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 בס"ד, 
 דגשים למכרז ולהפעלת הבריכה

 
 : יש אחריות כבדה על הקבלן וברצוני להביא לידיעתכם את חובות הקבלן  לידיעת כל המגישים

 נוכחות בעלי תפקידים  בשעות הפתיחה של הבריכה . .1

  שעות חייב בדיקת מים ורישום מסודר לפי תאריכים ושעות . 3מפעיל מגיע ראשון וכל 

 שעות הפעילות , מאבטח שעבר השתלמות מוסדות חינוך חובה . מאבטח בכניסה בכל 

 :צריכים להיות מצילים שעברו בדיקת עניים ולפי תקנות. מצילים 

 על המפעיל להחזיק מגיש עזרה ראשונה ושכל הציוד עבר בדיקה של  )חובש(מגיש עזרה ראשונה :
 מגן דוד אדום וכן עבר רענון בתוקף.

 המפעיל: 

 ירועים יומי לבריכה וחתימתו .יערוך יומן ציוד א 

  שעות עם חתימת המפעיל, רק המפעיל מוסמך לערוך בדיקת מים. 3יערוך יומן בדיקת מים כל 
 מחזיק הבריכה :

 ידאג למדריך מוסמך לחדר כושר ומגיש עזרה ראשונה בכל שעות פתיחת הבריכה .
 

 מחזיק הבריכה צריך לדעת :

 .לא תהיה מכירת אלכוהול 

 מכניסת השבת ועד צאתה( ובימי שבת סגורה 24:44ה עד השעה פעילות הבריכ( 

 כדי פעילות לפי הצורך. ניקיונות שירותים ומקלחות גם תוך 

 מכון סינון באחריות המפעיל לאורך כל העונה תיקונים ו 

  ללא עלות ימים לשימוש המועצה לפי דרישה 14 –יהיו כ . 

  באחריות המפעיל . השילוט לפי תקנות 

 איכות הסביבה ומשרד הבריאות באחריות המפעיל.,מכבי אש רת דו"ח ביקו 

 מסר לרשות כאשר הבריכה פועלת.י, הבריכה ת בסיום הפעילות 

 .הצללת בריכת פעוטות ובריכה קטנה באחריות המפעיל 

  לקוב .₪  11.5תשלום מים לפי תעריף 
 

 לפקודת מ.א. שדות נגב ₪  2,544תשלום עבור הצעת מחיר ביום ההגשה :  
 

 מסמך  זה מהווה חלק בלתי נפרד מגף המכרז ומחייב את הקבלן
                                                                                

 
    _____________________                             ________________________ 

 חתימת הקבלן                                                           מועצה-מורשי חתימה         
 
 

 העתק: 
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 גב' נורית כהן חדד, מזכירת המועצה
 ועדת מכרזים 


