
מכרז מס' 0261/
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופים ציבוריים
בתחומי המועצה האזורית תמר
.1

המועצה האזורית תמר (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות מקבלנים מורשים למתן
שירותי הצלה בחופים הציבוריים עין בוקק ,עין גדי ,חוף הסולריום באזור עין בוקק,
חמי זהר והחוף הנפרד בחמי זהר אשר מצויים בתחומי המועצה ,בהתאם למפורט להלן,
בדברי ההסבר ובנוסח החוזה.

.2

על המציע להיות בעת הגשת הצעתו ובכל עת במהלך תקופת ההתקשרות בעל כל רישיון
ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות ו/או לצורך העסקת
מצילים ונותני עזרה ראשונה על ידו ו/או לצורך מילוי התחייבויות הספק על פי תנאי
החוזה ,ובכלל זה רישיונות והיתרים מאת המועצה.

.3

רשאים לגשת למכרז מציעים אשר להם ניסיון מוכח במתן שירותי הצלה בחופי רחצה
ציבוריים באמצעות  11מצילים ו 3 -מגישי עזרה ראשונה לכל הפחות ,בו זמנית ,וזאת
במשך  5שנים רצופות לפחות ,מתוך  11השנים האחרונות.

.4

המציע שיזכה במכרז וייתן את השירות יעסיק לצורך השירות ,בו זמנית 11 ,מצילים
לפחות ו 3-מגישי עזרה ראשונה לפחות ,כמפורט להלן:
4.1

המצילים יהיו או בעלי תעודת הסמכה של מצילי ים;

4.2

מגישי העזרה הראשונה יהיו בעלי התעודות והאישורים כנדרש בצו הסדרת
מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) ,התשע"ו2112-
(להלן" :הצו") ,ובכלל זה :תעודת אח מוסמך ,תעודה המעידה שעבר הכשרה לפי
חלק א' לתוספת השלישית לצו ,תעודת הסמכה להיות חובש מאת חיל הרפואה
של צבא ההגנה לישראל ו/או אישור לפי הטופס שבחלק ג' לתוספת השלישית לצו
לפיו עבר תכנית רענון כנדרש ,בהתאם לקבוע בצו.

4.3

כל עובדי הספק ,אשר יועסקו בביצוע השירות יהיו עובדים מוסמכים ומוכשרים
כנדרש בתקנות ובכל דין.

.5

הזוכה יעביר למועצה פרטי איש קשר מטעמו ,אשר יהיה זמין בטלפון  24שעות ביממה,
וייתן מענה מיידי לכל תקלה או צורך שיתעוררו בקשר עם ו/או במהלך ו/או עקב מתן
השירות ובהתאם להנחיות נציג המועצה מעת לעת.

.2

את חוברת המכרז ,לרבות טופס להגשת ההצעות ונוסח החוזה שיחתם עם הספק הזוכה
ניתן לרכוש בגזברות המועצה ,בבניין המועצה בנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין השעות
 ,10:11-15:11תמורת  1,111ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה).

.7

המציע יגיש הצעתו לתמורה שידרוש בגין שעת עבודה (לא כולל מע"מ) של מציל ושל
מגיש עזרה ראשונה ,כהגדרתם בצו.

.8

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בצירוף האישורים
והמסמכים המפורטים שם ,במעטפה סגורה ועליה ציון מס' המכרז וזאת עד ליום
 25.12.2112שעה  ,12:11לתיבת המכרזים שבבניין המועצה בנווה זוהר .להצעות יש
לצרף ערבות בנקאית לקיום ההצעה לטובת המועצה ע"ס  51,111ש"ח ,שתעמוד בתוקף
עד ליום  ,31.3.2117וכן את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,לרבות
החוזה המצורף כמסמך  4למסמכי המכרז ויתר המסמכים כמפורט בטופס ההצעה.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד מועד זה ,מסיבה כלשהי ,לא תידון.

.0

סיור קבלנים להכרת אזור ביצוע השירות יערך ביום  ,14.12.2112היציאה מבניין
המועצה בנווה זוהר בשעה ( 11:11ההשתתפות בסיור אינה תנאי להשתתפות במכרז).

.11

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אבי זגורי ,מנהל מחלקת החופים במועצה בפקס
מס' .18-2288045

.11

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן
שומרת המועצה על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם
תמצאנה מתאימות.

.12

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז.
דב ליטבינוף
ראש המועצה

