ציג ___________ )להלן – המציע( וא י מכהן כ___________ וא י מוסמך להצהיר מטעם המציע כי-


עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-להלן -החוק(
המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
)עבירה לע יין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים(,
התש "א 1991-או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז ,1987-ש עברה לאחר יום .(31.10.2002

או


המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
)עבירה לע יין זה -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים(,
התש "א 1991-או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז ,1987-ש עברה לאחר יום  ,(31.10.2002אולם
במועד ההתקשרות חלפה ש ה לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.

]למחוק את הסעיף שאי ו רלב טי[

__________________
אישור
ה י מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפ י עו"ד ________________ במשרדי
שברח'___________ ,מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז .מספר ___________ /המוכר לי אישית,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
כו ות הצהרתו ה "ל וחתם עליה בפ י.
חתימה _________________ חותמת _______________ תאריך _____________
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ספח א' 8
וסח ערבות ב קאית להשתתפות במכרז
תאריך __________
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת-השרון
א.ג,. .

ה דון :כתב ערבות מס'__
על פי בקשת _______________ ח.פ) ________________ .להלן " :המציע"( א ו ערבים בזאת כלפיכם בערבות
אוטו ומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל –) ₪ 5,000חמשת אלפים ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז
פומבי מס'  01/2019להפעלת מז ון במועדון ספורט שרו ית ולהבטחת ההצעה ומילוי ת אי ודרישות המכרז.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום 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 המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד
למשתתפים 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 בתוקף עד ליום  5.5.19ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  5.5.19תע ה.
לאחר יום  5.5.19ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

ב ק _________________
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מסמך ב'
בוטל
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מסמך ג'
הצהרת המציע
לכבוד
העמותה העירו ית לחי וך וספורט רמת השרון
ג.א,. .

ה דון :מכרז פומבי מס'  01/2019להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית"
 .1א י הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז וה י מודע ומכיר את מהותה הפעילות ושא המכרז
ומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי המכרז השו ים ומבלי לגרוע מהם ,הצהרתי כאן באה ב וסף.
 .2ה י מצהיר כי הב תי את כל מסמכי המכרז כולל ספחיו וכי ת אי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
ביצוע העבודות שוא המכרז ,ידועים ומוכרים לי וכן כי הב תי את שיטת העבודה ,השתתפתי בכ ס המציעים,
ביקרתי ובח תי את כל הקשור להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית" למוצרים ש יתן למכור במסגרת הפעלתו,
את כמות המבקרים במועדון הספורט ואת כל הת אים לפיהם אצטרך לבצע את הפעילות והם ברורים לי ובהתאם
לכך קבעתי את הצעתי.
 .3ידוע לי שה תו ים שהוצגו במכרז הפומבי ובכ ס המציעים אי ם תחליף לבדיקות יסודיות והמשתתפים דרשים
לאמת ולוודא את הת אים בשטח ואת פרטי המידע ,בכוחות עצמם ועל חשבו ם.
 .4למען הסר ספק ,לא תתקבל ה ,לאחר הגשת ההצעות ,כל טע ות מצד המציע לאי התאמה בין ה תו ים המופיעים
במסמכי המכרז לבין המציאות בשטח .ככל שיהא פער בין המצב בפועל לבין ה תו ים במכרז ,באחריותי כמשתתף
להעלותן בפ י העמותה לפ י מועד הגשת ההצעות.
 .5ה י מצהיר כי על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי דמי השימוש הבסיסיים ,מ יחים את דעתי ומהווים
תמורה הוג ת לעמותה.
 .6א י מצהיר בזאת כי:
א .ה י בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים שוא המכרז וה י מסוגל מכל בחי ה שהיא ,לבצע את כל
הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
ב .יש ברשותי ו/או בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד והאמצעים הדרושים על מ ת לבצע את השירותים שוא
המכרז.
ג .ה י מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות ה דרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות שוא המכרז ,לרבות
דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מי ימום לפחות.
ד .המחירים בהצעתי ,כפי ש רשמו על ידי ,כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין סוג
הכרוכות בביצוע השירותים שוא המכרז הפומבי על פי ת אי המכרז הפומבי ,עפ"י הכלול במפרטים לרבות
רווח ,וכל הוצאה אחרת.
ה .הצעתי זו בתוקף ותחייב אות ו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.
ו .ידוע לי כי ,כי אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא.
ז .ידוע לי כי ,העמותה תהא רשאית בכל שלב ,שלאחר בחירת הזוכה ,במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי
עמידה בדרישות המכרז הפומבי או אי קיום ה חיות העמותה או אי קיומו של רישיון כל שהוא ,לפ ות למציע
הבא שהצעתו ,עמדה בת אי המכרז הפומבי וזאת מבלי צורך ל מק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי וא י מסכים כי
במקרה כזה לא תהא ל ו כל טע ה בהקשר לכך וכי בהשתתפות ו במכרז הפומבי א ו מוותרים בזאת באופן סופי
ומוחלט על כל טע ה הקשורה להחלטה כאמור.
ח .הרי י להצהיר בזאת כי ,אין לי ו/או למי מעובדי הרשעה בגין עבירות מין וזאת בהתאם לחוק למ יעת העסקה
של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001 -
 .7אם אזכה במכרז ה דון ,ה י מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל ת איו ,לשביעות רצון
העמותה ו/או הממו ה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.
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 .8אם הצעתי תתקבל ,הרי י מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
א .תוך  14ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי:
 (1לסור ולחתום על ההסכם כדין.
 (2להמציא לכם ערבות ב קאית לקיום ההסכם ,אישור ביטוח ולשלם את דמי השימוש לכל תקופת
ההתקשרות.
ב.

תוך  30יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי ,להתחיל בהפעלת המשאית בהתאם להוראות העמותה.

 .9א י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המ ויות לעיל כולן או מקצתן העמותה תהא רשאית לבטל
את זכייתי ולהתקשר עם מציע אחר וזאת מבלי לגרוע מכל זכות המוק ית לה בהתאם להוראות ההליך ועל פי כל
דין.
 .10ה י מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות שוא המכרז הפומבי שכר
לכל הפחות בהתאם להוראות שכר מי ימום התשמ"ז .1987
 .11בעצם הגשת הצעה זו הרי ו ות ים הסכמת ו לכל הת אים הכלולים במסמכי המכרז וה ו מוותרים בזאת ויתור
סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טע ה בקשר לכל ת אי המכרז ו/או הוראה הכלולים בו.
פרטי המצהיר
שם המצהיר__________________________________ :ח.פ________________ .
תפקידי במציע __________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת ____________________ :

21

מסמך ד'
הצעת המציע
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
א.ג. .

ה דון :מכרז פומבי מס'  01/2019להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית"

)את הצעת המחיר יש למלא בעט ,בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון ,יש למחוק בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(

.1

בשם __________________________ )שם המציע( ,הרי ו מתכבדים להגיש בזאת ,את הצעת ו להפעלת מז ון
במועדון הספורט "שרו ית" בהתאם להוראות המכרז הפומבי ,מפרט הדרישות וכל מסמכי המכרז הפומבי
והחוזה.

.2

הצעת המחיר:
עבור הזכות להפעלת מז ון במועדון הספורט "שרו ית" ,שלם לעמותה עבור תקופת פעילות )עו ת רחצה אחת( שבין
מאי לאוקטובר )כולל( דמי שימוש )שלא יפחתו מסך של  (₪ 50,000בסך של_________________ ₪
)ובמילים.(₪ -.__________________________:
ככל ש זכה במכרז א ו מתחייבים להפקיד בידיה של העמותה במעמד חתימת החוזה המחאות חתומות כדין עבור
תקופת ההתקשרות )קרי ,עבור שתי תקופות פעילות( בהתאם להוראות המ ויות בהסכם.

.3

מובהר כי התמורה שתשולם לעמותה אי ה כוללת אגרות רישוי או היתרים ו/או רישיו ות משרד הבריאות ו/או
משרד הכלכלה או כל תשלום חובה אחר החל על ההצבה ו/או ההפעלה ו/או הממכר.

.4

מובהר כי אין בתשלום דמי השימוש או בתשלום התמורה ,כדי לפטור אות ו מלהשיג את כל ההיתרים ו/או
הרישיו ות הדרושים לפי כל דין ,להצבה ו/או הפעלה ו/או שימוש ו/או ממכר בדוכ ים.

פרטי המציע והחותם מטעמו
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד במציע _______________
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת ____________________ :
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ספח ד'1
מחירון מוצרי בסיס )כולל מע"מ(

מחיר מקסימאלי
המוצר
לצרכן )כולל
מע"מ(
₪4
ארטיק קרח
₪6
בקבוק מים
₪ 10
נקניקיה בלחמנייה
₪4
ברד
₪ 10
בייגלה
₪ 17
טוסט רגיל
₪ 15
ציפס קטן
₪7
פחית שתיה
₪ 10
קפה הפוך
₪8
קפה שחור
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הסכם

מסמך ה'

ש ערך ו חתם ביום ______ לחודש ____ש ת 2019

בין:

המרכז לחי וך וספורט רמת-השרון
מרח' הזית )מאחורי בית מס'  (8רמת-השרון
)להלן – העמותה(
מצד אחד;

לבין:

שם _________________ח.פ / .ת.ז _____________
מרחוב ___________________________________
)להלן" :המפעיל"(
מצד ש י;

הואיל:

והעמותה פרסמה מכרז פומבי מס'  01/2019להפעלת מז ון במועדון ספורט שרו ית )להלן בהתאמה
המכרז ,המז ון ו-המועדון(;

והואיל:

והמפעיל הגיש הצעתו במכרז ו-ועדת המכרזים של העמותה החליטה לקבל הצעתו בהתאם לת אי המכרז,
הסכם זה ו ספחיו ולאפשר לו להפעיל את המז ון;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל ה וגע להע קת השירותים מושא
המכרז הפומבי בהסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

מבוא
1.1

המבוא להסכם זה וה ספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי פרד הימ ו.

1.2

העמותה מוסרת בזאת למפעיל את הזכות להציב ולהפעיל את המז ון והמפעיל מקבל בזאת מאת העמותה
את הזכות האמורה.

הגדרות
בהסכם זה תהיה למו חים הבאים המשמעות כדלהלן:
המועדון  -מועדון ספורט "שרו ית" ה מצא ברחוב סמטת בוקק  ,1רמת השרון.
המז ון  -המז ון ושא המכרז השוכן בתוך המועדון.
המפעיל  -האדם או היישות המשפטית המקבל על עצמו את הפעלת המז ון לרבות ציגיו של המפעיל כמוגדר
בגוף ההסכם ומסמכיו ו/או כל מי שיבוא במקומו בהתאם להוראות הסכם זה.
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הזיכיון -הזכות להפעיל את המז ון במועדון בימים והשעות עליהם תורה העמותה ובהתאם להוראות הסכם זה.
העמותה  -המרכז לחי וך וספורט רמת השרון ו/או מי מטעמה.
המ הל  -מ הל מי שתקבע העמותה לצורך פיקוח על המפעיל.
תקופת פעילות/עו ת רחצה :התקופה שבין חודש מאי לחודש אוקטובר )כולל(.

.3

תקופת ההסכם
3.1

תקופת ההסכם היא לשתי תקופות פעילות )עו ות רחצה( כמפורט להלן:
3.1.1
3.1.2

תקופה ראשו ה -החל מחודש מאי  2019ועד לחודש אוקטובר ) 2019כולל(.
תקופה ש יה -החל מחודש מאי  2020ועד לחודש אוקטובר ) 2020כולל(.

)להלן -תקופת ההסכם/ההתקשרות(.

.4

.5

3.2

לעמותה שמורה זכות הברירה )אופציה( ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם לשלוש
תקופות פעילות וספת -אחת בכל פעם )להלן -התקופות ה וספות(.

3.3

בתום תקופת ההתקשרות או בתום התקופות ה וספות ,לפי ההקשר והע יין ,המפעיל ישיב לעמותה ,את כל
הציוד ,המסמכים ,המקרקעין וכל חומר אחר אשר הגיע לידיו מהעמותה במהלך מתן השירותים ו/או אשר
התקין במהלך ההתקשרות ,ללא תמורה ובמצב תקין .בגמר ההסכם מתחייב המפעיל לפ ות את שטח המז ון
מכל חפץ ו/או אדם מטעמו ולהשיבו לידי העמותה שהוא קי ,תקין ,צבוע ובמצב הטוב שבו קיבל את המז ון
לידיו .במידה ולא יעשה המפעיל כן ,יהיה רשאי העמותה לבצע את הפי וי במקום המפעיל ולחייבו בהוצאות
הפי וי .מבלי לגרוע מהאמור ,איחור בפי וי המז ון יחייב את המפעיל בתשלום של  ₪ 500לכל יום איחור
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה בהתאם להסכם זה או על פי כל דין.

יחסי הצדדים:
4.1

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות ,כי המפעיל הי ו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד ,לכל
ע יין וצורך ,יחסי עובד ומעביד בין העמותה לבין המפעיל ,לרבות אחריות בגין כל זק ו/או תאו ה שיגרמו לו
ואין המפעיל זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או והג לעובד ממעבידו ,מאת
העמותה.

4.2

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או והג ב וגע
להעסקת עובדים וכמו כן לשמור על כל חוקי העבודה.

4.3

במידה ותחויב העמותה בגין כל חוב הקשור לעובדיו ,ישפה המפעיל את העמותה בכל חוב שהוטל עליה מיד
עם דרישתה הראשו ה והמפעיל יישא על חשבו ו כל עלות/שכ"ט שתישא העמותה בגין חובות כאמור.

הצהרת והתחייבות המפעיל:
המפעיל מצהיר ומאשר בזאת:
5.1
5.2
5.3
5.4

כי בדק את שטח המועדון והמז ון ואת סביבתם.
כי ידוע לו כי ימים ושעות הפעלת המז ון ייקבעו על ידי העמותה.
כי יש בידו לבצע את ההסכם במומחיות ובמקצועיות.
כי עליו להציב ,על חשבו ו ,את כל הציוד ה דרש לצורך הפעלת המז ון.
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5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

5.16
5.17
5.18
5.19

כי יעסיק מספר עובדים מתאים לצורך מתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי ידוע לו כי העמותה רשאית
לדרוש ממ ו לבצע תגבור של כוח אדם לצורך מילוי משימות הקשורות להתחייבויותיו.
כי הי ו בעל היכולת הכספית והמיומ ות המקצועית לביצוע התחייבויותיו שוא הסכם זה והוא מתחייב
לבצען ברמה הגבוהה ביותר.
כי הוא מ הל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים והרישיו ות ה דרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיה
עפ"י ההסכם.
כי הצבת משאית האוכל ,הפעלתה וה מכר בה יהיו בהתאם להוראות כל דין.
כי אין לו כל עבר פלילי.
כי אין לו ו/או למי מעובדיו הרשעה בגין עבירות מין וזאת בהתאם לחוק למ יעת העסקה של עבריי י מין
במוסד המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001 -
כי יש לו את כל הציוד לצורך הפעלת המז ון ,בין היתר ,קופה רושמת ,וכל ציוד דרש אשר יהא תקין כל
תקופת החוזה שיאושר ע"י העמותה בכתב.
כי הוא יציג במקום בולט לוח מחירים שבו מפורטים המוצרים השו ים ומחירם כולל מחירון מוצרים
בסיסיים.
כי העמותה רשאית ,בכל עת ,לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כי המז ון/המפעיל ייבדק בכל בדיקה
שתראה ל כון ובכלל זה ,פיקוח על הממכר בתחום חוקי העזר העירו יים וכל דין ,בדיקות בריאות וכו'.
האמור לעיל לא יהא בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העמותה מכל צעד או סעד אחר.
כי הוא יהיה אחראי לכל זק שיגרם לו ו/או לרכושו ו/או למורשיו ו/או לעובדיו ו/או לרכושם וכן לכל זק
שיגרם על ידו ו/או מורשיו ו/או עובדיו ו/או עקב הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה לאדם ו/או לרכוש ו/או
לעמותה ו/או לרכושה מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים למתן רשות השימוש שוא הסכם זה ,בשימוש
במשאית האוכל בצריכת מוצרי המזון והשתייה המסופקים על ידו ובעבודה שתיעשה על ידו או ברשותו או
מטעמו.
המפעיל מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאין ברשות ה ית ת לו להפעיל מז ון על פי מכרז זה משום הרשאה לזכות
כלשהי במקרקעין ו/או במחוברים ו/או בתכולתם וכי אין במכרז זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק
המקרקעין ,התשכ"ט –  1969או כל חוק אחר.
המפעיל מתחייב להשתמש במקום ובציוד אך ורק למטרת יהול והפעלת המז ון ,בהתאם להוראות הסכם זה,
ולא לכל מטרה אחרת.
המפעיל מודע לכך כי אין ולא תהיה לו כל זכות ו/או רשות להתקין שילוט פרסום ו/או הכוו ה קבועים מסוג
כל שהוא ,במז ון ו/או מחוצה לו ,מבלי לקבל את אישור העמותה בכתב ומראש.
כי ידוע לו כי העמותה קבעה מחירון מקסימאלי למספר מוצרי בסיס ) ספח ד'  (1והוא מתחייב שלא למכור
את מצרי הבסיס במחיר גבוה מהמחיר המקסימאלי המפורט במחירון .מכירה במחיר גבוה יותר תהווה הפרה
יסודית של הוראות ההסכם על כל המשתמע מכך.

5.20
 5.21מוצרי המזון והשתייה
(1
(2

המפעיל מתחייב לדאוג למוצרים באיכות גבוהה.
להלן הת אים לממכר מזון בדוכן:
מכירת מוצרים לצריכה במקום  -משקאות חמים בכוסות ח"פ ,עוגות וכריכים
א.
ארוזים וממפעל בעל רישיון יצרן .המוצרים יוחזקו בת אים שיקבעו ע"י רישוי
עסקים בהתאם לתק ות בתי אוכל .ממתקים ארוזים אשר אי ם בתפזורת ממפעל
בעל רישיון יצרן ,סלטים ארוזים ,מרקים מוכ ים משקיות  -ללא בישול וחיתוך
במקום ,גלידה ומשקאות קלים סגורים ממפעל בעל רישיון יצרן.
ב.

(3
(4

אין להכין תבשילים ,להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי ,לרבות
דגים ,בשר ועוף.

המפעיל מתחייב שלא למכור מוצרים שאריזתם עשויה זכוכית לרבות בקבוקי זכוכית ,או
מוצרים שיש בצורת אריזתם כדי לגרום זק ידוע כלשהו.
המפעיל מתחייב להפעיל ו/או למכור מוצרי המזון ושתייה טריים ,ארוזים באריזתם המקורית
ובצורה הרמטית ו/או היגיי ית בהתאם לכל תקן ישראלי אשר קיים ובהתאם לה חיות משרד
הבריאות ו/או בהתאם לכל דין החל על מוצרי מזון כאמור.
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(5
(6
(7
(8

המפעיל מתחייב שלא למכור משקאות אלכוהוליים מכל סוג שהוא.
המפעיל מתחייב להמציא אישור וליווי מה דס מזון.
המפעיל מתחייב כי מחירי המוצרים השו ים שיימכרו על ידו )מעבר למוצרי הבסיס( ,יהיו
בכפוף לכל דין החל ו/או שיחול על מחירי מוצרים ו/או העלאתם .העמותה תהא רשאית לבקר
את מחירי המוצרים ה מכרים ולהורות למפעיל להפחיתם במקרה של הפקעת מחיר.
העמותה קבעה מחירון מקסימאלי מוצרי בסיס ) ספח ד'  (1המפעיל מתחייב שלא למכור את
מצרי הבסיס במחיר גבוה מהמחיר המקסימאלי המפורט במחירון .מכירה במחיר גבוה יותר
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על כל המשתמע מכך.

 5.21.1תחזוקה ,שי ויים ו יקיון
(1
(2
(3

המפעיל מתחייב לפ ות את משאית האוכל בתום כל יום פעילות ,ל קות את סביבתה ולהותיר
את שטח הצבתה ,קי.
המפעיל מתחייב במשך הפעילות ,לשמור על סביבת משאית האוכל קיה ,להציב
אשפתו ים/פחים בכמות מספקת ולרוק ם בתום הפעילות או בעת שהאשפה גולשת מהם.
לא ביצע המפעיל את העבודות הדרושות כאמור לעיל ,תהא העמותה רשאית לעשות זאת
בעצמה והמפעיל יהא חייב להחזיר לעמותה את ההוצאות שהוצאו על ידה בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה ,מיום שהעמותה הוציאה את ההוצאות ,ועד למועד התשלום בפועל ע"י
המפעיל.

 5.21.2רישוי ,היתרים וקיום הוראות הדין
(1
(2

(3
(4
(5
(6
(7

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוקים ו/או תק ות לרבות חוקי העזר
העירו יים ,לע יין הרשות והשימוש.
המפעיל מתחייב כי יקבל ויהיו ברשותו עם מתן זכות השימוש ,כל רישיון ו/או אישור ו/או
תעודה ו/או היתר הדרוש להצבה ,הפעלה וממכר ,לרבות רישיון עסק ו/או היתר טרם ביצוע
פעולה כלשהיא שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או
מועסקיו ו/או מי מטעמו ,וזאת בכפוף לכל דין.
המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות תק ות רישוי עסקים )ת אי תברואה אותים ברוכלות
מזון( ,התשל"ד 1973-ו/או כל דין ו/או חוקים ו/או תק ות לע יין היגיי ה ,תברואה וטיפול
במזון.
המפעיל מתחייב כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,להעסיק
רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
המפעיל מתחייב להימ ע מקיום מטרדים לדיירים בסביבת מתק י העמותה במשך תקופת
הרשות על פי הסכם זה.
המפעיל מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר,
לצורך מתן השירות שוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,או מי מטעמו וזאת
בכפוף לכל דין.
עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר על פי כל דין ,חייב המפעיל להעסיק
רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

 5.22ציוד לצורך הפעלת המז ון:
 5.22.1המפעיל מתחייב לספק את כל הציוד ה דרש לצורך הפעלת המז ון על חשבו ו ובאחריותו
הבלעדית.
 5.22.2כל הציוד שיסופק על ידי המפעיל ו/או ייעשה בו שימוש על ידו יעמוד בדרישות התק ים החוקים
והתק ות החלים עליו ו/או על הפעילות אותה הוא מיועד לשמש לרבות הוראות משרד הבריאות
ואיכות הסביבה.
 5.22.3התק ת הציוד לסוגיו ,תפעולו ,בדיקתו ותחזוקתו ,לרבות יקיו ו ,תהיה על פי ה דרש בתק ים,
בחוקים ובתק ות החלים עליו ו/או על הפעילות אותה הוא מיועד לשמש לרבות הוראות משרד
הבריאות ואיכות הסביבה.
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 5.22.4השימוש בציוד התק תו תפעולו ,בדיקתו ותחזוקתו ,לרבות יקיו ו יעשו על פי כללי הבטיחות
והגהות החלים עליו ו/או על הפעילות אותה הוא מיועד לשמש לרבות הוראות משרד הבריאות
ואיכות הסביבה.
 5.22.5בכל מקרה של תקלה ו/או שבר פיזי במז ון ,במתק י העזר שלו ובכל ה כלל בתחום המז ון המהווה
מפגע בטיחותי למשתמשים בשרותי המז ון ו/או לעובדים בו ו/או לעוברים בו או בסביבתו ,י קוט
המפעיל בכל פעולה המתחייבת להבטחת שלום הציבור ,יודיע על כך מיד לעמותה ויפעל מיידית
להסרת המפגע ולתיקון ה זק .במידה ולא יעשה כן ,העמותה חופשי לבצע את הפעולות ה דרשות,
לרבות התיקון ,ולחייב את הזוכה.
 5.22.6המפעיל יהיה אחראי לכך כי הקמת ו/או הפעלת המז ון ,על כל מכלוליו ומתק י העזר שלו וכן כל
המותקן בתחום המז ון יעשו תוך קיטת כל האמצעים ה דרשים להבטחת בטיחות העוסקים
במלאכה ,הציבור ושלמות רכוש הציבור והמב ה.
 5.22.7הזוכה יהיה אחראי כי המז ון וכל ה כלל בתחומה יעמדו בתק י הבטיחות באופן שיבטיח את
שלום העוברים ו/או המשתמשים באתר או בסביבתו.
 5.23הפעלת המז ון:
 5.23.1השירותים אותם מתחייב המפעיל לבצע הי ם שירותי הפעלת מז ון .המפעיל יפעיל מז ון שיכלול
הגשה ומכירה של מוצרי מזון ושתיה במב ה הממוקם בשטח המועדון.
 5.23.2המפעיל יפעיל את המז ון בשעות הפעילות שלהלן :ביום א' בין השעות  8:00עד  ,20:00בימים ב' –
ה' בין השעות  6:00עד  ,22:00ביום ו' בין השעות  6:00עד  18:00ובשבת בין השעות  8:00עד
.18:00
 5.23.3המפעיל יתאם את מחיר המוצרים ה מכרים במז ון עם העמותה וזאת מעבר למחירי מוצרי
הבסיס .העמותה תהיה רשאית להוראות על הפחתת מחירי מוצרים ,בהתאם לשיקול דעתה
ובגבול הסביר ,מבלי שייגרמו למפעיל הפסדים במכירת המוצר .למפעיל לא תהא כל טע ה בקשר
עם האמור בסעיף זה.
 5.23.4למפעיל זכות להפעיל את המז ון כמתואר לעיל בלבד בתקופת החוזה ובהתאם לת אים המפורטים
לעיל ,אולם לא עומדת לו זכות יתר להציב דוכ י מכירות במתחם מועדון הספורט.
 5.23.5על המפעיל חל איסור מוחלט למכור משקאות אלכוהוליים ומוצרי ספורט במז ון .למפעיל ידוע כי
הדבר יהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר תאפשר את ביטולו המיידי.
 5.23.6על המפעיל חל איסור מוחלט על מכירה ו/או הגשת מוצרים במז ון בכלי זכוכית לרבות בקבוקי
משקה.
5.24

יקיון המז ון וסביבתו:
 5.24.1המפעיל ישמור על יקיון מוחלט וברמה גבוהה של המז ון וסביבתו ושל כל ה מצא בה בכל עת.
 5.24.2כמו כן המפעיל מתחייב לבצע יקיון כללי של מתחם המז ון בכל יום עבודה .מודגש כי עבודות
ה יקיון מטעם המפעיל יעשו כל זמן הפעלת המז ון לרבות יקוי אבק ,ושטיפת הרצפה של שטח
המז ון מידי יום.
 5.24.3ביצוע עבודות ה יקיון לא יגרע מאחריותו המלאה של המפעיל ל יקיון ולתברואה והוא י קוט
פעולות וספות ככל שיידרש.

 5.25המפעיל מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין.
 5.26המפעיל מתחייב בזאת לתקן על חשבו ו כל זק ו/או פגיעה שייגרמו עקב ו/או בגין ו/או בקשר עם הפעלת
משאית האוכל.
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 5.27מוסכם בזאת מפורשות על ידי המפעיל כי ההוצאות ה דרשות ו/או הכרוכות במתן רשות השימוש על כל
הכרוך בכך תחול ה עליו בלבד.
 5.28אי קיום הוראות סעיף זה הי ו הפרה יסודית של הזיכיון ויהא בהם כדי לשלול את הזיכיון מאת המפעיל.

.6

העסקת עובדים:
 6.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי המפעיל הי ו ספק עצמאי וכי המפעיל בלבד יישא בכל התשלומים
וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ו והג לעובדיו ופועליו ,והעמותה לא תישא בכל תשלום או
הטבה כאמור.
 1.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל וב וסף לו ,המפעיל יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ו והג בקשר
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מי ימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים
המשתלמים ע"י המעביד ו יכוי כל התשלומים שמעביד חייב ב יכויים משכר עובדיו.
 1.2מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או והג ב וגע
להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מי ימום.

.7

פיקוח ותיאום
 7.1ב וסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לעמותה זכות לפקח על שירותי
המפעיל ולבדוק ,בכל עת ,את עמידתו בת אי המכרז.
 7.2מוסכם כי בכל ע יין ,קביעת המ הל או מי מטעמו תהיה סופית ומכרעת ,והמפעיל מתחייב לפעול על פיה.
 7.3המפעיל חייב לדווח לעמותה או למ הל על כל אירוע חריג ,במיוחד ב וגע לחבלות ,פגעי טבע ,הרס בידי אדם
פגיעות בציוד וכו' .הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו המפעיל .התרשלות
בדיווח תיחשב כגרימת זק ע"י המפעיל לעמותה וערכו ייקבע על ידי המ הל.

.8

תמורה
 8.1בגין כל תקופת פעילות/עו ת רחצה ישלם המפעיל לעמותה סך של__________ ) ₪בהתאם להצעתו במסגרת
המכרז( )להלן-התמורה(.
 8.2במעמד חתימת הסכם זה מתחייב המפעיל להפקיד בידי העמותה  6המחאות המשוכות ליום  1לחודש
מהחודשים יו י -אוגוסט  2020-2019בסך של_____________ ) ₪חלוקת התמורה ל ,(3-כל אחת ,וזאת
עבור תקופת ההתקשרות הראשו ה )קרי ,עבור  2עו ות רחצה( )להלן-דמי השימוש החודשיים(.
לצורך הדוגמה ,אם המציע הציע  ₪ 60,000עבור כל תקופת פעילות אזי במעמד חתימת החוזה הוא יעמיד
לרשות החברה  6המחאות בסך של  ₪ 20,000כל אחת וזאת בגין שתי תקופות פעילות.
 8.3ככל שההסכם יוארך ,בהודעה שתמסור העמותה למפעיל  90ימים טרם תום תקופת ההתקשרות ,יפקיד
המפעיל בידי העמותה  3המחאות מעותדות כאמור לעיל ,עבור ש ת הפעילות הבאה.
 8.4איחור של עד  7-ימים בתשלום דמי השימוש החודשיים לא יזכה את העמותה בכל סעד.
 8.5איחור של מעל  7ימים בתשלום דמי השימוש החודשיים או יחייב את המפעיל בתשלום של  500ש"ח עבור כל
יום איחור החל מהיום הראשון וזאת מבלי לגרוע מזכות העמותה לבטל את ההסכם.
 8.6המפעיל מתחייב בזאת לשלם בהתמדה ובמועד את כל המיסים ,התשלומים והיטלי החובה החלים ושיחולו
עליו במשך כל תקופת השימוש לרבות :חשמל ,גז ,יקיון ,מים טלפון ,אשפה ,רישוי ,מס עסקים ,אגרות,
היטלים ,תשלומי חובה ,מס עסקים ומס שלטים וכל מיסים ממשלתיים או עירו יים החלים או שיחולו על
המפעיל ואו שיהיו בגין שירותים שיי ת ו למפעיל ו/או בגי ו וכל מס או היטל אשר מטבעם חלים על מחזיק
ומפעיל של כס.
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 8.7אחת לחודש ,במועד שיתואם על ידי הצדדים ,תבוצע קריאת מו ה החשמל על ידי ציג העמותה ו ציג המפעיל.
המפעיל יישא בתשלומי החשמל מדי חודש בחודשו בתוך  7ימים מקבלת דרישת תשלום מצד העמותה.
 8.8למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי המפעיל לבדו ישא בכל האגרות ו/או ההיטלים ו/או התשלומים
שתשלומם דרש לצורך הוצאת הרישיו ות והאישורים שהי ו חייב בהחזקתם.
 8.9מובהר כי דמי השימוש שישולמו ,אי ם כוללים את אגרות רישוי או היתרים ו/או רשיו ות משרד הבריאות
ו/או משרד הכלכלה אוכל תשלום חובה אחר החל על ההצבה ו/או ההפעלה ו/או הממכר ואלו יחולו על
המפעיל בלבד.
 8.10למען הסר כל ספק מצהיר המפעיל כי ידוע לו שאין בתשלום דמי השימוש כדי לפטור אותו מתשלומי מיסים
כל שהם ולרבות מס הכ סה ,מע"מ או כל תשלום אחר עפ"י דין.
 8.11כל איחור בתשלום אחד מהתשלומים ה קובים בסעיף זה ,מק ה לעמותה את הזכות ,מבלי לפגוע בכל זכות
אחרת בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין  -לחלט את ערבות הביצוע כהגדרתה להלן.

.9

אחריות פיצוי ושיפוי:
מוסכם בזאת כי שם העמותה בגין סעיפי האחריות ,הביטוח והשיפוי ייקרא " :המרכז לחי וך
וספורט רמת השרון" ע" ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם
 9.1המפעיל יהיה אחראי כלפי העמותה לכל זק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו לעמותה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,לכל זק שיגרם למפעיל עצמו
ו/או לרכושו ו/או למורשיו ו/או לעובדיו ו/או לרכושם וכן לכל זק שיגרם על ידו ו/או מורשיו ו/או עובדיו ו/או
עקב הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה לאדם ו/או לרכוש ו/או לעמותה ו/או לרשות המקומית ו/או לרכושה
מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים למתן רשות השימוש שוא הסכם זה ,בשימוש בדוכן המזון בצריכת
מוצרי המזון והשתייה המסופקים על ידו ובעבודה שתיעשה ע"י המפעיל או ברשותו או מטעמו.
 9.2המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות את העמותה ,מייד עם דרישתן ראשו ה ,בגין כל זק ו/או אבדן ו/או
מחדל כאמור בפסקה  9.1לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של המפעיל שבחוזה זה ו/או הקשורה
ו/או ה ובעת מחוזה זה וביצועו ,ובכל מקרה בו העמותה תאלץ לשלם פיצויים ,ק סות וכל תשלום אחר ,בקשר
לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעמותה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיהן וזאת מייד עם
דרישתן ראשו ה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהעמותה עמדה בהן קשר לכל תביעה
כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה העמותה רשאית ל כות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע מהן
למפעיל בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הב קאית שהמפעיל מסר בידי העמותה לפי חוזה.
 9.3המפעיל מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר ה מצא בשרותו של
המפעיל כתוצאה מתאו ה או זק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות .המפעיל מתחייב לפצות ולשפות
את העמותה מיד עם דרישתה הראשו ה בכל סכום שיהא על העמותה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליהן בגין
תביעה ל זק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העמותה כתוצאה מתביעה כאמור.
 9.4העמותה לא תהיה אחראית לכל זק מכל מין וסוג שהוא )לרבות ל זקים תוצאה מג יבה ו/או העלמות(
שיגרמו לרכוש של המפעיל ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או רכושם.
 9.5כל סכום שיגיע לעמותה מאת המפעיל לעיל ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק ,מעת דרישתו על ידי
העמותה ועד מועד התשלום בפועל.
 9.6המפעיל מתחייב לבטח את דוכן המזון על תכולתו לרבות כל הציוד ומוצרי המזון והשתייה שימצאו ו/או
ימכרו על ידו בדוכן המזון בכל תקופת הרשות ,וזאת כדי שווים המלא כ גד זקים העשויים להיגרם לרכושו.
בכל מקרה של זק יהיה המפעיל חייב להשתמש בכספי הביטוח לתיקון הציוד.

.10

ביטוחים:
 10.1מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המפעיל ומי מטעמו )להלן" :המפעיל"( ו/או על פי דין או הסכם ,מתחייב
המפעיל להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז הפומבי ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט
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באישור הביטוח המצורף כ ספח ה 1-למסמכי המכרז הפומבי )להלן" :האישור"( ,וימציא לביקורת העמותה
את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע העמותה כשהוא אי ו מסויג.
 10.2המצאת האישור חתום על ידי מבטחי המפעיל ,לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח ,הי ה ת אי מוקדם
למתן אישור העמותה לפעול על פי ההסכם.
 10.3מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האישור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העמותה ומי מטעמן אי ן
מטילות על העמותה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח ,הפוליסות ,טיבם,
היקפם ,התאמתם ל שוא הביטוח ,תוקפם או העדרם.
 10.4על המפעיל להמציא לעמותה עם החתימה על הסכם זה פוליסות כדלקמן:
 10.4.1פוליסת חבות מעבידים עבור עובדיו ופועליו.
 10.4.2פוליסת ביטוח רכוש ,כדי שוויו המלא לכי ון של כל הציוד ה מצא ושימצא בשימושו של המפעיל
)לרבות עגלות הקפה( בכל תקופת הרשות בכל מקרה של זק ,יהיה חייב המפעיל להשתמש בכספי
הביטוח לתיקון הציוד.
 10.4.3פוליסת "אחריות המוצר" בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  500,000$שהכיסוי יכלול את החבות
ה ובעת מאספקת מוצרים מכל סוג שיסופק ו/או ייוצר ו/או מכר ע"י המפעיל.
 10.4.4פוליסת אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מ $ 1,000,000-לתובע ,לאירוע ולתקופת
הביטוח ,בגין כל עבירה ,עוולה ,זק או מפגע כלשהם אשר יגרמו למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו
ו/או לקו יו ו/או לצרכ יו ו/או לכל מי שישתמשו בשירותי דוכן המזון ו/או במוצרי המזון ו/או
השתיה שיסופקו על ידי המפעיל ו/או לכל צד שלישי מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים לרשות
השימוש על פי הסכם זה.
 10.4.5פוליסות אחריות המוצר וצד ג' יכללו את התוספות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שם המבוטח יהיה המפעיל ו/או "המרכז לחי וך וספורט רמת השרון" ע"ר ו/או
מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או הרשות המקומית.
סעיף אחריות צולבת.
סעיף פוליסה ראשו ית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המצוי ים בסעיף א' לעיל.
סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המצוי ים בסעיף א' לעיל למעט כלפי מי שגרם
ל זק בזדון.
סעיף הודעה מוקדמת  60יום לגבי צמצום הכיסוי הביטוחי או ביטול הפוליסות.
בכל מקרה תחשב העמותה כמצויין בסעיף א' לעיל ורכושם כצד ג'.
על כל שי וי בת אי הפוליסה ו/או ביטול הפוליסה תי תן הודעה בדואר רשום
מ כ"לית העמותה לפחות  60יום מראש.
פוליסות הביטוח ה דרשות על פי סעיף זה הי ן קודמות לכל הביטוחים אשר ערכו
ו/או יערכו ע"י העמותה ו/או מי מטעמה וחברת הביטוח מוותרת על זכותה לשתף
פוליסות ספציפיות אחרות המכסות את אותו סיכון.

 10.4.6על המפעיל להמציא לעמותה ,אחת לש ה וללא צורך בדרישת העמותה ,את אישור קיום ביטוחים
כשהוא תקף ואי ו מסויג.
 10.4.7עריכת הביטוחים כ דרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אי ה משחררת את המפעיל מחובותיו
ואחריותו עפ"י הסכם זה וכן מחובת תשלום כל זק ו/או פיצוי.
 10.4.8העתקי פוליסות הביטוח כשהם מאומתות ושהעמותה רשומה בהן כ ה ית ,ימסרו לעמותה במעמד
חתימת הסכם זה ותוקף הביטוחים יהיה למשך כל תקופת ההסכם.
 10.4.9המפעיל מתחייב לשלם את הפרמיות עפ"י אישור קיום ביטוחים פוליסות הביטוח שתוצא ה
לתקופות שלא תעל ה על  18חודשים.
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ערבות ביצוע
 11.1להבטחת קיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה ,המפעיל מתחייב להמציא לעמותה עם החתימה
על הסכם זה ערבות ב קאית אוטו ומית ,לפקודת העמותה ,בסך של  ,₪ 10,000כשהיא צמודה למדד
המחירים של הצרכן ,חתומה כדין ,ב וסח המצורף להסכם זה כ ספח ה'  2ערבות ב קאית לביצוע ההסכם
להלן -ערבות ביצוע(.
 11.2הערבות תעמוד בתוקפה לכל אורך תקופת ההסכם ככל והעמותה תחליט להאריך את תקופת ההסכם עם
אזי המפעיל מתחייב להמציא לעמותה ערבות ביצוע לתקופת ההארכה.
 11.3הערבות תהייה לפקודת העמותה ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,חתומה כדין ובלתי מות ת ו ית ות על פי
ת איה לחילוט בפ ייה חד צדדית של העמותה ,בכל תקופת תוקפו של ההסכם ,כל אימת שהמפעיל לא יעמוד
בהתחייבויותיו ע"פ ת אי המכרז הפומבי או ההסכם.
 11.4המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.
 11.5ככל שתקופת ההסכם תוארך יחולו הוראות סעיף זה בשי ויים המתחייבים.

.12

קיזוז
 12.1המפעיל לא רשאי לקזז כל סכום המגיע לעמותה ממ ו .קיזוז כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויק ה
לעמותה את הסכום לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר בהתאם להוראות ההסכם ועל פי כל
דין.

.13

הוראות כל דין
 13.1המפעיל מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירו יים.

.14

הפרת ההסכם ובטלותו
 14.1אי ביצוע הוראות הסכם זה או התרשלות בביצועו או ביצוע שלא לשביעות רצון העמותה ייחשב כהפרת
ההסכם והעמותה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר ש ת ה למפעיל הודעה על כך וביקשה ממ ו
לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להתקשר עם זכיין אחר
עד לגמר תקופת ההסכם ו/או לחלט את הערבות ש ית ה להבטחת ביצועו של ההסכם.
 14.2מבלי לפגוע וב וסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב המפעיל כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות
אחד מן האירועים הבאים:
א.

אם המפעיל ימכור מוצרים במחירים גבוהים ביגוד להוראות העמותה כאמור בהסכם זה.

ב.

המפעיל הפר את ההסכם הפרה יסודית.

ג.

אם המפעיל הפר הוראות הסכם זה )שאי ן יסודיות( יותר מ 3-פעמים.

ד.

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העמותה והעיקול לא יוסר תוך  20יום מיום החלתו.

ה.

אם המפעיל הוא אדם או שותפות ויי תן גדו או גד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת כסים.

ו.

אם המפעיל הוא תאגיד ויחלו גדו בפעולות לפירוק או כי וס כסים.

ז.

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד אמן ,מ הל עזבון או כל אדם הממו ה על כסי
המפעיל.

 14.3האמור לעיל אי ו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העמותה עקב ובגין ההפרה.
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.15

הסבת ההסכם ,המחאת זכות והעסקת קבל ים אחרים
 15.1המפעיל אי ו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי
הסכם זה ,כולן או חלקן ,או כל טובת ה אה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא אם קבל את
הסכמת העמותה לכך בכתב ומראש.
 15.2העברת  25%מהשליטה בספק ,בין אם ההעברה עשתה בבת אחת ובין אם עשתה בחלקים ,יראו אותה
כהעברה המ וגדת לסעיף  15.1לעיל.
 15.3המפעיל לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעמותה לפי חוזה זה לאחר ,אלא אם כן
קבל הסכמה של העמותה לכך ובכתב .העמותה תהא זכאית לסרב לכך מבלי ל מק את סירובה או להסכים
לכך בת אים שתמצא ל כון.
 15.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מוסכם ומוצהר כי אין המפעיל רשאי להעסיק ספק מש ה שלא בהסכמת
המ הל בכתב מראש .אין בהעסקת ספק מש ה כדי לגרוע מחובתו של המפעיל בכל האמור בהסכם זה.

.16

שי וי ההסכם
 16.1אין לש ות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ,ולא תשמע כל טע ה על שי וי בעל פה או מכללא.

.17

ויתור והימ עות מפעולה
 17.1כל ויתור ,הימ עות מפעולה במועדה או מחדל מצד העמותה ,לא ייחשבו כויתור העמותה על זכויותיה,
אלא אם כן ויתרה העמותה על כך בכתב ומראש.

.18

שו ות:
18.1

מוסכם בין הצדדים כי ת אי חוזה זה משקפים את המוסכם והמות ה בי יהם במלואו וכי ת אי המכרז
הפומבי ,הוראותיו ,מסמכיו ו ספחיו ,מהווים חלק בלתי פרד מהסכם זה.

18.2

העמותה לא תהייה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל
פה ,שאי ם כללים במסמכי המכרז הפומבי ובחוזה זה ואשר עשו ,אם עשו ,קודם לחתימתו ,להוציא
ההתחייבויות בהתאם לקול הקורא.

18.3

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

18.4

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למש הו לפי חוזה זה תי תן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת
המצוי ת במבוא לחוזה זה .הודעה ש שלחה בדואר רשום תחשב ש תקבלה  72שעות לאחר ש שלחה מבית
דואר בישראל .ואם מסרה ביד ,מעת מסירתה.

18.5

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל ע יין הקשור לחוזה זה ו/או ה ובע ממ ו תהא
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל  -אביב בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________
המפעיל
ע"י מורשי חתימה מטעם המפעיל

__________________________
המרכז לחי וך וספורט רמת-השרון
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ספח ה' 1
וסח הצהרה על קיום ביטוחים
לכבוד:
המרכז לחי וך וספורט רמת-השרון ו/או עיריית רמת השרון ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם
)להלן" :העמותה/העירייה"(

א ו הח"מ ____________________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפק ו עבור
__________________________ ח.פ) ________________ .להלן" :המפעיל"( פוליסות ביטוח רכוש ,צד שלישי,
חבות מעבידים ,וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והת אים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת להפעלת מז ון
במועדון ספורט שרו ית )להלן" :הזכיון"(.
ת אי הכיסוי לא יפחתו מת אי ביט הרלוו טיים למועד תחילת הביטוחים.
מהות הזכיון  :הפעלה של מז ון במועדון ספורט שרו ית.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של העמותה ו/או העמותה ,המפעיל ,קבל י המש ה של המפעיל וכל אלה הבאים
מכוחם ,מפ י אובדן ,זק ואחריות הקשורים ו/או ה ובעים מביצוע העבודות.
ביטוח רכוש.

.1

ועד לתאריך:

תקופת ביטוח  :החל מתאריך
מספר הפוליסה:
הפוליסה כפופה לת אים כדלקמן:
.1.1

הפוליסה תכלול כיסוי ל זקי טבע.

.1.2

הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לטובת העמותה .

.1.3

הפוליסה תכלול סעיף אבדן דמי שכירות עד לגובה הסכומים המתחייבים מחוזה ההתקשרות
של המפעיל עם העמותה.

.1.4

הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשו ית לכל פוליסה אחרת של העמותה .

.1.5

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד העמותה ,למעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.

.1.6

הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  60יום לגבי ביטולה או שי וי לרעה בת איה.
ביטוח צד שלישי.

.2

מספר הפוליסה:
ועד לתאריך:

תקופת ביטוח  :החל מתאריך

גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  $ 1,000,000 -לתובע ו  $ 1,000,000 -לתקופת הביטוח .
.2.1

הכיסוי יכלול חבות ה ובעת מהרעלת מזון או משקה.

.2.2

בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאין חובה על היזם לשלם בגי ו דמי ביטוח לאומי ייחשב כצד
שלישי.

.2.3

העמותה וכל הבאים מכוחם ,בחרים ועובדים ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
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.3

.2.4

הפוליסה מכסה ,בין היתר ,זקי פגיעה תאו תית באיכות הסביבה ו/או זיהום תאו תי ו/או
הרעלה במזון או במשקה ה מכר ע"י בעל הדוכן ,בין אם לצריכה מקומית ובין אם לצריכה שלא
ליד הדוכן.

.2.5

הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כ גד העמותה.

.2.6

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד העמותה ולמעט כלפי
מי שגרם ל זק בזדון.

ביטוח חבות מעבידים :מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבל י המש ה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  $ 1,500,000 -לתובע ולסך של  $ 5,000,000 -לאירוע אחד ולתקופת ביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

.4

.3.1

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק.

.3.2

הביטוח חל על כל עובד של המפעיל ,זכיין מש ה שלו ועובדיו של זכיין מש ה כאמור ,בין אם קיבל
שכר מהמפעיל ובין אם לאו.

.3.3

כל אדם שאי ו מופיע ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד ג' למעט עובדי חברות כ"א אותם
מעסיק המבוטח.

.3.4

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד העמותה .ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.

ביטוח חבות המוצר .מס' פוליסה___________________________________ :
_________
סיום:
תאריך
_________
תחילה:
תאריך
הביטוח מכסה אחריותו של המפעיל בגין זק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ,אשר גרם
על ידי או עקב צריכת מוצרי המפעיל ,בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא
יפחת מסך  1,000,000ש"ח .
 4.1התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אי ו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה ,ללא זיקה למועד תחילת
הביטוח או מועד חתימת ההסכם.
 4.2העמותה כלל בשם המבוטח כמבוטח וסף בכל ה וגע לאחריותו עקב מוצרי המפעיל ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
 4.3הביטוח ה ו קודם וראשו י לביטוחי העמותה ,וא ו מוותרים על זכות ו לשיתוף ביטוחיו בגין זק
המכוסה בביטוח זה.
 4.4במקרה שהביטוח בחברת ו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אי ה אי תשלום הפרמיות
ו/או סיון הו אה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך  12חודשים
וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברת ו ,וכל אירוע שאירע בתקופת
הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו מסרה הודעה
במהלך תקופת הביטוח ,ובת אי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.
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.5

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .5.1כל הכיסויים הביטוחיים רכשו ע"י המפעיל אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .5.2המבוטח בכל הביטוחים שערך המפעיל בהקשר להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי
רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את העמותה כמפורט ברישא למסמך זה ,המפקח )למעט
אחריותו המקצועית( ,קבל ים וקבל י מש ה של המפעיל.
 .5.3המרכז לחי וך וספורט רמת השרון ועיריית רמת השרון קבעו כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב'
לחוק חוזה הביטוח לגבי אבדן דמי השכירות בסעיף ) 1ביטוח רכוש( באישור זה וכן לצורך
סעיף  18בת אים הכלליים לפוליסה.
 .5.4במקרה של הארכת תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי ,ע"פ
הודעת המבוטח וגם או העמותה ,אלא אם כן ודיע לעמותה על כוו ת ו שלא לחדש את
הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ) 60שישים( יום לפ י כ יסת הביטול או אי החידוש לתוקף.
 .5.5הביטוחים שערך המפעיל כוללים ת אי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן שלח המבטח לעמותה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוו תו לעשות כן ,לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .5.6בכל הביטוחים שערך המפעיל בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה
– למעט תביעות המוגשות גד המפעיל לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר
התביעה מעוג ת ב זק ליסודות ,ב יי ים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למ ופים ,מעליות ,מכשירי
הרמה ,טעי ה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים
רעילים או מזיקים ,הרעלה במזון או במשקה ה מכר ע"י המפעיל ,מכשירים ס יטריים פגומים,
זיהום תאו תי מכל סוג ותאור ,קבל ים ,קבל י מש ה ועובדיהם ,עבודות וער כחוק ,או רכוש של
העמותה.
 .5.7כל הביטוחים שערך המפעיל בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לפעילות המפעיל ולמעט
כלפי מי שגרם ל זק בזדון.
 .5.8כל הביטוחים שערך המפעיל בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
העמותה מחמת אי מסירת הודעה על זק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה
ידוע לעמותה ,שלע יין זה מוגדר כמ כ"ל העמותה או גזבר/חשב העמותה או הממו ה על
הביטוחים אצל העמותה.
 .5.9כל הוראה בביטוחים שערך המפעיל בהקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטי ה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
כלפי העמותה .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעמותה הי ו
"ביטוח ראשו י" ,המזכה את העמותה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי ת איו ,מבלי
שמבטחי העמותה יחויבו להשתתף בכיסוי ה זק או החבות המכוסים בפוליסה ה ערכת לפי
החוזה.
 .5.10לא כלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
 .5.11חובות "המבוטח" ע"פ ת אי והת יות הפוליסה תחול ה על המפעיל בלבד לרבות החובה
לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
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 .5.12המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הי ו ת אי מוקדם
לקיום ההתקשרות בין המפעיל לעמותה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים העמותה לא
היתה מתקשרת עם המפעיל ,אף במחירים אחרים.
 .5.13הפוליסות כפופות לת אי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שו ו במפורש ע"פ אישור זה.

ולראייה בא ו על החתום:

_______________

_______________

_________

_______________

שם המבטח

שם החותם

תאריך

חתימה וחותמת
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ספח ה' 2
וסח ערבות ב קאית לביצוע החוזה
תאריך __________
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת-השרון
ג.א,. .

ה דון :כתב ערבות מס'__

על פי בקשת _______________ ח.פ) ________________ .להלן " :המפעיל"( א ו ערבים בזאת כלפיכם
בערבות אוטו ומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – ) ₪ 10,000עשרת אלפים  (₪וזאת בקשר ולהבטחת
מילוי ת אי החוזה ש חתם ביום ________ ובהתאם לדרישות מכרז פומבי מס'  01/2019להפעלה של מועדון
ספורט שרו ית ובהתאם לדרישות החוזה בין הצדדים.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום 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 צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום חתימת
ההסכם.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .............ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  .............לא תע ה.
לאחר יום  .............ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

ב ק _________________
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ספח ה'3
תק ות רישוי עסקים )ת אי תבאורה אותים לבית אוכל( ,התשמ"ג1983-
)מצ"ב ב פרד(
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