
 

1 

 

עבור המכון הלאומי למצוינות  ,  מערך קורס מציליםלקבלת הרשאה להפעלת    2021/46  פומבי מס'מכרז    :הנדון
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 רקע כללי  .1

חוק המכון  , פועל על פי "(המכון)"  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט .1.1
, ועוסק בין היתר בקידום ופיתוח פעילויות  2017- למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זהלאומי  

 ן. מקרקעין המשמשים את המכו אמצעות הבהספורט בישראל, לרבות 

מיתקני ספורט    , יפעיל במקרקעין המשמשים את המכוןבמסגרת הוראות החוק נקבע כי המכון   .1.2
שנועדו לשמש ספורטאים, מדריכ עזר  צוות מקצועי  ומיתקני  אנשי  או  ספורט  ספורט, מאמני  י 

 לשמש להכשרתם של אלה. נלווה או שנועדו  

לאמור .1.3 מעוניין,  בהתאם  מסגרת    המכון  מכרז  המכרזים,  פומבילערוך  חובת  לתקנות  בהתאם   ,
יבחר  ,  1993-תשנ"ג המכוןבמסגרתו  במתקני  מצילים  קורס  יערוך  אשר  )בהתאמה:    מפעיל 

 "(.  פעילהמ" -" ו כרזהמ"

המידה  א .1.4 במכרזלבחירת  היחידה  מת  הזוכה  שההצעה  ההצעות  מבין    100%  ה:תהייוגשו,  י , 
 .  להלן  הזמסמך ב פי שיפורט הצעת המחיר המשוקללת של המציע, כ –מהמשקל 

 עיקרי ההרשאה ותנאיה   .2

 ההרשאה, עיקריה ומגבלותיה .2.1

הכלכלה  באישור ובפיקוח משרד    ,קורס מציליםלהפעלת  המכון יעניק למפעיל הרשאה   .2.1.1
 , כאשר המציע הזוכה יהיה אחראי לקורס ותכניו והמכון ישכיר את המתקנים והתעשייה

בהתאם להוראות המפורטות הכל    לשימושו של הזוכה,   )בריכות, כיתות לימוד וכיו"ב(
המכרז החוזה,במסמכי  לרבות  דין  ,  כל  להוראות  "  ובכפוף  ו  הקורס)בהתאמה:   "– 

 .  "(המתקנים"

הזוכה   .2.1.2 המציע  לרשות  יעמיד  במועדים המכון  המתקנים,  את  שיערוך  קורס  כל  עבור 
 ובתנאים שיקבעו על ידו )על בסיס מקום פנוי(, כדלקמן:  

  – בריכות .2.1.2.1

במסגרת ההרשאה, תוענק    מציע הזוכהעבור כל קורס שיקיים ה .2.1.2.1.1
שעות    50הרשאה לשימוש בבריכות בהיקף של עד    מציע הזוכהל

במועדים שיק ואשר  בריכה,  דעתו,  שיקול  לפי  ידי המכון  על  בעו 
יינתנו בשעות השפל בהן הברכות לא עמוסות )מסלול אחד על כל  

מטר    50  –מטר ומסלול אחד בבריכת ה    25  –חניכים בבריכת ה    6
חניכים(. מיקום המסלולים אינו קבוע והוא יקבע בכל    12על כל  

 . מועד שימוש לפי זמינות ושיקול דעת הבלעדי של המכון

 דקות.   60 - " בריכה שעת"

שירותי הצלה בבריכות במסגרת מציע הזוכה  המכון לא מספק ל .2.1.2.1.2
ציע  , ובמהלך שעות השימוש בבריכות המהרשאת השימוש כאמור

בעל    הזוכה כי ימצא מציל מטעמו בבריכות  על חשבונו,  אחראי, 
המ מטעם  בקורס  המדריך  ולחילופין,  בתוקף,  מציל    ציע תעודת 

 . יהיה המציל כל עוד הוא בעל תעודת מציל בתוקףהזוכה  

המ  .2.1.2.1.3 הזוכהבאחריות  הכלכלה    ציע  במשרד  הבריכות  את  לאשר 
. המכון  והתעשייה לצורך קבלת הרשאה להפעלת הקורס במכון

למיס הזוכהייע  כפי    ציע  הבריכות,  לגבי  ונתונים  מידע  ויספק 
לצורך קבלת האישורים כאמור    ציע הזוכהשיידרש באופן סביר למ

  ציע הזוכה אולם השגת האישור הוא באחריות הבלעדית של המ
 .ומובהר כי המכון לא יידרש לשאת בהוצאות/השקעות בקשר לכך

   – הרשאת השימוש בכיתות .2.1.2.2

  90ק הרשאת שימוש בכיתות בהיקף של עד  עבור כל קורס תוענ .2.1.2.2.1
דעתו,   שיקול  לפי  המכון  ידי  על  שיקבעו  במועדים  כיתה,  שעות 

 בהתאם לזמינות הכיתות 

   .דקות 60 -" כיתה שעת"
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את  הכיתה תצויד בציוד הנלווה לכיתה, כהגדרתו בחוזה זה בלבד.   .2.1.2.2.2
יתר הציוד הנדרש לקורס, יידרש המפעיל לספק על אחריותו ועל 

 חשבונו

ספק,   .2.1.2.2.3 הסר  והקצאת  /הכיתה למען  קבוע  אינו  הכיתה  מיקום 
הכיתה תבוצע למציע על פי זמינות במכון ולפי שיקול דעת הבלעדי  

 .  של המכון

תוענק תעודת "מציל  שיסיימו בהצלחה    קורס מציליםהמציע הזוכה יתחייב כי לחניכי   .2.1.3
 משרד הכלכלה והתעשייה. י על יד מוסמך" 

כי   .2.1.4 לצד האמור מובהר   בנתניה.   וינגייטשטח מכון  בערך  י הקורס  תשומת לב המציעים 
במפורש כי מלבד העמדת המתקנים לשימושו של המציע הזוכה, המכון לא יהיה אחראי  

ואופן   צורה  תעודה   על הקורסבשום  הלימוד, מתן  תכניו, שכר  חניכי הקורס,  על  ו/או 
   וכיו"ב.

  כלכלה והתעשייה ו/או המציע הזוכה יידרש להחזיק בכל האישורים הנדרשים ממשרד ה .2.1.5
 בכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכה.  משרד הרווחה והביטחון החברתי

 תקופת ההתקשרות  .2.2

חתימת המכון על    מועדהחל מחודשים,    12של  פרק זמן  ל  , תהאלהמפעיתקופת התקשרות עם  
הבלעדי, להאריך את    והא רשאי, על פי שיקול דעתיבלבד המכון  "(.תקופת ההתקשרות")החוזה 

לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  תקופת ההתקשרות  
תקופת  )"  ימים טרם תום תקופת התקשרות  30, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של  חודשים  24

   ."(הארכה

 כלליות ההוראות  .2.3

כי אין באמור בסעי ע  ףלמען הסר ספק מובהר בזאת,  לעיל  ו/או לגרוע משאר  זה  לפגוע  ל מנת 
. המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר, כי  על פי החוזה  המפעילהתחייבויות  

לעיליף  בסעהובהר להם שכל ההוראות המפורטות   הוראותיה  זה  ורק את תמצית  , מהוות אך 
  חלק   המציעים  בפני  להתוות  הנה  מטרתן  וכיהכלליות והעיקריות של ההתקשרות מושא המכרז  

, וכי בכל מקרה לא יהיה בהן על מנת להוות תחליף ו/או לגרוע  המכרז  מושא   ההתקשרות   מעיקרי 
מושא   ההתקשרות  את  המסדירות  בהוראות  וצורה,  דרך  בכל  לפגוע,  שהן  ו/או  כפי  זה  מכרז 

 מפורטות בחוזה. 

 אחריות למידע  .3

 כל אחד מהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

וב  .3.1 בכלל  המכרז  מסמכי  במסגרת  המסופק  מידע  כל  ההזמנה  כי  אחר    בפרטטופס  מידע  כל  וכן 
ידי   על  שיימסר  או  מטעמ  המכון שנמסר  מי  בק  ואו  או  המכרז  זה:  במהלך  )בסעיף  אליו  שר 

לצורכי המחשה  "(המידע" נועד  ידיעה כללית בלבד,  גם שהוא    ולמטרות  פי מיטב  כמו  על  ניתן 
להשתנות    יעשויהמידע    ; כיבמועד פרסום המכרז  ו ועל פי הנתונים הקיימים בידהמכון  של    וידיעת 

ההתקשרות  במהלך   ותקופת  המכרזי  הארכה  ההליך  תקופת  מצג,  ו/או  כל  מהווה  אינו  וכי 
ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים    המכוןהתחייבות ו/או הצהרה מטעם  

 המפורטים במסגרתו. 

מכרז   מושאכל היבטי ההתקשרות את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמו כל מציע על כי  .3.2
, ובכלל  הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספיתאת כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין ו זה

מסמכי  האמור, את כל המידע, לרבות ומבלי לגרוע: כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל  
תכנוניוכן    ,ההזמנה משפטי,  נתון  תפעוליכל  ביצועי,  הנדסי,  עסקי  ,  הגשת  רלוונטי    ,או  לצורך 

 הצעתו למכרז.

ב .3.3 הכלול  המידע  על  מציע  מטעם  הסתמכות  כל  או  כי  שנמסר  אחר  מידע  כל  או  המכרז  מסמכי 
במהלך המכרז או בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד.    ואו מי מטעמ  המכוןשיימסר על ידי  

למי  יילא    המכון  או  מהמציעים  למי  שייגרמו  הוצאה  או  עלות  הפסד,  נזק,  לכל  באחריות  שא 
כאמור,   מידע  על  הסתמכות  עקב  כלשהו  שלישי  לצד  ו/או  בזאת, והמצמטעמם  מוותרים  יעים 

באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר  
 לכך.

 מסמכי המכרז  .4

 המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז: .4.1
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 על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו:  הזמנה זה טופס  .4.1.1

 . המציע )אישור תנאי ההזמנה(תצהיר  – 'נספח א  .4.1.1.1

 . תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – ' נספח ב .4.1.1.2

   .המציע ניסיוןבדבר תצהיר  – 'נספח ג  .4.1.1.3

 . הצעה כספית – ' דנספח  .4.1.1.4

אותם   .4.1.1.5 ההבהרה  ממסמכי  אחד  פרוטוקול  כל  לרבות  המכון,    מפגשיפרסם 
 , בכתב, במסגרת הליכי המכרז. מציעים )ככל והתקיים(

 החוזה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו:   .4.1.2

 . נוסח ערבות –' נספח א  .4.1.2.1

 . יםביטוחקיום נספח ביטוח ואישור  –' בנספח  .4.1.2.2

 . מסמכי המכרז והצעת המציע למכרז –' ג נספח  .4.1.2.3

השונים לבין החוזה,   התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז-מקרה של סתירה ו/או איבכל  .4.2
בחוזה, אלא אם   הנקובה  להוראה  דעתהמכון    יקבעיהיה המציע מחויב  שיקול  פי  על    ו אחרת, 

 הבלעדי, במפורש ובכתב. 

הגשתן  בכל עת קודם להבלעדי,    והיה רשאי, על פי שיקול דעתי  המכוןמובהר בזאת במפורש, כי   .4.3
ם ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז,  ילהטמיע שינוישל ההצעות במכרז ופתיחתן כדין,  

לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס ההזמנה לרבות, כל הוראה,  ובכלל האמור: לשנות,  
ובין בתשובה לשאלות ההבהרה, וכל זאת    ואו מועד, וזאת בין ביוזמת   מקדמידרישה, פרוט, תנאי  

תיקון   ו/או  שינוי  לכך.  וסוג שהם, בקשר  מין  מכל  ו/או תביעה,  טענה  כל  למציע  מבלי שתהיה 
להלן. הבהרות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי   13.4 כאמור, יתבצעו בהתאם להוראות סעיף

המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או תיקון אלא אם ניתנה על כך  
 .  המכוןהודעה בכתב כמסמך הבהרות מטעם 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע שינוי מכל מין   .4.4
וסוג שהוא במסמכי המכרז )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו(. עוד מובהר בזאת, כי העותק  
הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב  

עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט זה.  כל    המכוןשל    לצורך מכרז  וכן 
למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור  מכון  האפשר  ימסמך אותו  

בתיבת   גם  המופקד  המכרז,  למסמכי  הכתוב  העותק  של  המחייב  הנוסח  על  וצורה  אופן  בשום 
 המכרזים.  

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי  .5

 מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: .5.1

הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים    ו היה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתי   המכון  .5.2
למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .  אחת או יותרנוספת,  קצובה  פה  זה לעיל בתקו  5  הנקובים בסעיף

 מועד אירוע

 2021 דצמברב  12 מועד פרסום ההזמנה 

 13:00בשעה  ,2021 בדצמבר   19 (לא חובה) מציעים מפגשמועד 

הבהרה   שאלות  להגשת  האחרון  המועד 
   2021 בדצמבר   23 מטעם המציעים 

 12:00בשעה  ,2022 בינואר 2 המועד האחרון להגשת ההצעות  

 2022,במאי 3 מועד תוקף ההצעה  
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שמצוין   בין תאריך  של סתירה  במקרה  כלשהי.  להבטיח מתן ארכה  כדי  זה  בסעיף  אין באמור 
זמנה, יגבר התאריך שבטבלה, אלא אם כן  בטבלה שלעיל ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר בה

התאריך שונה בהבהרה או בהודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום  
   ההזמנה.

  6בהתאם להוראות סעיף  הודעות על שינוי ו/או דחייה כאמור תשלחנה לכל מציע שנרשם למכרז .5.3
, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר  המכון. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי  להלן

חלו על המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  
 י.שינוי ו/או מתן ארכה כלשה

  למכון לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת   .5.4
על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  

אם  בהת  המכוןשל    ו ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותי
 .   לעיל זה 5להוראות סעיף 

 השתתפות במכרזרישום ו .6

ב .6.1 יירשם    מפגשמציע המעוניין להשתתף  למכרז,  ולהגיש הצעה  לפנות בשאלת הבהרה  מציעים, 
עצמאי   מקוונת  באופן  הצעות  מערכת  לתיבת  להנחיות    SourcingVisionבאמצעות  ובהתאם 
" בשם  קבציםבקובץ  וטעינת  הצעות  לתיבת  להרשמה  בעמוד  מדריך  המכון  באתר  שיפורסם   "

. בהרשמה זו יוגדרו ללקוח פרטי כניסה )שם  "(תיבת ההצעות המקוונת)להלן: " פרסום ההזמנה  
 משתמש וסיסמה( באם הינו משתמש חדש במערכת. 

ההצעות .6.2 לתיבת  שירשמו  מציעים  רק  כי  הלב  ב  תשומת  להשתתף  יוכלו   מפגשהמקוונת 
. מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות  מציעים/להגיש שאלות הבהרה/להגיש הצעה למכרז זה

ב להשתתף  יוכל  לא  הצעה    מפגשהמקוונת  להגיש  יוכל  לא  וכן  הבהרה  שאלות  מציעים/להגיש 
 למכרז זה. 

תחת    PDFבפורמט  המקוונת  ה  ההצעה תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר יצורף לתיב .6.3
, עבור מכון  מערך קורס מציליםלקבלת הרשאה להפעלת    2021/46מכרז פומבי מס'  הכותרת "

 ". וינגייט

עותק  תחת השם "  PDFהמקוונת עותק מושחר בפורמט  ה  בנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיב .6.4
מהווה מידע  " המהווה עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע  מושחר

סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי  
הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו.  

שר  פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים א-מובהר כי המכון יחליט, על 
יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  

מקרה   מידע    –בכל  כל  וכן  הכספית  ההצעה  בטופס  שנקב  כפי  המציע,  של  הכספית  ההצעה 
, לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם  ם המקדמייםהמתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי

 . אינם חסויים  –י אנשי קשר מטעמם המציע וכן שמות ופרט

 המועד והמען להגשת ההצעות .7

לעיל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצוין   5 למועד הקבוע בסעיף עד ,לתיבה המקוונתההצעה תוגש  
 לעיל לא תיבדקנה. 

 )רשות(  מציעים מפגש .8

לעיל, מוזמן למפגש על מנת לקבל הסברים    6.1כל מציע אשר נרשם למכרז זה, כאמור בסעיף   .8.1
 המפגש אינו חובה.    והבהרות בקשר למכרז.

את   לקיים  רשאי  יהיה  המכון  הבריאות  משרד  מגבלות  בשל  כי  המציעים  לב   מפגשתשומת 
 . ZOOMהמציעים באמצעות  

יובהר, כי    .באמצעות התיבה המקוונתבמפגש המציעים, נדרש להירשם  מציע המעוניין להשתתף   .8.2
 .במכרזלהשתתפות   מקדמי ההרשמה למפגש המציעים אינה תנאי 

המכון יקיים מפגש, על פי שיקול דעתו, לכל המציעים שנרשמו למכרז )ולהם בלבד(. על אף האמור,   .8.3
  לפצל את המפגש למספר מפגשים, שיערכו במועדים שונים, לנרשמים למכרז   יהיה רשאהמכון י

ומיקומו יימסר למציעים  המפגש  . מידע על מועד  למציעים שנרשמו למכרז  ףאו לערוך מפגש נוס
 מכרז.  במהלך ה

כי   .8.4 הלב  לפי  תשומת  פועל  התו  המכון  לפיכך,  הירוקהנחיות  פרונטאלי,  .  מפגש  שיתקיים  ככל 
הכניסה למכון מותנית בהצגת תו ירוק, תעודת מחלים או תוצאות בדיקת קורונה שלילית שנערכה  
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  שני , המציעים נדרשים לשמור על מרחק של המפגשבמהלך  .המפגששעות לפני מועד קיום   72עד 
   .המפגשבין המשתתפים, לחטא ידיים ולעטות מסיכה לאורך כל זמן  יםמטר

באמצעות מסמך הבהרה אחד, אשר ישקף את הנאמר    המכוןפרוטוקול המפגש יפורסם על ידי   .8.5
למכרז,  מסמך ההבהרה יועבר לכל הנרשמים למכרז ויחייב כל גורם שיגיש הצעה    . בכלל המפגשים

 .   בין אם השתתף במפגש ובין אם לאו

דעתהמכון    האי ,  כאמורים  /במפגש .8.6 שיקול  פי  על  ל  ורשאי  להבלעדי,  שונים  התייחס  עניינים 
זו מצאה את ביטויה  , אלא אם  כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות  מכרז. מובהר, כי  להקשורים  

 .במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור

 להשתתפות במכרז ים מקדמיים תנא .9

מציעיםרשאים   .9.1 רק  למכרז  הצעות  במכרז,להגיש  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  אשר   ,  
 המפורטים להלן:  המצטבריםכל התנאים  בהם מתקיימים 

 תאגיד הרשום כדין בישראל.  עוסק מורשה או מציע אשר הינו  .9.1.1

( עבירות לפי חוק עובדים 2ביותר משתי )מציע כנ"ל, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו   .9.1.2
תשנ"א תשמ"ז  1991-זרים,  מינימום,  שכר  ) 1987- וחוק  משתי  ביותר  הורשעו  ואם   ,2 )

( לפחות ממועד 1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )  –עבירות כאמור  
 ההרשעה האחרונה. 

"  9.1.2לצורך סעיף   ו  הורשעזה:  גופים   –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 ."(חוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-ציבוריים, תשל"ו 

 9.1.2תנאי הנקוב בסעיף  ההמכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו  
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות 

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1()1ב)ב2סעיף 

  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח   9אשר הוראות סעיף  מציע כנ"ל,   .9.1.3
לחוק שוויון זכויות    9"( אינן חלות עליו או לחילופין, שהוראות סעיף  חוק שוויון זכויות)"

עובדים, נכון למועד   100  –חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  
כי יפנה למנהל הכללי    (i: )לקמןהמציע מצהיר ומתחייב, גם כד  האחרון להגשת ההצעות,

לחוק שוויון    9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  הרווחה והביטחון החברתי  של משרד  
( כי פנה בעבר  ii; או לחילופין )לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך    זכויות 

חובותיו לפי סעיף  לשם בחינת יישום  הרווחה והביטחון החברתי  למנהל הכללי של משרד  
( זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין  ii)  9.1.3לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9

 ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה: " 9.1.3לצורך סעיף 

סעיף   .9.1.4 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  גופים   2מציע  עסקאות  לחוק 
 ציבוריים.

הסמכת מצילים, המוכרים והמפוקחים על  ל מנוי ברשימת בתי הספר  אשר  מציע כנ"ל,   .9.1.5
 . הכלכלה והתעשייה משרד יד 

 . שנים 5לפרק זמן של לפחות מציע כנ"ל, אשר מפעיל בית ספר להסמכת מצילים  .9.1.6

 , קורסי מצילים  5לפחות    ,2019  - ו    2018,  2017בכל אחת מהשנים  מציע כנ"ל, אשר ערך   .9.1.7
הרלוונטיות   מהשנים  אחת  בכל  משרד   50לפחות    הגישכאשר  של  למבחנים  חניכים 

   .הכלכלה והתעשייה

באמצעות .9.1.8 השירותים  את  יעניק  במכרז,  תזכה  והצעתו  במידה  אשר  כנ"ל,  בעל    מציע 
 שנים בהעברת קורס מצילים.  5ניסיון של לפחות בעל תפקיד אשר הינו 

במסמכי המכרז, צריכים להתקיים אך ורק במציע  הדרישות המפורטות  ויתר  התנאים המקדמיים   .9.2
ע  מובהרעצמו.   דהיינו הצעה אחת המוגשת  במשותף,  להגיש הצעות  אין אפשרות  שני  יד-לכי  י 

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או  מציעים במשותף או יותר.  
למכרז. גופים אשר יש להם קשר  קשר עם גופים אחרים ו/או אנשים אחרים המגישים הצעות  

עסקי או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר זיהוי נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או  
לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי  

 הצעות נפרדות למכרז. 

 הגדרת מונחים 
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 לעיל, יהיו למונחים הבאים הפירוש הנקוב בצדם:   9.1לצורך סעיף 

מוסד לימודי בפיקוח האגף להכשרה מקצועית בענף הצלה    –בית ספר להסמכת מצילים"  " .א
במשרד   ימיים  וה ומקצועות  המקצועי  תעשייה  הכלכלה  הפיקוח  והנחיות  בדרישות  העומד 

 פדגוגי.

)מציל בריכה( הכולל לימודיים   1סוג   – קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה  –" קורס מצילים" .ב
שעות    115מעשיים במים ולימודיים עיוניים לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה, בהיקף של  

   לפחות.

 המצורפים להצעההמסמכים  .10

 , המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: התנאים המקדמייםלצורך הוכחת 

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .10.1
 להזמנה )אישור תנאי ההזמנה(.  'א

,  שקיימת(, על שם המציעתעודת התאגדות ותעודת שינוי שם )ככל  העתק תעודת עוסק מורשה או   .10.2
 לעיל.  9.1.1בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף המציע   וזאת לצורך הוכחת עמידת

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-על ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר  -תצהיר חתום על .10.3
ציבורייםב גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  להזמנה,  הוכחת    '  לצורך  וזאת  זכויות,  שוויון  וחוק 

 לעיל.  9.1.3 - 9.1.2בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  המציע עמידת

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .10.4
  , וזאת לצורך הוכחת עמידת האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות

 . לעיל 9.1.4וב בסעיף בתנאי המקדמי הנק  המציע

עמידת .10.5 הוכחת  לצורך  הנדרשים  האישורים  בסעיף    המציע  העתק  הנקוב  המקדמי    9.1.5בתנאי 
 לעיל.  

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .10.6
הוכחת עמידתג לצורך  וזאת  הנקובים בסעיפים    המציע   ' להזמנה,    -   9.1.6בתנאים המקדמיים 

 . לעיל 9.1.8

להלן, כשהיא    12.2.1  , בהתאם להוראות סעיףלהזמנה  'דנספח  הצעתו הכספית של המציע, בנוסח   .10.7
   .חתומה על ידי המציע

חתומים בתחתית כל עמוד וכן כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון אותם    המכרזמסמכי   .10.8
ניתן בשום   על ידי מורשה החתימה במציע. מובהר כי לא  )ככל שיוציא(, חתומים  יוציא המכון 

)לרבות כל הבהרה שפורסמה  המכרז  צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי  
 במסגרתו(. 

, ערוכים, חתומים ומאומתים מקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -תצהירים עלמובהר כי  
 . כדין

 תוקף הצעת המציע  .11

בסעיף   .11.1 הנקוב  למועד  עד  פרטיה,  כל  על  בתוקפה,  כעומדת  )"  5הצעת המציע תחשב  תוקף  לעיל 
 "(.ההצעה

המכון יהיה רשאי להאריך, בהודעה בכתב למציעים, את תוקף ההצעה, לתקופות קצובות נוספות,   .11.2
בבדיקת   עיכוב  חל  בהן  בנסיבות  לרבות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  וזאת 

תשומת הלב כי ככל ומתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, ההצעות במכרז וההכרזה על הזוכה.  
בנסיבות בהן חלפה תקופה  תעמודנה כל הה גם  וזאת  צעות בתוקפן עד לסיום ההליך המשפטי 

 הארכת תוקף ההצעה.

 הכריז המכון על זוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של המפעיל, עד לאחר חתימת החוזה.   .11.3

 בדיקת ההצעות ואמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  .12

בכל    האשר עמדבמכרז,    צעות שהוגשוההכל  אמת המידה היחידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין   .12.1
ההצעה  )"  ההצעה הכספית של המציע  –   מהמשקל  100%תהיה כדלקמן:  התנאים המקדמיים,  

 "(. הכספית

להיוועץ   .12.2 רשאית  תהיה  אשר  המכרזים  ועדת  ידי  על  תעשה,  במכרז  המציעים  הצעות  בדיקת 
 במומחים מטעמה, בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן: 
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 עמידה בתנאים מקדמיים   –משנה ראשון שלב  .12.2.1

המכרז.  דרישות  ויתר  המקדמיים  בתנאים  המציעים  של  עמידתם  בדבר  יכריע  המכון 
ולא תנוקד. מציע אשר   "Go-No Go"בדיקת התנאים המקדמיים כאמור תעשה, על בסיס  

לא עמד בתנאים המקדמיים, הצעתו תפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המכון בהתאם 
 להלן.  14.2להוראות סעיף 

 ההצעה הכספית –שלב משנה שני  .12.2.2

הקורסים  לסוגי  בהתאם  קורס,  כל  עבור  מחיר  הצעת  ליתן  ידרשו  במכרז  המציעים 
כמפורט   קורס  לכל  המינימום  הכספיתולמחירי  המחיר  בהצעה  הצעת  סך  כאשר   ,

באופן של סכימת הצעת המציע לכל סוג קורס במכפלת    המשוקללת של המציע תתבצע
 המשקולות הנקובים בצידם. 

 הזוכה תשולם למכון באופן הבא:    מציעהתמורה עבור מתן ההרשאה ל

 תשלום דמי הרשאה   .12.2.2.1

בגין כל קורס,  המכון יהיה זכאי לתשלום דמי הרשאה    ,תמורת קבלת ההרשאה
להצעת בהתאם  הזוכה  המחושב  כדין  במכרז  המציע  מע"מ  בתוספת  דמי  )", 

 "(. ההרשאה

   מקדמה/התחייבות כספית  .12.2.2.2

החישוב יערך  לפחות )קורסים בשנה    5עבור    מראשישלם למכון  הזוכה  המציע  
הצעת המחיר שהעניק   פי  הזוכה  על  פרמטר  המציע  ,  בהצעת המחיר(  1עבור 

 .  בתוספת מע"מ כדין

 תשלום לפי ליד  .12.2.2.3

מעבר לתשלום דמי ההרשאה בגין כל קורס, המציע הזוכה ישלם למכון סך של  
,  עבור כל "ליד מתעניין" שיקבל הזוכה מהמכון)בתוספת מע"מ כדין(  ₪    800

   .לקורסבפועל נרשם זאת במידה והחניך  

 קביעת הזוכה במכרז  .12.3

ל המציע אשר הצעתו  ע המכון  כריז  י,  ועל פי כל דין ועל פי הזמנה זהמכון  של    ו לסמכויותיבכפוף  
היה הגבוה ביותר, כזוכה  סך הצעת המחיר המשוקללת י תעמוד בכל התנאים המקדמיים וכן ש

 במכרז. 

 ההודעה על הזכייה  .12.4

הודעה בדבר פסילת הצעה ו/או הודעה בדבר זכייה ו/או הודעה בדבר אי זכייה, תישלח   .12.4.1
 . המכוןועדת המכרזים של נציג למשתתפים במכרז אך ורק על ידי 

מהנושאים  .12.4.2 באיזה  במכרז  למשתתפים  תימסר  אשר  הודעה  כל  כי  בזאת,  מובהר 
ועדת   נציגלעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו    12.4.1המפורטים בסעיף  

לא יכול להסתמך עליה בשום   והמציעאין ולא יהיה לה כל תוקף    –  המכוןהמכרזים של  
יהיה הדבר על אחריותו    – צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  

 בלבד.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .12.5

"(, והוא יחל בביצוע ההתקשרות כמפורט בחוזה,  הזוכה המקוריזוכה )"  המכון היה וייקבע על ידי  
שפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי  ובעקבות הליך מ

"(, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע ההתקשרות  הזוכה האחרתחתיו מוכרז זוכה אחר )"
את כל המידע ו/או המסמכים המצויים אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות    כוןלמולהעביר  

פשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט בחוזה, וכל זאת  שכבר בוצעו על ידו, ולא 
מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות  

 כאמור שמקורן בהשקעות שביצע.

 שאלות הבהרה  .13

.  המקוונתה  לתיב ולשלוח אותן  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד,   .13.1
לעיל, לא יכול לפנות למכון בשאלות    6תשומת הלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף  

 הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordאמצעות קובץ כתב את שאלות ההבהרה יש לשלוח ב .13.2
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 שם המסמך  מס'

  – ה  ה למסמך אליו מתייחסת השאליהפני]
 וכיו"ב[ , חוזה הזמנה, נספח ה 

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי  ה  סעיף 
 ה[אליו מתייחסת השאלבמסמך  

נושא/כותרת  
 הסעיף

  שאלה/ 
 הערה 

1.     

תופענה שאלות המתייחסות לגוף ההזמנה ולאחר מכן  הסעיפים יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה   .13.3
  לעיל.   5לנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף  

 מכן יתכן ולא תיענינה.  שאלות שתתקבלנה לאחר 

ש  .13.4 המציעים  לכל  בכתב  תישלחנה  לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  ותשובות  הגישו  נרשמו 
באמצעות   הבהרה  המקוונתשאלות  עותק  התיבה  המכון.  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  וכן   ,

מסמך   את  לצרף  נדרש  המציע  ההזמנה.  ממסכי  נפרד  בלתי  חלק  יהווה  שיינתנו  מהתשובות 
פה. בהתאם לכך,  - ות להצעתו, כשהוא חתום על ידו. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלהתשוב

 יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

בתשובה   .13.5 אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין  ההזמנה  למסמכי  ותיקונים  הבהרות  להוציא  רשאי  המכון 
 לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן. 

 ים ופנייה להשלמות שינוי .14

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על   .14.1
ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה,  

 . המכוןהבלעדי והמוחלט של  ווהכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעת 

המלא    ואת הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעת  ומ שומר לעצ  המכון .14.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין  
עם ההצעה   ו/או בקשר  התנאים המקדמיים  עם  לרבות בקשר  בהצעתם,  הקשורים  וסוג שהם, 
הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או  

לי ו/או  מהמענים  שינוי  באיזה  שנתגלעו  שהיא  סיבה  ומכל  שהם  וסוג  מין  מכל  פגם,  ו/או  קוי 
האמורים )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע(,  

הזכויות המוקנות ל לגרוע משאר  הנקובות במסמכי    מכוןוהכל מבלי  בהתאם לשאר ההוראות 
 המכרז ובהוראות הדין. 

לסמכויות  המציעי .14.3 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  שהן    המכוןם  כפי 
וכן יהיו    זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  14נקובות בהוראות סעיף  

מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    המכון של   והפעלת סמכויותי 

 היעדר חובה לקבל הצעה  .15

 מתחייב להכריז על זוכה במכרז.     ואינ המכוןעל אף האמור בטופס זה,  

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .16

ובמסמכי ההצעה   ועדת המכרזים  לעיין בהחלטות  יהיה מציע רשאי  הזוכה במכרז,  רק לאחר בחירת 
, לאחר תאום  1993- )ו( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21  -)ה( ו  21הזוכה בהתאם לאמור בתקנות משנה  

וע/נציגעם   בסך  ת  זאת תמורת תשלום  וכל  ובכפוף    שלוש )  300דת המכרזים,  כולל מע"מ,   ,₪ מאות( 
   לעיל.  6.4להוראות סעיף 

 חובת החתימה על החוזה  .17

,  המכוןימים מיום שהועבר לחתימתו או בתוך המועד שיקבע    10המפעיל יחתום על החוזה, תוך   .17.1
 לפי המאוחר מבין השניים.  

לרבות   .17.2 במסגרתו,  הנדרשים  המסמכים  כל  להמצאת  ובכפוף  החוזה  על  המפעיל  חתימת  לאחר 
יחתום  זה,  וכמפורט בהוראות החו המכון  של    וערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח, לשביעות רצונ 

על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר  המכון  של    ועל החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותי המכון  
תוקף    -, לא יהא קיים הסכם בר המכוןספק מובהר, כי עובר לחתימת החוזה הפורמאלית על ידי 

 ההזמנה. בין הצדדים, וזאת מבלי לגרוע מחובות המפעיל על פי שאר הוראות טופס 

ערבות כמפורט    למכוןו/או לא המציא    המכוןמפעיל שלא חתם על חוזה תוך המועד שנקבע על ידי   .17.3
ו/או את הוראות החוזה, לפי העניין, הפרה יסודית.    הזמנה זובחוזה, יחשב כמי שהפר את הוראות  

וכן   המכון  זה  זכויותיו במקרה  מלוא  על  רשאי    שומר  ו/או סעדיםיהיה  נזקים  ,  יםאחר   לתבוע 
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לחלט את הערבות כאמור  המכון  של    ואכיפת החוזה או ביטולו ו/או מבלי לגרוע מזכות  לרבות
בשל כל הפרה אחרת ו/או נוספת, מכל מין וסוג שהיא, של איזה מהתחייבויות המפעיל, וזאת על  

 .  המכוןהבלעדי של  ופי שיקול דעת

הא זכאי להתקשר  יהתחייבות כלפי המפעיל, ומשוחרר מכל  המכון היה י את החוזה, המכון ביטל 
להלן, והמפעיל מוותר בזאת    18מפורט בסעיף  כבחוזה עם מציע אחר או לנקוט בכל דרך אחרת  

 ות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעל

 ביטול המכרז או ביטול החוזה .18

 הזכות לבטל מכרז או חוזה  .18.1

את הזכות לבטל בכל    ושומר לעצמ  המכון על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה,  
עת את המכרז ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל  

 ו/או על פי יתר הוראות הדין. הזמנה זו  על פי  וזאת בהתאם לסמכויות המוקנות ל 

 תוצאות הביטול  .18.2

  מכוןהיה הי לעיל,    18.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף    לפניבוטל המכרז   .18.2.1
הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא   ן רשאי, על פי שיקול דעת

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות מושא המכרז.  -על

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז   לאחרבוטל המכרז   .18.2.2
בנסיבות המתוארות בסעיף   זוכה במכרז,  בוטל חוזה עם  אזי    18.1או לחילופין,  לעיל, 

  ו, לפי שיקול דעת המכון רשאיהיה  ילעיל,   18.2.1על פי סעיף  המכוןמזכויות מבלי לגרוע 
הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו )אשר הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר, מבין שאר 

)מלבד הצעתו/ם של המציע/ים   הזמנה זוצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים  הה
 אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור(. 

 העדר בלעדיות  .19

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים מושא ההרשאה, כולם  
הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים    והיה רשאי, בכל עת, על פי שיקול דעתי  והמכוןאו חלקם,  

בעצמ ההרשאה  למתן    ומושא  שלישיים,  לצדדים  שהיא/הן,  וסוג  מין  מכל  הרשאה/ות,  ליתן  ו/או 
בכל שטח משטחי  הש תחליפיים,  ו/או  דומים  שירותים  למתן  ו/או  והמפעיל  המכון  ירותים האמורים 

מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל  
 מין וסוג שהן בקשר לכך. 

 שימוש במידע  .20

ו/או  שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות  הזכות להשתמש, לכל מטרה    ו הא ל ימודיע בזה, כי    המכון
הארכה   לאחריהתקופת  השירותים  ןובין  ו/או  ההרשאה  בקשר  שייערך  עתידי  מכרז  לקראת  לרבות   ,

,  ו/או תקופת הארכה  במהלך תקופת ההתקשרות   ו מושאה )כולם או חלקם(, בכל הנתונים שיצברו אצל
בהפ הקשורים  נוספים  ונתונים  המכירות  מחזורי  פרסום  ההרשאה,  לרבות  מושא  השירותים  עלת 

והם מוותרים    שייעשה המכוןוהמציעים מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום   לעיל,  כאמור 
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן  

 בקשר לכך.

 איסור הסבה .21

כל אחד מהמציעים, מתחייבים שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בשום צורה ו/או   .21.1
ו/או  הזמנה זו  אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיהם לפי מסמכי המכרז )לרבות לפי 

החוזה שייחתם עמו )ככל שיחתם(( ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם  
זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז )לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה    קבלת כל 

  המכון מראש ובכתב של    ו שייחתם עמו )ככל שיחתם((, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמת
 )ככל שיקבל(. 

פי שיקול דעתי  המכון  .21.2 על  ו/או    ו היה רשאי,  ו/או הסבה  והמוחלט, שלא לאשר העברה  הבלעדי 
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את    21.1בסעיף  המחאה כאמור  

 , תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.  המכוןבכתב של  ואישור

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .22

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  
 כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  
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 המכרז  הוצאות ההשתתפות בהליך .23

לרבות עלות  , הליך המכרזשתתפות בות בההכרוככל ההוצאות ב םלבד וישאבהליך המכרז   שתתפיםהמ
 . בגין הוצאות אלה המכוןלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהות,  ההכנה של ההצע

 המכרז תקפות מסמכי  .24

, או  המכרז )או כל חלק מהם(סעיף או סעיפים במסמכי  אין תוקף לכי    ,אם ימצא בית משפט מוסמך
, אשר יוותרו  המכרזכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי  ושהם בטלים, או שלא ניתן לא

 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 בעלות על מסמכי המכרז  .25

ובנספחיו, לרבות  שהוא במסמכי המכרז    זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
  פרט שימוש כלשהו    םרשאים לעשות בהאינם    במכרז  המציעים.  בלבד  המכוןשל    תהיינה  מענה המציעים,

   לצורך הגשת ההצעה.

 המכרז  על החל והדין שיפוט סמכות .26

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או    –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .26.1
הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה  

 במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה. 

,  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז  .26.2
,  בלבד  כפוף לדיני מדינת ישראליהיה    ,זה   בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

חוקים אלה פי  על  יתפרש  והוא  לעת  דין המפנים    בנוסחם מעת  ברירת  כללי  כל  על  יגברו  אשר 
 . לתחולת דין זר

 
 
 

 , בכבוד רב

 מכון וינגייט 
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 תנאי ההזמנה  אישור  –נספח א'  

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את  תילאחר שהוזהר  ' ___________, נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן:   ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן  אעשה האמת וכי אם לא  

1.1. "( זה במסגרת הצעת _____________  עושה תצהירי  לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע אני  ]*יש 
ההתאגדות  המציע בתעודת  מופיע  שהוא  מורשה /כפי  מס'  ל,  [עוסק  פומבי  לקבלת    2021/46מכרז 

להפעלת   מציליםהרשאה  קורס  אורד  מערך  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  המכון  עבור   ,
   .צ'ארלס וינגייט

באני   .1.2  ___________ כ  על  מציעמשמש  לחתום  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי   ,
 . מציעשם ההצהרה זו ב

וכי למדנו והבנו את האמור בהם,    המכרזאני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את מסמכי   .1.3
ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על  

וכי המציע מוותר מראש על כל טענה  קבלת ההרשאה,  על  מתן השירותים או  הצעת המציע או  
באי אי -שעילתה  או  ומשפטיים,  - ידיעה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של  הבנה 

 העשויים להשפיע על הצעת המציע או על מתן השירותים.

לנו במסגרת  אני מאשר כי כל   .1.4 נועד לצרכי המחשה    , מסמכי המכרזמידע שסופק ו/או שיסופק 
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה  המכוןו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד  בלבד ואין לראות ב 

אחריות כלשהי ו/או על  המכון  לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .   ההזמנה מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי 

כי   .1.5 מאשר  המציע  אני  אחר  החלטת  ולמלא  למכרז  הצעה  והתחייבויותיו  להגיש  הצהרותיו  כל 
תלות   ללא  והערכותיו,  בדיקותיו  על  ורק  אך  והתבססה  התקבלה  המכרז,  במסמכי  הנקובים 

 .   המכוןבתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבויות מצד 

לנכון    האת כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא  ךערהמציע  לאחר שאני מאשר כי   .1.6
כל התנאים וההתחייבויות הנקובות  מקבל על עצמו את ( כי הוא  i) , מצהיר ומתחייב:לערוך, הוא

  ו ל  ותהמוקנ   המכון במסמכי המכרז ובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו וכן את זכויות  
  ( כי iiיוכל לבצע את מלוא חובותיו והתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי המכרז; )  במסגרתם וכי

האמור,   מכלליות  לגרוע  עם  מהווה    למכרזהכספית  הצעתו  מבלי  בקשר  והוגנת  מלאה  תמורה 
)המכרז  מושאההרשאה    ;iii  כי ומושתק  (  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  מוותר  הוא 

בקשר   שהיא  וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או  טענה  כל  ובכלל  מלהעלות  ולתנאיהם  המכרז  למסמכי 
 עות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי המכרז.  האמור: טענות ו/או תבי

כי   .1.7 מאשר  וההצהרות  כל  אני  המצגים  מלאים  ה  המציע   ת בהצע  יםהכלול הנתונים,  נכונים,  ם 
 , ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא. הגשת ההצעהומדויקים ומעודכנים למועד  

מוסמך מטעם המציע לכל עניין  נרשם לתיבה המקוונת  אשר  אני מאשר בשם המציע כי איש הקשר   .1.8
, וכי הוא הגורם המוסמך מטעם המציע לפנות למכון בשם המציע ולקבל הודעות או  למכרזהנוגע 

 בשם המציע או עבורו. הנחיות

 צירוף מסמכים .2

 המסמך צורף במסגרת ההצעה[: אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(התאגדות של המציע  עוסק מורשה או תעודת  העתק תעודת  ☐

 ]טופס זה[  הזמנהאישור תנאי ה  – א'נספח  ☐

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – ב'נספח  ☐

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐

 להזמנה למכרז  9.1.5לצורך עמידת המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף אישורים הנדרשים  ☐

 ניסיון המציע בדבר תצהיר  – ג'נספח  ☐
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 המסמכים המצורפים

 הצעה כספית  –ד'  נספח ☐

 בראשי תיבות[  מה הזמנה ]חתו  ☐

 פרסם( ]חתומים בראשי תיבות[ אם  שפרסם המכון ) מסמכי ההבהרה  ☐

 בראשי תיבות[  חתום] חוזה על נספחיו ☐

מסחרי/מקצועי  סוד    המקוונת  לתיבהשהשחרנו בהעתק המושחר שצרפנו  אנו רואים במסמכים/בנתונים   .3
 . של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

מאשר   לחתום  הריני  מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי, 
 .  הזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך ה

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 המצהיר/ים וחותמת המציעחתימת  



 

    

 13 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 1976 -  תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ב' נספח 

את     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לומר  עליי  כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע    "(המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1
לקבלת הרשאה להפעלת    2021/46מכרז פומבי מס'  ל,  [עוסק מורשה/כפי הוא מופיע בתעודת ההתאגדות

 . הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט, עבור המכון מערך קורס מצילים

ונותן תצהירי זה מכוח  ]*יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר[  הנני משמש כ___________ במציע   .2
 היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר. 

 מתקיימים כל אלה במצטבר: אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי,   .3

שביצעתי ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  וב  אני  אליוהמציע  הזיקה  לסמן]  על  במקום     יש 
 : [הרלוונטי

❑  ( "(  חוק עובדים זרים)"  1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
 "(. חוק שכר מינימום)"  1987- וחוק שכר מינימום, תשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )ונכון למועד האחרון 

ו הורשעזה: "ף  לצורך סעי - כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל זיקה"  -  " 
1976 . 

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 במקום הרלוונטי[:    בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ]יש לסמן אני מצהיר  .4

לא (  "חוק שוויון זכויות")  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.    חלות

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר    חלותלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי  iעובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  100  –מ  

לחוק    9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  הרווחה והביטחון החברתי  יפנה למנהל הכללי של משרד  
ובמידת הצורך   זכויות  )לש  –שוויון  לחילופין  ליישומן; או  פנה בעבר   iiם קבלת הנחיות בקשר  כי   )

והביטחון החברתי  למנהל הכללי של   הרווחה  לפי סעיף  משרד  חובותיו  יישום  לחוק    9לשם בחינת 
 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  iiשוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק זה:  " 4לצורך סעיף 

משרד הרווחה  זה לעיל, למנכ"ל    4המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.     30, בתוך והביטחון החברתי

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך  
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום 

 .  ההזמנה

 תאריך  

 



 

    

 14 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר  
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה  
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
בפני  חתם  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן, 

 על תצהיר זה.

 

 

 

 

 

  



 

    

 15 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 המציע  ניסיון בדבר   תצהיר  – ג' נספח 

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

 המציע]*יש לנקוב בשמו המלא של  "(  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1
לקבלת הרשאה להפעלת    2021/46מכרז פומבי מס' ל,  [עוסק מורשה/כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות

 .  מערך קורס מצילים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה  , ונותן תצהירי זה בשמו מציעמשמש כ ___________ באני  .2
 . מציעזו בשם ה

מנוי ברשימת בתי הספר להסמכת מצילים, המוכרים והמפוקחים  כי המציע  בזאת,    ה /מצהיר  אני   .3
 . במקום  הרלוונטי[  יש לסמן ] הכלכלה והתעשייהעל יד משרד  

יש ]שנים    5של לפחות    לפרק זמןכי המציע מפעיל בית ספר להסמכת מצילים  בזאת,    ה /מצהיר  אני    .4

 . במקום  הרלוונטי[   לסמן  

קורסי מצילים,    5, לפחות  2019-ו    2018,  2017בכל אחת מהשנים  ערך  המציע  בזאת כי    ה/ אני מצהיר .5
 .  הכלכלה והתעשייה חניכים למבחנים של משרד    50כאשר בכל אחת מהשנים הרלוונטיות הגיש לפחות  

 נתונים להוכחת ההצהרה:

 סוג הקורס  שנה  

 מות הרלוונטיים[ במקו יש לסמן  ]

תקופת מתן  
 הקורסים

 [ למלא מועדים]יש 

 מיקום הקורס 

את  לציין  ]יש
    המיקום

הגיאוגרפי בו  
 [ התקיים הקורס

 כמות חניכים 

  יש לסמן  ]
מות  במקו

   הרלוונטיים[

2018 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

  50סה"כ   
חניכים בשנת  

2017 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 
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2019 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

  50סה"כ   
חניכים בשנת  

2018 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

2020 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

  50סה"כ   
חניכים בשנת  

2019 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

 . שעות לפחות  115בהיקף של  

__/__-__/ __ 

 

 

קורס הכשרת מצילי בריכות שחיה    
)מציל בריכה( הכולל לימודיים    1סוג    –

עיוניים   ולימודיים  במים  מעשיים 
לרבות לימודי עזרה ראשונה והחייאה,  

__/__-__/ __ 
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 . שעות לפחות  115בהיקף של  

טבלה חילופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, : המציע יהיה רשאי לצרף הערות
 כי הטבלה החילופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז והתצהיר שבשולי נספח זה. מספר השורות להמחשה בלבד. 

בעל תפקיד אשר הינו  מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק את השירותים באמצעות   .6
   .קורס מצילים שנים בהעברת 5לפחות ניסיון של  בעל 

 נתונים להוכחת ההצהרה:

שם בעל 
 התפקיד

 ]יש למלא[ 

 ניסיון בעל התפקיד

 הרלוונטי[  ם במקו יש לסמן  ]

 תקופת הניסיון 

את   לציין  יש]
במסגרתה  התקופה 

בעל התפקיד מעביר 
 קורס מצילים[ 

 סוג הקורס  

  ם במקו יש לסמן  ]
 הרלוונטי[

 מיקום הקורס 

 [ לפרט ]יש

הדריך      התפקיד  בעל 
קורס הכשרת מצילי בריכות  

האגף  ,   שחיה בפיקוח 
בענף   מקצועית  להכשרה 
ימיים   ומקצועות  הצלה 

 . הכלכלה והתעשייהמשרד  ב

__/__-__/ __ 

 

קורס הכשרת    
בריכות   מצילי 

  1סוג    –שחיה  
בריכה(   )מציל 
לימודיים   הכולל 
במים   מעשיים 

ולימודיים  
לרבות   עיוניים 
עזרה   לימודי 

ראשונה  
בהיקף   והחייאה, 

שעות    115של  
 . לפחות

 

חילופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע,  : המציע יהיה רשאי לצרף טבלה  הערות
 כי הטבלה החילופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז והתצהיר שבשולי נספח זה. מספר השורות להמחשה בלבד. 

 הגדרת מונחים  .7

ת  בענף הצלה ומקצועו  מקצועית  להכשרה  האגף  מוסד לימודי בפיקוח  –ספר להסמכת מצילים"  בית  "
 . פדגוגי  המקצועי והנחיות הפיקוח בדרישות   העומדהכלכלה והתעשייה  במשרד  ימיים

לימודיים מעשיים  הכולל    )מציל בריכה(  1סוג    –הכשרת מצילי בריכות שחיה  קורס    –"  מצילים  קורס"
 שעות לפחות.   115, בהיקף של לימודי עזרה ראשונה והחייאהלרבות  לימודיים עיונייםובמים 

  ים מקדמיה  םהיה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאיי   המכון  .8
לצורך  האמור הנדרשים  והנתונים  הרלוונטי  המידע  כל  את  בהצעתם  לכלול  המציעים  על  לפיכך,   .

 .  המקדמי האמורהוכחת עמידה בתנאי 

 תצהירי אמת.  , כי זה שמי ותוכןה/אני מצהיר .9

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 הצעה כספית  – ד' נספח 

 תאריך:______________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 א.ג.נ.,

, עבור המכון מערך קורס מציליםלקבלת הרשאה להפעלת    2021/46מכרז פומבי מס'  להצעה כספית    :הנדון
   הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

את כל  תי  ושקלל  תי, הבנתיאותם בעיון, בחנ תי  , קראמכרזאת מסמכי ה  שקיבלתיהח"מ, לאחר    יאנ .1
ה במסמכי  המפורטות  תנאי  מכרזההוראות  לרבות  הנקובים  ונס  החוזה,  והתנאים  הדגשים  פחיו, 

נתון משפטי, תכנוני,  ,  בקבלת ההרשאהההיבטים הכרוכים  ומכלול  הזמנה על כל נספחיה  ב וכן כל 
 למכרז, כדלקמן: של המציע הכספית  וגיש את הצעת ביצועי, תפעולי או עסקי, מ

משקל   סוג הקורס מס"ד
 יחסי 

)לא   מחיר מינימום
 כולל מע"מ( 

כולל  )לא מחיר  הצעת 
 מע"מ(

1.  
מתוך   קורסים    6אחד 

  12ראשונים בשנה ועד  
 חניכים בקורס 

35% 6,000  ₪   ₪ _____ 

2.  
מתוך   קורסים    6אחד 

מעל     12ראשונים 
 בקורס חניכים 

25% 7,500  ₪  ₪ _____ 

3.  
ועד    7קורס     12ואילך 

 _____ ₪  ₪  5,000 25% ים בקורס  כ חני

4.  
  12ואילך ומעל    7קורס  

 _____ ₪  ₪  6,000 15% חניכים בקורס  

 דגשים הכלליים למילוי טופס ההצעה הכספית  .2

זה להלן בקשר עם    2מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף  תשומת לב המציעים  
ה לסמכויות  האמור  ובכלל  הכספית,  ההצעה  לטופס  או  מכון  המענה  חישובית  טעות  כל  עם  בקשר 

אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה  
 , כולו או חלקו:  האמור

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו   .2.1
הפרטים   ו/או  ידו  על  המוצעים  המחירים  את  הכלל,  מן  יוצא  ללא  לעיל,  בטבלה  כך  לשם 
האחרים, כנדרש. המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות  

 שהוקצו לשם הגשת הצעות המחיר בטבלה. 

אין להציע מחיר נמוך ממחירי המינימום. מציע שהציע מחיר הנמוך ממחיר המינימום יראו   .2.2
 את הצעתו כאילו הגיש מחיר מינימום.  

ההצעה הכספית של המציע תמולא במלואה ועל כל פרטיה וסעיפיה וכן תכלול כל תשומה ו/או   .2.3
,  הרשאהוג, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת ה עלות ו/או הוצאה, מכל מין וס

ה לצורך הענקת  לבצע  יש  אותה  פעולה  כל  בהוראות    הובמועד  הבמלוא  הרשאהוכן  כמפורט 
 הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

רכיב   .2.4 מכל  ו/או  הכספית  ההצעה  מטופס  ואופן  צורה  בשום  להסתייג  רשאי  יהיה  לא  המציע 
 מרכיביה. 

ספית של מציע, הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או  נתגלעה בהצעתו הכ .2.5
בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות    ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות
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לחילופין,   המציע(,  או  של  המכוונת  היבידיעתו  דעת מכון  היה  שיקול  פי  על  הבלעדי    ו רשאי, 
 דרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי: והמוחלט, לנקוט בכל אחד מ 

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .2.5.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת   .2.5.2
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או  

 . מכוןהבלעדי והמוחלט של ה ויע, הכול על פי שיקול דעת ההסתייגות מטעם המצ

ו/או   .2.5.3 להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
 ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    

זה, על מנת לגרוע    02על פי סעיף    למכוןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית   .2.6
ייחסות והטיפול בכל  על פי דין בקשר עם אופן ההתמכון  ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית ל

הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו  
הבלעדי והמוחלט של    וועל פי שיקול דעת  מכוןהכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי ה

 . מכוןה

ה .2.7 כי  בזאת,  מובהר  לעשות  י  מכון עוד  חייב(,  לא  )אך  רשאי  מהזכויות  היה  אחת  בכל  שימוש 
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת    02על פי סעיף    והמוקנות ל 

 .     מכוןהבלעדי והמוחלט של ה וו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעת

מוחלט   .2.8 באופן  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים  הכספית,  ההצעה  טופס  על  בחתימתם 
זה,    2  כפי שהן נקובות בהוראות סעיףמכון מודעים ומסכימים לסמכויות הובלתי חוזר, כי הם  

והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל  
ו/או    מכוןשל ה   וה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותי טענ

 כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

על מנת לגרוע    ועל פימכון  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות ה .2.9
הזמנת ההצעות  לטופס    18  -ו    14  על פי סעיפים  למכוןו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת  

 בהתאם ליתר הוראות מסמכי המכרז. מכון ובזכויות ה

 

 

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע

 


