יום שני  20בדצמבר 2021
לכבוד
המציעים בקול קורא
א.נ,.
הנדון :קול קורא לקבלת הצעות להפעלת חוגים במתחם פנאי ונופש המכונה "הספורטן"
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו לחברה בנוגע לקול קורא שבנדון:

מס"ד הסעיף בקול קורא
 .1בכל מקום בו מופיע
במסגרת מסמכי הקול
קורא משך החוג – 60
דקות.

 .2סעיף  6להסכם
ההתקשרות עם מציע
זוכה

פירוט השאלה/בקשת הבהרה
בכל מקום בו כתוב לאורך מסמכי הקול קורא  60דקות הכוונה היא
"רשום במסמך כי כל שיעור
יימשך  60דקות וגם ההצעה היא ליחידה אחת של שיעור הנמשך בין  45דקות ל 60 -דקות בהתאם
למקובל בשיעורים מסוגו ועל פי ההסכמות בין המציע שהצעתו תוכרז
ל 60-דקות שיעור .בפועל כל
שיעור הוא  60דקות ברוטו כאשר כזוכה לחברה.
משך השיעור נטו משתנה מחוג
לחוג בין  45דקות ל 55 -דקות
האם בהצעה יש להתייחס לזמן
שיעור נטו או ברוטו?
בסעיף  6לאחר המילים "בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל" יבואו
רשום בחוזה כי " המפעיל יהיה
אחראי לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או המילים – והנובע מרשלנות או הפר חובה חקוקה כמשמעותם בפקודת
הנזיקין (נוסח חדש).
אובדן שייגרם למפעיל או לצד
שלישי כלשהו בשל מעשה ו/או
ההערה הנוספת באשר לאישורים והצהרת בריאות אינה מקובלת .בעת
מחדל של המפעיל בכל הקשור
רישום המנוי לספורטן חותם על מסמכים של הצהרת בריאות כנדרש
למתן השירותים נשוא הסכם זה"
בהתייחס לחדרי כושר ומתחמי ספורט .ככל ונדרשים אישורים מיוחדים
נא אישורכם שמדובר בפקודת
לחוג אותו מעביר המפעיל הרי שהחבות לדרוש מהמשתתפים את
לעוולת
הנזיקין [נוסח חדש] בנוגע
האישורים חלה על המפעיל ועליו בלבד.
הרשלנות מוגדרת בסעיף 35
ועוולת הפרת חובה חקוקה
מוגדרת בסעיף  63בלבד .נא
להוסיף בבקשה כי החברה תהיה
אחראית על כל המסמכים
הנדרשים בעת רישום הלקוחות
תשובה

 .3סעיף דרישות ותנאים
בקול קורא

 .4סעיף דרישות ותנאים
בקול קורא

לפי החוק לרבות הצהרת בריאות
ואישורים רפואיים
הבהרה לגבי הסעיף לפיו -
המפעיל ישמור על ניקיון מקום
ההפעלה ויהא אחראי לתקן על
חשבונו כל נזק שיגרם לציוד בשל
מעשה ו/או מחדל של המפעיל
הבהרה לגבי הסעיף לפיו על
המפעיל לדאוג לאישור של כל
הפעילות הנכללת בחוג על ידי
הגורמים המוסמכים לכך

אין הכוונה שהמפעיל ינקה את החלל בו מתקיים החוג אלא ישמור על
המצב בו קיבל את החלל בתחילת החוג וידאג כי המשתתפים לא ילכלכו
את החלל בכפוף לשימוש סביר .כמו כן ככל שיש ציוד המשמש את החוג
ומסופק על ידי החברה הרי שככל שיגרם נזק לציוד בשל הנחיה של
המפעיל או פעולה שלו האחריות לפיצוי החברה בגין הנזקים תחול עליו.
ככל שהחוג הספציפי אותו מעביר המפעיל דורש על פי דין אישורים
מיוחדים עליו לדאוג שיהיו לו ההסמכות והאישורים הנדרשים לצורך
העברת החוג.

.5

בכבוד רב ובברכה,
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מאשר שקראתי את התשובות כמפורט לעיל והן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא.
תאריך_____________ :

חתימת המציע_______________________ :

