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 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 3/2019מ/מכרז פומבי מס' 
 

  חוף לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון
 בחוף נפטון בעיר אילת

 
בחירת לצורך קבלת הצעות ( מזמינה בזאת החברה – בע"מ )להלןלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית  .1

בחוף "נפטון" בעיר חוף נה קיים ולמתן זכיון להפעלת מזנון בלביצוע עבודות שיפוצים במזכיין 
 .אילת

 
פארק תעשיה במשרדי החברה,  ולרכוש אותהניתן לעיין בחוברת המכרז  :עיון ורכישת המכרז .2

וזאת  9:00בשעה   18.3.19 החל מתאריך ,16:00 –09:00בשעות , אילת 2"אילתם", מבנה אמת"ל 
באתר גם קודם רכישתה ניתן לעיין בחוברת המכרז  .יוחזרו()אשר לא ₪  2,500תמורת סך של 

 .www.eec.co.il בכתובת חברהה האינטרנט של
 

. ההשתתפות במשרדי החברה 10:00בשעה  26.3.19יתקיים ביום  (:חובה שאינו)מפגש מציעים  .3
המעוניינים ובמועד זה תאפשר החברה למשתתפים חובה אך מומלצת ינה אמפגש המציעים ב

 .נשוא המכרז לעשות כן לעיין בתיק הנכס
 

 מועדלא תתקבלנה הצעות לאחר . 0015:שעה ב 29.4.19יום בהינו  :האחרון להגשת הצעותמועד ה .4
 ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה.  את. זה

 
 ףבנוסח המצור (₪אלף  חמישים)₪  50,000בסך של על המציע לצרף ערבות בנקאית : ערבות הגשה .5

 למסמכי המכרז.
 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. .6
 

במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, האמור  .7
 יגבר האמור במסמכי המכרז.

 
 .08-6315353טלפון לבירורים:  .8

 
 
 
 
 
 

 , מנכ"לאבי כהן       
 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית   
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 לוח זמנים של המכרז
 
 

 הערות המועד הפעולה

מסמכי רכישת 
 המכרז

 
 18.3.19החל מיום 

 
  ₪  2,500סך של  תמורת

מפגש מציעים 
 חובה(שאינו )

 
 10:00בשעה  26.3.19 ביום

 
 משרדי החברהב

 
מועד אחרון 

 לשאלות הבהרה

 
 12:00בשעה  14.4.19 עד ליום

 
 WORDעל גבי קובץ 
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 
 15:00בשעה   29.4.19עד ליום 

במעטפה אטומה 
וחתומה עליה מס' 

 המכרז בלבד
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 תוכן חוברת המכרז
 

 נאי המכרז.ת  מסמך א'
     

 .ו, על נספחיטופס הצעת המציע מסמך ב'
 

 .הגשהנוסח ערבות   1-ב' נספח   
 .תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף 2-ב'נספח 
 .ותהעדר הרשעו שכר מינימום, העסקת עובדים זריםלפי חוק תצהיר  3-ב'נספח 
 תצהיר לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. 4-ב'נספח 
 + פירוט ניסיון מקצועי. סיון מקצועייתצהיר המציע לעניין נ 5-ב' נספח
  בדבר פרטי המציע. אישור עו"ד 6-ב'נספח 

 
 ., על נספחיוהמפעילבין החברה ובין  ההתקשרותנוסח הסכם   מסמך ג'

 
 ביטוחים.   נספח ג'

 .המפעיל עבודותאישור ביטוחי  (1נספח ג' )
 .של המפעיל הקבע אישור ביטוחי (2נספח ג' )
 הצהרת פטור מנזקים. (3נספח ג' )
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום. (4נספח ג' )

 ערבות ביצוע. 2-נספח ג'
 .למפעיל ורשימת מצאיהמזנון פרוטוקול מסירת מבנה  3-נספח ג'
 מסמכי המכרז )לא מצורפים(. 4-נספח ג'

 
 .ושטחי השירות הנלוויםהמבנה  תשריט מסמך ד'

 
בדבר תפעול, אחזקה, תחזוקה, ניקיון, בטיחות, איכות  ותנאים מיוחדיםהוראות  מסמך ה'

 .הסביבה, שעות הפעלה )פתיחה וסגירה( וכיו"ב
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 תנאי המכרז –מסמך א' 
 

 (,העירייה –)להלן אילת , עבור עיריית (חכ"או/או  החברה –בע"מ )להלן לאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
לציבור חוף מזנון להפעלת לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה וקבלת הצעות לבחירת זכיין מזמינה בזאת 

 (.המכרז –הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן , הרחב הממוקם בחוף "נפטון" בעיר
 

מ"ר המחולקים למטבח,  90-, בשטח של כמבנה המזנון החברה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי
במצבו כמו  יימסר לזוכה במכרז ,(המבנה –)להלן  עמדת מכירה, מחסן, חדר קירור ועמדת שטיפת כלים

וכי על הזוכה לבצע בחלק המבנה המיועד לשמש מזנון חוף עבודות  (AS-ISשהוא נכון ליום פרסום המכרז )
 שיפוצים מסיביות לצורך התאמתו לצרכיו. 

 
רז כי היא מקדמת, עבור העירייה, פרויקט רחב היקף אשר החברה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכ

מרכז מידע חדשני ומתקדם, פרויקט אשר במקום כולל את המבנה נשוא מכרז זה במסגרתו תקים החברה 
ובנייה של מתחם חדש תחתיו. החברה צופה כי תחילת ביצוע  הריסתו של המבנה נשוא המכרזאת יצריך 

 שנים. )חמש(  5עד )שלוש(  3הפרויקט הנ"ל תיעשה תוך 
 

על המציעים להביא ונוכח האמור, מובהר מפורשות כי התקשרות זו בין החברה ובין הזוכה תוגבל בהתאם 
כבר במסגרת הצעתם ולא תישמע לאחר הכרזה על הזוכה כל טענה בדבר אלה  ניםבחשבון שיקוליהם נתו

 יו"ב.וכ, הסתמכות, אובדן רווח אי ידיעה, חוסר כדאיות כלכלית
 

, ככל שיידרשו, ייעשו באחריותו ועל חשבונו במבנההתאמה וכיו"ב  ,שינוי, שיפור, תוספתכל עוד מובהר, כי 
עבודה כל לביצוע  , מראש ובכתב,וזאת רק לאחר קבלת הסכמתה של החברה הבלעדי של הזוכה במכרז

לרבות הנחיות מהנדס העיר , ובהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים מטעמהעל פי שיקול דעתה כאמור 
מבלי למעט מהאמור מובהר ומודגש מפורשות, כי . אילת ו/או מי מטעמו וכן יתר גורמי המקצוע בעירייה

הזוכה במכרז זה יצטרך לאשר מראש כל עבודה שבכוונתו לבצע במבנה וזאת באמצעות אישור תכניות 
 .החברהביצוע מול 

 
 כדי לחייב את החברה לאשר עבודה כאמור, במלואה או בחלקה.זו לעיל  האין בהורא

 
עוד מובהר ומודגש מפורשות כי חתימתה של חכ"א על ההסכם המצ"ב לחוברת מכרז זו מול הזוכה תהא 

וכן מובא בזה לידיעת משתתפי המכרז כי זכות הרשות אשר תוענק לזוכה  "יכפופה לקבלת אישור רמ
 .כוללת הזכות להגשת מזון ומשקאות לבאי חוף הרחצה אינהבמכרז 

 
 הוראות כלליות .1
 

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות  .1.1
 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם 

 
והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל בלבד כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה  .1.2

 הצעתו.הגשת שימוש אלא לצורך 
 
 מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.  .1.3
 
יפים אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סע .1.4

או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע  במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים
 מכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. בשאר חלקי מסמכי ה

 
לא תחול  ,ו/או כל היועצים ששימשו אותןו/או העירייה על החברה ו/או ועדת המכרזים  .1.5

אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי 
מידע שנמסר ו/או יימסר ו/או המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע ל

, לרבות בכל הנוגע במסגרת הליך המכרז ,בכתב ו/או בעל פה ,נגיש למציעיםו/או שיהיה שהיה 
 .לכל חומר ו/או מסמך הקיים בתיק הנכס
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השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  7-באו אחד ממנהליו  ,מודגש בזה כי אם המציע .1.6
בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת הצעתו במכרז, הגשת לקודם  ,הורשע בפליליםבמכרז, 

או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של  ,לתחום עיסוקו של המציע
לא יוכל ו של המציע, לתחום עיסוק עיםהנוג ,השנים שקדמו להגשת הצעות במכרז 7-ב המציע

)ארבעה עשר(  14 לחברהאלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב , מכרזבהמציע להגיש הצעה 
והחברה להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, האחרון ימים לפחות לפני המועד 

 את בקשתו. האישר
 

 להגיש הצעה במכרז.קבע אם לאשר למציע תאת פרטי העניין ונסיבותיו, והחברה תבחן 
להתקשרות , בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית החברהשקול ת הבהחלטת

מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות נשוא 
 רלוונטיות לעניין. הא לו להערכתההמיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שת

 
לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות  תהא רשאיהחברה ת

לאמת את פרטי ווהאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא 
 הודיע את עמדתהחברה ת הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש.

  להגשת ההצעות במכרז.האחרון המועד  פנילימים ( שבעה) 7-לא יאוחר מלמבקש 
 

במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה 
ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר 

לדחות את ההצעה, ואם כבר  תרשאיהחברה הא תפרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, 
לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם  – נתקבלה

 .נחתם
 

לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע  וכלתלא שהחברה מובהר בזאת כי ככל 
ות בעניין לאחר הגשת ההצעהחברה כריע תהמבוקש במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז 

וכל להגיש הצעה, אך בלא י שהמציעו/או בכל מועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך 
 עקב התנאי האמור. ושיהיה בכך כדי להוות אישור מראש לאי פסילת

 
ון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, שלמובהר בזה כי השימוש ב .1.7

ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה בלשון זו כדי להכשיר, הינו למען הזהירות בלבד 
בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה 

 על פי דין.
 

 נושא המכרז  .2
 

מקדמת בימים אלה תכנון מקיף לרצועת החוף אילת, הכולל גם , אילתעיריית חכ"א, עבור  .2.1
בנייה מחדש( של המבנה נשוא מכרז זה אשר עתיד לשמש לאחר תכנון מחדש )הריסה ו

שירותי מזון אשר ישלב, בין היתר, לתיירים הריסתו ובנייתו מחדש מרכז מידע מודרני 
    לרווחת הציבור, שירותים ציבוריים וכיו"ב.

 
ועד  בינייםמעוניינת בשלב , הפרויקט החדש, אשר הוסמכה על ידי העירייה לבצע את החברה .2.2

, לפעול לצורך בחירת זכיין, אשר ישפץ את של המבנה החדש להשלמת מלוא הליכי התכנון
ויפעילו לאחר מכן, הכל כאמור בהוראות חוף המיועדים לשמש כמזנון  הקיים חלקי המבנה

 . (הזוכה – )להלן מכרז זה
 

מבצעת בימים אלה, באחריותה ועל החברה מובא לידיעת המציעים כי נוסף על האמור, 
 שיפוץ ושדרוג של השירותים הצמודים למבנה נשוא המכרז.חשבונה, 

 
ובשטחי השירות במבנה את החזקה  לשלב ביניים זהלזוכה במסגרת המכרז, החברה תמסור  .2.3

שהוראות חוק הגנת בר רשות במעמד של  –למסמך ד' המצ"ב הכל בהתאם  –ו הצמודים ל
וזאת ביחס  בלבדמזנון חוף של  הניהול והפעלשיפוץ, הדייר ותקנותיו אינן חלות עליו, לצורך 

  .לחלקי המבנה אשר מסומנים בתשריט והמיועדים להפעלת מזנון
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ההוצאות הכרוכות בקבלת  כלתשלום אחראי להזוכה יהא במהלך תקופת ההפעלה,  –יודגש  .2.4
, המזנוןלצורך הפעלת  האישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(

בצורה למתן השירותים נשוא חוזה זה לציבור הרחב הנחוצות המטלות והפעולות לביצוע כל 
לרבות , כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעתו/או מוחלטת לכל דרישות העירייה 

פיקוח על הבניה בעיריית , רישוי עסקיםהמשרד להגנת הסביבה, דרישות משרד הבריאות, 
 . וכיו"ב אילת

 
 תנאי הסף .3
 

 :מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטברזכאי להגיש הצעה למכרז זה 
 

)לא  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל .3.1
 .(וכן לא תתאפשר הסבת חוזה ההתקשרות, כולו או חלקו תתאפשר הגשת הצעות במשותף

 
( עשר) 10תושב העיר אילת במהלך הינו  המציע או בעל השליטה במציע )במקרה של תאגיד( .3.2

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.האחרונות שנים ה
 

רף אישור תושבות מאת ובתנאי סף זה יצאו בעל השליטה במציע להוכחת עמידת המציע 
 עיריית אילת או תמצית רישום ממרשם האוכלוסין.

 
בחוף בית עסק להכנת, הגשת וצריכת מזון ומשקאות הפעלת ניהול וב מוכחלמציע ניסיון  .3.3

במכרז האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  (שנים 2) שנתייםהבמהלך  ציבורי
 .זה

 
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את כלל המסמכים הנדרשים כאמור 

 להלן. 5בנספח 
 

)עשר( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע לא  10במהלך  .3.4
זכה במכרז או בכל הליך תחרותי אחר של עיריית אילת ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או 

 .החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ להפעלת מזנון ברצועת החוף בעיר אילת
 

 להלן. 10.3המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  .3.5
 

בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת בדיקת התנאים הנ"ל תיערך 
 הצעתו.

 
 תקופת ההתקשרות .4
 

מיום שנים(  3)חודשים שלושים וששה( ) 36-תקופת ההתקשרות בין החברה ובין הזוכה תהא ל .4.1
תקופת  –חתימת חוזה ההתקשרות על ידי החברה )מסמך ג' לחוברת המכרז( )להלן 

 (.ההתקשרות
 

 הובהתאם לצרכי העיריי לחברה, ולה בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט .4.2
, להאריך את תקופת בשים לב לפרויקט אותו מקדמת החברה ברצועת החוף באילת

 –)שנים עשר( חודשים, כל אחת )להלן  12 עד תקופות נוספות, בנות( שתי) 2עד ההתקשרות ב
(, ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב תקופת האופציהאו  תקופת ההתקשרות המוארכת

 ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. 
 
חודשים, שלושה( ) 3מתוך תקופת ההתקשרות יהא הזוכה במכרז זכאי לתקופת "גרייס" בת  .4.3

וזו תימנה החל מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי החברה )מסמך ג' לחוברת המכרז()להלן 
החלק (. במהלכה של תקופת הגרייס יהא הזוכה במכרז פטור מתשלום תקופת הגרייס –

, אך יהיה חייב בתשלום תשלומים שוטפים החלים על השנתיים דמי השכירותהיחסי של 
 מיסי עירייה וכיו"ב.מים, מחזיק בנכס כגון, ארנונה, חשמל, 
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ומיד בסיומה תחל תקופת ומשום סיבה שהיא בשום מקרה  לא תוארךתקופת הגרייס  .4.4
 (.תקופת ההפעלה –ההפעלה )להלן 

 
המזנון הזוכה מתחייב לפתוח את מבלי למעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר מפורשות כי  .4.5

לקהל הרחב )לאחר קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לשם כך( 
מיום קבלת הודעת הזכיה מאת החברה, לכל ( קלנדריים) ימיםשים( יש)במילים:  60תוך 

 המאוחר. 
 
תהא  במהלך תקופת ההתקשרות המוארכתהוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל,  .4.6

החברה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות 
( יום מראש. בחרה החברה במהלך ושמוניםמאה ) 180מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 

לא תהא כל טענה ו/או  לזוכה –תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום 
תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה כאמור. 
 
ו כל הוראות הסכם למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחול .4.7

ההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת החברה בדבר הארכת 
, באופן מיידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, מציעתקופת ההתקשרות, מתחייב ה

וכן כל ( בתקופת ההפעלה 2( בתקופת העבודות ונספח ג' )1נספח ג' )אישורי קיום הביטוחים 
. יובהר, כי כתנאי להארכת תקופת ההתקשרות מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש

)שלושה( חודשים מתום תקופת  3ערבויות הזכיינים יוארכו ויעמדו בתוקף, בכל מקרה, עד 
 ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.

 
 חוברת המכרז .5
 

 לרכוש( אותה ניתן חוברת המכרז – )להלן זו פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרזכלל  .5.1
ניתן  . 18.3.19החל מיום  16:00 – 09:00ה' בין השעות: -בימים א' ,מהחברה, במשרדי החברה

, ללא קודם רכישתה ,או באתר האינטרנט שלה/ו לעיין בחוברת המכרז במשרדי החברה
 . תשלום

 
ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים  ל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברהכ .5.2

 המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. בלבד.
 
 ,ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפוןכאמור, חוברת המכרז רכישת בעת  .5.3

ושמו של איש הקשר מטעם המציע )חובה( הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו 
 . לצורך מכרז זה

 
 מפגש מציעים .6
 

 . 10:00 ה בשע 26.3.19  יוםיתקיים ב מפגש מציעים
 

 ., אילת2פארק תעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל במשרדי החברה,  מפגש:המקום 
 

 .אך מומלצת ינה חובהאבמפגש המציעים השתתפות ה
 .החברה למעוניינים בכך לעיין בתיק הנכס נשוא המכרזשימו לב, במועד מפגש המציעים תאפשר 

 
 הבהרות למסמכי המכרזשאלות ו .7
 

 Wordבעברית בלבד, באמצעות קובץ הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב,  .7.1
על המציע לוודא קבלת  .12:00בשעה  14.4.19מיום יאוחר לא ועד  limor@eec.co.ilבדוא"ל 

או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר,  08-6315353הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 
 לא תענינה. PDFשאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ 

 

mailto:limor@eec.co.il
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על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר  .7.2
 הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו.העמוד, מספר הסעיף ותוכן 

 
על המציע לציין במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות  .7.3

 ההבהרה.
 
נתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התשובות יתשובות לשאלות ההבהרה י .7.4

 96-יאוחר מ וזאת לא ולהם בלבדרוכשי חוברת המכרז, ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל 
לא השיבה החברה לשאלה ו/או  המועד האחרון להגשת הצעות. לפני)תשעים ושש( שעות 

 יראו בשאלה ו/או בפנייה כאמור כאילו נדחתה על ידי החברה. –פנייה 
 

 יהיה תוקף מחייב. על ידי החברה רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור 
 

 המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את 
 

 ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה המבנהבדיקת  .8
 

תשריטים, מסמכי המכרז, לרבות תכניות,  כלהגשת הצעתו, על המציע לבדוק את  לפני .8.1
או /, את התיאורים הטכניים ולמכרז זההתנאים הקשורים , מפרטים מיוחדים ויתר מפרטים

הגשת  לפני. על המציע לבחון בדיקות הקשורות ברשויות הרלבנטיותהמקצועיים, וכן לבצע 
עסקי ו/או כל נתון אחר למכלול  ,כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי הצעתו

ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים על פי המכרז,  יוהתחייבויות
. המציע עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין מזנון החוףלהפעלת לשיפוץ ווהדרישות הנוגעים 

יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות 
 הוראות הדין הרלוונטיות.

 
יע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או בהגשת הצעתו, מסכים המצ .8.2

  טעות ו/או אי התאמה.
 
כדאיות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את  .8.3

על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע,  ההתקשרות
. המציע נשוא המכרז לרבות את תיק הנכס, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז

כל טענה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מלהעלות יהיה מנוע 
ו/או להערכה שגויה של עלות עבודות השיפוץ  כלכליתבכל הנוגע לחוסר כדאיות , לרבות מכן

 .ו/או ההתאמה שעליו לבצע במבנה
 
וכן את חוף נפטון  מתחםאת  וואחריות ולבדוק על חשבונהמציע על , ובטרם הגשת הצעת .8.4

, את התכניות השונות, את התשתיות יהםתוסביב, ושטחי השירות הצמודיםהמזנון מבנה 
. וכיו"ב , אפשרויות ודרכי הגישהיהםתוובסביב הםקרקעיות( הקיימות ב-)העיליות והתת

 חוף נפטון למתחם מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, מכל מין וסוג, ביחס המציע 
 .המזנוןו/או ביחס למבנה 

 
הניתוחים הנדרשים לשם ובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים  .8.5

שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני,  וכמי תוהגשת הצע
ו/או הכרוך בו, במכרז זה וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור  , מסחרי, קולינרילוגיסטי-תפעולי

 במכרז. ובמישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות
 
  המציעהצעת  .9
 

 תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן: המציעהצעת 
 

סך דמי את בטופס הצעת המציע )מסמך ב' להלן( למלא במקומות המיועדים לכך על המציע  .9.1
אותם ישלם לחברה על פי הוראות מכרז זה )במהלך כל תקופת  השנתייםהשכירות 

 , כהגדרתה במסמכי המכרז(. למעט במהלכה של תקופת הגרייס ,ההתקשרות
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יצורף לכל תשלום  ,במידה ויחול על פי דין, מע"מ. מס ערך מוסףלא תכלול  המציעהצעת  .9.2
 אשר ישולם על ידי הזוכה במכרז לחברה.

 
 הידועיתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בשיעור עליית המדד  השכירותלדמי  .9.3

 כהגדרתו בהסכם.  מסמך ג', לעומת מדד הבסיס, –ביום ביצועו של כל תשלום על פי ההסכם 
 
כל וקיום המזנון של  המלא הפעלהביצוע מלא ומושלם וכן יכללו המציע הצעת בהמחירים  .9.4

עלות  –עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע 
, אגרות, )עירוניים וממשלתיים( כח אדם, מסיםביצוע עבודות שיפוץ והשמשת המבנה, 

ערבויות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, רישיונות, היתרים, 
חריות ועל חשבון המפעיל( )באשונים מכלל הגורמים המוסמכים, שמירה ואבטחה  אישורים

 .על ידי הזוכה במכרזהמזנון הפעלת וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם 
 

 וכיו"ב(שירותים ו/או סולר, דלק ו/או ציוד ו/או חומרי גלם ו/או  םחומרישל )עליות מחירים 
ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום  )למעט מע"מ( ו/או עליות בשיעור המיסים

)כלליים, מקצועיים, ו/או הפרשות סוציאליות ו/או תשלומים הקשורים בהעסקת עובדים 
הצעת וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את וכו'( זרים בני נוער, עובדים 

 . המציעכל ההוצאות הישירות והעקיפות של  את,בכלל זו המציע
 

 תואישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצע .10
 

 ע"י המציע בכל עמוד ועמוד יםחתומל ידי המציע כשהם עיצורפו  מסמכי המכרז: 'אמסמך  .10.1
כל מסמך ומפגש המציעים את פרוטוקול  המציעהמכרז יצרף  למסמכי. לכך המיועדבמקום 
 .כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו – אם ישלח – הבהרות שישלחו/או תשובות  שאלות

 
 ם על ידי המציע.מיוחתו יםלאמ ,המציע, על נספחיו הצעתטופס העתקים מ 2 :'מסמך ב .10.2
 

ת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת ית ובלתי מותנאוטונומיערבות בנקאית  :1-ב' נספח .10.3
 ים, צמודשקלים חדשים(אלף חמישים ) ₪ 50,000החברה, בסך של  ולטובתהמציע, על שמו 

 פברוארהמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש , לצרכן םמחיריהלמדד 
 .]או בסמוך לכך[ 2019מרץ  15ביום כפי שפורסם  2019

 
שנת  יולי לחודש  30 לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום 1 כנספח ףהמצור הערבות תהיה בנוסח

  (.הגשהערבות  – )להלן 2019
 

לחלט את  תרשאיתהא תשמש להבטחת מילוי התחייבויות המציע והחברה  ההגשהערבות 
 במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.  ההגשהערבות 

 
 1מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 

 .למכרז, הצעתו תיפסל על הסף
 

, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת עמידה בתנאי הסף בדבר המציעתצהיר : 2-ב' נספח .10.4
 .כדין

 
שכר מינימום והעדר הרשעה תשלום עובדים זרים, העסקת ין יתצהיר המציע לענ: 3-ב' נספח .10.5

 ., כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדיןפלילית
 

 .תצהיר לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים: 4-ב'נספח  .10.6
 

  .+ פירוט ניסיון מקצועי קודםסיון יתצהיר המציע לעניין נ: 5-ב' נספח .10.7
 

 בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.אישור בדבר פרטי המציע  :6-ב'נספח  .10.8
 

 , על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע.ההתקשרות הסכם: נוסח מסמך ג' .10.9
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 .חתום על ידי המציע – : תשריטמסמך ד' .10.10
 

 .חתומים על ידי המציע – הוראות מיוחדותהוראות ותנאים מיוחדים  :מסמך ה' .10.11
 

 :הבאיםבנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים 
 

עובדים זרים, כהגדרתם בחוק  –במתן השירותים  –אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק  .10.12
 - )להלן 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

שיונות בהתאם להוראות חוק י(, עותק נאמן למקור של כל האישורים והרחוק עובדים זרים
 עובדים זרים.

 
פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .10.13

 .1976 –וכו'( תשל"ו  חשבונותהול ני
 

 .אישור על היות המציע עוסק מורשה .10.14
 

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. .10.15
 

תמצית מידע ו למקור של תעודת התאגדות של המציעעותק נאמן  –במקרה של תאגיד  .10.16
 .החברותמעודכן מרשם 

 
 רכישת מסמכי המכרז. בדברקבלה  .10.17

 
 ביטוחים .11

 
 שיזכה במכרז המפעיללקיום ביטוחים על ידי החברה  לדרישות מופנית יםהמציע לב תשומת .11.1

 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הביטוחהוראות " ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "
 

' גבהתאם לתנאים המפורטים במסמך ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המפעיל .11.2
 (1ג' )בנספח " וביטוח על ידי המפעיל"  7סעיף , )להלן: "ההסכם"( "הסכם ההתקשרות"

אישור ( להסכם )להלן: "2ובנספח ג' ) "(עבודות המפעילאישור ביטוחי )להלן: " להסכם
 ."(המפעיל הקבע שלביטוח 

 
עם  בקשרהוראות הביטוח ו דרישותאת  הםלהביא לידיעת מבטחי יםמתחייב יםהמציע .11.3

במלואן  המכרזלפי מסמכי ההתקשרות  ואפיוןואת מהות  ,הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל
את כל הביטוחים הנדרשים  םהתחייבות לערוך עבור הםממבטחי ובזאת כי קיבל יםומצהיר
 .ולהלן לעיל כמפורט

 
 המכרז במסמכילעיל ולהלן  כאמור הנדרשים הביטוחים את לבצע יםמתחייב יםהמציע .11.4

קבלת ממועד )ארבעה עשר( ימים  14-מיאוחר  לאהחברה  בידי ולהפקיד ההתקשרות םוהסכ
ולפני מועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, , הודעת החברה בדבר זכייתם במכרז

 על כדין חתום כשהוא( המקורי םבנוסח)" עבודות המפעילביטוחי  אישור" (1ג' ) את נספח
 החברה המבטחת. ידי

 
 הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייבבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .11.5

פעילות הקבע בקשר עם לא יאוחר ממועד תחילת  החברהבידי  ולהפקיד המכרז במסמכי
)בנוסחו  הקבע של המפעילאישור ביטוחי  (2ג' ), את נספח ההסכם וכתנאי לתחילתה

 .המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת
 

 םוהצעת במידה כי יםהמציע יםמתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף .11.6
( ימים ארבעה עשר) 14בתוך  לה וימציא ,בכתבהחברה  לדרישת ובכפוף" זוכה"הצעה כ תוכרז

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים, קבלת דרישה כאמור םמיו
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בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  מובהר .11.7
הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות קבלת ל

' ג( ונספח 1' )גמובהר, כי שינויים ביחס לאישורי קיום הביטוחים )נספח  לדרישות הביטוח.
, ככל החברההבלעדי של  ה. לחילופין, לפי שיקול דעת(( עלולים לגרום לפסילת ההצעה2)

(( 2' )ג( ונספח 1) גשייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישורי קיום הביטוחים )נספח 
להתעלם מהם ו/או לבקש את תיקונם והנוסח המחייב הינו הנוסח  תהא רשאיהחברה ת

 .שצורף למסמכי המכרז וההסכם
 

)נספח  י אישור קיום הביטוחיםנספחאי המצאת במקרה של כי  למען הסר ספק מובהר בזה, .11.8
 )בנוסחם כדין על ידי מבטחי המציע מיםחתובמועדים הנדרשים, כשהם , ((2' )ג( ונספח 1' )ג

ו/או עבודות הביצוע ו/או המשך למנוע ממנו את מועד תחילת  החברה תהא רשאית המקורי(
 .כנדרש מיםחתו יםהאישוראיזה מבשל אי הצגת תחילת ו/או המשך פעילות המפעיל 

 
איזה אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 11.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.9

 11.8כאמור בסעיף , במועד הנדרש, ((2' )ג( ונספח 1' )ג)נספח  המפעילאישור ביטוחי  ינספחמ
ו/או לבטל את זכייתו של  ההסכםכמי שהפר את  במפעיללראות  תרשאי החברההא לעיל, ת
 .במכרז המפעיל

 
מי על ידי  וקיום הביטוחים יוגש ייובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור .11.10

, המציע של וחותמת בחתימה אלא, על ידי המבטח מים כדיןחתו הינםכשה יםהמציעמה
כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים  ההצהרו אישור המהווים

 הנדרשים. הביטוחיםוהכיסויים 
 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .12
 

 תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. ההצעה .12.1
 

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי  .12.2
אין להוסיף בהצעה  .ההצעהלפסילת  המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא

 הסתייגויות מסוג כלשהו.
 

. על המעטפה ירשם: וללא סימנים מזהים כלשהם אטומהיש למסור את ההצעה במעטפה  .12.3
 ".3/2019מ/פומבי מס' "מכרז 

 
אין לשלוח הצעה של החברה, במשרדי החברה.  המכרזיםיש להפקיד את ההצעה בתיבת  .12.4

. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר או בדוא"ל או בכל דרך אחרת בדואר
הצעות תהא באחריות גשת הוההאחרון להגשת הצעות ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד 

 המציעים בלבד.
 

לא תתקבלנה הצעות . בדיוק 0015:שעה ב 29.4.19 יוםבהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .12.5
ההצעות תוגשנה . המועד הקובע( ו/אוהמועד האחרון להגשת הצעות  –)להלן  זה מועדלאחר 

במסירה ידנית בלבד )לא תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי 
 ., אילת2פארק תעשיה "אילתם", מבנה אמת"ל החברה, 

 
על כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו  .12.6

 ידו.-המציע בלבד וישולמו על
 

 תוקף ההצעה  .13
 

האחרון להגשת מהמועד  יום( תשעים) 90כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 
. לפי דרישת החברה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות הצעות

 סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.
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 בחינת ההצעות .14
 

, בסיס ההצעה הכספית של המציעיםתעשה על  ה במכרזבחינת ההצעות ובחירת הזוכ .14.1
 כדלקמן:

 
)מובהר למען הסר ספק כי פירוט שלבי הבדיקה אשר יובא להלן מובא לנוחיות ולידיעת 

 .שלבי כמשמעו בדין(-המציעים במכרז בלבד וכי מכרז זה אינו מכרז דו
 

רק מציעים אשר הצעתם תימצא  .בתנאי הסף יםבחינת עמידת המציע – שלב א' .14.1.1
 .לשלב ב'עומדת בתנאי הסף תועבר הצעתם 

 
 נק'. 100  –ניקוד ההצעה  – שלב ב' .14.1.2

 
 ניקוד ההצעה ייעשה לפי הנוסחה שלהלן:

 
המשוקללים הגבוהים השנתיים  השכירותההצעה הכשרה הנוקבת בשיעור דמי 

( ..B, C, Dנק' ואילו יתר ההצעות הכשרות הבאות אחריה ) 100-ל(, תזכה Aביותר )
 ינוקדו באופן יחסי להצעה הגבוהה ביותר, לפי הנוסחה שלהלן:

 
100 X  [B, C, D … /  A] 

 
לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או אך לא חייבת החברה תהא רשאית  .14.2

. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, החברה תהיה רשאית מהוראות המכרזהמסמכים המתחייבים 
לדרוש מן המציע השלמת איזה מן  –לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה  –

 האישורים ו/או המסמכים האמורים.
 

י לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים החברה רשאית להזמין מציע כד .14.3
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי  ,לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור

להשלים מידע חסר ו/או  ,לאחר הגשת ההצעות ,שיקול דעתה, לדרוש מכל אחד מהמציעים
 המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו. 

 
מבלי למעט מהאמור לעיל, שומרת החברה מפורשות על זכותה לזמן את המציעים, כולם או  .14.4

ברצועת , המזנוןלהציג את עקרונות הפעלת וגורמי המקצוע מטעמה לראיון בפני חלקם, 
 ., הקונספט המוצע על ידי המציע וכיו"בהחוף בעיר אילת

 
בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, שהינה החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה  .14.5

או שלא צורפו דיה או שאין בה התייחסות מפורטת ( והוצעו)ככל לוחות הזמנים המוצעים בה 
לדעתה אופן הגשת אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם 

 ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 

החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר  .14.6
להפעיל את להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע 

י, ניסיונו המקצועי המוכח, יכולתו , חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטהמזנון
באיזה המציע סיון, ועמידת י, לרבות היקפו וטיבו של הנהמזנוןלהפעיל את ו/או כישוריו 

 מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 
 

במסגרת זו תהא החברה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך 
שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע 
ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים 

גיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות הנ"ל לבדיקת כל פרט או ל
להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או  ,לתת לה את מלוא המידעוהחברה בהתאם לסעיף זה 

 יישמרו ככל האפשר בסוד.יהיו חסויים על פי דין ופרטים שהובאו לידיעת החברה 
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לבדיקה, כאמור, החברה רשאית לזמן מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה וכאמצעי  .14.7
לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי,  ,את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת

. החברה , ככל שיוצא, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציעוכו' קבלני משנה, ציוד, רכש
לשביעות רצון תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת 

 החברה, תהווה תנאי לזכייתו במכרז.
 

את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכי  חברהה הלעצמ תשומר כן כמו .14.8
ההמלצה שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן 

 בע"פ.
 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .14.9
( רשאית החברה לנהוג באחת מן יגויותההסתי – הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן

 הדרכים הבאות:
 

 או לפסול את הצעת המציע; .14.9.1
 או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.9.2
 או לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.9.3
לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות  לדרוש מהמציע .14.9.4

 .ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה
 

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 

החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים  .14.10
והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע 

, אמינותו של המציעלהצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה ביוזמתה ובכלל זה, איכות 
ומידת שביעות הרצון ותו, המלצות אודות המציע סיונו המקצועי, מומחייהמציע, כישוריו, נ

 מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/או של העירייה. 
 

 ביטול ושינויים  .15
 

להכניס כל שינוי במסמכי המכרז ונספחיו עד למועד האחרון להגשת  החברה תהיה רשאית .15.1
אומדן ביחס ללבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות הצעות ו/או 

המוקדם ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה 
החברה תהיה  -בוטל המכרז כאמור לעיל לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. והכל אחרת 

ו עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/א
 .ועל פי דין מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 
שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או יהחברה לא ת .15.2

גרמו הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנ
 קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או ביטול המכרז.-עקב אי

 
, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, עירוניים ואח'( ,ממשלתיים)היטלים הכל  .15.3

 מס קניה( יכללו במחיר ההצעה.
 

 , חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשההודעה בדבר תוצאות המכרז .16
 

 (.יהיהודעת הזכ – )להלן ובהודעה בכתב שתשלח ל ודבר זכיית לזוכההחברה תודיע  .16.1
 

ההתקשרות מול החברה  םבמכרז לחתום על הסכ ת ההתקשרות, על הזוכהכתנאי להשתכללו .16.2
מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לחברה את ההסכם החתום בצרוף  מים( ישבעה) 7בתוך 

בנוסחם , (2( וג' )1נספחים ג') ביטוחיםהקיום  י, לרבות אישורוכל המסמכים הנדרשים על פי
אשר תופקד בידי ביצוע ת וכן ערבו ,על ידי המבטחתכדין  מיםחתו םכשההמקורי, כנדרש, 
 .(הביצועערבות  –)להלן  עתקופת ההתקשרות מול המציהחברה משך כל 
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ת של בנק ישראלי, שהוצאה יאוטונומית ובלתי מותנערבות בנקאית תהא  הביצועערבות  .16.3
מאה וחמישים )₪  150,000, בסך של אילתועיריית  המציע, על שמו ולטובת החברה לבקשת

 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית, לצרכן םמחיריהלמדד  ים, צמודשקלים חדשים(אלף 
 .]או בסמו לכך[ 2019מרץ  15ביום כפי שפורסם  2019 פברוארלסטטיסטיקה, בגין חודש 

 
 90לחוברת המכרז ובתוקף עד מסמך ג'  – להסכם ההתקשרות ףהערבות תהיה בנוסח המצור

בין החברה ו/או האופציה, לפי העניין, תום תקופת ההתקשרות  לאחר , לפחות,)תשעים( יום
 . המציעובין 

 
זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה אחר לא מילא  .16.4

 להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.  תהיה רשאיתזכייתו במכרז תבוטל והחברה 
 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט 
 לה.ערבות ההגשה בנסיבות א

 
ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על  .16.5

 ועל ידי ועדת המכרזים, יוכרז ו, ככל ויוכרזו/או שלישי . כשיר שניו/או שלישי כשיר שני
ו/או כשיר שני, במכרז  הבמכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכ יםכזוכ

 אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.בנסיבות העניין, 
 

ית הצעותיהם יהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחכפוף להוראות סעיף זה,  .16.6
 לן: , כפי שיפורט להתוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנהאליה תצור

 
תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים  – הזוכה במכרז .16.6.1

בנוסחם המקורי, , (2( וג' )1נספחים ג') ביטוחיםהקיום  יהדרושים, לרבות אישור
וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי  כדין על ידי חברת הביטוח מיםחתו םכשהכנדרש, 

 הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
 

ערבות ההגשה לאחר השלמת  הםל תושב – כשיר שלישיו/או  כשיר שני .16.6.2
 לכשיר שניתושב במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה  הזוכההתקשרות החברה עם 

ו/או עם  במכרז ההזוככלל ההתקשרות עם תבכל מקרה בו לא תש ו/או שלישי
רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אך זאת , כשיר שני

 םכשהבנוסחם המקורי, כנדרש, , (2( וג' )1נספחים ג') ביטוחיםהקיום  יאישור
, בהתאם לתנאי הסכם הביצועת וערבוכדין על ידי חברת הביטוח  מיםחתו

 .כשיר שני ו/או שלישי כאמורוכאמור בהודעה אשר תימסר לההתקשרות 
 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .17
 

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  .17.1
זכות עיון מותנית  להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים([. בהתאםהזוכה, כל זאת  ההצעה

 שישולם בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.₪  500בתשלום לחברה בסך של 
 

 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .17.2
רים במכרז, לאחר הכרזת (, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחהחלקים הסודיים

 :כדלקמןועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
 

 סמן אותם באופן ברור.יהמציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ו .17.2.1
 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .17.2.2
שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 
במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים 

ים סודיים לעיון כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלק
 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 
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סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם  .17.2.3
חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם 

שויתר בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי 
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.

 
, אשר שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים .17.2.4

 תפעל בעניין זה על פי דין.
 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על  .17.2.5
ל החלטתה בתוך פרק הזמן אשר כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג ע

 ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים  .17.2.6
הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של 

 המבקש.
 

 במכרז ההזוכ התחייבויות והצהרות .18
 

ה כאמור, יממועד מסירת הודעת הזכיימים ( שבעה) 7תוך מתחייב כי במכרז זה  ההזוכ .18.1
עם החברה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ום יחת

 םמאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי אישור חתום ותקףההסכם, לרבות 
כמפורט ביצוע וערבות בנוסחם המקורי, כנדרש. , (2( וג' )1נספחים ג') בנוסח המצורף להסכם

שנעשו לשינויים ועדכונים בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף 
 בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

 
מלחתום על ההסכם עם החברה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה  ההזוכנמנע  .18.2

כשיר שני, ככל מהאישורים דלעיל, תהא החברה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם 
או לחלט את /לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ואו והוכרז כשיר שני כאמור, 

 רת שתעמוד לחברה עפ"י כל דין.הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אח
                     

 בכבוד רב, 
  בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית    
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 טופס הצעת המציע –' במסמך 
 

 לכבוד
   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה

 1582ת.ד 
   אילת

 
       .,נ.ג.א
 

 3/2019מ/ 'מס פומבי מכרז – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 
מצהיר/ים בזאת כי לאחר ת.ז/ח.פ/ח.צ ___________ אני/ו הח"מ __________________  .1

התנאים ההוראות המיוחדות, שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, 
ולאחר שביקרתי/נו  , בין אם צורפו ובין אם לאו,בחוברת המכרזשוכן יתר המסמכים הספציפיים 

, ולאחר שנודעו לי/נו, וואת סביבותי וובדקתי/נו אותנשוא המכרז, המיועד לשמש מזנון חוף במבנה 
, כאמור ולהפעלתוהאפשרויות המזנון להפעלת בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים 
 . עתנו כדלקמןהצהנני/ו מציע/ים בזאת לרבות עלות ביצוע השיפוץ והשמשת המבנה הקיים 

 
קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו  .2

יעות ו/או דרישות את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תב
ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים  שתתבססנה על אי

מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות 
 והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 
 1י/נו כאמור בסעיפים ית על סמך בדיקותמוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זא .3

כל טענות של אי  דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על 2-ו
הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל  ידיעה וגם/או אי

 טענות כאלה.

 
בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו  שנתיים שכירותהמוצעת כדמי בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה  .4

וכי לא א/נציג שום תביעה  ו נשוא מכרז זהי/ניומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויות
או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם 

ידוע לנו כי דמי ההפעלה השנתיים יוצמדו למדד כאמור בהוראות החוזה המצ"ב  של מסמכי ההצעה. או
 לחוברת מכרז זו.

 
סיון הדרושים ישיונות, האישורים, כוח האדם והניאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .5

וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות לשיפוץ המבנה והתאמתו ולהפעלת מזנון חוף 
 והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

 
לעשות על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה תבוצע המזנון הפעלת אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי  .6

שיונות, ההיתרים יפי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרעל כן 
 והאישורים הנדרשים בדין.

 
בצע במבנה כרוכה בקבלת הובהר לנו מפורשות כי כל עבודה שאבצע/נאני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי  .7

תנאי לביצוע עבודות כאמור הינו הגשת תכניות לביצוע לאישור החברה וכי אישור מוקדם ובכתב מאת 
 החברה ו/או מי מטעמה.מוקדם של 

 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל  .8

 מציע אחר לאותו מכרז.

 
ימים ( שבעה) 7בתוך מולכם ים בזאת לחתום על החוזה /זאת תתקבל, אני/ו מתחייב תי/נואם הצע .9

 מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

 
הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים  .10

 במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
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יום ( תשעים) 90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .11
להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה  האחרון מהמועד

 נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת זוכה במכרז.

 
י/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממנ .12

סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה יבדבר כושרי/נו, נ
לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל  ,ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה

 ו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נ

 
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי החברה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או  .13

ובין להתקשרויות עבר עמי/נו בכל הקשור  סיון רעינלבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לחברה היה 
היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את 

בהתחייבויות.  תי/נוי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמיד, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותהתחייבויותיי/נו
אורה קשר כזה כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכ

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 
 חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

 
היו רשאים, אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, ת .14

מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי 
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים 

 גרם לכם עקב כך. יקבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים לה
 

 ם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.הטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ללמונחים ב .15
 

אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם  .16
כדלקמן:מציע בזה הצעתי הכספית לאו, 
 

 )לא כולל מע"מ( שנתיים הפעלהדמי  
 

₪ ___________ 
 

 במילים: _______________________
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 נספח ב'-1 - נוסח כתב ערבות הגשה
 

 
 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה
 1582ת.ד 

       אילת
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת המציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על
בתוספת הפרשי הצמדה  ,(שקלים חדשיםאלף חמישים ) ₪ 50,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן 3/2019מ/מס' פומבי למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז 
ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי ( המכרז – )להלןבחוף נפטון בעיר אילת חוף  זיכיון להפעלת מזנון

 .על ידי המציע המכרז
 

הצמדה מיד עם כום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי כל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן 

 .וכלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו 
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה 

 על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 סם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המתפרלצרכן  םמחיריהמדד  –" מדד"
 .]או בסמוך לכך[ 2019מרץ  15ביום שפורסם  2019 פברוארמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת 

 
 ועד בכלל. 2019לשנת  יולילחודש  30ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.
 

 
 

 
   בכבוד רב,

  
                      ___________________ 
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 בתנאי הסף התצהיר בדבר עמיד – 2-ב' נספח
 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 

 (.המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 
 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .1

 
)לא  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל .1.1

 .(וכן לא תתאפשר הסבת חוזה ההתקשרות, כולו או חלקו תתאפשר הגשת הצעות במשותף
 

)עשר(  10הינו תושב העיר אילת במהלך  המציע או בעל השליטה במציע )במקרה של תאגיד( .1.2
 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 
להכנת, הגשת וצריכת מזון ומשקאות בחוף למציע ניסיון מוכח בניהול והפעלת בית עסק  .1.3

 שנים( האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. 2ציבורי במהלך השנתיים )
 
)עשר( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע לא  10במהלך  .1.4

מקרקעי ישראל ו/או החברה זכה במכרז או בכל הליך תחרותי אחר של עיריית אילת ו/או רשות 
 לפיתוח חוף אילת בע"מ להפעלת מזנון ברצועת החוף בעיר אילת.

 
 .לתנאי המכרז 10.3המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  .1.5

 
 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .2

    _______________                                           
 חתימת המצהיר

 
 
 
 

 אישור
 

, עו"ד __________________, במשרדי יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני
_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי שברחוב 

ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 
 
         ___________________ 

,עו"ד____________                      
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 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית – 3-ב'נספח 
 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 
 
 ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

בחוף נפטון  לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון 3/2019מ/מס' פומבי מכרז בהמציע 
 .בעיר אילת

 
  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  לא הורשעהמציע

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)בשנה 
 

  ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע
 צעות במכרז.האחרון להגשת ההשנים שקדמו למועד ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 

 

  ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 
ני בהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי המציע 
ידוע למציע כי וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ראות חוק עבודת נוערובכלל זה הו העבודה

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 
 

  לא הורשע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  7-בהמציע ו/או מי ממנהליו
בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום 

. ידוע ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7) בשבעוזאת  עיסוקו של המציע
הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא  למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,

 תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 

  למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או
 . לעיל הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 
 ישום נגד המציע ו/או לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב א

 כמפורט להלן:לעיל נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 
_____________________________________________________________________  

 
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת 

 ט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.כתב אישום, כפי שפור
 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
                                __________________ 

 חתימת המצהיר               
      

 אישור
 

ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' הנני מאשר בזה כי 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

 חתם/מה עליה בפני.הצהרתו/ה זו ו
        ___________________ 

 "ד, עו_____________  
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 לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםתצהיר  – 4-ב'נספח 
 

 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות 
 

_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 (.המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  .1
לביצוע  3/2019מ/ (, חל עלי כנותן השירותים במכרז מס'החוק –והתקנות לפיו )להלן  2001 –

 .בחוף נפטון בעיר אילת עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון
 

לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש   הנני מצהיר בזאת כי ידוע .2
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה 
הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום 

 .ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק
 

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .3
 או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.

 
הנני מתחייב לפעול בדיוק אחר הנחיות החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור  .4

סיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה בגיר להתחייבותי זו וכי לא אע
 כאמור.

 
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר  .5

 לקיום התחייבויותיי על פי החוק. 
 
 
 

 :חתימת המציע
 

  
__ ___________ __  __________ __ ___________ _____________ 

              מורשה' זהות/עוסק סמ           חתימה/חותמת            תאריך                     שם                   
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 ניסיון מקצועיפרוט ותצהיר  – 5-ב'נספח 
 

 
 :הנחיות כלליות

 
 . בדבר ניסיון מקצועי מוכחשל המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ניסיון פרוט  יכלולשלהלן  התצהיר •

 
בתי עסק לממכר, הגשה וצריכה של מזון לניסיון המציע בהפעלת  בטבלה שלהלן יתייחס פרוטה •

לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו  3.2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ומשקאות 
 להוכחת אלה )אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות(: ותאסמכתא

 
o  ,סוגי שעות פתיחה, , ימי פתיחה)כגון היקף הפעילות סוג בית העסק, תקופת הפעילות

סועדים בחתכים מוצרים משלימים, מספר מוערך של תפריטים, 
 .שנתיים וכיו"ב(יומיים/חודשיים/

 

לפיכך, יש לפרט ו הינן דרישות סף מינימליותהמכרז לתנאי  3.2ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי •
 בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 
 

  :על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלןחובה 
 המלצות * 

 מקצועיפרופיל * 
 
 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ )להלן 

 .(המציע
 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 

                                       _________________ 
 חתימת המצהיר                     

 א י ש ו ר
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות להצהיר את האמת שאם לא כן 
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 
         ___________________ 

,עו"ד
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 המשך – 5-ב'נספח 
 

 בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים 
 

בעל שם  שם המקום מס'
 הנכס

תיאור המקום 
 וכתובתו

היקף פירוט אודות 
ימי )הפעילות 

פתיחה, שעות 
פתיחה, סוגי 

תפריטים, מוצרים 
משלימים, מספר 
מוערך של סועדים 

 וכו'(

תקופת 
 ההפעלה

שם איש 
קשר + טלפון 

 ישיר(

1    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

2    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

3    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום

4    
 
 
 
 

  תחילה 

 סיום
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 פרטי מציעעו"ד בדבר אישור  – 6-ב'נספח 
 
 
 

 
 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה
 1582ת.ד 

  אילת
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע אישורהנדון:                          
 
 

ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________, לבקשתו של ______________________ עורך דין אני הח"מ, 
 :כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –להלן )__ ____________

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 ____________________גב' / מר  _________________ ת.ז. 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו  .2
 הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציעבמסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז 

ורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה למכרז ועל המסמכים המצ
 שלו כאמור לעיל. 

 
 :להלן דוגמת החתימה .3
 

 

 
 
 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .4
 

 
  _________      __________________ 
 ר, חתימה וחותמת .שם, מ      תאריך        
 

, אישור עו"ד בדבר ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע
  וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות. בעלי מניות ובעלי שליטה במציע
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 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 
 

 התקשרותהסכם 
 
 
 
 
 

  חוף שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנוןלביצוע עבודות 
 בחוף נפטון בעיר אילת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 מרץ
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 הסכם התקשרות
 

 2019 תשנ _______ביום ___ לחודש  באילתשנערך ונחתם  
   

 
 אילתעיריית   בין

 בע"מלאילת )חכ"א( באמצעות החברה הכלכלית   
 , אילת1582ת.ד   
     (                                     "החברה")להלן:   

 מצד אחד 
 
 
 ת.ז./ח.פ._____________ _________________________________  ביןו

 כתובת: _____________________________  
 טל': ______________  
 פקס': _____________  
 _____________________________דוא"ל:   
    (                                             "המפעיל)להלן: "  

 מצד שני 
 
 

לנהל ולפקח על שיפוץ והפעלה זמנית של הסמיכה את החברה ( העירייה –)להלן  אילתועיריית   הואיל
 ;(המזנון –)להלן מזנון חוף המצוי בחוף נפטון בעיר 

 
 (; המכרז –)להלן  3/2019מ/ומכוח הסמכתה זו פרסמה החברה, עבור העירייה, מכרז פומבי מס'   והואיל

 
  כאמור לעיל;שיפוץ והפעלת המזנון לתו מכרז הצעהמסגרת הגיש ב מפעילוה  והואיל

 
מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים וכוח  מפעילוה והואיל

וקיום הפעלת המזנון לקהל הרחב , ביצוע עבודות השיפוץ וההתאמההאדם הדרושים לשם 
 התחייבויותיו כאמור בהסכם זה שלהלן;

 
 כזוכה במכרז; מפעילובישיבתה מיום _____ המליצה ועדת המכרזים של החברה להכריז על ה והואיל

 
כאמור, המזנון מעוניין לקבל על עצמו את הפעלת  מפעילוה מפעילוהחברה מעוניינת למסור ל והואיל

 כל זאת בכפוף ועל פי תנאי הסכם זה;
 

  . (החוזה –)להלן  מצעות חוזה זהוהצדדים מבקשים להסדר את מערכת היחסים ביניהם בא והואיל
 

 
 : אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
  והוראות שונות נספחים ,מבוא .1

 המבוא לחוזה זה ונכונות ההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ואין לייחס להן ערך פרשני. .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הנספחים לחוזה זה  .1.3

הוראות חוזה זה  –בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר  .1.4
 גוברות.

מונח שהוגדר במסמכי המכרז על נספחיו ולא הוגדר בחוזה זה, המשמעות שניתנה לו במסמכי  .1.5
 המכרז תחול לגביו גם בחוזה זה.
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 :נספחי החוזה .1.6

 ;הביטוח נספחי .1.6.1

 ( אישור ביטוחי עבודות המפעיל.1ג' )נספח  (א)

 ( אישור ביטוחי הקבע של המפעיל.2נספח ג' ) (ב)

 ( הצהרת המפעיל, פטור מנזקים.3נספח ג' ) (ג)

 ( תנאים מיוחדים לעבודות בחום.4נספח ג' ) (ד)

 ערבות ביצוע; .1.6.2

 למפעיל ורשימת מצאי; המזנוןפרוטוקול מסירת מבנה  .1.6.3

 .(בפועל לא מצורפיםכלולים אך מסמכי המכרז ) .1.6.4

במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר  .1.7
וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך. כל הוראה  להלןהעדיפויות בין ההוראות כמפורט 

 :עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו שלהלןבמסמך קודם ברשימה 

 מסמך ה' לחוברת המכרז; .1.7.1

 לחוברת המכרז;מסמך ג'  .1.7.2

 מסמך א' לחוברת המכרז. .1.7.3

מתחייב בזה להחזיק במשרדו עותק מלא, חתום ומעודכן של חוזה זה, על נספחיו, לשימוש  מפעילה
 הצדדים ו/או מי מטעמם.

 
 מהות החוזה  .2

להלן,  14מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  מפעילוה מפעילל תמוסר החברה .2.1
, כל זאת בלבד)ללא הגשה של מזון ומשקאות לבאי חוף הרחצה(  מזנון חוףלהפעיל ולנהל לשפץ, 

אשר תינתנה ו/או מי מטעמה ועל פי הנחיות החברה  , חוזה זהמכרזהבהתאם ועל פי הוראות 
 לו מעת לעת.

הרשאה להגשה של מזון ומשקאות זה אינה כוללת  חוזהעל פי תנאי  מפעילהניתנת ל הרשות .2.2
ים סגור פרטייםזכויות כלשהן להקים ו/או להפעיל ו/או לקיים אירועים לבאי חוף הרחצה, 

, החברהמוקדם של אלא באישור  , בין אם בגינם יגבה המפעיל תמורה בין אם לאו,לקהל הרחב
 זה.חוזה ובכפוף להוראות  מראש ובכתב

 בנייהזה אינה כוללת זכויות כלשהן לביצוע עבודות  חוזהעל פי תנאי  מפעילהזכות הניתנת ל .2.3
 ,תיקונים ו/או שינויים ו/או בנייה, מכל סוג שהםעבודות  ו/אוהמצריכות התר בניה על פי דין 

אלא בהתאם , החוףו/או בשטח למבנה המזנון ושלא נמסר למפעיל צמוד שסמוך ו/או בשטח 
ועל פי רשות מוקדמת בכתב אשר תינתן למפעיל על ידי החברה על פי  להוראות חוזה זה בלבד

  .הבלעדישיקול דעתה 

זה הינה  חוזהעל פי הוראות  מפעיללמען הספר הספק מובהר בזה מפורשות כי הזכות הניתנת ל .2.4
 בלבד.  מזנון חוףהפעלה וניהול כבר רשות לצורך 

חשבונו, לכל ההיתרים ו/או האישורים אחריותו ועל מתחייב להשיג ולדאוג, על  מפעילה .2.5
מכל רשות שהיא וכן רישיון רישיון עסק  לרבותעל פי דין, על ידו והמזנון הנדרשים לשם הפעלת 

כיבוי אש, משטרת ישראל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, ובכלל זאת אך לא רק, 
 וי עסקים וכיוצ"ב. חוק רישכל אישור נדרש על פי הוראות בהתאם לווכו' אילת עיריית 
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, באופן מזנון החוףלהפעיל את בתכלית האיסור  מפעילובהר, כי אסור למספק כל למען הסר 
 חוזהחלקי או מלא, מבלי שיש בידו את כלל האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי הוראות 

 .וכן כי אסור להגיש מזון ומשקאות לבאי החוף הציבורי זה

אי מילוי הוראה זו תביא לנקיטה מידית של אמצעים העומדים לרשות החברה על פי הסכם 
 ה מוקדמת.זה ו/או על פי דין וזאת ללא מתן כל התרא

 הצהרות החברה .3

 החברה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

המחזיקה כדין ף כך כי הינה קומתו אילתתאגיד עירוני בשליטתה המלאה של עיריית  הכי הינ .3.1
 –)להלן מ"ר )בקירוב( 1,021בגודל של  40008בגוש  102המקרקעין הידועים כמגרש מספר של 

ומכוח  24/10/1980הסכם חכירה שבין העירייה ובין רמ"י מיום וזאת מכוח  (המקרקעין
 .אילתהסמכתה על ידי עיריית 

חופשיות ונקיות מכל שעבוד, משכנתא, משכון, עיקול, טובת הנאה, חוב, במקרקעין  הכי זכויותי .3.2
 התחייבות או כל זכות צד שלישי אחרת.

זה, כי התקבלו כדין ההחלטות בהסכם להתקשר ולהתחייב כמפורט  כתומוסמ תא רשאייכי ה .3.3
וכי התקשרות זו נעשית  המוסמכים לביצוע ההתקשרות נשוא חוזה זה ההמתאימות במוסדותי

על דעתה ובידיעתה של עיריית אילת וזאת לתקופה זמנית בלבד עד להשלמת הליכי התכנון של 
 .פרויקט "מרכז מידע לתייר"

 מפעילויות ההצהרות והתחייב .4

 המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 חוזהולא ננקטה כנגדו כל פעולה, נכון ליום חתימתו על  (הוא התאגד כדין -)במקרה של תאגיד  .4.1
זה, שמטרתה או תוצאותיה האפשריות הן פירוק ו/או חיסול ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים 

 ו/או כל תוצאה דומה אחרת.

 .הם אמת –מכרז הכל הצהרותיו ומצגיו במסגרת תנאי  .4.2

או התחייבות, ו/או הסכם ו/לא חלים עליו כל איסור ו/או מגבלה ו/או מניעה, מכוח דין  .4.3
 ל פי הסכם זה.להתקשרותו עם החברה ע

הסכם זה מחייב אותו והוא אושר על פי נהליו הפנימיים וכן כי הוא בעל כל האישורים ו/או  .4.4
ו/או כי  זהחוזה כאמור במסמכי המזנון הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת 

תרים הינו מתחייב לדאוג, באחריותו ועל חשבונו, לכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההי
 .כאמור במסמכי חוזה זהעל פי דין ו/או הנדרשים 

הם בסמוך ל, מזנון החוףבמבנה  וגםבמקרקעין  וגםבחוף "נפטון" בעיר אילת הוא ביקר  .4.5
, יהם, מיקומם, שטחםצורתטבעם, , ם, טיבים הנ"להאתר יבדק ובחן את שטחו ,ובסביבותיהם

והוא  הםהייחודיים והמגבלות ב הםתנאי, להם , המבנים הנלוויםהםומ הםדרכי הגישה אלי
מתאים לצרכיו והוא חוף "נפטון" השוכן מבנה המזנון אשר יימסר לו כבר רשות, את מצא 

; כמו כן, בהתבסס , לרבות נסתרמוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, פגם או מום כלשהו
מזנון חוף לקהל הרחב  הוא מעריך, על סמך ניסיונו, כי הפעלת מפעילעל בדיקותיו אלה של ה

 . הוגנים וסבירים בנסיבות הענייןשישלם לחברה  דמי השכירותוכי ורווחית מעשית , אפשרית

, כפי שיהיו אילתהוא קרא, מכיר, מבין ומתחייב לפעול על פי הוראות חוקי העזר של העיר  .4.6
ת לשימוש אשר ייעשה על ידו והנוגע ותוככל שיש בחוקי העזר התקפים הורא ,בתוקף מעת לעת

 . וובסביבת במבנה המזנון
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ומתקניו, לרבות הציוד המצוי המזנון אשר יימסר לו כבר רשות מבנה חלקו של הוא מקבל את  .4.7
( WHERE-IS/AS-ISזה )במועד חתימתו על הסכם  ובמצבו ובמיקומבהם, לשימושו החלקי 

, מכל מין או סוג לא תבצע עבודות נוספות כלשהן ןמי מטעמהעירייה ו/או וכי החברה ו/או 
המזנון וזאת למעט עבודות שיפוץ ושדרוג השירותים הציבוריים אשר מבוצעות שהוא, במבנה 

 .בוצעו על ידי החברה /

תנאי לביצוע החברה וכי בקבלת אישור מוקדם ובכתב מאת מותנית במבנה שיבצע כל עבודה כי  .4.8
 החברה ו/או מי מטעמה.עבודות כאמור הינו הגשת תכניות לביצוע לאישור מוקדם של 

כי המכרז הוא מתחייב י במהלך תקופת ההפעלה כהגדרתה בהוראות חוזה זה ו/או מסמכי כ .4.9
וכי  1975-מכירת מוצרים תעשה על ידו בהתאם ובכפוף להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 מוצרים מפוקחים על פי דין לא יימכרו במחיר גבוה ממחירם המפוקח.

, (בהמשך לאמור מתחייב המפעיל כי מוצרים אחרים )קרי, מוצרים שאינם מוצרים בפיקוח
 ם לתעריפים המקובלים במזנוני חוף אחרים בעיר אילת.דומייימכרו במחירים 

 מול הגורמים העירוניים  מפעילעבודת ה .5

ו/או מי שימונה לכך על ידו, דרך  מנכ"ל החברהלעניין הסכם זה, מסמיכה בזאת החברה את  .5.1
כלל או לצורך עניין מסוים, להוציא אל הפועל בשמה ועבורה את כלל הסמכויות הניתנות לה 

 "(מפקח החברה" :יקרא מכרז )להלןהי הסכם זה ועל פי הוראות על פ

מבלי למעט מן האמור לעיל, רשאי מפקח החברה, מעת לעת, לבדוק את אופן ביצוע החוזה על  .5.2
ו/או  , לבחון את טיב השירותיםשל התחייבויותיו , להשגיח על ביצוע נכון ונאותמפעילידי ה

פועל על פי  מפעילוכן להעמיד לבחינה האם ה מפעילעל ידי הו/או הנמכרים הניתנים המוצרים 
 הסכם זה, מפרשו נכון וכך גם לגבי הוראות מפקח החברה ו/או מי מטעמו.

לבקר בכל עת במהלך אילת מתחייב בזאת לאפשר לנציגי החברה ו/או נציגי עיריית  מפעילה .5.3
ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל וכן לצורך לצורך וכן במבנים הנלווים  המזנוןבמבנה שימושו 

אמצעות הודעה וב כל מטרה אחרת אותה יראו לנכון, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי
 .לפחות ( שעות מראשארבע) 4מוקדמת שתינתן לו לצורך כך 

 ןמובהר מפורשות כי אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמ .5.4
 שהי.אחריות כל

 פגיעה בזכויות הקנייניות .6

בגין כל תביעה, דרישה, טענה, ו/או העירייה יפצה וישפה באופן מוחלט את החברה  מפעילה .6.1
, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מפגיעה בזכויות מוגנות הליך, נזק, הוצאה היטל, אגרה וכיוצ"ב

על ידו וזאת המזנון )פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב( במהלך הפעלת 
 .ו/או העירייה )שבעים ושתיים( שעות לאחר קבלת דרישה ראשונה בכתב מאת החברה 72תוך 

בלעדי לכל התשלומים שיגיעו, ככל שיהיו הינו האחראי ה מפעילמובהר בזה מפורשות כי ה .6.2
, מקומי כאלה, לאקו"ם ו/או לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות ו/או כל ארגון דומה אחר

ו/או תכניות טלוויזיה השמעת מוסיקה ו/או הקרנת סרטים בגין קיום אירועים /  או בינלאומי,
 על ידו.מכל מין וסוג שהוא, ו/או אירועי ספורט 

 מפעילהידי טוח על יב .7

 :  המפעיל עבודות ביטוחי .7.1

, מתחייב המפעיל לפני דיןהעל פי הסכם זה ו/או על פי  המפעיל מאחריות לגרוע מבלי 7.1.1
לפעילותו של המפעיל בקשר עם הסכם  המזנוןמועד תחילת ביצוע עבודות להתאמת 

 קבלנים, המפעיל בשם קבלניות עבודות ביטוח ולקיים לערוך המפעיל מתחייב, זה
ביטוח עבודות המפעיל  אישורנספח וזאת כמפורט ב העירייהו/או  חברהה משנה וקבלני

להסכם זה  ("1' )ג" כנספחהמצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 
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 ."(המפעיל עבודות ביטוח אישור)להלן: "

לא יאוחר  החברה, מתחייב המפעיל להמציא לידי החברהצורך בכל דרישה מצד  ללא 7.1.2
", המפעיל עבודות ביטוח אישור( "1' )גאת נספח  במזנוןממועד תחילת ביצוע עבודות 

. המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמצאת נספח מבטחי המפעילכשהוא חתום כדין על ידי 
לביצוע ", כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי המפעיל עבודות ביטוח אישור( "2' )ג

במזנון למנוע מהמפעיל ביצוע עבודות כלשהן  תזכאי יהיהת והחברה, במזנוןעבודות 
 .מהעבודות איזה ביצוע תחילת מועד לפני הומצא לא כאמור והאישור היה

 :  הקבע של המפעיל ביטוחי 7.2

של המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  והתחייבויותיומבלי לגרוע מאחריותו  7.2.1
או לפני מועד תחילת פעילותו /ו זה הסכם על החתימהמתחייב  המפעיל לפני מועד 

 על(, לערוך ולקיים מביניהםנשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם 
 ורטכמפ אחרת תקופה כלאו /ו זה הסכםפעילותו נשוא חשבונו במשך כל תקופת 

, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות המוצר חבות ביטוח לעניין זה בהסכם
)להלן: "ביטוחי המפעיל" או  בישראל לפעולמורשית כדין החברת ביטוח 

 :"הביטוחים"(

 ;מורחב אש (א)

 ;תוצאתי אובדן (ב)

 ;שלישי צד כלפי אחריות (ג)

 ;מעבידים חבות (ד)

 ;המוצר חבות (ה)

מועד תחילת פעילותו נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו,  לפניהמפעיל מתחייב,  7.2.2
להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף 

"( והמהווה חלק אישור ביטוחי הקבע של המפעיל)להלן: " (1נספח ג' )להסכם זה כ
 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )בנוסחו המקורי(.  ,בלתי נפרד ממנו

 לאאו /ובזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע  מוסכם (א)
 על פי הסכם זה, על נספחיו.  המפעילהתחייבויות מ תגרע

, ((1) 'נספח ג) מפעילכי המצאת אישורי ביטוחי ה מפעילה על בזה מוסכם (ב)
 המפעילהמצאת אישור ביטוחי  וללאזה  הסכםב יסודי תנאי הינה  ,כאמור

 הסכם נשוא השירותים ובמתן בפעילותו להתחיל המפעיל יוכל לא( (1) נספח ג')
 .זה

ביטוחי המפעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של המפעיל בגין ו/או כלפי  7.2.3
)ומבלי לגרוע קבלנים וקבלני משנה של המפעיל ו/או המועסקים על ידי המפעיל ובנוסף 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או חברה המהאמור( יורחבו ביטוחי המפעיל לשפות את 
יחידי בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של המפעיל )להלן: " עובדיהם
 "(.המבוטח

על המפעיל להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר  7.2.4
עם הסכם זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי 

קיימת לו לגרוע ממנו, את ביטוח חבות המוצר, על המפעיל להחזיק בתוקף כל עוד 
 דו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על י אחריות

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר המפעיל  7.2.5
הציוד, החומרים וכל רכוש אחר שהובא ויובא לצורך פעילותו  אתעם פעילותו לרבות 

המפעיל מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של המפעיל לרבות פוליסת אש  נשוא הסכם זה.
ופוליסת אובדן תוצאתי הנערכות על ידי  1סעיף ורחב הנערכת על ידי המפעיל על פי מ

( ייכללו סעיף מפורש (1נספח ג' )לנספח אישור ביטוחי המפעיל ) 2סעיף המפעיל על פי 
ו/או העירייה  החברהבדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי המפעיל כלפי 

בלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ו ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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ביטוח אובדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות לרבות הוצאות קבועות בגין אובדן או נזק  7.2.6
לעיל  7.2.5לעיל, עקב הסיכונים המפורטים בסעיף  7.2.5שנגרם לרכוש המפורט בסעיף 

( "אישור ביטוחי הקבע של המפעיל" )למעט 1פח ג' )"ביטוח אש מורחב" בנס 1ובסעיף 
)שישה( חודשים )לפחות(. הביטוח  6סיכוני פריצה( וזאת למשך תקופת שיפוי של 

כאמור יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי המפעיל 
דבר ובלבד שהאמור ב ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם החברהכלפי 

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 זה  7.2.6כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי כמפורט בסעיף  מוסכם
להלן יחול כאילו נערך הביטוח  7.2.17במלואו או בחלקו, אולם הפטור האמור בסעיף 

 במלואו.

לנספח  3סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי המפעיל על פי  7.2.7
ו/או העירייה ו/או  החברה( תורחב לשפות את (1נספח ג' )אישור ביטוחי המפעיל )
)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות  מנהליהם ו/או עובדיהם

מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של המפעיל ו/או 
 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור  4סעיף פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי המפעיל על פי  7.2.8
ו/או ו/או העירייה  החברה(  תורחב לשפות את (1נספח ג' )עריכת ביטוחי המפעיל )
היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית  מנהליהם ו/או עובדיהם

"( שייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים המועסקים מקרה ביטוחכלשהי )להלן: "
על ידי המפעיל בקשר עם הסכם זה, תוך כדי ועקב עבודתם, כי הינם נושאים בחובות 

עסקים על ידי המפעיל ו/או לעניין חבות המפעיל מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המו
 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור ביטוחי  5סעיף פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי המפעיל על פי  7.2.9
ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  החברהתורחב לשפות את  ((1)נספח ג' )המפעיל 
המפעיל ו/או מי מטעמו  בגינן אחראינזק אשר בגין כל פגיעה גופנית ו/או  עובדיהם

במסגרת מתן השירותים ו/או פעילותו בקשר עם הסכם זה )להלן: " המוצר"(. מוסכם 
ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  החברהבזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את 

בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח  עובדיהם
. בנוסף לאמור ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם החברהחבות המפעיל כלפי 

)שנים עשר(  12לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  היה ולדעת 7.2.10
 רשאי המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי:

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף  המפעילבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  (א)
ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  רההחבבדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת  עובדיהם
 זדון. באדם שגרם לנזק 

אחריות נוספים או משלימים שיערוך המפעיל, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב  בביטוחי (ב)
)להלן: "יחידי  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההלשפות את 
 צולבתלסעיף אחריות  בכפוףלמעשי ו/או מחדלי המפעיל  אחריותם בגיןהמבוטח"( 

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערכו כאילו הביטוחים את יראו פיו על

 הביטוח תנאיאו /ו האחריות גבולותאו /ו הביטוח סכומי כי בזאת מובהר ספק הסר למען 7.2.11
(, הינם (1) 'נספח ג) המפעיל ביטוחי עריכת ובאישור זה בהסכם האמור מן המתחייבים

דרישה מינימאלית המוטלת על המפעיל, ועל המפעיל לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או 
לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. 
המפעיל מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 גבולותאו /ו הביטוח לסכומי הקשור בכל מטעמם מיאו /וו/או העירייה  חברההכלפי 
 .ולהלן לעיל כאמור המינימאליים הביטוח תנאיאו /ו האחריות
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או לשנותם לרעה /וביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  7.2.12
 60הודעה בכתב בדואר רשום  חברהלו למפעיל כך על נמסרהבתקופת הביטוח, אלא אם 

כי לא יהיה תוקף  יתחייבו)שישים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי המפעיל 
 ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההאו שינוי לרעה שכאלו לגבי /וביטול ל

מסירת  ממועד)שישים( הימים  60ובטרם חלוף  לעילכאמור  בכתבהודעה  נמסרהאם לא 
 ודעה.הה

המפעיל על  ביטוחי מבין איזהכי  חברהול למפעילפעם שמבטחו של המפעיל יודיע  בכל 7.2.13
 מבוטל להיות עומד(( 1' )נספח ג)פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח המפעיל 

 הביטוח אותו את לערוך המפעיל מתחייב, לעיל 7.2.12משונה לרעה, כאמור בסעיף  או
אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה  חברהל ולהמציא מחדש

 של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  גרועל מבלי 7.2.14
משנה מטעם המפעיל,  קבלןהשירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי 

, םאו בקשר עמ בפעילותויועסקו על ידו  אשרשנה מתחייב המפעיל לדאוג כי קבלני המ
( 7.2 סעיף) זהלהסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו יערכו

יכללו את כל התנאים,  אלולעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  כמפורט
על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי המפעיל, כמפורט לעיל  והוויתוריםההרחבות 

(. המפעיל אחראי לוודא כי בידי (1' )ג נספח) המפעיל ביטוחי אישור בנספח לרבותולהלן, 
למפורט  בהתאםקבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות 

 .של המפעיל( הקבעוחי )אישור ביט (1) 'נספח גבהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

או /ו העירייהאו /ו חברההיישא באחריותו על פי דין כלפי  המפעיל כי, בזאת מובהר 7.2.15
 הניתניםהשירותים  ובמתן בפעילותו מחדל או מעשה בגין עובדיהםאו /ו מנהליהם

, מטעמו המשנה קבלןבקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי  חברהל
ו/או העירייה ו/או מנהליהם  חברההשיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את והמפעיל הוא 
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב  ו/או עובדיהם

השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו 
מהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבע של המפעיל 

 .לאו אם ובין(  (1' )נספח ג)

קודמים לכל ביטוח ו ראשונייםהמפעיל ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ביטוחי  7.2.16
או טענה /ועל כל דרישה  יםהמפעיל מוותר יוכי מבטחו/או העירייה  חברהההנערך על ידי 

  כאמורזכות  או/ו. לרבות כל טענה ו/או העירייה חברההבדבר שיתוף ביטוחי  תביעהאו /ו
"ביטוח כפל" כלפי  טענתכל  ולרבות 1981 –"א התשמח לחוק חוזה הביטו 59בסעיף 

 .יהןוכלפי מבטחוהעירייה  חברהה

לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  מבלי 7.2.17
בגין נזק לרכוש  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההו/או תביעה כנגד 

זכאי  מפעילבבעלותו של הקבלן ו/או המשמש אותו בפעילותו נשוא הסכם זה ואשר ה
 1ו הנזק התוצאתי שנערכו על ידו בכפוף לסעיפים הרכוש ו/א ילשיפוי בגינו, על פי ביטוח

ו/או העירייה  חברההלנספח אישור ביטוחי הקבע של המפעיל והוא פוטר בזאת את  2 –ו 
 העצמית ההשתתפות)לרבות בגין מכל אחריות לנזק כאמור  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור כי בזה מוסכם אולם. (הקבלן על המוטלת
 .בזדון הביטוח למקרה

 )ביטוח זה 7 בסעיףאת דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  לשלםמתחייב  המפעיל 7.2.18
 שיידרש אחר תשלום וכל, ((1) 'נספח גלרבות באישור ביטוחי המפעיל ) המפעיל( על ידי

, כלשונן ותפוליסה וראותלמלא ולקיים את כל הו במועד להן בקשר הביטוח חברת ידי על
לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות  ומבלי

ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותהביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליס
 כי המפעיל מתחייב, ממנו לגרוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף. זה הסכם עם בקשר פעילותו

 אחריותו על פי דין לכל פעילותמתקיימת המוצר יחזיק בתוקף כל עוד  ביטוח חבות את
 .ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו עלנעשתה  אשר



 
 

 

 _________________חתימת המציע:  
 61מתוך  34עמוד 

 

 

היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה  עם חברהלהמפעיל מתחייב להודיע  7.2.19
מעבידים. כן  חבותהמוצר, אחריות כלפי צד שלישי או  חבותלתביעה על פי ביטוח 

 את נוגד אינו שהדבר ככלו/או העירייה  חברההמתחייב המפעיל לשתף פעולה עם 
ה ו/או העיריי חברהה, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המפעיל אינטרס

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  חברההלהגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות  וחליטי
 .המפעיל ביטוחי פי על עובדיהם

גבולות האחריות המלאים ו הביטוח סכומיאחראי להשיב לקדמותם את  המפעיל 7.2.20
בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא  המפעילבמסגרת ביטוחי 

 .גבולות האחריותבאו /ו הביטוח מיבסכולהפחתת 

ו/או  חברההומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המפעיל יהיה אחראי לשפות את כן  כמו 7.2.21
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

פוליסות הביטוח מ איזואי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי 
 .ידו על המועסקים מהעובדים מיאו /ו מנהליוו/או  המפעילבתום לב על ידי  שלא

לב ו/או  בתום הרבפוליסות כי הפ ייקבעבנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור  7.2.22
, לרבות, אך המפעילת הביטוח על ידי ופוליסמ איזותנאי מלב של תנאי   בתוםאי קיום 

לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי המפעיל 
 חברההבזכויות  יפגעוו/או מי מטעמו, ולמעט אי תשלום דמי הביטוח ו/או מירמה, לא 

 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.  לקבלת ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

ממועד תום תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל לחזור  ימים)שבעה(  7 -יאוחר מ  לא 7.2.23
 הארכת בגין, לעיל 7.2.2 בסעיף כאמור(( 1' )נספח ג)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

 המפעיל ביטוחי אישור את ולהפקיד לחזור מתחייב המפעיל, פתנוס לתקופה תוקפם
מחויב בעריכת  הינו, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד ((1) 'נספח ג)

 הסכם זה על נספחיו.ב לאמורהביטוחים בהתאם 

 הכאמור, הינ(( 1' )נספח ג)" המפעיל ימצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח המפעיל 7.2.24
למנוע  תרשאי האת חברהוה פעילותו להמשךאו /ו לתחילת יםתנאי מתלה ומקד

כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא  פעילותו המשךאו /ו תחילת את המפעילמ
 .כנדרש המוסכםמועד ב

 איאו /ו בבדיקתםמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, המצאתם ו/או  7.2.25
ו/או  חברההו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על   חברהה ידי על, בדיקתם
ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  ןאו על מי מטעמ/והעירייה 

או מהתחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה /ואחריותו מ כלשהי בצורה לגרועאו /ו
ו/או העירייה ו/או על מי  חברהה על כלשהי אחריות להטיל כדי אוו/ או על פי כל דין/ו

 .םמהבאים מטעמ

המפעיל כאמור בסעיפים  יטוחיאו אי המצאת אישור ב המצאתמובהר כי  ספקהסר  למען 7.2.26
 עלפי הסכם זה,  -על  המפעילבמועד, לא תפגע בהתחייבויות  לעיל 7.2.23  -ו  7.2.2

 .נספחיו

( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי המפעיל תחייב לא)אך  תרשאי חברהה 7.2.27
כאמור לעיל והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם 

 המפעיל(. על ידי זה )ביטוח 7פי סעיף  עללהתחייבויותיו 

 הביחס לאישורי הביטוח וזכות חברההמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  המפעיל 7.2.28
 חברההכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםהביטוח ולהורות על  וריאישלבדוק את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור,  ןמי מטעמ עלאו /ו העירייהאו /ו
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 

 .דין כל פי עלאו /וזה  הסכםעל פי  המפעילעל 

כל סכום  לעכב תרשאי תהייה חברההומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  בנוסף 7.2.29
דת לזכות מוהעהמפעיל( מהתמורה  על ידי ביטוח)זה  7על פי תנאי סעיף  תזכאי הינולו 

 7, בכתב, מפעילעל כך ל הובתנאי שהודיע זה הסכם נשוא ההתקשרות עם בקשר המפעיל
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כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם  חברההכם בזה על )שבעה( ימים מראש. מוס
הסכום המעוכב בניכוי  למפעיל יושב, חברההויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

ו/או לעירייה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח,  חברהלהוצאות שנגרמו 
 כאמור.

 על חלה העצמית וההשתתפות הביטוח דמי לתשלום האחריות כי במפורש בזה מוסכם 7.2.30
 .ןו/או העירייה ו/או על מי מטעמ חברהה על לא מקרה ובכל, בלבד המפעיל

 כל אחר למלא המפעיל מתחייב, לעיל זה בהסכם מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 7.2.31
וכל הצווים,  ממלכתי בריאות ביטוח חוק, לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות

התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור 
לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בפעילותו נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה 

ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל  פן מקרי או זמני, יהיו בכל עתשיועסקו באו
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 הוראות של מכוחם לגרוע באה אינה לביטוח בקשר זה בסעיף הוראה כל כי, בזאת מובהר 7.2.32
 בסעיפים כאמור יגרמו באם לנזקים המפעיל של הבלעדית אחריותו בדבר ההסכם
 .הדין פי עלאו /ו זה בהסכם אחרים

המפעיל( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה  על ידי )ביטוח זה 7, כי הוראות סעיף ובהרמ 7.2.33
 הפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות ונזיקין .8

 מניעת מטרדים  .8.1

חוף עירוני ממוקם בליבו של מבנה המזנון מאשר כי ידוע לו כי מצהיר ו מפעילה .8.1.1
ומשכך, הוא מתחייב בתי מלון לרבות לעסקים נוספים, סמיכות צמידות וובציבורי 

תעשה על ידו, ככל הניתן, מבלי שתהיה בכך פגיעה בנוחות הציבור המזנון כי הפעלת 
)מטרדי יחיד ומטרדי ולשם כך, מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים למניעת מטרדים 

 על פי דין.רבים כאחד( ו

מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים  מפעילנוסף על האמור לעיל מודגש, כי ה .8.1.2
ו/או מטרדי לכלוך  ריח ו/או מטרדים מזהמים לרשותו להקטנת רעשים ו/או מטרדי

וכי כל פעולותיו נעשות על פי הוראות כל המזנון העלולים להיגרם במסגרת הפעלת 
 דין רלוונטי.

 נזקים לגוף ולרכוש  .8.2

בדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או או מפעילה .8.1.3
למי מטעמם ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות עובדיו, קבלני ו/או לעירייה ו/או לחברה 

משנה מטעמו, עובדיהם ו/או צד ג' כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות 
ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו ו/או אי ביצועו בשלמות 
ו/או מפאת אי קיום הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה ו/או הוראות החברה, בין 
אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, צינורות מים, צינורות 

קרקעיות, -קרקעיות ועל-כבלי חשמל, כבלי טלפון, מערכות תתצינורות גז, ביוב, 
ועליו יהא לתקן כל במבנה המזנון  מפעילימוש הציבוריות ו/או פרטיות, כתוצאה מש

מיד עם  ,או לשלם פיצויים בגינם ,נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או הוצאה כאמור
דרישתה הראשונה של החברה ולפצות ולשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל 

 תביעה ו/או דרישה בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.

, מתקניו, המזנוןלמבנה , בכל הנוגע מפעילייראו את ה –לעניין נטל הראיה וההוכחה  .8.1.4
מערכותיו, הציוד שבו וכו', כמי שהיתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם במהלך 

 השימוש שעשה בהם.

שאינה  מפעיללהלן כדי להקנות לכולי עלמא כל זכות כלפי ה 9אין באמור בסעיף  .8.1.5
 . מפורשות מוקנית לו על פי הוראות הסכם זה
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 הוראות מיוחדות –שיפוי  .9

לפצות ולשפות את החברה ו/או העירייה  מפעילמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מתחייב ה .9.1
ו/או מי מטעמן בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או על פי כל חוק אחר שיבוא 

 במקומה, אם יבוא, או על פי כל חוק אחר.

לשפות ולפצות את החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל סכום  מפעילכמו כן, מתחייב ה .9.2
מחמת נזקים כאמור לעיל, קודם ששילמה את הסכום הנ"ל בפועל. בכל מקרה  שתחויב לשלמו

בו החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ייאלצו לשלם פיצויים ו/או כל תשלום אחר בקשר לכל 
לשפות את החברה ו/או  מפעילנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, מתחייב ה

ת הפרשי הצמדה וריבית, לרבות שכ"ט עורכי דין, כל זאת העירייה בגין הוצאה כאמור בתוספ
התראה ו/או הודעה בדבר דרישה כאמור תוך זמן סביר  מפעילבכפוף לכך כי החברה נתנה ל

 ממועד קבלתה ונתנה לו את האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או הודעה כאמור.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה ו/או העירייה על פי דין 
 ו/או על פי הוראות הסכם זה.

 
להסכם זה(, כהגדרתה במסמכי המכרז,  2-ג')נספח  הביצועמצהיר ומסכים כי ערבות  מפעילה .9.3

בגין הנזקים על פי סעיף תשמש גם לפיצוי ו/או שיפוי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן 
 .זה

מובהר בזה מפורשות כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מתוקפן של  .9.4
 על פיו. מפעילהוראות סעיף זה ו/או מאחריותו של ה

 ערבות .10

, לגבי כל ערבות אשר תינתן על ידו, מפעילמבלי למעט מיתר הוראות מכרז זה, מתחייב ה .10.1
 ( ימיםעשרים ואחת) 21להאריכה ביוזמתו ועל חשבונו ולהמציא על כך אישור מהבנק, לפחות 

 לפני מועד פקיעתה. 

לא יעשה כן תהא החברה רשאית לפעול באופן מידי  מפעילמובהר בזאת מפורשות כי היה וה
 .או הארכתה בידה הלשם חילוט הערבות המצוי

, תהא רשאית החברה לגבות את סכום הערבות, כולה או חלקה, ולפעול הביצועבעניין ערבות  .10.2
להשלים מידית את סכום כל  מפעיללחלטה בפעם אחת או לשיעורין ובכל מקרה, מתחייב ה

 ערבות לסכומה המקורי.

יישא לבדו ובאופן בלעדי בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהוצאת, השלמת או  מפעילה .10.3
 .הערבותהארכת מועד 

לחברה הינן אוטונומיות,  מפעיללהסרת הספק יובהר, כי כל הערבויות אשר יינתנו על ידי ה .10.4
חילוט באמצעות פנייה חד צדדית, מבלי שהחברה תהא וניתנות ל, צמודות למדד בלתי מותנות

בדרישה  מפעילחייבת להוכיח כל נזק ו/או ליתן כל הנמקה ומבלי שתהא עליה החובה לפנות ל
 כלשהי לפני כן.

 מפעילעובדי ה .11

 

יעסיק כמות מספקת של אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי ניסיון מתאימים מתחייב כי  מפעילה .11.1
 על ידו. המזנון לשם הפעלת 

ברמת  ימנה מקרב עובדיו נציג מוסמך מפעיללעיל, ה 11.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .11.2
, אשר יהא אחראי על הקשר עם החברה לשם קבלה, מענה וטיפול בפניותיה בכל הקשור מנהל

 . המזנוןעם הפעלת 

כאמור בסעיף זה יהיה זמין לכל פנייה טלפונית, גם אם באמצעות מתן מענה קולי  מפעילנציג ה
( ארבעים וחמש) 45תוך למזנון דחופים הוא מתחייב להגיע, פיזית, חירום אוטומטי, ובמקרי 
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 מרגע הקריאה. דקות

כאמור בסעיף זה, על כל המשתמע  מפעיללמען הסר הספק יובהר, כי עלויות העסקת נציג ה
 .מפעילמכך, תחולנה באופן בלעדי על ה

 

מסוכנים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לצרוך סמים ו/או חומרים  מפעילחל איסור חמור על ה .11.3
 אסורים אחרים במהלך עבודתם.

, ח האדם הדרוש, את ההשגחה והפיקוח עליהםומתחייב לספק על חשבונו הוא את כ מפעילה .11.4
  .כל דבר אחר הכרוך בכךואמצעי התחבורה את ווההכשרה עבורם  צעי ההדרכהאת אמ

שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים תנאי עבודה, בהתאם על פי דין ישלם  מפעילה .11.5
ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף,  לקבוע על

 ר. עבור עבודה דומה באותו אזו

שהועסק על ידו מיסים לקרנות ביטוח  יועובדכל אחד ואחד ממתחייב לשלם בעד  מפעילה .11.6
 . לפחות ובהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקסוציאלי בשיעור 

 1968-מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח מפעילה .11.7
אישורים של המוסד לחברה, מעת לעת ו/או על פי דרישתה, להמציא ווהתקנות שהותקנו על פיו 

 לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

העובדים ורווחתם כדרוש  מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות מפעילה .11.8
בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על 

 .1954-העבודה, תשי"ד

, ואת הוראות 1953-מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג מפעילה .11.9
 הוראותיו של חוק זה.א' לחוק בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את 33-ו 33סעיפים 

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או  מפעילהעל חובות  להוסיףהנאמר בסעיף זה בא  .11.10
והחברה תהא רשאית  מפעילהכלפי האנשים המועסקים על ידי החברה אחריות כלשהם על 

  .לקבל לעיונה ולבחינתה, מיד עם דרישתה, כל אישור נדרש על פי דין ו/או על פי סעיף זה

 מזנון החוףמבנה  .12

וכן אותם חלקים אשר יימסרו לו כבר רשות במבנה המזנון את  מפעיללרשות התעמיד החברה  .12.1
בחוף , הממוקם לחוזה זה הכל כמפורט בתשריט המצ"ב ,את השטחים הנלווים הצמודים לו

 זה. חוזה, הכל על פי הוראות והפעלתשיפוצו והתאמתו לצרכיו ולצורך "נפטון" בעיר אילת 

כלל מבנה המזנון )אותם כל זכות לגבי  מפעיללעיל כדי להקנות ל 12.1 אין באמור בסעיף קטן .12.2
והרשות שבע חוף נפטון ו/או חלקים שלא יימסרו למפעיל( ו/או למבנה השירותים הצמודים 

לצורך זה בלבד, באופן זמני בלבד, כבר רשות ניתנת לו המזנון לצורך הפעלת  מפעילהניתנת ל
 .כל זכות נוספת ו/או אחרת, במפורש או במשתמע, ומבלי שיהא בה

מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה, או הארכתה, לפי העניין, מתחייב  .12.3
ידי ל םולהשיבמכל ציוד ו/או אדם הלווים  והשטחים המזנוןמבנה לפנות לאלתר את  מפעילה
, במצב תקין, נקי ומסודר למעט לידיו םכפי שקיבלאו למי שהחברה תורה לו לעשות כן, חברה ה

 . בלאי הנובע משימוש סביר

ידית בכל האמצעים העומדים לרשות החברה על פי אי מילוי הוראה זו תביא לנקיטה מ
 .וזאת ללא מתן כל התראה מוקדמת הסכם זה ו/או על פי דין

 

, על המתקנים המצויים / המזנוןבמבנה מתחייב לעשות שימוש זהיר, מושכל וסביר  מפעילה .12.4
במצב , בכל זמן, ו, במהלך כל תקופת ההתקשרות ולהחזיק)ככל שישנם כאלה( הכלולים בו
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מתחייב להימנע, ולמנוע מאחרים, מלגרום כל נזק ו/או  מפעיל. הומסודר נקי ,תקין, שמיש, טוב
ו/או המערכות הכלולות בו בסביבתו ו/או למבנים האחרים המזנון למבנה קלקול ו/או אובדן, 

מתחייב בזאת להודיע לחברה מיד וללא  מפעילו/או למתקנים המצויים בהם. הלחוף נפטון ו/או 
ור ולפעול לשם תיקונם ו/או הטיפול בהם בהתאם דיחוי על כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן כאמ

 להנחיות החברה ו/או מי מטעמה.

יתוקן על ידו ו ו/או בחלק מחלקי במזנוןמתחייב כי כל ליקוי שאינו מאפשר שימוש  מפעילה .12.5
בלבד מוסמכים, מיומנים וכשירים מורשים, באופן מידי, כל זאת על ידי ובאמצעות בעלי מקצוע 

לא תיקן המפעיל ליקוי כאמור, תהא החברה רשאית לבצע  החברה.להנחת דעתה של והכל 
( תקורה ולמפעיל יםאחוז העשר) 10%התיקון במקומו ולחייב את המפעיל בהוצאותיה בתוספת 

 לא תהא כל תביעה או טענה בשל כך.

מחייב קבלת אישור החברה מראש ובכתב טרם תחילת שבמבנה תיקון כאמור במערכת החשמל 
 עבודות התיקון.ביצוע 

או כל חלק ממנו או כל זכות הסכם זה ו/להסב לאחר  , בשום מקרה,רשאיאינו  מפעילה .12.6
או למסור בכל דרך אחרת לאחר ו/להעביר  ו/או וכן אין הוא רשאי להמחות ומזכויותיו על פי

 .מראש ובכתבהחברה אלא בהסכמת הסכם זה לפי החברה כלפי  התחייבותכל 

מטעמה אחר הקשור לעירייה ו/או החברה תהא רשאית להסב חוזה זה לעירייה ו/או לכל תאגיד 
 .וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת המפעיל לשם כך

אלא  ,, באופן זמני או קבועואו מקצת וכול, המזנוןהפעלת רשאי למסור לאחר את אינו  מפעילה .12.7
באופן בלעדי ועל  על ידי החברהאשר יקבעו לשם כך ובתנאים  מראש ובכתבהחברה בהסכמת 

אולם העסקת עובדים, בין אם שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם  ,פי שיקול דעתה
הפעלת משום מסירת  ,לכשעצמה ,, אין בהובין אם בכל דרך אחרת משתלם לפי שעות העבודה

 , לאחר. ו, או חלק ממנהמזנון

מאחריותו  מפעילהפוטרת את  ותינתן,, ככל אין הסכמה אמורהלהסרת הספק יובהר, כי  .12.8
ישא באחריות מלאה י וא, והכלפי החברה ו/או העירייה הסכם זהוהתחייבויותיו המלאים לפי 

 . של מפעיל משנה כאמורובלעדית לכל מעשה או מחדל 

חומרי גלם  ,ציוד, כליםהפסד וכו' של מתקנים,  ,אובדןגניבה, מצהיר כי בכל מקרה של  מפעילה .12.9
 וו/או בסביבותיבמזנון אשר הושארו  ,ו/או למי מטעמו מפעיל, השייכים לוכו'רים אח חומריםו

, הוא יישא באופן בלעדי באחריות לכך ובכל ו/או בכל מתקן אחר אשר יוחזק על ידי המפעיל
ו/או  ו/או העירייהאו דרישה בשל כך כלפי החברה הפסד הנובע מכך ולא תהיינה לו כל טענה ו/

 .מי מטעמם

בחוף הציבורי ו/או במבנה שמירה  נהלא תספקוהעירייה למען הסר ספק מובהר, כי החברה 
 וחובת שמירה תחול באופן בלעדי על המפעיל, באחריותו ועל חשבונו.המזנון 

מתחייב בזה שלא להרשות, להימנע מלעשות ו/או  מפעילמבלי למעט מיתר הוראות הסכם זה, ה .12.10
ללא הסכמת החברה בכתב , וו/או בשטחים הצמודים למזנון במבנה הו/או במזנון עצמו לאפשר 
 , את הפעולות הבאות:ומראש

ו/או בחוף ו/או במזנון הכנסת חפצים ו/או מתקנים אשר עלולים לסכן את המצויים  .12.1.1
 ;בהםלהפריע לפעילויות המתקיימות 

טיגון ו/או בישול ו/או צלייה וכיוצ"ב הגורמות לריח ו/או עשן חיצוניות של פעולות  .12.1.2
 ו/או אדים ו/או לכל מטרד אחר;

שטחי הוצאת ו/או החזקת אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או פסולת מכל סוג, למעט ב .12.1.3
העברת כל הנ"ל לאתרי איסוף ו/או אופן זמני ולשם שירות המוגדרים לצורך כך וב

 פסולת מורשים על פי דין;

דוכנים ו/או מתקני ממכר, ניידים או קבועים, לכל  ה חיצונית )מחוץ למזנון(בהצ .12.1.4
בהסכמה מטרה שהיא, לרבות הצגת סחורה, מכירתה, אחסונה וכיוצ"ב אלא 

בתנאים כאמור בהוראות מכרז מפורשת של החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם, 
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 ;ועל פי הוראות הדין הרלוונטיות זה

 לכך קיבל אם אלא, מבנה המזנון גבי על, שהוא וסוג מין מכל, ו/או פרסומות פרסום .12.1.5
 .ובכתב מראש החברה הסכמת את

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית והוא אינו בא להחליף ו/או לגרוע  .12.11
 מכרז.המכל הוראה אחרת על פי הסכם זה ו/או תנאי 

 מפעילעל ידי ההמזנון הפעלת  .13

הינו קבלת כל  מפעילעל ידי ההמזנון מובהר בזאת מפורשות כי תנאי מוקדם לתחילת הפעלת  .13.1
 אישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין. 

עוד מובהר מפורשות כי עיכוב בקבלת רישיון עסק ו/או היתר בניה ו/או כל היתר, רישיון, אישור  .13.2
)תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות ההתקשרות את תקופת  ,וכו' אחרים לא יאריכו

 כאמור בהוראות המכרז ו/או הסכם זה.המוארכת ו/או תקופת הגרייס ו/או תקופת ההפעלה( 

 מפעילכל האישורים הנדרשים כאמור לעיל, לא יהיה ה מפעילבכל מקרה בו לא יהיו בידי ה .13.3
 . ע מיתר התחייבויותיו על פי הסכם זהולא יהיה בכך כדי לגרוהמזנון רשאי להפעיל את 

מבלי שיש , ואו חלק ממנ ו, כולהמזנוןו/או ימשיך להפעיל את  מפעילבכל מקרה בו יפעיל ה .13.4
 ההפעלהבידיו את כל האישורים הנדרשים כאמור, תהא החברה רשאית למנוע ממנו המשך 

 וראות הסכם זה.וזאת מבלי למעט מיתר הסעדים העומדים לטובתה על פי דין ו/או על פי ה

שנים( מיום  3)שלושים וששה( חודשים ) 36-בין החברה ובין הזוכה תהא ל ההתקשרותתקופת  .13.5
תקופת  –חתימת חוזה ההתקשרות על ידי החברה )מסמך ג' לחוברת המכרז( )להלן 

 (.ההתקשרות

ובהתאם לצרכי העיריי  לחברה, ולה בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט .13.6
, להאריך את תקופת ההתקשרות ה ברצועת החוף באילתבשים לב לפרויקט אותו מקדמת החבר

תקופת  –)שנים עשר( חודשים, כל אחת )להלן  12 עד ( תקופות נוספות, בנותשתי) 2בעד 
(, ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב ומראש, לפני תקופת האופציהאו  ההתקשרות המוארכת

 תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. 

)שלושה( חודשים,  3מתוך תקופת ההתקשרות יהא הזוכה במכרז זכאי לתקופת "גרייס" בת  .13.7
()להלן וזו תימנה החל מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי החברה )מסמך ג' לחוברת המכרז

(. במהלכה של תקופת הגרייס יהא הזוכה במכרז פטור מתשלום החלק היחסי תקופת הגרייס –
השנתיים, אך יהיה חייב בתשלום תשלומים שוטפים החלים על מחזיק בנכס  דמי השכירותשל 

 כגון, ארנונה, חשמל, מים, מיסי עירייה וכיו"ב.

תקופת  –ל תקופת ההפעלה )להלן בשום מקרה ומיד בסיומה תח לא תוארךתקופת הגרייס  .13.8
 (.ההפעלה

מבלי למעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר מפורשות כי הזוכה מתחייב לפתוח את המזנון  .13.9
לקהל הרחב )לאחר קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לשם כך( תוך 

 מאת החברה, לכל המאוחר.ימים )ימי לוח( מיום קבלת הודעת הזכיה שישים( )במילים:  60

תהא החברה  במהלך תקופת ההתקשרות המוארכתהוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל,  .13.10
רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה 

)מאה ושמונים( יום מראש. בחרה החברה במהלך תקופת  180בכתב ומראש של לפחות 
לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או  –מוארכת להביא ההסכם לידי סיום ההתקשרות ה

 דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. 

יספק את כל המתקנים, הציוד, החומרים והאמצעים האחרים כנדרש לצורך הפעלת  מפעילה .13.11
 . וברמה גבוהה ביותר ביותרבצורה הטובה והיעילה המזנון 

מתקנים, ציוד וחומרים המיועדים לשימוש הקהל הרחב )כסאות, שולחנות, כסאות בר, 
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וכיו"ב( יוצגו על ידי המפעיל טרם הצבתם במזנון החוף ויאושרו מראש ובכתב  שמשיות וצלונים
 על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות הגורמים הרלוונטיים בעיריית אילת. 

 מהסוג המשובח ביותרמתחייב כי הציוד בו ייעשה שימוש יהיה  מפעילהעוד בעניין זה מודגש, כי 
וכן התואמת את שפת העיצוב והמיתוג של  דומים ואתריםוברמה גבוהה התואמת מתקנים 

 .רצועת החוף בעיר ובהתאם להנחיות עיריית אילת

מתחייב לערוך בדיקות בטיחות לכל המתקנים, הציוד והאביזרים הקיימים, המפעיל בנוסף, 
 , כמתחייב מהוראות כל דין.המזנוןוכן לאלה שיובאו על ידו לצורך הפעלת 

 

 התמורה .14

 .כנקוב בהצעת המחיר מטעמושנתיים  שכירותדמי ישלם לחברה  מפעילה .14.1

 ת התקשרותשנבגין כל  מראש מפעיללחברה על ידי הישולמו  השנתיים דמי השכירות .14.2
לחודש ינואר  1המחאות שמועד פירעונן  2אשר יבוצעו באמצעות  תשלומים שווים 2באמצעות 

אלא אם אישרה החברה תנאי תשלום אחרים, מראש , לחודש יוני בכל שנה קלנדרית 1-ו
 .ובכתב

יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה השנתיים  דמי השכירות .14.3
כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה הוא המדד הידוע  ,המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

  תשלום בפועל.ביצוע כל במועד הגשת ההצעות במכרז לעומת המדד הידוע ביום 

. הפרשי ההצמדה כאמור יחושבו בסיומה של כל שנת הפעלההשנתיים וכן  דמי השכירות
שנת / יתווספו לתשלום דמי ההפעלה עבור השנתיים והפרשי הצמדה  דמי השכירותהפרשים ב

שנות ההפעלה העוקבות במועד התשלום הראשון, אולם מובהר למען הסר כל ספק כי ירידה 
השנתיים מתחת לסך הכספי הנקוב על ידי המפעיל  דמי השכירותאת  לא תקטיןבשיעור המדד 

 בהצעתו במכרז.

זה בכל מקרה של פיגור בתשלום אותו חייב המפעיל לשלם על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם 
יתווספו לכל תשלום כאמור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים של חשכ"ל, כאשר ריבית פיגורים 

  תחושב מהיום בו היה על המפעיל לשלם ועד לתשלום בפועל. 

כאמור יישא המפעיל בכל התשלומים ו/או האגרות ו/או המיסים ו/או  דמי השכירותנוסף על  .14.4
 ו/או כמפעיל של עסקו על פי דין.במזנון ק ו/או הרישיונות החלים עליו כמחזיההיטלים 

מצהיר ומסכים כי התמורה כהגדרתה לעיל משקפת את התמורה הראויה עבור הפעלת  מפעילה .14.5
רכישת ביצוע עבודות, בגין  מפעילוכי לא תתקבל כל טענה בדבר קיזוז הוצאות ה על ידוהמזנון 

ו/או בגין כל הוצאה  במבנהואחזקת ציוד, אביזרים ומתקנים כלשהם ו/או בגין ביצוע השקעות 
 על ידו.המזנון אחרת המיועדת להפעלת 

 קיזוז ועיכבון .15

, ככל מפעילמוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנה ל .15.1
הוראה אחרת, כל סכום, קצוב או בלתי קצוב, כולל שמגיע, אם על פי הסכם זה ואם על פי כל 

 על פי הסכם זה או על פי כל הוראה אחרת. מפעילסכום עתידי, המגיע לה מה

בקשר להסכם זה תשמש, בין היתר, לכיסוי  מפעילעוד מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי ה .15.2
 סכומים כאמור.

 כל זכות קיזוז כלפי החברה. , בכל מקרה,לא תהא מפעילל .15.3

מוסכם על הצדדים כי הם ישיבו, כל אחד למשנהו, כל סכום שנתקבל אצל רעהו בטעות, בין  .15.4
 טעות שבדין ובין טעות שבעובדה.

 מוותר עם חתימתו על הסכם זה על כל זכות המוקנית לו, ככל שקיימת כזו, לעיכבון. מפעילה .15.5
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 המזנוןבמבנה נוספות עבודות  .16

  .אך ורק בכפוף לאישור, מראש ובכתב, של החברהתבוצענה עבודות נשוא סעיף זה ה

 

 ןלא יבצע, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וכ מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה מפעילה .16.1
כל עבודה ו/או שינוי יזום אלא בכפוף ו/או בכל הצמוד לו  המזנוןבמבנה לא יתיר לאחר לבצע 

 לכך מראש ובכתב. החברה לקבלת אישור 
 

 מפעיליכלול גם הנחיותיה לעניין לוחות הזמנים לשם סיום העבודות על ידי ההחברה אישור  .16.2
מתחייב  מפעילהו לקבל כל היתר אחר הנדרש על פי דין מפעילוהכל מבלי למעט מחובתו של ה

 .החברהכי יבצע את העבודות במסגרת לוחות הזמנים אשר יימסרו לו על ידי 
 
 העבודיישא באחריות בלעדית ומלאה לביצוע כל  מפעיל, העבודות כאמור חברהאישרה ה .16.3

ו/או למי  מפעיללא תהא אחראית לכל נזק או הפסד או הוצאה אשר ייגרמו ל חברהוהכאמור 
 מבוקש.עבודות כלאשר  חברהמטעמו בגין החלטת ה

 
 חברהוהוא מתחייב לדווח לו/או נציגיה  חברהעבודות מול ההיהא אחראי לתיאום  מפעילה .16.4

תהא רשאית לפקח על  חברהההנוספות, כאשר עבודות הו/או למי מטעמה על קצב התקדמות 
ו/או מי מטעמה  חברהמתחייב למלא אחר כל הוראות ה מפעילוה מפעילעבודות על ידי ההביצוע 

מובהר בזה כי פיקוח החברה כאמור בהוראות סעיף זה הינו פיקוח  עבודות.הבעניין ביצוען של 
ן בזכות לא פיקוח עליון(, על כל המשתמע מכך ואי –ובמפורש מינהלי ולא פיקוח הנדסי )

הפיקוח המוקנית לחברה כאמור בהוראות סעיף זה כדי להטיל אחריות ו/או מחוייבות כלשהי 
 כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

 
עבודות  מפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי בכל מקרה בו יבוצעו על ידי ה .16.5

 מבנהוהשבת  ההתקשרותרשאית לדרוש את הסרתם עם תום תקופת  חברהתהא הנוספות, 
למצב הפיזי שהיה ערב חתימתו של הסכם זה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה  המזנון

 מפעילול חברהלקניין ה הנוספות העבודותשינויים אלה, יהפכו  לא תדרוש הסרתם של חברהוה
 לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין השינויים כאמור ו/או בגין השקעתו בהם.

 
 מפעיללמען הסר הספק יובהר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן ו/או ציוד השייכים ל

 ושניתנים לפירוק או שאינם מחוברים למקרקעין דרך קבע.
 

ובהר מ ,רות סעיף זה לעיל ו/או הוראות חוזה זה ו/או הוראות המכרזמבלי למעט מיתר הו .16.6
בקבלת אישור מוקדם ובכתב מאת נוספת כאמור לעיל מותנית כי כל עבודה מפורשות ומודגש 
, הן לעניין חומרים וציוד מלאכה וכיו"ב( )הן לעניין לוחות זמנים, הן לעניין שיטות ביצועהחברה 

החברה כאמור הינו הגשת תכניות לביצוע לאישור מוקדם של נוספות תנאי לביצוע עבודות וכי 
 .באופן כפי שתורה זאת החברה ו/או מי מטעמה

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו .17

 14בכתב של ו, לאחר מתן הודעה מראש תרשאיתהא החברה בכל אחד מהמקרים דלהלן  .17.1
ולהשתמש לשם  וממנ מפעילהולסלק את ידו של המזנון מבנה ימים, לתפוס את ( ארבעה עשר)

וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים  וכו' כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים
 : ההסכםלפי  מפעיללחברה מההאמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 

 
נכסים או נתמנה כונס נכסים כינוס פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו  מפעילכשה .17.1.1

, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף וזמני או קבוע לנכס מנכסי
מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם 

  ;יצירת גוף מאוגד אחר(

 
מראש החברה מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, בלי הסכמת  מפעילכשה .17.1.2

)עשרים וחמישה אחוז(  25%מובהר, העברת מניותיו של המפעיל בשיעור של  ;ובכתב
הסבת החוזה  –ומעלה לאחר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב  משמעה 
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 לאחר.

 
 וקיום התחייבויותיו לפיו; מסתלק מביצוע החוזה מפעילכשה .17.1.3

 
הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או  מפעילה .17.1.4

אליו  המתאריך שנשלח יום( עשרים ואחת) 21לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 
 ;נדרש לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות הבהחברה על ידי הודעה 

 
  ;בזדון בביצוע החוזהמתרשל  מפעילשה ההוכחות להנחת דעתהחברה  כשיש בידי .17.1.5

 
או אדם אחר בשמו, נתן או הציע  מפעילשה ההוכחות להנחת דעתהחברה כשיש בידי  .17.1.6

או לכל זה  להסכםלאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר 
 .ודבר הכרוך בביצוע

 
אין בהם משום ביטול  לעיל 17ממנו לפי סעיף קטן  מפעילהוסילוק ידו של המזנון מבנה תפיסת  .17.2

הסכם זה ו/או תנאי יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי  מפעילהחברה וההחוזה על ידי 
 . המכרז

 

החברה,  תוהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאילעיל כאמור המזנון מבנה את החברה  התפס .17.3
בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם.  מפעילמהלדרוש  ,בכל עת שהיא

, מפעילהעל חשבון החברה,  תרשאי יום)ארבעה עשר(  14תוך כאמור לדרישה  מפעילהלא ציית 
בין בשל העברתם ובין  כל נזק שייגרם להםל תאחראיתהא לא היא ושהוא לסלקם לכל מקום 

 . בשל אחסונם
 
מפאת מלחמה בביצוע הוראות הסכם זה שאין אפשרות להמשיך  ,בכל זמן שהוא ,אם יתגלה .17.4

מצא י, אם יתרשאילחברה והחברה תהא  מפעילהשליטה עליו, יפנה לצדדים ח עליון שאין ואו כ
אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך  מפעיללח עליון, לתת ושהסיבה נעוצה אכן בכ

להפסקת הפעלת בכל הנוגע החברה ימלא אחר הוראות  מפעילבביצוע הוראות הסכם זה וה
 .המזנון

 
או שלא ביצע פעולה המזנון ממבנה כולם או מקצתם,  ם,מתקניהאת הציוד ו מפעילהלא סילק  .17.5

לבצע את הפעולות האמורות על החברה  תרשאיזה, לפי סעיף החברה אחרת בהתאם להוראות 
 ה)עשר %10ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת י מפעילוהאו בכל דרך אחרת,  מפעילהחשבון 

 .תקורהשייחשבו כהוצאות ( אחוז
 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות החברה העומדות לה על פי הסכם זה ו/או על פי  .17.6

 דין.
  

 המקרקעיןפינוי  .18

 מפעילמתחייב המכל סיבה שהיא, מיד עם תום תקופת ההפעלה, או עם ביטולו של הסכם זה,  .18.1
לידי  ולהשיבהצמודים( והשטחים )השטחים אשר נמסרו לו לשימוש המקרקעין לפנות את 

או למי  מפעילבמצב תקין, פנוי מכל אדם או חפץ השייך ל ם, כשההםהחברה את החזקה ב
על פי הסכם זה, וכשכל  מפעילמים השונים החלים על הולאחר תשלום כל התשלומטעמו 

, יישארו כמו שהם ויהיו לקניינה של החברה מפעילההשקעות אשר נעשו, ככל שנעשו, על ידי ה
ו/או העירייה מבלי שהן תידרשנה לשלם תמורה בגינם, זאת אלא אם תדרושנה את הסרתם על 

 , הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.מפעילידי ה
 

שלא במצב כאמור לעיל, תהא החברה רשאית, לאחר שנתנה המקרקעין את  מפעילוישיב ההיה  .18.2
לא עשה כן,  מפעיללתקן את הטעון תיקון וה ( ימיםארבעה עשר) 14התראה בכתב של  מפעילל

יהא חייב בתשלום סכום עלות  מפעילוה מפעילההשלמות על חשבון האו /לבצע את התיקונים ו
מהמועד בו יקבל דרישת תשלום כאמור. אין בתשלום החזר עלות  ים)שבעה( ימ 7התיקון תוך 

העבודות אשר תבצע החברה ו/או מי מטעמה על פי סעיף זה כדי לגרוע מזכותה לחלט את 
 .מפעילהערבות אשר ניתנה על ידי ה
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לידי החברה בתום  הםוהשבת החזקה בהמקרקעין מוצהר ומוסכם בזה מפורשות כי פינוי  .18.3
תקופת ההפעלה, או בהתקיים תנאי המזכה את החברה בהשבת החזקה עוד לפני כן או ביטול 

ומהותית של הוראות  הסכם זה, הינו תנאי עיקרי של ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית
 .ההסכם על ידי המפעיל

 
את סעיף זה תהא  מפעילמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפרה מצד ה

, לתפוס בו חזקה ולסלק, על חשבון המזנוןלמבנה רשאית החברה, ו/או מי מטעמה, להיכנס 
 ובאחריותו, כל חפץ שאינו שייך לה. מפעילה
 

פוטר בזה את החברה וכל הבא מטעמה מכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה  מפעילה .18.4
 לעיל. 18.2של החברה כאמור בסעיף אשר ייגרמו לו כתוצאה ממימוש זכותה 

 
להסרת הספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו על זכות החברה לפי הסכם 

 .בכל מקרההמזנון מבנה רשאי לאחר בפינוי  מפעילזה ו/או על פי כל דן ו/או הסכמתה לכך כי ה
 

 תוהפר .19

לגרוע מאיזה מן ההוראות שבהסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה צד מבלי  .19.1
המפר הסכם זה או תנאי מתנאיו חייב לפצות את האחר על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים 

, במישרין או בעקיפין, כתוצאה עקב ההפרה, זאת נוסף על זכותו של הצד במלואם שייגרמו לו
 קיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין. המקיים או המוכן ל

 

כמי שהפר את ההסכם הפרה  מפעילמבלי לגרוע ובנוסף לכל ההוראות בהסכם זה, ייחשב ה .19.2
 בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:ומהותית יסודית 

)עשרים ואחת(  21והעיקול לא יוסר תוך  מפעילהמגיעים לחברה מאת ה םאם יוטל עיקול כספי .19.3
 ימים קלנדריים מיום הטלתו;

 
הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו כינוס  מפעילאם ה .19.3.1

 נכסים או צו פש"ר;

 
הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל  מפעילאם ה .19.3.2

 לנכסיו;

 
לידי נאמן ו/או מנהל עיזבון  על פי חוזה זה מפעילמקרה בו עשויה לעבור זכות הבכל  .19.3.3

 ;מפעילו/או כל אדם הממונה על נכסי ה
לא חידש ו/או לא שימר בתוקף את הביטוחים ו/או הערבויות  מפעילבכל מקרה בו ה .19.3.4

 הנדרשים הימנו על פי הוראות הסכם זה;
 

, למעט אם קיבל מפעילבעקיפין, בהרכב הבעלים של הכאשר חל שינוי, במישרין ו/או  .19.3.5
את אישורה של החברה, מראש ובכתב, לשינוי הרכב הבעלים כאמור. אישור  מפעילה

זה והסכמת החברה לשינוי ההרכב כאמור יינתן על ידי החברה לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 הגבלת סעדים .20
 

רשאי ו/או זכאי להאט את קצב  מפעילהמובהר, מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה אין 
 מפעילחלקית, מכל סיבה שהיא, והסעד היחידי שיעמוד לרשות ה וו/או להפעיל המזנוןהפעלת 

 במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. 
 

 מידע וסודיות .21
 

נמסר על ידי מי מהן ו/או מי  החברה ו/או העירייה אינן אחראיות לנכונות ושלמות המידע אשר .21.1
, צפי מבקרים, ההיתכנות , לרבות במסגרת הסכםהמזנוןבקשר עם הפעלת  מפעילמטעמן ל

, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד שייגרמו וכו'המזנון הכלכלית של הפעלת 
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 תוצאה משימוש במידע כאמור. כו/או לצד ג'  מפעילל
 

ועל המפעיל מוטלת האחריות  על מידע זה הינה באחריותו בלבד מפעילכל הסתמכות ה
הבלעדית לבצע כל בדיקה ו/או בחינה ו/או מחקר בכל הנוגע לכלל הפרמטרים השונים העלולים 
ו/או יכולים ו/או עשויים להשפיע על התקשרותו כאמור בהוראות הסכם זה ועל אפשרותו 

 .עירייהלקיים התחייבויותיו לפיו כלפי החברה ו/או ה

 

מי מטעמן לרבות ו/או לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל החברה ו/או העירייה  "מידע סודי" .21.2
כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים 

או /בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכם ו מפעילשהגיע לידיעת ה
תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם עם החברה וכל עניין אחר אשר 

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות אילתיש לו השלכה על החברה ו/או מי מטעמה ו/או תושבי 
נתונים כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, הכול בין בכתב ובין  ,האמור בקשר לחוזים, מסמכים

רבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, צנעת חייו, ול ,בעל פה
 מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו של  אדם.

 
לגלות,  לשמור בסודיות, לא מפעילהולאחריה, מתחייב  מפעילהעל ידי ההסכם במשך תקופת  .21.3

דרך  ולא למסור בכלהחברה להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של  לא 
ידיעה, מידע סודי, שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, 

הקשור  ו/או החברהרעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל  ו/או כל חומר שהוא, לרבות מסמך
ו בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעמידע ו/או  הו/או פעולותי הו/או תכניותיבחברה 

 . המזנוןהפעלת אגב  מפעיללידיעת ה
 
 ו/או נמצא ברשותה כדין. החברה של מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינה הבלעדי .21.4

 

 מפעילמעמד ה .22

או העירייה /וו/או מי מטעמו לבין החברה  מפעילמוסכם ומוצהר כי לא נוצרו ולא ייווצרו בין ה .22.1
 יחסי עבודה ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי הרשאה ו/או יחסי סוכנות.

 

תשלום הטבות ותנאים לו/או העירייה מהחברה  יםזכאו/או מי מטעמו לא יהיו  מפעילה .22.2
 פיטורין.סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי 

 
 מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי מפעילה .22.3

ו/או  החברה בינו לביןעבודה ואת העדר יחסי החברה כלפי כנותן שירותים לשנות את מעמדו 
 .העירייה

 

 שירותיו, במישרין או בעקיפין, בתמורה מפעילבמשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק ה .22.4
בתמורה, לכל גוף שיש בו ו/או עלול להיות בו ניגוד אינטרסים לענייני החברה ו/או  שלא או

על ידי המזנון ו/או בהפעלת ו/או העירייה לפגוע בענייני החברה  בו כדי שישהעירייה ו/או 
לא לייצג מול החברה כל גוף ו/או נותן שירותים  מפעילובכלל זאת, מתחייב בזה ה מפעילה

 במשך תקופת תוקפו של הסכם זה. 

 האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הסכם זה. .22.5
 

 הוראות שונות .23

 .זה יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד הסכם .23.1

 

כל עניין הנתון להסכם זה יהא נתון לסמכות שיפוט ייחודית ובלעדית של בתי המשפט  .23.2
 בלבד.באר שבע המוסמכים בעיר 

 
הסכם זה ממצה כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, מחיר, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל  .23.3

בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם, לפני חתימתו של סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו 



 
 

 

 _________________חתימת המציע:  
 61מתוך  45עמוד 

 

 

 הסכם זה וכל מסמך כאמור מבוטלים בזאת ולא יהיה בהם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.

מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או אי  מפעילהסכמת החברה לסטיית ה .23.4
על זכויותיה ולא ייצרו  שימוש בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה, לא ייחשבו לויתור החברה

 תקדים לגבי מקרים נוספים.
 
לבצע החברה  תרשאיהסכם זה, או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות  קיים המפעיללא  .23.5

ישא בהוצאות הכרוכות והמפעיל יאו בכל דרך אחרת, המפעיל את הפעולות האמורות על חשבון 
 .תקורהשייחשבו כהוצאות ( אחוז ה)עשר %10בכך בתוספת 

 
מכתב רשום לפי הכתובת ובאמצעות  בכתבתינתן  ,של צד למשנהועל פי הסכם זה, כל הודעה  .23.6

במבנה המזנון י החברה )לעניין החברה( או תימסר במשרדששל הצד השני המפורטת בחוזה או 
 ימים )שלושה( 3. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור )לעניין המפעיל(

מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה 
  הודעה שתימסר אישית תראה כנמסרה במועד מסירתה. וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה.

 
 

 
   :החתוםו הצדדים על נולראיה בא

 
 

         ___________________________                                                  __________________ 
 

 המפעיל           בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית          
 
 
 

 חתימה אימות
 (תאגיד הינו מפעילוה במידה)*

 
 כי, מפעילה מטעם החתימה מורשה הינו מעלה החתום כי ידי בחתימת בזה ת/מאשר________________  ד"עו, מ"הח אני

 .זה להסכם הנוגע או/ו הקשור ועניין דבר לכל מפעילה את מחייבת חתימתו וכי מפעילה בשם לחתום רשאי הוא
 

                                                                        ______________  תאריך
 _______________________ חותמת+  חתימה     
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 המפעיל הקבע שלאישור ביטוחי  -( 2' )גנספח 
 

 __________תאריך :          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד.  

 8811501 אילת

 "(חברה)להלן: "ה

 לכבוד

 אילתעיריית 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מבאמצעות 

 )להלן: "העירייה"(.

 

  אישור על קיום ביטוחיםהנדון : 
 

 "(.מפעיל_______________________________________ )להלן: "ה : שם המבוטח

 ._______________________________________ : כתובת המפעיל

 3/2019מ/ : על פי חוזה/מכרז מס'

המזנון בחוף נפטון )להלן: "האתר"( בהתאם להסכם לניהול ותפעול  הפעלת מזנון : השירותים
 (., בהתאמה" ו/או "ההסכם"הפעילות" ו/או השירותים)להלן :"  בעיר אילת

  מפעילחברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ה ________________אנו 

 תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________לתקופה שמיום 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן: "(הביטוח

 ______________________פוליסה מס':  אש מורחב .1

ביטוח אש מורחב המבטח את רכוש המפעיל לרבות ציוד המשרת את המפעיל בבעלותו  הפוליסה : 
במלוא ערכם )למעט חומרים וכל , חברהו/או באחריותו של המפעיל והנמצא  באתר ה

שנעשו ו/או יעשו על ידי המפעיל  למזנוןמלאי המבוטח בערכי שיפוי(, וכן כל שינוי ותוספת 
חברה ו/או העירייה ו/או ו/או מי מטעמו )במפורש למעט שינוי ותוספת שנערכו על ידי ה

 . (מי מטעמן

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש )אש מורחב(, לרבות אך  הכיסוי הביטוחי : 
ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, עשן, אש,  עקבלא מוגבל, אובדן ו/או נזק 

נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים 
)על בסיס נזק  נזקי פריצהנזק בזדון, קי התנגשות )אימפקט(, והתבקעות צינורות, נז

 ראשון( ושוד.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 .זדוןבטובת אדם  שגרם לנזק זכות התחלוף לא יחול ל

 פוליסה מס': ______________________ אובדן תוצאתי .2

ביטוח אבדן הכנסות )למעט דמי שכירות והוצאות ניהול( עקב הסיכונים המבוטחים  הכיסוי הביטוחי : 
 ( לעיל )אש מורחב(. 1)למעט סיכוני פריצה( על פי סעיף )

 )שישה( חודשים.  6 תקופת השיפוי : 
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תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם החברה

 .זדוןבזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .3

המבטח את אחריותו של המפעיל על פי הדין הישראלי בשל כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
בקשר עם מתן השירותים  פעילות המפעיל ו/או כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם 

 או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה לאובדן אשר גרמו ההסכם 
 נזק או פגיעה לרבותבכל הקשור בפעילות ו/או במתן השירותים בקשר עם ההסכם, 

 .ו/או לעירייה ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם חברהל

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.לאירוע מיליון ש"ח(  חמישהש"ח ) 000,0005, גבול האחריות : 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, וכלפי בגין  המפעיל

כל דבר משביתה והשבתה, הרעלה מתקנים חשמליים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, 
)למעט לגבי מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 

 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( שהמפעילעובדים 

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .13. תנאים מיוחדים : 
 למעשי ו/או שתוטל על מי מהם אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( עובדיהם

צולבת לפיו  אחריות לסעיף בכפוף וזאת ו/או מנהליו ו/או עובדיו המפעילמחדלי 
 .המבוטח אחד מיחידי נערך הביטוח בנפרד עבור כל

שאינו רכוש  החברה ו/או העירייהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .3.2  
 , ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיהמפעילשימושו, של ו/או  בבעלותו

 ישירות(. המפעיל)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל 

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .4

)נוסח חדש(  הנזיקין פקודתמעבידים המבטח את אחריותו של המפעיל על פי חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי העובדים המועסקים על  1980 פגומים, התש"ם ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

ו/או מחלה מקצועית )להלן:  תאונת עבודהבגין  בקשר עם ההסכםבמתן השירותים ידו 
בכל במשך תקופת הביטוח  תוך כדי ו/או עקב עבודתםשייגרמו למי מהם "מקרה ביטוח"( 

 .הקשור בפעילות המפעיל ו/או מתן השירותים בקשר עם ההסכם

 ש"ח לתובע. 6,000,000 גבול האחריות : 

 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000  

כלפי קבלנים ו/או  המפעילומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, פיתיונות ורעלים והן בדבר )היה והמפעיל ייחשב כמעבידם( עובדיהםאו /קבלני משנה ו
 .המועסקים על פי החוקהעסקת נוער 

 ,ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
מי כלפי  נושא בחובות מעביד כלשהן מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה 

 .המועסקים על ידומעובדי המפעיל ו/או לעניין חבות המפעיל כלפי מי מהעובדים 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברהה

 .זדוןבזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .5

 פי חוק האחריות למוצרים עלחבות המוצר המבטח את אחריותו של המפעיל ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין תביעה ו/או בשל  ,1980 פגומים, התש"ם

ו/או מי מטעמו  המפעיל אשר בגינו אחראי פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר
במסגרת פעילותו של המפעיל ו/או מתן השירותים בקשר עם ההסכם )להלן: "המוצר"(, 

עירייה ו/או ו/או ל חברהללרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לכל אדם ו/או גוף כלשהו 
 .למנהליהם ו/או לעובדיהם
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 .מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ארבעש"ח ) 000,0004, גבול האחריות : 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  חברההלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .5.1 תנאים מיוחדים : 
וזאת מבלי לגרוע המוצר אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות עובדיהם

 .ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההכלפי  מפעילחבות הביטוח מ

 .מיום __________פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .5.2  

חודשים לאחר תום  )שנים עשר( 12כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .5.3  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה(  תקופת הביטוח

שנועד לכסות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל  המפעילבתנאי כי לא נערך ע"י 
יסוי הביטוחי על פי הרחבה זו מוסכם בזה כי הכ. חבות המבוטחת לפי פוליסה זו

יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה 
 .בתקופת הגילוי

ראשוניות הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .16. : כללי .6
וכי אנו מוותרים על כל ו/או העירייה  חברההי ביטוח הנערך על יד קודמות לכלו

לרבות  .ו/או העירייה חברהה בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/דרישה 
ולרבות  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

 .יהםוכלפי מבטחו/או העירייה  חברההכלפי  "ביטוח כפל" תטענכל 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית  .6.2  
ו/או העירייה ו/או מנהליהם  חברההחלה על המפעיל בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .ו/או על מי מטעמם ו/או עובדיהם

איזו תנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .6.3  
ו/או העירייה ו/או  חברההבזכויות  ופגעילא המפעיל, ת הביטוח על ידי ופוליסמ

 .לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו מנהליהם ו/או עובדיהם

וגם או לא יבוטלו, לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .6.4  
 60הודעה כתובה בדואר רשום  חברהל תישלחבמשך תקופת הביטוח, אלא אם 

שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה וכי לא יהיה תוקף  יום מראש)שישים( 
 חברהלידי ה נשלחהאם לא  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברהה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שישים(  60ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 

במפורש  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה,

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 אישור ביטוחי עבודות המפעיל -( 1' )גנספח 
 

 __________תאריך :          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד.  

 8811501 אילת

 "(חברה)להלן: "ה

 לכבוד

 אילתעיריית 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מבאמצעות 

 )להלן: "העירייה"(.

 

  אישור על קיום ביטוחיםהנדון : 

 "(.מפעיל_______________________________________ )להלן: "ה : שם המבוטח

 ._______________________________________ : כתובת המפעיל

 3/2019מ/ : על פי חוזה/מכרז מס'

פעילות עסקית לצרכי )להלן: "המזנון"(  מזנון בחוף נפטוןעבודות להתאמת  : לביצוע עבודות
 )להלן :"העבודות" ו/או "ההסכם"(. המזנוןלניהול ותפעול בהתאם להסכם 

 לתקופה  מפעילחברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ה ________________אנו 

 "(תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .ו/או העירייה חברההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או מפעיל ו/או ה שם המבוטח: 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."__________"ביט מהדורה  –הידוע כ 

במלוא אבדן או נזק הנגרמים לעבודות המפעיל בטוח כל הסיכונים המבטח  :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  ההסכםערכן בקשר עם 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים  מפעילבאחריות ה

ו/או מטעמו, כמפורט להלן,  מפעילה עבודות בביצוען שלבמישרין ו/או בעקיפין 
 .למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן או נזק   .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000העבודות עד לסך 

 .מביניהםהגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם
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 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

 50,000משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח

או משווי העבודות  10%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

 .עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק עקיף הנובע מתכנון ו/או   .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 50,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

ו/או העירייה  חברההפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לנזק  לטובתובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 בזדון. 

ו/או  מפעילאחריותם על פי דין של הביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את  :פרק ב' צד שלישי 
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות 

או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר ו/שבנדון, בשל מעשה  ההסכםבקשר עם 
גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי 

ו/או לעירייה ו/או למנהליהם  חברהללגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 
 .ו/או לעובדיהם

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון חמישה: במילים) ח"ש 5,000,000 גבולות האחריות : 

: אש, התפוצצות,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
בגין וכלפי קבלנים  מפעילבהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות ה

, מתקנים מקרי ובלתי צפוי וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי
טרור(, הרעלה סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי 

וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
חייב לשלם בגינם דמי ביטוח  מפעילכלפי עובדים שה מפעיל)למעט בגין אחריות ה

 לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

 .קרקעייםנזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת  .1 

ש"ח למקרה ובמצטבר  150,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .2 
 .לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .3 

למעט רכוש   ו/או העירייה חברההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל ו המבוטח או הניתן לבטחו בפרק א' לעיל

, ייחשב לצורך ביטוח זה מפעילהנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של ה מפעילה
 .כרכוש צד שלישי

 ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברהההורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"( 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה  מפעילה
 .המבוטחצולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  מפעילה אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי העובדים 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני 
, בגין מקרה מוות ו/או נזק ייקבע כמעבידם( מפעיל)במידה והם עובדיהאו /משנה ו

שייגרמו "( מקרה ביטוחגופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "
 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוחלמי מהם במשך תקופת 

 .לתובע ש"ח 6,000,000 גבולות האחריות : 
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 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע ש"ח 20,000,000 גבולות האחריות : 

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה,  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
 ייקבע מפעילההיה ו)כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  מפעילחבות ה

 .המועסקים על פי החוק, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער (כמעבידם

 ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההאת  לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
ושא בחובות מעביד נ, כי מי מהם וכלשה מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה 

 מפעילו/או לעניין חבות ה מפעילכלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי ה
 מועסקים על ידו. עובדים הכלפי מי מה

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  2.1 כללי : .2
 ו/או העירייה חברההידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
בסעיף   כאמוראו זכות ו/, לרבות כל טענה ו/או העירייה חברההביטוחי 

"ביטוח כפל"  תלרבות כל טענו 1981 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59
 .םמבטחיהמי מוכלפי  , העירייהחברההכלפי 

ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .2.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה בדואר רשום  חברהלשבנדון אלא אם תישלח  ההסכםעם 
ו/או לצמצום שכאלו  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו( שלושים) 30

אם לא נשלחה  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההלגבי 
הימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  חברההלידי 

 ההודעה. משלוחממועד 

הביטוח וההשתתפות  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .2.3  
ו/או העירייה  חברההבלבד, ובכל מקרה לא על  מפעילהעצמית חלה על ה

 . ו/או מי מטעמם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

תנאי אי קיום בתום לב של הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .2.4  
ו/או מנהליו ו/או  מפעילעל ידי ה לעיל ותהמפורטמתנאי איזו מהפוליסות 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  חברההבזכותם של  יפגעו, לא עובדיו
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. עובדיהם

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי לתנאי  בכפוףרטים באישור זה הינם הביטוחים המפו
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (3)' גנספח  
 __________תאריך :          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד.  

 8811501 אילת

 "(חברה)להלן: "ה

 לכבוד

 אילתעיריית 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מבאמצעות 

 )להלן: "העירייה"(.

 א.ג.נ.,
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :קבלןה שם

 _________________________________________ :כתובת

 ."(עבודותהלהלן: ") עבודות שיפוצים והתאמה למזנון בחוף נפטון באילת תיאור העבודות :

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

ו/או  טכניו/או  הנדסילרבות ציוד הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  עבודותבמתן ההנני משתמש  א.
 .שבנדון עבודותה ביצוען שלאלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך חשמלי ו/או 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.
מכל חבות בגין אובדן או נזק  חברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןההננו פוטרים את  .1 

על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם  ותלציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבוד
 .פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

פריצה  מכל אחריות לגבי נזקיהחברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן הננו פוטרים את  .2 
החברה ו/או וף( כלפי ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחל

במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון  העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן
 .ולמעט כנגד חברות שמירה

מכל חבות בגין נזק לגוף החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן הננו פוטרים את  .3 
משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני 

האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות 
 .כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 
החברה ו/או העירייה ו/או לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות  ןו/או מי מטעממנהליהן ו/או עובדיהן 
 .תהוצאות משפטיו

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .6 
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות הסכםל (1ג' )נספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 .ועל פי כל דין העבודותשנחתם בינינו ביום __________ לביצוע  הסכםעל פי ה
 

 על החתום נוולראיה בא

 בכבוד רב

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים - ( 4' )גנספח 

 __________תאריך :          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד.  

 8811501 אילת

 "(חברה)להלן: "ה

 לכבוד

 אילתעיריית 

 הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מהחברה באמצעות 

 )להלן: "העירייה"(.

 א.ג.נ.,
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  בהסכםכי ביצוע עבודות כמוגדר  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים 

 או להבות.ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט דל
 רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב " .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 להסכם ההתקשרות 2-נספח ג'
 

 
 ערבות הפעלה

 
 לכבוד

   מ"בע לאילת )חכ"א( הכלכלית החברה
 1582ת.ד 

 אילת
 
   .,נ.ג.א
 

( אנו ערבים בזאת המפעיל -בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________)להלן  פי-על
( סכום הקרן –שקלים חדשים( )להלן אלף  )מאה וחמישים₪  150,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

  (הפרשי הצמדה –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 
בע"מ לבין המפעיל בעקבות מכרז פומבי לאילת )חכ"א( וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית 

 ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י המפעיל של כל תנאי ההסכם. ההסכם –)להלן  3/2019מ/מס' 
 

כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה  באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת המפעיל, 

בלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומ
 לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך 

 הנ"ל. הכולל 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצרכן  םמחיריהמשמעו מדד  -" מדדבערבות זו "
  ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה 
מרץ  15שפורסם ביום  2019 פברואר( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש המדד החדש –)להלן 

ש בסכום ( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדהמדד היסודי –)להלן  2019
 הקרן מחולק במדד היסודי.

  
 התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.
 

 בע"מ, שתתקבל עללאילת )חכ"א( ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית 
 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 
 
 

  בכבוד רב,        
   

                               ___________________ 
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 להסכם ההתקשרות 3-נספח ג'
 

 לידי המפעיל ורשימת מצאיהמזנון פרוטוקול מסירת מבנה 
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 להסכם ההתקשרות 4-נספח ג'
 

 מסמכי המכרז
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 השירות הנלווים יושטח המבנהתשריט  – מסמך ד' לחוברת המכרז
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 מסמך ה' לחוברת המכרז – הוראות ותנאים מיוחדים

 פעילות בטיחות ותחזוקה  .1

המפעיל ידאג לתקינות כל המתקנים שנמסרו לו בתחילת ההפעלה ו/או בתחילת תקופת  .1.1

. במידה ובמהלך ו/או בסוף תקופת שבווכל יתר המתקנים המזנון ההתקשרות לרבות מבנה 

לאחריות  המפעיל, יטופלו הלקויים  המבנהההתקשרות ימצאו ליקויים אשר נגרמו לאחר שנמסר 

והמפעיל יישא בכל  החברה( /המזמינה  -לת )חכ"א( בע"מ )להלן החברה הכלכלית לאיעל ידי 

ולוודא  מבנהההוצאות. המזמינה רשאית לקיים בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי סיורים ב

והוצאת דוחות תקינות אשר יפרטו את הליקויים במידה וימצאו. כאמור לעיל,  מבנהתקינות ה

כל ליקוי שימצא יטופל על ידי עובדי המזמינה ו/או מי מטעמה והעלות לכך תשלום על ידי 

המפעיל. המזמינה משאירה לשיקול דעתה את האפשרות להורות למפעיל לטפל בתיקון 

 הליקויים, בחלקם או בכולם ואם בכלל.

והינם באחריות  מבנהבאחריות המזמינה לוודא את תקינות המתקנים הנמצאים בשטח ה .1.2

 המפעיל בתוך תקופת ההתקשרות וזאת באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים בתחומם: 

מבנים קונסטרוקטיביים ייבדקו אחת לשנה על ידי קונסטרוקטור בעל הסמכה  .1.2.1

ידרשו בבדיקה יול ידי המזמינה עעיל לא ייבדקו פמתאימה. מבנים אשר הוספו על ידי המ

 . המפעילשל  שנתית

כולו ייבדקו על ידי מהנדס חשמל המוסמך בהתאם  מבנהובבמזנון אלמנטי חשמל  .1.2.2

 .מבנהלאלמנטים הקיימים ב

המזמינה תבצע דוח בטיחות בכל עת שתראה לנכון אשר יוגדר על ידה וזאת  –בטיחות  .1.2.3

 על מנת לוודא בטיחות המקום. 

אלו יבוצעו על ידי נציגי המזמינה ועל חשבונה. למפעיל לא תהא כל טענה ו/או כאמור, בדיקות 

 דרישה בגין קיום בדיקות אלו.

ביצוע בדיקות הבטיחות שיבוצעו על ידי המזמינה אינן באות להחליף או לגרוע ממחויבותו של  .1.3

ון העסק המפעיל לקיים בדיקות בטיחות למקום כולל אישור בטיחות תקופתי לטובת חידוש רישי

ו/או לכל דרישה אחרת מהרשויות. במידה ויתאפשר, יוכל המפעיל להשתמש באישורי 

 .מבנההקונסטרוקטור ומהנדס החשמל לחידוש רישוי העסק ולהצגת תקינות ה

חל איסור מוחלט על המפעיל להוסיף אלמנטים מכל סוג )חשמל, קונסטרוקציה וכד'( טרם ידיעת  .1.4

ישור המזמינה בכתב. הבקשה לאישור שתוגש למזמינה תלווה המזמינה בכתב ורק לאחר קבלת א

בכל המסמכים הנדרשים בתחומה )אישור מהנדס חשמל/אישור קונסטרוקטור/אישור יועץ 

 בטיחות ונגישות וכו'(.

 מים וחשמל .1.5

לרשת החשמל וכן לקבלת / אסקפת המבנה על הקבלן לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לחיבור 

 .עין נטפיםאך ורק באמצעות תאגיד . חיבור מים ייעשה המזנוןהמים הדרושים לו לצורך הפעלת 

מובהר כי החברה ו/או העירייה לא תהיינה אחראיות על תקלות ו/או הפסקות באספקת מים 

 וחשמל כאמור.
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 המזנון שעות פעילות .2

 שעות פעילות .2.1

 :תהיינה לכל הפחות כדלקמןשעות הפעילות 

 לפחות , 17:00 - 10:00שעות   ;עד שבת ימים א' -שעון חורף 

 ,  לפחות20:30  - 8:30 ימים א' עד שבת; שעות -שעון קיץ 

 תהיינה על פי הוראות הדין הרלוונטיות.בכל מקרה מובהר כי שעות פעילות 

 פרסום .3

ו/או בסביבתו. פרסום על גבי המבנה המפעיל אינו רשאי ולא יתיר לאחר לפרסם באופן כלשהו  .3.1

משמעו שילוט, כריזה, הקרנה וכו'. מתן אישור לפרסום יינתן אך ורק על ידי המזמינה מראש 

 ובכתב בתנאי שהפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן:

 כל דין, או מסית לעבירה על הוראות כל דין.הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או  .3.1.1

הפרסום לא נוגד את כללי האתיקה בפרסום, כפי שפרסמו מעת לעת, ובכללם פרסומת  .3.1.2

 אסורה לפי כללי הרשות השני לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומות בטלוויזיה וברדיו(.

ום, באינטרס הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות או באמונתו, לרבות מלל הפרס .3.1.3

כלשהו של המזמינה ו/או של המזמינה ושאו של העירייה ו/או תאגיד מתאגידיה, כולל 

 תדמיתן בפני הציבור.

 הפרסום לא יכלול תוכן בלתי מוסרי ו/או פורנוגרפי. .3.1.4

הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי העירייה ו/או  .3.1.5

 מתאגידיה ואו המזמינה ו/או כל צד שלישי שהוא.תאגיד 

על אף האמור בסעיף לעיל, יהיה המפעיל רשאי לפרסם את פעילותו בלבד )פרסומת עצמית(,  .3.2

 בשילוט עליו יוסכם מראש ובכתובים בין הצדדים .

מובהר כי הצבת השלטים האמורים לעיל מותנית גם במילוי הוראות כל דין לרבות קבלת אישורי  .3.3

יה. למפעיל לא יהיו כל טענות ו/או דרישות כלפי המזמינה אם לא יינתנו היתרים ו/או העירי

 רישיונות ו/או אישורים כלשהם ו/או אם לא ניתן יהיה לבצע את הפרסום.

כמו כן, המפעיל מצהיר כי ידוע לא שאין בהסכמת המזמינה, ככל שתינתן, לפרסם כאמור בחוזה  .3.4

לם כל מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו זה, כדי לפטור אותו מן החובה לש

 ו/או על ביצוע הפרסום, על פי כל דין.

 קנסות בגין הפרות .4

 התקשרות זהבהוראות המכרז ו/או הסכם אחת או יותר מהתחייבויותיו כאמור המפעיל הפר  .4.1

נספח זה ו/או הוראות החברה אשר תינתה לו, בעל פה או בכתב בקשר עם הפעלת ו/או הוראות 

תהא החברה רשאית, לאחר שנתנה לו התראה בכתב, להשית במהלך תקופת ההפעלה,  המזנון

 הפרה כאמור. מקרה ( בגין כל חדשים שקליםאלף )₪  1,000קנס בסך של 

רה תוך פרק הזמן שנקבע בה, תהא התראה בכתב מאת החברה ולא תיקן את ההפהמפעיל קיבל  .4.2

 הפרהמקרה  שקלים( בגין כל פיים)אל₪  2,000קנס של כפל  המפעילהחברה רשאית להשית על 

 . כאמור
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)שלוש( פעמים ברציפות ולא תיקן הפרות אלה תוך  3איזו מהתחייבויותיו כאמור המפעיל הפר  .4.3

 המפעילהחברה להשית על  , רשאיתאשר נשלחה אליופרק הזמן אשר נקבע לכך בהתראת החברה 

)חמשת אלפים שקלים( או להביא הסכם זה לידי סיום, על פי שיקול ₪  5,000בסך של מוגדל קנס 

 דעתה.

מכל הוראה אחרת מהוראות המכרז ו/או הסכם ינן גורעות זה באות להוסיף ואהוראות סעיף  .4.4

 ההתקשרות.

 ניקיון .5

, מתקני המזנון מבנה – תםוסביבהמקרקעין ולניקיון השוטפת המפעיל מתחייב לדאוג לאחזקת  .5.1

ולמלא ברצועת החוף העירונית בעיר אילת כנהוג ולשמור על כללי ניקיון והיגיינה וכו' השירותים 

 אחר דרישות החברה ו/או אחר כל אדם המוסמך לכך על פי דין. 

לפחות אחת ליום, לפני ומידי יום והשטחים הצמודים לו ון מבנה המזנבנוסף, ינקה המפעיל את  .5.2

לשביעות המזנון לשם כך יעסיק המפעיל עובדים, אשר ידאגו לניקיונו הקבוע של . הפעילותתחילה 

 רצונה המלא של החברה. המפעיל יישא בכל ההוצאות הדרושות לשם כך.

 

 

 

 

 
 
 
 


