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מועצה אזורית עמק הירדן
מכרז פומבי מס' 8102/6.81
מתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט
אירוע צליחת הכנרת ואירוע סובב כנרת באופניים 6.81
הזמנה להציע הצעות
מועצה אזורית עמק הירדן (להלן" -המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי סדרנות
לאירועי ספורט לאירועי צליחת הכנרת וסובב כנרת באופניים (להלן" -המכרז") ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז להלן.
כללי
.6

המועצה מתכננת לקיים בתחומה שני אירועי ספורט עממי (להלן – "אירועי הספורט"):
א.

"אירוע צליחת הכנרת" -אירוע ספורט עממי שיתקיים ביום  64.9.66בין
השעות 05:00-60:00בו המשתתפים יחצו את הכנרת בשני מקצי שחיה עד
לנקודת הסיום בחוף צמח .בסיום הצליחה יתקיימו חגיגה וטקס סיום בחוף
צמח.

ב.

"אירוע סובב כנרת באופניים"  -אירוע ספורט עממי שיתקיים ביום  3.66.66בין
השעות  05:00-60:00הכולל מספר נקודות זינוק למגוון מסלולי רכיבה בכביש
סובב כנרת ,המסתיימים בבית בנדל .בסיום המסלולים יתקיימו חגיגה וטקס
סיום בבית בנדל.

.1

לצורך קיום אירועי הספורט כאמור מזמינה המועצה הצעות למתן שירותי סדרנות
לאירועי הספורט ,על ידי סדרנים לאירועי ספורט ,כהגדרתם בחוק איסור אלימות
בספורט ,תשס"ח – ( 1006להלן – "החוק") ,אשר הוסמכו כנדרש בחוק (להלן – "סדרנים
מוסמכים").

.3

שירותי הסדרנות יכללו פיקוח ,הכוונת התנועה ,שמירה ואבטחה ,סיוע בחניות ,סגירת
דרכים ,מתן סיוע למשטרה וכל הוראה אחרת אשר תתקבל מנציג המועצה ו/או המשטרה
במהלך אירועי הספורט ואשר נמצאת בגדר סמכותם של הסדרנים המוסמכים על פי כל
דין (להלן – "השירותים"" ,שירותי הסדרנות").

.5
א.

לאירוע צליחת הכנרת יספק המציע הזוכה למועצה כ 60-סדרנים מוסמכים,
בהיקף מוערך של  6שעות סדרנות.

ב.

לאירוע סובב כנרת באופניים יספק המציע הזוכה למועצה כ 140-סדרנים
מוסמכים בהיקף מוערך של כ 6 -שעות סדרנות.

ג.

יודגש ,כי האמור לעיל הינו בבחינת הערכה בלבד וכי הכמות הסופית של
הסדרנים המוסמכים תיקבע על ידי משטרת ישראל ,והיא עשויה להשתנות
בהתאם למספר המשתתפים0
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ד.
.4

הודעה סופית בדבר כמות הסדרנים המוסמכים ומיקום הצבתו של כל אחד מהם
תימסר למציע הזוכה (להלן" -הזוכה") עד  15שעות לפני מועד כל אירוע.

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה ,יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי
נפרד מההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז:
מסמך זה

-

הזמנה להציע הצעות

מסמך א'

-

נוסח ערבות מכרז.

מסמך ב'

-

הצעת המציע והצהרתו.

מסמך ג'

-

הסכם התקשרות על נספחיו.

מסמכים נוספים  -כל מסמך הבהרה ,או שינוי ,או תוספת ,שישלח למציעים עד למועד
הגשת הצעות למכרז וכן ,כל האישורים והמסמכים שצירף המציע
להצעתו.
בהגשת הצעה ,מאשר המציע כי כל מסמכי המכרז מצויים ברשותו והוא מאשר כי הם
מובנים לו וכי הוא מסכים לכל האמור בהם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת
 ,₪ 600שלא יוחזרו.
.1

.0

ההתקשרות
א.

ההתקשרות עם הזוכה תתייחס לאירועי הספורט המיועדים להתקיים במועדים
המפורטים בסעיף  6לעיל ,או במועד נדחה אחר במהלך שנת  ,1066כאשר
למועצה זכות לקבוע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי ההתקשרות על פי הסכם זה
תחול גם ביחס לאירוע צליחת הכנרת ולאירוע סובב כנרת באופניים שייערכו
בשנת .1069

ב.

תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת ההסכם ועד לחלוף  10ימים מיום
התקיים אירועי הספורט בפועל.

תנאי השתתפות
יוכל להשתתף במכרז רק יחיד ,או תאגיד ,העונה על כל התנאים המפורטים להלן במועד
האחרון להגשת הצעות:

.6

א.

הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט על ידי סדרנים
מוסמכים בסדר גודל דומה לאירועי הספורט נשוא מכרז זה;

ב.

המציע או נציג מטעמו השתתף בסיור קבלנים.

ג.

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית כמפורט במסמכי המכרז.

ד.

על המציע להיות עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו .6901 -

הגשת ההצעה -
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כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז ותיאורו,
ובה תיכלל הצעת המציע כשהיא ערוכה על גבי טופס הצעת המציע והצהרתו (מסמך ב')
כשהיא חתומה על ידי המציע ,וכן כל המסמכים הבאים כשהם חתומים על ידי המציע:
א.

כל מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו כשהם חתומים על ידי המציע.

ב.

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  61להלן.

ג.

אישורים ,אסמכתאות ותיעוד לדרישות המכרז .על המציע לצרף להצעתו כל
אישור ו/או אסמכתא ו/או תיעוד לתמיכה בהוכחת עמידתו בתנאי המכרז 0מבלי
לגרוע מכלליות האמור יצרף המציע להצעתו זו מסמכים המעידים על איכותו
וניסיונו כגון המלצות ,פרטי התקשרויות קודמות ומועדי ביצוען.

ד.

הצהרה כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת מהמציע מלהתקשר עם
המועצה בהסכם למתן שירותי סדרנות ואבטחה ו/או בכלל.

ה.

הצהרה בדבר היעדר קרבה בנוסח המצורף כנספח א' להצעת המציע והצהרתו.

ו.

הצהרה בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין ,בנוסח
המצורף כנספח ב' להצעת המציע והצהרתו.

ז.

אישור פקיד שומה או רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו – .6901

ח.

לגבי מציע שהינו תאגיד –
()6

המצאת תעודת רישום של התאגיד.

()1

המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות ,נכון למועד הגשת ההצעות למכרז,
של רישום התאגיד מרשם החברות בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים
של התאגיד.

()3

אישור עו"ד של התאגיד ,על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים לחתום
בשם התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז ,חתומים על ידי המוסמכים
לחתום בשם התאגיד.

ט.

אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.

י.

אישור על ניכוי מס במקור.

יא.

קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

יב.

עסק בשליטת אישה  -ככל שהמציע הינו "עסק בשליטת אישה" ,רשאי המציע
להמציא אישור רו"ח בדבר היותו "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו להלן ,כתנאי
לדיון בנסיבות בהן ניתן לתת עדיפות לעסק בשליטת אישה כמפורט בסעיף  65להלן.
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או
יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות
פסקאות ( )6ו )1(-של ההגדרה אישור.
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
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אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה,
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה.
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 40%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים
ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא
הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל.
יג.

כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקונים ו/או
עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

יד.

המועצה תהא רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,השלמת פרטים ו/או מסמכים,
ולהזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר ,כי המועצה רשאית לא להתחשב בהצעה שלא יצורפו אליה המסמכים הנ"ל0
.9

.60

.66

ההצעה
א.

על המציע להציע הצעת מחיר לשעת סדרן מוסמך ,כולל מע"מ (להלן – "הצעת
המחיר").

ב.

על הצעת המחיר לכלול את כל ההוצאות הכלליות של המציע ,לרבות מיסים,
היטלים ,והתייקרויות העלולות להידרש לאספקת השירותים בכל היקפם
ושלמותם ,ובכלל זה את כל התשלומים אותם על המציע לשלם לעובדיו
הסדרנים המוסמכים על פי כל זה.

ג.

יודגש כי התמורה המלאה לזוכה תחושב בהתאם למחיר הנקוב בהצעתו לשעת
סדרן מוסמך ובהתאם ועל-פי היקף השירותים שיוענקו בפועל0

ד.

הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המציע והצהרתו ,המצורף כמסמך ב'
למסמכי המכרז ,ב 1 -עותקים חתומים על ידי המציע.

שאלות הבהרה
א.

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני
 .sport_head@j-v.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה
על ידי הנמען בטלפון .040-4144606 ,05-6103463

ב.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום  60.0.66כל שאלה שתגיע למועצה
לאחר מועד זה לא תיענה.

ג.

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יפורסמו יישלחו למציעים שרכשו את
מסמכי המכרז באמצעות פקסימיליה או דוא"ל .תשובות בעל פה לא יחייבו את
המועצה.

סיור קבלנים והכרת האתר
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.61

.63

א.

לשם קבלת ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למן השירותים ,יתקיים סיור
קבלנים ביום  4.0.66בשעה 60:00 :נפגשים בבית מנדל .על המציעים להירשם עם
היציאה לסיור בפני נציג המועצה .חלה חובת השתתפות בסיור הקבלנים
והשתתפות זו מהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז .מובהר כי מציע אשר לא
השתתף בסיור הקבלנים -הצעתו תיפסל ולא תידון0

ב.

על המציע לסייר באתר המיועד לקיום אירועי הספורט לפני הגשת הצעתו ,להכיר
היטב את דרכי הגישה ואת תנאי סביבתו ,וכן את תנאי העבודה.

ג.

על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה.

ד.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי
המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים
והסגולות המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את
העבודות נשוא המכרז  -הכול כמפורט במסמכי החוזה.

ה.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ,כי המציע
סייר באתר האירוע נשוא המכרז ,בחן את המיקום המיועד לקיום האירוע ובדק
את תנאי השטח לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

ו.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת
התנאים באתר המיועד לביצוע העבודה  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

ערבות בנקאית למכרז
א.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד
המחירים לצרכן בסך של ( ₪ 10,000ובמילים :עשרים אלף שקלים חדשים).

ב.

הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת מועצה אזורית עמק הירדן ותהא
תקפה עד ליום  60.9.66לפי הנוסח המצורף כמסמך א' למסמך זה .המועצה
תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של הערבות ,ובתנאי
שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון לתוקף
הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות 0מציע שלא יצרף ערבות בנקאית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון0

ד.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  10ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

ה.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
סרב המציע ,שהצעתו נתקבלה ,לחתום על חוזה.
()6
במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו
()1
מדויק.
המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
()3

מועד הגשת ההצעות
ההצעות יוגשו במסירה ידנית עד יום  60.0.66בשעה  ,63:00בלשכת מנכ"ל
א.
המועצה .על המעטפה ייכתב מספר המכרז ושמו בלבד0
ב.

המעטפה תיחתם בחותמת המועצה ,ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה ,והיא
תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה.
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ג.

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.

ד.

עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המ ועצה לדחות את המועד
האחר ון להגשת ההצעות ,ו/או את המועד לפתיחת ההצעות וכן לשנות
מועדים ו כן תנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.

ה.

אם תחליט וועדת המכרזים לעשות כן ,יידרשו המציעים להאריך את תוקפה
של הערבות למועד שייקבע ויודע להם0

ו.

מציע שלא יעשה כן ,יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת
המכרזים לא תתחשב בהצעתו0

ז.

כל מגיש הצעה רשאי להשתתף בהליך פתיחת המכרז ,ומוצע להקדים ולוודא את
המועד לפתיחת ההצעות.

אופן בחירת הזוכה במכרז
א.

כל המציעים יבדקו מבחינת יכולתם ליתן השירותים לפי המכרז ,ובכלל זה
עמידה בכל תנאי הסף במכרז.

ב.

רק מציע שעומד בתנאי הסף ,לרבות עמידה בדרישות כל דין ,ויגיש את הצעתו
בהתאם לתנאים להגשת הצעות למכרז ,תעבור הצעתו לשלבי הבדיקה הבאים.

ג.

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה
המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:
הרכיב

ד.

.6

מחיר

.1

איכות

המשקל לשקלול
60%
10%

שקלול הצעת המחיר וחישוב הציון הכולל יעשה בהתאם לנוסחה כמפורט להלן.

ה.
()6

נוסחה לחישוב ההצעה בגין רכיב המחיר (סה"כ  60נקודות לכל היותר):
מציע שהמחיר שהוצע על ידו הינו הנמוך ביותר (הצעה  )Zיקבל את
מלוא הניקוד בגין רכיב זה ( 60נקודות).
המציע שהצעתו היא הבאה אחריו (הצעה  ,)Yיקבל חלק יחסי שיחושב
לפי מכפלה ב 60 -של הסכום המתקבל מחלוקת סכום ההצעה הנמוכה
ביותר בסכום הצעתו של המציע ,וכן הלאה ,לפי הדוגמא שלהלן:

()1
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ניקוד הצעה 1. X Z= Y
Y
ניקוד רכיב האיכות ( 10נקודות) יערך על סמך המלצות ומסמכים
שיצורפו על-ידי המציע להצעתו ו/או על סמך בדיקה שתיערך על-ידי
ועדת המכרזים ו/או על סמך התרשמות כללית של ועדת המכרזים ו/או
על בסיס ראיון עם המציעים .בתוך כך ייבדק הניסיון הקודם של המציע
במתן שירותים דומים והמלצות ,לרבות בחינת השירותיות שלו ,עמידתו
בלוחות זמנים ושביעות רצון.

0
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ו.

אין המועצה מחויבת לקבוע כהצעה הזוכה במכרז את ההצעה שקיבלה את
הניקוד הגבוה ביותר ,או הצעה כלשהיא.

ז.

אם לאחר בדיקת ההצעות קיבלו שתי הצעות או יותר את הניקוד המצרפי
המיטבי ,כי אז תהיה המועצה רשאית להכריע בין מציעים אלה על יסוד ניסיון
קודם של המועצה ו/או של צדדים שלישיים ו/או על יסוד שיקולי איכות
רלוונטיים נוספים (אף אם לא פורטו במסמכי המכרז) ביחס להצעה ו/או למציע.

ח.

אין המזמין מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ויהא רשאי,
מכל סיבה שהיא ,שלא לבצע את העבודה כלל ,לבצע חלק ממנה בלבד ו/או
לפצלה בין מציעים שונים.

ט.

מובהר בזה ,כי המועצה תהא רשאית לפנות ללקוחות המציע ,לשם קבלת חוות
דעת על רמת השירות שמספק המציע וכן על אמינותו וכושרו לבצע את העבודות.

י.

אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לשוב ולבחון את ההצעה
הזוכה ,בין אם ביוזמתה ובין אם לנוכח פניות מציעים אחרים.

חובת הזוכה במכרז
א.

.61

זכתה הצעתו של המציע יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:
()6

לחתום על ההסכם ההתקשרות (מסמך ג') ולהחזירו למועצה כשהוא חתום
כדין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז ,וכן
להמציא למועצה במעמד החזרת ההסכם כאמור פוליסת ביטוח כנדרש
בהסכם.

()1

לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק  81א' ( )8לעיל ,תהא המועצה
רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת
המציע כאמור בסעיף  86לעיל.

()3

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק,
עקב אי קיום ההתחייבות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

()5

אין באמור בס"ק  81א' ( )6לעיל ,לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע
מהזוכה פיצוי מלא עקב מחדלו הנ"ל או לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו
לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם
הגשת הצעתו למכרז.

הערות כלליות
א.

המועצה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,עד למועד האחרון העדכני
להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או
בתשובה לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י
מציעים ,לבטל את המכרז ו/או לשנותו.

ב.

השינ ויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו על ידי המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

ג.

לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.

ד.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז
(למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית ,מטעם
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זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן
את הצעתו .בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן על ידי המועצה וכפי שנמסר
למציעים.
ה.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה
במסמכים אינו מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות
הבהרה.

ו.

כל מקום שנאמר ביחיד מוטב גם לרבים או להיפך ,וכל שנאמר בלשון זכר הינו
לשם הנוחות בלבד ,ומתייחס גם לנקבה ,הכל לפי הענין.

ז.

המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

ח.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ט.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

י.

הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין
הצדדים.

יא.

המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה ,מכל נימוק סביר שהוא.

יב.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או
בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או
לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים
שלישיים כלשהם.

יג.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת
הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי המועצה עקב כך.

יד.

בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי
מכל מין וסוג.

____
מועצה אזורית עמק הירדן
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מסמך א
נוסח ערבות בנקאית
ערבות מכרז

תאריך____________:

לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
________________
א.נ,

הנדון :כתב ערבות מס'00000000000000000000000000000000000000000000000
.6

על פי בקשת________________ (להלן  -המבקש) בקשר להצעתו במכרז מס'
 66.1/1066שעניינו מתן שירותי סדרנות לאירועי צליחת הכנרת וסובב כנרת באופניים,
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 10,000 -ש"ח (ובמילים:
עשרים אלף שקלים חדשים) בלבד.

.1

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  60ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.

.5

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  60.9.1066וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה
על ידינו.

.4

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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בנק

______________________

סניף

_______________________

