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 מנהלה פרק  .1

 למכרז  רקע 

" )להלן:  בע"מ  אשקלון  ונופש  ספורט  נוער,  לתרבות,  העירונית  מציעים  החברה החברה  בזאת  מזמינה   )"

העומדים בתנאי הסף למכרז להציע הצעות לאספקת מזון למועדוני גמלאים המופעלים על ידי החברה )להלן  

 "(. השירותים" -

 

 עיקרי ההתקשרות  .1

 

הינם כללי זה להלן  והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים  הפרטים המובאים בסעיף  ים בלבד 

אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור  

 באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

כ 2.1 של  בהיקף  וטריות  חמות  ארוחות  יספקו  במכרז  ביום,    150-הזוכים  )קיימת  ימי  3מנות  בשבוע  ם 

מועדונים המופעלים על ידי החברה    5-ויפיצו אותן ל   ימים בשבוע(,  5-אפשרות שבהמשך הכמות תגדל ל

" )להלן:  אשקלון  העיר  והארוחותברחבי  ובתנאים  המועדונים"-"  במועדים  במיקומים  העניין(,  לפי   "

החברה.   ע"י  המועדוניםשייקבעו  מספר  את  להגדיל  רשאית  העירייה  כן,  השירות    כמו  יינתן  אליהם 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 חודשים בשנה, כולל תקופות חירום.   12חלוקת המזון תתבצע  

 

מחויבת   2.2 תהא  שהחברה  מבלי  החברה  ידי  על  שתידרש  כמות  בכל  ארוחות  למועדונים  יספקו  הזוכים 

בלבד ואין בה כדי  דלעיל מהווה אומדן    2.1בכמות מינימום. יובהר, כי כמות הארוחות האמורה בסעיף  

 לחייב את החברה בהזמנת ארוחות בכמות כלשהי ו/או בתשלום בגין הארוחות כאמור.

 

גבוהה   2.3 באיכות  וכשרות  טריות  חמות,  ארוחות  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  לספק  מתחייב  הזוכה 

ם,  לשביעות רצונה המלאה של החברה. יובהר, כי ככל שלא יסופקו ארוחות כאמור בסטנדרטים הנדרשי

להפסיק את   רשאית  כל תקופת ההתקשרות, החברה תהא  לאורך  ורמה אחידה  איכות  על  תוך הקפדה 

עיקרי  טבלת ריכוז  ימים ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.     15ההתקשרות בתוך  

 מכרז תנאים ב ה
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 טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז

 פרטים נושא

 ₪ לא כולל מע"מ  552,000 מסגרת תקציבית 

 ₪ כולל מע"מ  1,000   עלות מסמכי המכרז

 26.10.2022 מועד פרסום מכרז 

 10.11.2022   חברהמועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה ל 

 11.11.2022 לשאלות ההבהרה  מועד אחרון לפרסום מענה החברה

 13:00עד השעה   17.11.2022 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 ש"ח  1,000 כי מרכז מסמ תרכיש

 גובה ערבות ההצעה   □

 תאריך תום  תוקף הצעה ותוקף ערבות ההצעה   □

 מדד □

 ת הדרישה מבוטל

 1 -עד  מספר זוכים במכרז  □

 60 %משקל מחיר אופן קביעת הזכיה במכרז  □

 40 %משקל איכות

 

 

 ים בטבלה זו. ועדהמ  ופיעים בגוף המכרז, קובעיםבמקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המ

 

להגשת   החברה האחרון  המועד  את  לדחות  זה  ובכלל  לעיל  המפורטים  מהמועדים  אחד  כל  לשנות  רשאית 

 ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.
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 1.3טופס פרטים מזהים של המציע 
 

 

 חובה למלא טופס זה )בשני עותקים(

 

 

 

 

  ציע המ שם

  מס' עוסק מורשה 

  מס' חברה 

  כתובת 

  טלפון 

  טלפון סלולרי 

  פקס 

  ל דוא"

 

 

 

 חתימה מטעם המציע  מורשהפרטי 

 דוגמת חתימה  _____________ שם __________________________ת"ז __________________ 

 ___ ___דוגמת חתימה  _______ שם __________________________ת"ז __________________ 

 _____________  דוגמת חתימה  שם __________________________ת"ז __________________ 
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 1.3טופס פרטים מזהים של המציע נספח 
 

 

 חובה למלא טופס זה )בשני עותקים( 

 

 

 

 

  שם המציע 

  מס' עוסק מורשה 

  מס' חברה 

  כתובת 

  טלפון 

  רי סלול ןפו טל

  פקס 

  דוא"ל 

 

 פרטי מורשה חתימה מטעם המציע 

 דוגמת חתימה  _____________ ______________ת"ז __________________ שם ____________

 דוגמת חתימה  _____________ שם __________________________ת"ז __________________ 

 דוגמת חתימה  _____________ ___ ______שם __________________________ת"ז _________
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 תפות במכרז רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השת .1.1

_ בימים א'  ,אשקלון, 13יהדות ספרד בכתובת  החברה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .1.1.1

  1,000ל , תמורת תשלום שקופת החגים()יש לשים לב לזמינות בת 09:00 – 13:00ה' בין השעות  -

 שלא יוחזרו.    כולל מע"מ חדשים( יםל₪ )אלף שק 

יחור המציע במכרז לאחר שרכש את מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות א  תתפותאי הש .1.1.2

יהוו עילה להחזרת התשלום.   ידי המזמין, לא  על  וכן ביטולו של המכרז  במועד מסירת ההצעה, 

עות הנ"ל. תנאי  בש  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי המזמין,

 המכרז.  להגשה הינו רכישת מסמכי

רשאי להעתיקם ו/או לעשות  כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו  .1.1.3

בהם כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב ממחבר ועורך 

 המכרז.

 כרז.המ על המציע לצרף להצעתו את אישור רכישת מסמכי .1.1.4

לא נדרש לרכוש שוב את מסמכי    202232.מכרז  כי ת מסמרכש אעיל, מציע אשר על אף האמור ל .1.1.5

 . 202226.המכרז הנוכחי. על המציע לצרף את אישור רכישת מסמכי מכרז 

 org.il.ironitashניתן לצפות במסמכי המכרז באתר החברה שכתותבתו  .1.1.6

 

 הגשת ההצעה  .1.2

את ההצעה    "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".1  רקבפ  עד הנקובאת ההצעה יש להגיש עד למו .1.2.1

הנמצאת   המכרזים  בתיבת  להניח  היש  ספרד  בכתובת    חברה במשרדי  אשקלון,13יהדות  בין    , 

 בלבד. הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל.  09:00  – 13:00השעות 

  ע במכרז.המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדחות כל מועד הקבו  .1.2.2

 

 פרטים מזהים   .1.3

 . הפרטים המזהים של המציעבו יצוינו   1.3כנספח המצ"ב בנוסח  מזהים טופס פרטיםיש לצרף להצעה 

 

 מבנה ההצעה  .1.4

 . )למעט דף הצעת מחיר(  את ההצעה יש להגיש בעותק אחד .1.4.1

זיה  .1.4.2 ללא  נפרדת  ראשית  במעטפה  תוגש  המציע ההצעה  יה ע  .וי  המעטפה  המכרז  ל  מספר  רשום  יה 

 (.1.4.2נספח נוסח מוצע ב במצ")לנוחיות המציעים   בלבדרז ושם המכ

הצעת המשתתף תוגש במעטפה אטומה, כשהמשתתף חתם על טופס הצעת המשתתף ועל שולי כל   .1.4.3

 . עמוד ועמוד מהמסמכים הכלולים בה

 לן: מעטפות על פי ההנחיות שלה שתישית תכיל רא כל מעטפה .1.4.4

מענה לרכיבי האיכות, לפרק המקצועי,  מענה  ערבות בנקאית,  תכיל    -  ראשונה  המעטפ .1.4.4.1

"מענה  מענה   יצוין  ועליה  זה  לפרק  הדרושים  האישורים  וכל  חתום  הסכם  המנהלה,  לפרק 

 ההצעה. ף ומחובר לגוכתב ערבות". כתב הערבות יוגש בדף נפרד כשאינו    מנהלהלפרק 

   .עותקים זהים  2  -ב 1ב'המסומן כנספח  " מחיר דף הצעת" אתתכיל  -  שניה מעטפה .1.4.4.2

 

 איסור תיאום הצעות ומספר הצעות  .1.5

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.   .1.5.1

 מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.   .1.5.2
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נ  .1.5.3 גוף שהמציע הוא בעל עניין בו,  מי מטעמו של    חד מהם, וכלבא  ושא משרהבעל עניין במציע וכל 

י ו, בשום אופן שהוא,  פעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשה אחד מהם, לא 

 לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות. 

 

 הסתייגות    .1.6

להתנות   או  מהם  להסתייג  בהם,  למחוק  או  להם  להוסיף  המכרז,  מסמכי  את  לשנות  רשאי  אינו  מציע 

בדרך הוספל  ככלשהי.    עליהם  שישינוי,  או התניה כאמור  הסתייגות ממסמכי  ה, מחיקה  בהם משום  ש 

עלולי מתנאיו  או  הצעתו  המכרז  בהגשת  תוקף.  להם  יהיה  לא  מקרה  ובכל  ההצעה  לפסילת  להביא  ם 

למי   בקשר  טענה  כל  על  מראש  שוויתר  כמי  המציע  ייחשב  והסכם    מהתניותלמכרז  נספחיו  על  המכרז 

 הם ברורים ומובנים לו.אשר בכך כי  מ אלו, והו   ההתקשרות המצורף

 

 ובירוריםות שאל .1.7

החל  שמשתתף   .1.7.1 בכתב,  לפנות  רשאי  יהיה  זה,  מכרז  לגבי  להבהרה  בקשה  או  שאלה  להציג  מבקש 

 האחרון להגשת שאלות הבהרה.מיום הפרסום ועד למועד  

שונ  .1.7.2 הוראות  או  השונים  המכרז  במסמכי  התאמה  אי  או  סתירה  בכל  לפנות  המציע  ות  על 

צעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה  ר לא יפנה כאמור טרם הגשת ה הם. מציע אשתיו מהורא

 או אי התאמות כאמור ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  בדבר סתירות 

אל   .1.7.3 להפנות  יש  השאלות  מכרזיםאת  למכרז    מחלקת  הבהרות  תהיה  שכותרתו  אלקטרוני  בדואר 

   mazkirut@ironitash.org.il. איהדוא"ל ה כתובת  .202262.מספר פומבי  

השאלות  מתבקשים  המשתתפים .1.7.4 קבלת  לאישור  בקשות  לשלוח  הודעת    שלא  קבלת  לוודא  אלא 

 הדוא"ל באמצעות "אישור מסירה". 

 .Wordהמשתתפים מתבקשים לשלוח את השאלות בפורמט  .1.7.5

מספר  ו ךשם המסמ בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, .1.7.6

זה  תוגשנה במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החואליו מכוונת שאלתו. השאלות  הסעיף  

 ושאלות לעניין המכרז: 

 שאלה  סעיף הזמנה/ מפרט/חוזה  #

1.     

2.     

המציעים,   .1.7.7 לידיעת  להביא  מבקש  שהמזמין  שונות  הודעות  גם  כמו  באתשובות  תר  יפורסמו 

האינטרנט של  באחריות המציע לעקוב באתר     org.il.tashnioirובתו:האינטרנט של החברה שכת

המועד  חברהה עד  וזאת  זה,  למכרז  הנוגעים  והבהרות  שינויים  אחר  "מכרזים",  הלשונית  תחת   ,

 האחרון להגשת ההצעות. 

קובצי   .1.7.8 את  לצרף  יש  המכרז.  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהוות  לשאלות  התשובות  כי  מובהר 

 מציע כנספח לסעיף זה.   יע, למענה המצה מים ע"י התשובות לשאלות, חתו 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים    רהחבה .1.7.9

בעקבות תשובה   ובין אם  ביוזמתה  בין אם  כולל בהסכם המצורף  תיקונים במסמכי המכרז,  ו/או 

פרד מתנאי מכרז  לחלק בלתי נה  ל יהפכו א  להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים ו/או תיקונים כאמור, 

 זה.
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 יעים כנס מצ .1.8

 לא יתקיים כנס מציעים. 

 

 התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו .1.9

 הלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים ל 

 ו/או עוסק מורשה תעודה המעידה על רישום תאגיד .1.9.1

ייצג )כהגדרתו בחוק  או רואה חשבון או יועץ מס מפקיד שומה    אתמשור תקף  אי  -  ניהול ספרים .1.9.2

(, בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על  2005  -עצי מס, התשס"ה  הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יו

   1976  –פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

בנות  -  היעדר הרשעות .1.9.3 כנספחח  סצהיר  חוק  1.9.3  הרצ"ב  פי  על  בעבירות  היעדר הרשעות   בדבר 

)איסור עובדים שלא זרים  וחוק"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין העסקה   מינימום, שכר א 

על ידי  ם  וכשהוא חת,  1976  –, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1987  –התשמ"ז  

 על ידי עורך דין; ה חתימה מטעם המציע ומאושר מורש

תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף    -  העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .1.9.4

  –)להלן    1976  -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    2ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף  

ו איסור להתקשר  כי במעמד הגשת הצעתו לא חל עלי,   מתו תיבח    מאשריע  "סעיף האיסור"( ולכן המצ

 " בהתאם לסעיף האיסור. עם "גוף ציבורי

העירייה או לחבר המועצה בנוסח המצורף להלן  החברה או  לעובד    הצהרה בדבר קרבה משפחתית .1.9.5

 1.9.5כנספח  

 . 1.9.6פח הלן כנסמצורף ל –י הנוסח שבפרק ג' ק חי', על פעס'דר הערת אישור רו"ח בדבר הע .1.9.6

 .1.9.7ובדים מצורף להלן כנספח תצהירים מטעם המציע בדבר קיום זכויות ע .1.9.7

 למכרז.  1.9.8תצהיר בגין אי תיאום מכרז מצורף כנספח  .1.9.8

לה .1.9.9 ניתנים  אינם  המכרז  מסמכי  ו/או  הקבלה  כי  יודגש,  המכרז.  מסמכי  רכישת  על  עברה  קבלה 

 רוכש מסמכי המכרז והתאמתו לזהות המציע(. זכות לקיים נוהל זיהוי של  אחר )למזמיןע ילמצ

 מסמכים נוספים  .1.9.10

 . לחוברת המכרז.1.9.10.7על המציע למלא את הפרטים בהתאם לנדרש בנספח  .1.9.10.1

 

 הליך בחירת המציע  .1.10

 בדיקת עמידה בתנאי הסף:  -שלב א'  .1.10.1

סף(   )תנאי  המוקדמים  התנאים  תיבדק  כל  -בדיקת  המפ למ  הצעה  הדרישות  בסעיף  ול  למכרז.    2ורטות 

תשקול את האפשרות  ים ביחס לתנאי הסף וועדת המכרזים  ידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכבמ

לבקש השלמת הפרטים, בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי  

אינ כי  יימצא,  דבר  של  שבסופו  הצעה  באיהמכרז.  עומדת  תיפ ה  זה  הסף,  כלל  מתנאי  תידון  ולא  סל 

 הבאים. בשלבים
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 (: %40בחינת שלב האיכות ) –שלב ב'  .1.10.2

משתתף שהצעתו תמצא שלמה ותקינה ינוקד במסגרת מרכיב האיכות בהצעה. למרכיב   .1.10.2.1

 בבחינת ההצעה והוא ינוקד באופן הבא:   40%האיכות יהא משקל של  

 

הניקוד  הקריטריון

 המירבי 

 דוע הניקואופן ביצ

באספקת   ניסיון 

 השירותים 

 1.9.10.7צג בנספח  הניסיון המובחינת היקף   15

ב  10 תפריט מגוון ובריא  ידו  על  המוצע  המכרז  התפריט  מסגרת 

עומד בהוראות המפרט, הכולל את הנחיות  

 משרד הבריאות.  

לצרף המציע  מוצע    על  שבועי  תפריט 

מאושר וחתום על ידי תזונאי/ת מוסמכ/ת, 

 פרט כאמור. המ העומד בהוראות

בסיס   על  יינתן  מגיוון  מות  התרשהניקוד 

בתנאי   מהדרישה  יותר  וכן  רחב  המכרז 

לבחירת   המנחים  הקווים  במסמך  עמידה 

, יזכה  (1.9.10.7.1איכות וספק המזון )נספח  

עד   של  נוסף  בניקוד  המציע  ת  נקודו  10את 

או   המכרזים  ועדת  של  דעתה  שיקול  פי  על 

 מי מטעמה. 

מזמיני   המלצות 

)בין  ירש קודמים  ותים 

במסמכי   פורטו  אם 

 ז ובין אם לאו( המכר

שירותים   15 מזמיני  עם  קשר  תיצור  החברה 

בהתאם   למציעים  ניקוד  ותעניק  קודמים, 

 להמלצותיהם. 

 

 
 :מהציון הסופי( %60בדיקת המחיר ) -שלב ג'  .1.10.3

 : אהבציון המחיר יקבע על פי הנוסחה ה .1ב'ספח מחיר נהתוגש על דף הצעת  הצעת המחיר

  *   60  =  ציון המחיר 

 

 
 

 

 : ציון סופי –ב ד' לש .1.10.4

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:

 ציון המחיר    + ציון איכות )מנורמל(  ציון סופי    = 
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 התחייבויות ואישורים לאחר קביעת זוכה במכרז   .1.11

 וכה/ים במכרז תשלח לו/להם על כך הודעה בכתב. עם קביעת הז .1.11.1

ח הודעת הזכייה על  משלו  מיום  ימים  10וך  ה/ים במכרז מתחייב/ים תוכזהמציע/ים שייקבע/ו כ .1.11.2

ה בנקאית,  חברהידי  בערבות  המכרז  ערבות  את  במסמכי    להמיר  שנקבע  בשיעור  החוזה  לביצוע 

לחוזה ככתבו וכלשונו, עם חתימתו    המצורף  הביטוחנספח  על    ולהחתים את חברת הביטוחהמכרז,  

 קבלנים(.   גג  על חוזה )אלא אם כן מדובר בביטוח

י .1.11.3 תתקבל,  לא  הצעתו  אשר  והערבמציע  בכתב  הודעה  כך  על  ידו  קבל  על  שהוצאה  הבנקאית  ות 

 בקשר עם השתתפותו במכרז תוחזר לבנק ישירות.  

ל .1.11.4 מסר  לא  קרי,  בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמציע  החוחברה  היה  הנספחים  את  כל  על  זים 

ל  המציא  לא  ו/או  ו/או  חברהחתומים,  ביצוע,  הביטוח  לא  ערבות  חברת  את  הנספח    החתים  על 

ה רשאית  חבר, ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז,  תהא ההחברהי לשביעות רצון  הביטוח

 לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע.  

כאמו .1.11.5 מהתחייבויותיו  באחת  המציע  עמד  ה לא  רשאית  לעיל,  הערבות  חברר  את  לחלט  ה 

וזאת  ך בהוכחת נזק,  ה, וללא כל צורחברהצדדים לכיסוי נזקי הן  יהבנקאית, וזאת כפיצוי מוסכם ב

 ה לתבוע את המציע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין כך. חברמבלי לפגוע בזכותה של ה 

 

 זכויות המזמין   .1.12

יותר, או הצעה כלשהי והיא רשאית אף לדחות  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ב החברה  .1.12.1

 או לפסול את כל ההצעות.  

ועד פתיחת המעטפות אלא אם כן לא הוגשה  מת לב המציעים האומדן ככלל מתפרסם במשולת .1.12.2

 ה שלא לפרסם את האומדן.חברהצעה או מכל סיבה אחרת, שאז זכותה של ה כל

ובכלל   .1.12.3 האומדן  מפתחות  כי  ומוסכם  מובהר  האומדן,  כל  פורסם  ו/או  הגולמי  המידע  בסיס  זה 

 . נתון אחר יישארו חסויים ולא יפורסמו

 מבחינת המחיר הנקוב בה.  ה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירהחברה .1.12.4

מחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה נשוא מכרז   .1.12.5

לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע    , המציע לא יהא זכאינספחיםוב  זה בהתאם למפורט בחוזה

 בהצעתו.  

ז  .1.12.6 קביעת  כי  בזאת  תקצי  כהו מובהר  לאישור  כפופה  הבמכרז  מהגורמים  ,  בחברהמוסמכים  בי 

 לבטל את המכרז.  חברהה למכרז, רשאית החברובמידה וההצעה גבוהה מתקציב ה

בשלבים,    ה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע חלק מהעבודה ו/או לבצעהחבר כן תהיה ה .1.12.7

והכל והמאושר  המתאים  התקציבי  להיקף  עד  היקפה  את  לצמצם  העבודה,  בה  או  למהות  תאם 

לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או    אות המכרז. למציע ו/או למי מטעמו,לתקציב המאושר ולתוצ

 ה בזכויותיה אלו.   חברה בשל שימוש החברתביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי ה 

 ה מול המציע. חברלשקול בין יתר השיקולים את ניסיונה של ה ועדת המכרזים רשאית .1.12.8

לוועדת המכרזים  ההצעות, אשר ימליץ    מקצועי לצורך בדיקת   דרגמנות  ים רשאית לרז כועדת המ .1.12.9

והתאמות   השלמות  הבהרות,  לקבלת  למציע  יפנה  ואף  כושרו  המלצותיו,  לבדיקת  הדרוש  וכל 

את העבודות לבצע  יהיויכולתו  הצוות המקצועי  משרד, מפעל,  .  בכל  לבקר  חייב,  לא  אך  רשאי,  ה 

ביחס למציע ו/או לטובין  פעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע  מו  מתקן או אתר, המוחזק או 

או לשירותים המוצעים. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה  

 דרש.לא שיתף פעולה עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנ
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 ".  סףו ה להחליט על מציע כ"כשיר נחבר בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית ה .1.12.10

לפרסם    החברה .1.12.11 הזכות  את  לעצמה  אשומרת  ו/או  פומביים  נוספים  סוגי  מכרזים  כל  על  חרים 

 העבודות השונות.   

 עיון בהצעה הזוכה  .1.13

המצ לעיון  תעמיד  העיריה  העיר,  ראש  ואישור  המכרזים  ועדת  החלטת  קרי  המכרז  יעים  בתום 

וכי במידה ותהיינה פניות  ה  ישיבקשו זאת, את ההצעה הזוכה במכרז, המציע מצהיר כי הצעתו גלו 

ים, לראות את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות  של מציעים אחר

סופית ש לעיל,  את הצעתו, לאחר קבלת החלטה  ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור  ל 

וד מסחרי ו/או  ס  םו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהעלי

ותיו באופן מפורט. ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את  סוד מקצועי וינמק את טענ

 ג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להצי 

 

 שני" "זוכה שני"/ "כשיר  .1.14

ציע שהצעתו  כריז על מלה  רשאית  החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מ .1.14.1

 כ"זוכה שני".  תדורג במקום השני,

ה  .1.14.2 ותחליט  רצון    חברהבמידה  שביעות  אי  בשל  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  את  להפסיק 

ע"פ    חברהאית המתפקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עמו )תקופת הניסיון(, רש

לעשות    חברהים. במידה ותחליט ה יעצשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המ

 ימים ממועד ההודעה על כך. 10תום על חוזה התקשרות תוך ב הזוכה השני לחכן מתחיי

במידה   .1.14.3 "הזוכה השני"  גם את  יחייבו  הזוכה,  זה המחייבים את  והתנאים שבמכרז  כל הכללים 

 כיוב'.ו ן לחתום על החוזה, לרבות הפקדת ערבות ביצוע נספח ביטוח, תקופת ניסיוויידרש  

רשאית להכריז על מציע שהצעתו    פורט ונופש אשקלון בע"מהחברה העירונית לתרבות, נוער, ס .1.14.4

תדורג במקום השלישי , כ"זוכה שלישי", "הזוכה השלישי" יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.

  

 לי מסמך זה מאשר את הסכמתו לכל האמור לעיל המציע בחתימתו בשו .1.14.5
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 ף ס יתנאפרק  .2

 הדרישה מבוטלת -ערבות בנקאית 2.1

 

 ימקצוע ניסיון 2.2

(, בייצור ואספקת  1.1.2017בעל ניסיון של שנתיים מתוך חמש השנים האחרונות )החל מיום  המציע   2.2.1

של   כספי  ובהיקף  ציבוריים  גופים  ידי  על  למועדוני קשישים המופעלים  כולל     300,000מזון  )לא   ₪

 בכל שנה משנות הניסיון. מע"מ( לפחות 

לצרף את הנסרך  וצל על המציע  זה  כנספח  פח  הוכחת תנאי  ע"י    2.2המצ"ב  וחתום  מאושר 

 עו"ד

 אישורים/רישיונות:  2.3

הציבור   2.3.1 בריאות  על  הגנה  חוק  לפי  הכנתן  למקום  מחוץ  הגשתן  לשם  ארוחות  לייצור  תקף  רישיון 

 .  2015-תשע"ו )מזון(,

או    4.2באחד מסעיפי המשנה של סעיף    2013-י צו רישוי עסקים תשע"גניהול עסק לפ ל  ף רישיון תק 2.3.2

 ה. 4.6בסעיף 

 . 1983-ברשותו תעודת כשרות תקפה לפי הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 2.3.3

)סעיפים   הנ"ל  הסף  תנאי  של  2.3.3  –  2.3.1להוכחת  תקפים  העתקים  לצרף  המציע  על   )

 לבדב עהתעודות הנ"ל על שם המצי

 ד.  4.6עיף , ס 2013-לפי צו רישוי עסקים תשע"ג רישיון תקף לניהול עסק להובלת מזון  2.3.4

 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק תקף של הרישיון הנ"ל על שם המציע

 לחילופין

בתנאיני לעמוד  ההצעה,  תן  מסמכי  במסגרת  להצגה,  בכפוף  משנה,  קבלן  את   באמצעות 

 סמכים הבאים: המ

התחייב  קבלת  וא.  מצד  המחתומה  שינוע  את  לבצע  המשנה  ככל  ן  המכרז  במסגרת  זון 

 שהמציע יזכה;  

כי  שמודגש  תוך  המשנה,  קבלן  ע"ש  לעיל  כאמור  מזון  להובלת  עסק  רישיון  הצגת  ב. 

 תיוותר בכל מקרה על המציע.  –האחריות לקיום השירות, זמינותו ורמתו 
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 להוכחת  תנאי סף ניסיון מקצועי  2.2נספח 
 תצהיר חתום בפני עו"ד 

 
 

   תצהיר

 

 ________________________________________  אני הח"מ  

 

 ________________________________________   נושא ת.ז. 

כן וכי אם לא אעשה  עלי להצהיר את האמת  כי  צפוי לעונשים הקבועים    לאחר שהוזהרתי  ק, מצהיר  חובאהיה 

 בזאת כדלקמן: 

 

  במציע/ה ________________________________________   אני נושא במשרת .1

 )להלן "המציע"(.  ______________ ח.פ. ________________________________________  

 

ני  דועלאספקת מזון למו 202262.ספר  פומבי מאני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו במכרז  .2

 . גמלאים

(, בייצור ואספקת מזון  1.1.2017החל מיום מתוך חמש השנים האחרונות ) המציע בעל ניסיון של שנתיים .3

₪ )לא כולל מע"מ( לפחות    300,000למועדוני קשישים המופעלים על ידי גופים ציבוריים ובהיקף כספי של  

 בכל שנה משנות הניסיון. 

 ן תצהירי זה אמת.וכ תהיר כי זהו שמי, זו חתימתי והנני מצ .4

 

 

 ______________________ חתימת המצהיר   _________ _____________תאריך

 

 

 אישור

 

הופיע בפני מר __________________עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ______________________אני הח"מ  

להצהיר את  ו  ילאחר שהזהרתיו כי על ________ ______________ נושא ת.ז ______________________

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. לא יעשה כן יהיההאמת וכי אם 

 

 חתימה וחותמת ___________________________ ______________________דין  –עורך 
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 ים זרים ושכר מינימום בד והיעדר הרשעות בגין העסקת ע  -1.9.3 נספח 
 

וכי    _______________בעל/ת ת"ז שמספרה    ________________אני הח"מ   עלי להצהיר את האמת,  כי  לאחר שהוזהרתי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: 

 ספק(.  המציע/ ה   –הצהיר בשמו )להלן  ך לחתום ול סמושאני מ  _______________מציע  אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם ה .1

אליו   .2 זיקה  בעל  כל  ו/או  המציע  כי  מצהיר  הורשעואני  שכר    לא  חוק  לפי  או  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר 
עבירות   משתי  ביותר  הורשע  והמציע  במידה  ההתקשרו   –מינימום,  במועד  כי  מצהירים  לפחות  הרינו  אחת  שנה  חלפה  ת 

 שעה האחרונה. הרה ממועד  

תצ לעניין  המונחים  המפורטהגדרות  פי  על  הינן  זה  התשל"ו    היר  ציבוריים,  גופים  מובאות  1976  -בחוק עסקאות  מהן  שחלק   ,
 להלן: 

 ; 1981  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א    -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"   ( א)

 מאלה:   כל אחד  -"בעל זיקה"   (ב)

 י ; יד  חבר בני אדם שנשלט על .1

 : אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה .2

 בעל השליטה בו;  .א

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של      הספק, ותחומי פעילותו   .ב
 של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 ; דהומטעם הספק על תשלום שכר העב  מי שאחראי .ג

 יטה מהותית בידי מי ששולט בספק; חבר בני אדם אחר, שנשלט של  -מהותית    אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה .3

 (;  2002באוקטובר    31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )  -"הורשע", בעבירה   (ג)

 ; 1991  -נ"א  כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשא  לעובדים זרים )איסור העסקה ש   חוק  -"חוק עובדים זרים"   (ד)

 ;   1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז    -"חוק שכר מינימום"   ( ה)

 -"מועד התקשרות"   ( ו)

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;   -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז   .1

ה ההתקשרות  רכעה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נהמועד שבו הוגש   -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז   .2
 מועד ההתקשרות בעסקה;   -אמור  הצעה כ   בעסקה, ואם לא הוגשה

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;   -"עבירה"   ( ז)

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;   -"שליטה מהותית"   ( ח)

 זה אמת. י  ר ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהיאני מצהיר כי ז 
 

 _________________, המצהיר/ה
 אישור

 הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה  

את האמת בלבד וכי    __________________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר

בחוק  צפ  יהיה/תהיה הקבועים  לעונשים  יוי/צפויה  לא  דלעיל  אם  תצהירו/תצהירה  נכונות  את  אישר/אישרה  כן,  עשה/תעשה 

 יו בפני. וחתם/וחתמה על

     __________________            ___________________________   __________________ 
 טלפון                  כתובת                      שם עו"ד                        

 
              __________ _____________________                    _________              __________________ 

 חתימה וחותמת            מספר רישיון                               תאריך   
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 ר המועצהחבל העירייה או החברה או לעובד  הצהרה בדבר קרבה משפחתית  - 1.9.5נספח  
 באים: ציע את הוראות הסעיפים ה מביאה בזאת לידיעת כל מ החברה

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: 122סעיף  .1

אחוזים   .א עשרה  על  העולה  חלק  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

מהם   שאחד  או  ברווחיו,  או  יבהונו  לא  בו,  אחראי  עובד  או  ה  יהה מנהל  עם  לעסקה  או  לחוזה  .  חברהצד 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –ה "קרוב" לעניין ז 

נבחרי הציבור ברשויות המקומיות    12הוראה זהה קיימת גם בכלל   ניגוד עניינים של  של הכללים למניעת 

 (. 3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 

ידי    פין, על יה נוגע מעונין במישרין או בעקייה   ע כי פקיד או עובד עירייה לא לפקודת העיריות קוב  174סעיף   .ב

 ירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה. עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם הע

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל,  

 עירייה. ד בם חבר מועצה כלשהו, או עם עוע

 מסמכי המכרז. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד מ

( לפקודת העיריות, לפיהן  3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  

)א(  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3מועצת העירייה ברוב של   א' 

 נאיו פורסמו ברשומות. ות  הנ"ל ובלבד שהאישור 

 הצהרה

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: החברהידי -שפורסם על להשתתף במכרז  עונייןמהאני הח"מ  

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .2

אחות ואף  אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או    ו/או החברה העירונית  אשקלוןבין חברי מועצת עיריית   .א

 לא סוכן או שותף. 

הגיד  תאב) .ב את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  "קרובשבשליטתי  במונח  המוגדרים   מאלה  לאחד  אין  "  צעתי, 

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד   10כאמור לעיל חלק העולה על  

 אחראי.  

 . זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה-אין לי  בן  .ג

לי קרבה משפחתית כאמור  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש    חברהה  לידוע לי כי ועדת המכרזים ש  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.  לעיל, או אם

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 לראיה באתי על החתום: 

 _______________ __ _חתימה וחותמת__________ ____  __________________שם המציע   
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 1.4.2נספח 

 לנוחיות המציעים  

 

 ניתן לצרף דף זה בשני עותקים 

 

 ע"ג מעטפת ההצעה ביום הגשת ההצעה אחד מודבק 

 חברה השני יימסר לקבלן עם חותמת נתקבל ע"י ה 

 

 

 מספר מכרז

 

 

 

 המכרז שם 

 

 

 

 חותמת נתקבל       

 

 

 

 

 מעטפה לציין את שם המציע על גבי ה חשוב לא

 

 החברה לשכת מנכ"ל  –מקום הגשת המכרז 

 אשקלון ,13יהדות ספרד  רחוב

 "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז"1פרק בעד למועד הקבוע 
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 פרטי המשתתף וניסיון קודם - 1.9.10.7נספח 
 פרטים על המשתתף  .1

       שם המשתתף: .1.1
          : מס' הזיהוי .1.2
        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3
        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:   .1.5
          טלפונים:  .1.6
          פקסימיליה: .1.7
         דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 

 2.2מידה בתנאי הסף בסעיף הצגת ענתונים ל .2
ניסיון של שנתיים מתוך     מועדוני(, בייצור ואספקת מזון ל1.1.2017  םחמש השנים האחרונות )החל מיובעל 

 ש"ח לשנה )לא כולל מע"מ(.   300,000בהיקף כספי של   גופים ציבורייםקשישים עבור 
 

 :(שנת __________)יש למלא את שנת הפעילות 
היקף כספי של אספקת   טלפון איש קשר  איש קשר במוסד  מוסד השם 

ארוחות בש"ח ללא  
 ע"ממ

    
    
    
    
 
 :(________)יש למלא את שנת הפעילות __  תנש

היקף כספי של אספקת   טלפון איש קשר  איש קשר במוסד  מוסדהשם 
ארוחות בש"ח ללא  

 מע"מ

    
    
    
    
 
 

 

 חתימת המשתתף: _____________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לאספקת מזון למועדוני גמלאים  202262. מכרז פומבי מספר

 19  _______________ קראתי והבנתי חתימה וחותמת_
 

 1.9.6נספח 

 אישור רו"ח בדבר העדר הערת עסק חי  
 

 

 ריך: _________ תא

                     לכבוד
 "מער, ספורט ונופש אשקלון בעהחברה העירונית לתרבות, נו

 א.ג.נ 

 אישור בדבר הערת עסק חי הנדון: 

 

 :כדלקמן לאשר הרינו המציע של החשבון  וכרואי לבקשתכם

 

 _________משנת   של המציע  החשבון כרואי משמשים הננו

 רכו המציע שנע של הסקורים הכספיים הדו"חות לכ ו  ________ של המציע לשנת  המבוקר האחרון הכספי הדוח
חי"  המציע כ"עסק של קיומו  המשך לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה  כוללים ידי, אינם על מכן, שנסקרו  לאחר
 חי".   ולהתקיים כ"עסק להמשיך יכולת המציע בדבר ספק המעלה דומה הערה כל )*( או

 שינוי מהותי  על לידיעתי מידע לא בא זה מכתב על תיימחת למועד ועד ל"הכספי הנ דו"חה על החתימה ממועד
 חי".   כ"עסק המציע של המשך קיומו לגבי ממשיים ספקות העלאת לכדי עד המציע של העסקי במצבו  לרעה

 

 .בישראל ח"רו לשכת של  58מספר ביקורת לתקן בהתאם חי" כהגדרתו עסק "זה  מכתבי )*( לעניין

 

 ראיה באתי על החתום: ול

 

 

 _________, רו"ח __ ____ 

 ( )שם מלא, חתימה וחותמת
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 1.9.7נספח 

 תצהיר קיום זכויות עובדים מאת המציע 

 )יש למחוק את המיותר( 

אצל   _______________________ כ  המשמש   ,___________________________ הח"מ  אני 
)ל   ____________________________________" שהוזההמציע"הלן:  לאחר  להצהיר    תיר(,  עליי  את כי 

 כדלקמן: י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת האמת, וכי אהיה צפו

 הנני מוסמך/ת מטעם המציע לתת את תצהירי זה.  .1

המפורט .2 העבודה  חוקי  ע"פ  עובדים  זכויות  בעניין  המציע  חובות  את  מקיימים  בו  השליטה  ובעלי  ים  המציע 
שירות התעסוק  חוק  עבודה    1959תשי"ט  ה  הלהלן:  שעות  חוק  ה,  דמי מחלה,  1591–תשי"א  ומנוחה,  חוק   ,

, חוק שכר שווה    1954  –, חוק עבודת נשים, התשי"ד  1950  –א  , חוק חופשה שנתית, התשי"  1976  –התשל"ו  
, חוק    1953  –ות, התשי"ג  , חוק החניכ1953–, חוק עבודת הנוער, התשי"ג    1965  –לעובד ולעובדת, התשכ"ו  

, חוק פיצויי פיטורין,  1958, חוק הגנת השכר, התשי"ח  1951  –התשי"א  ים משוחררים (החזרה לעבודה),  יל יח
,    1987  –, חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1995-, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה1963  –התשכ"ג  

ציים הרלבנטיים לענף  בוי, צווי ההרחבה וההסכמים הק   2002  –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  
 (."חוקי העבודה" רז )להלן:נשוא המכ

המציע, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה   .3
 בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

האח .4 השנים  שלוש  להבמהלך  האחרון  המועד  טרם  ב  שתגרונות  המציע  הורשע  במכרז,    -  ההצעות 
ב  ______  הורשעו  במציע  השליטה  בעלי  העבודה,  חוקי  ע"פ  עבירות   ____________-  

______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה במציע  
 העבודה. הורשעו ב _____________עבירות ע"פ חוקי 

השליט .5 בעלי  בבעלוב  ה המציע,  אחרות  וחברות  השליטה ו  מבעלי  מי  ההסדרה    ת  מינהל  ע"י  נקנסו  לא  בו 
)להלן:   התמ"ת  במשרד  טרם  "המינהל"והאכיפה  האחרונות  השנים  בשלוש  העבודה  חוקי  של  הפרה  בגין   )

 לוש שנים האחרונות. קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה בש  2 -הגשת הצעה זו/ נקנסו בפחות מ 

 ים( אותה עבירה נספרו כקנסות שונ  יתנו בגיןשנ )קנסות

ב   .6 המינהל  ע"י  המציע  נקנס  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  טרם  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך 
ב   המינהל  ע"י  נקנסו  במציע  השליטה  בעלי  העבודה,  חוקי  ע"פ  קנסות   __________________

סו  במציע נקנ חרות בבעלות מי מבעלי השליטה  א  תסות ע"פ חוקי העבודה, חברו__________________ קנ 
 ב _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה. 

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.  

 . 1981–בעל שליטה כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  .7

 ן תצהירי אמת. הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכ  .8

 
 ל החתום:ע י ולראיה באת

 היום ________________ 
                                                                                                                                ___________________ 

 שם _______ ת.ז.____                                                                                                                                   
 אישור עו"ד

בפניי   הופיע/ה   ______ ביום  כי  בזה  מאשר   ,_____________________ עו"ד   , הח"מ  אני 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים    מר/גב'_________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

 בפני את תוכן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.  ן, אישר/העים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כ בוקה
 

 תאריך: _________________                                                                        _________________ 
 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                                
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 1.9.8נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

המציע   אצל  העובד   _____________ ת"ז  מס  הח"מ______________________________  אני 

 את כי:  __________ )שם התאגיד( מצהיר בז

 מנהליו.  צהיר זה בשם התאגיד ות לאני מוסמך לחתום ע  .1

 שר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  המשרה א אני נושא .2

ופרטי   .3 )יש לפרט את שם התאגיד  זו בקבלני המשנה המפורטים להלן  בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה 

 יצירת קשר עימו(: 

  שם התאגיד 
תנת  תחום העבודה בו ני

 קבלנות המשנה 
 קשר  רתיפרטי יצ 

     

     

     

 

ו/או  .4 זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,    הכמויות אשר  המחירים  מופיעים בהצעה 

 לעיל(.   3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

מכרז  ע הצעות בבפני כל אדם או תאגיד אשר מציו  ג המופיעים בהצעה זו לא הוצ  המחירים ו/או הכמויות .5

  3ט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למע

 לעיל(.  

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .6

 ו.  גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זה עלגרום למתחרה אחר להגיש הצ לא הייתי מעורב בניסיון  .7

 עורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. יתי מ לא הי  .8

ודברים עם מתחרה או מתחרה   .9 דין  נעשית בעקבות הסדר או  ולא  זו של התאגיד מוגשת בתום לב  הצעה 

 פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 רה בחשד לתיאום מכרז.ה לא נמצא כרגע תחת חקיתאגיד מציע ההצעה ,למיטב ידיעתי 
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 אם כן, אנא פרט: 

 _______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ ______

 ___________________ ___ _____________________________________ ____________________

 _________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  

 .  1988-העסקיים, תשמ"ח 

 

         

  היר המצ םש  חותמת התאגיד   שם התאגיד   תאריך 
חתימת  

 המצהיר 

 

 ןאישור עורך הדי

 

בפני  הופיע/ה  ביום ___________________  כי  עו"ד, מאשר/ת  אני הח"מ ________________________, 

מר/גב'   ________________ בישוב/עיר   ___________________ ברחוב  אשר  במשרדי 

שזיהה  ______________________/ __ ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  באו___תה  לי  המוכר/ת  פן  _____________ 

לעונשיאישי,   צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לא  ואחרי  אם  בחוק  הקבועים  ם 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

תאריך     __ __________  ______________________   _____________  

 דין חתימת עורך ה   שיון עורך דין רי חותמת ומספר   
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 6נספח 
 

 לכבוד
 בע"מ  החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון 

 א.ג.נ., 
 

 כתב הצעה והתחייבות לאספקת מזון למועדוני גימלאים

  כי   פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,  הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על  .1
כל הבדיקות הדרושות כל הגורמים האחרים  ו/או הנח   ערכנו את  וכן בחנו את  זו,  וצות להגשת הצעתנו 

 הוצאות הכרוכות באספקת השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. המשפיעים על ה
 

כלשה .2 הבטחות  או  אמירות  פרסומים,  מצגים,  על  זו  בהצעתנו  הסתמכנו  ידי  לא  על  פה  בעל  שנעשו  ם 
ור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  לא על האמו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, א ה  רהחב

ור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  אנו מסכימים לכל האמ
 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

ביצוע הפעולות נשוא  הדרושים לרישיונות, ההיתרים והכישורים  ה  ,י הידע, המומחיות, הכשירותאנו בעל  .3
 בהתאם לכל מסמכי המכרז. המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, 

 

שבמסמכי   .4 הדרישות  כל  על  עונה  זו  והצעתנו  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו 
ו אישור  מסמך ו/א . ידוע לנו כי במידה ולא נצרףיםש מצרפים את כל המסמכים הנדרהמכרז ולראייה אנו 

ד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה  מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עו
יידרש   אשר  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  מאתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות 

ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון,להוכ נו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  תאמתה  חת כשירותנו, 
הוועדה   רשאית  כאמור,  מסמך  או  מידע  למסור  את  נסרב  לפסול  ואף  עיניה  ראות  לפי  מסקנות  להסיק 

 ההצעה. 
 

 גות. אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתיי .5
 

יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת   .6
מתחייבים   ואנו  המכרז,  במסמכי  הנקובים  במועדים  המכרז  נשוא  התחייבויותינו  את  ולהשלים  לבצע 

 לעשות כן אם נזכה במכרז. 
 

ו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז  הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר אתנ .7
 בשלמות, לשביעות רצון החברה, במחיר הצעתנו כמפורט לעיל. 

 

)לרבות ביצוע כל העבודות/אספקת כל השירותים/הטובין( הינה כמפורט בכתב הכמויות   .8 הצעתי למכרז 
 . 1כמסמך ב'המצ"ב 

 

בה .9 לרבות  זו,  מכרז  בחוברת  המופיעה  התחייבות  כל  כי  לנו  ידוע  לא  כן  אם  גם  אותנו  מחייבת  סכם, 
 הוזכרה במפורש במסמך זה. 

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .10
 

)תשעים( יום מהמועד   90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11
  90החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי  

)תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי  
 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על -לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על 

 

חייבים, .12 לא  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים,  לא  אנו  הצעה  משום  זו  בהצעתנו  כאמור   -לראות  חוזרת, 
תשל"ג    3בסעיף   כללי(,  )חלק  החוזים  בינינו      1973  –לחוק  מחייב  הסכם  ייכרת  ידכם  על  ובקבלתה 
 לבינכם. 
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המסמכים    .13 כל  את  נמציא  ידכם,  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל,  והצעתנו  היה 
למס בהתאם  להמציא  שעלינו  הביצוע   והאישורים  ערבות  כדין,  חתום  ההסכם,  לרבות  המכרז,  מכי 

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתנו במכרז.  14והאישור על עריכת ביטוחים, וזאת תוך  
 

כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על אספקת   .14
למו על ידינו. לצורך כך, תנכה החברה מהסכומים שיגיעו לנו  השירותים עפ"י מכרז זה, יחולו עלינו וישו

 כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 

מוגשת   .15 בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 
פי דין או הסכם לחתימתנו  -זו, וכי אין כל מניעה על ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה 

 על הצעה זו. 
 

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________ 

 

 אישיות משפטית: 

 

 אדם/שותפות/חברה/ תאגיד: נא לפרט __________________________________ 

 

 _________ ת.ז. או מס' חברה/ תאגיד: ________________________

 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:

 

 ________________________________________ 

 

 כתובת: ___________________________________

 

 טלפון: ____________________ 

 

 פקס': _____________________ 

 

 חתימה מלאה: _________________   תאריך: ________________ 

 

 

 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

"(  המשתתףח.פ./ע.ר ________________ )להלן: "      עו"ד של   אני הח"מ 

מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם המשתתף, כי  

ל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל נתקבלו אצ

 דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 

 ___________________                                                            __________________ __                     

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                            תאריך
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 הצעת מחיר  – 1מסמך ב'

 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לספק את השירותים נשוא המכרז דלעיל  
 ורה למחירים המוצעים על ידינו בכתב הכמויות שלהלן:בתמ

 אספקת מזון במועדוני גמלאים  -כתב כמויות

אופן אספקת  סוג מנה מס"ד
 המנות

יחידת  
 מידה

כמות מנות 
  שנתית

 משוערת

סה"כ מחיר  
 לפני מע"מ  

 23,000 יחידה  מנות אישיות  ארוחת צהריים חמה  1

  
 
 

 : הערות לטבלה
 
ואין בו כדי לחייב את החברה לרכוש את הפריטים בו והחברה תוכל, על    אומדן בלבדכתב הכמויות מהווה   .1

לש הבלעדי,  דעתה  שיקול  איננה  פי  החברה  העניין.  ולפי  צרכיה  פי  על  הכמויות  בכתב  הכמויות  את  נות 
של   בפועל  ביצוע  פי  על  יהא  לזוכה  והתשלום  מהסעיפים,  באיזה  כמויות  של  מינימום  לרכוש  מתחייבת 

  .כמויות
המזון   .2 ייצור  לרבות  המצ"ב,  ההסכם  פי  על  הזוכה  של  התחייבויותיו  כלל  ביצוע  את  כוללים  המחירים 

בסעיף  ואספקתו   כמפורט  התפריט  בדרישות  עמידה  עבודה,  שכר  והובלות,  איסוף  אריזה,    3למועדונים, 
 להסכם, ביטוחים, רישיונות, היתרים, מיסים, היטלים, רווח וכיו"ב.  

 להסכם.   3סדות החינוך בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב, כאשר התפריט המוצע כפוף לסעיף המזון יסופק למו .3
 , בתוספת מע"מ כחוק וכנגד חשבונית מס כדין. 45ידי החברה בתנאי שוטף +  התמורה תשולם לזוכה, על .4
 המציע מצהיר בזאת במפורש כי התמורה מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותיו לפי מכרז זה .5

 על נספחיו )לרבות ההסכם המצ"ב(, וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא בעניין זה.
 

 

 _________________________ ______    שם המשתתף: 

 

 _______________________________   כתובת המשתתף:

 

 _______________________________   טלפון של המשתתף:

 

 ____________________ ___________  חתימת וחותמת המשתתף: 

 

 

 

 

 

 

 ה ס כ ם 
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 2202שנערך ונחתם באשקלון ביום ______ לחודש ______ שנת 
 
 

 החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מ בין:  
 , אשקלון  13מרח' יהדות ספרד 

 ידי מורשי החתימה מטעמה  -על
 "( החברה)להלן: "

 
 ______________________  :לבין

 מרח' __________________     
 ("הספק" -)להלן      

 
מס'    הואיל  פומבי  מכרז  פרסמה  למועדוני    המכרז"("  -)להלן    26.2022והחברה  מזון  לאספקת 

 ;)"השירותים"(   גמלאים המופעלים על ידי החברה בעיר אשקלון
 

 והספק הגיש הצעתו למכרז;  והואיל
 

 ספק כהצעה הזוכה במכרז;וועדת המכרזים אישרה את הצעתו של ה והואיל
 

זה, בתמורה   והואיל פי הסכם  על  הנוגע לאספקת השירותים  בכל  לפעול  ובמועדים  והספק מתחייב 
 הקבועים בו; 

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  
 מבוא .1

 
 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.  המבוא .1.1
 ות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות ההסכם. הסעיפים נועדו לשם הנוח  כותרות .1.2
 ואלו הם:    המצורפים להסכם הינם חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו יחד עמו, הנספחים .1.3

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח א' .1.3.1
 מפרט.    -נספח ב' .1.3.2
 קווים מנחים לבחירת איכות וספק מזון  -1.9.10.7.1נספח  .1.3.3
 דף הצעת מחיר  – 1נספח ב' .1.3.4
ג' .1.3.5 מאוש  -  נספח  שבועי  ידי  תפריט  על  ויאושר  הזוכה  ידי  על  )יצורף  ר 

 החברה(. 
 נוסח אישור על קיום ביטוחים.   -נספח ד' .1.3.6

טים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "ההסכם" או  כל המסמכים המפור
 "החוזה". 

 
הסר ספק, מוסכם כי אין החברה מתחייבת לרכוש מהספק מינימום של מנות; והיא תהא    למען .1.4

 ש מנות לפי שיקול דעתה ובכמות שתבחר. רשאית לרכו
  פי לצרכיה ועל  החברה תזמין את המנות מהספק בהזמנה אחת או במספר הזמנות,  בהתאם   .1.5

 שיקול דעתה הבלעדי.
 תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: זה בהסכם .1.6

 
 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שליחיו ומורשיו.   - "הספק"

 
החברה    אספקת - "השירותים" לדרישת  ובהתאם  יום  מידי  וטריות  חמות  ארוחות 

 למועדונים בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו. 
 

נציג החברה; יפקח על ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה   - קח""המפ
 על נספחיו ולשביעות רצונה המלאה של החברה. 

 
 

 הצהרות הספק  .2
 

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
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סיון והידע באספקת השירותים וברשותו כוח האדם, האמצעים, המימון והיכולת  כי הוא בעל ני .2.1
 ה על נספחיו. לבצע את השירותים בתנאי הסכם ז

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות הסכם   .2.2
 ישי כלשהו.זה ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד של

יש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין   .2.3
צוע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע השירותים. על הספק להודיע  לבי

ההיתרים   או  מהרישיונות  איזה  של  בתנאים  התנאה  או  חידוש  אי  על  לחברה  מיידי  באופן 
יהיו  שבר שתמיד  מנת  על  במועד  לחדשם  לפעול  מתחייב  והוא  הכשרות  תעודת  לרבות  שותו 

והרישיונ  ההיתרים  כל  או  ברשותו  היתר  או  רישיון  של  המצאות  אי  או  חידוש  אי  כאמור.  ות 
 תעודת כשרות בתוקף תביא לביטול ההסכם כאילו נבע מהפרתו על ידי הספק. 

ן השירותים על פי הסכם זה, לרבות בכל הקשור  הוא יעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למת .2.4
 לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה.   -לבטיחות, הכל 

קרא   .2.5 שעליו  כי  לשירותים  ביחס  הנחוצים  ההסברים  כל  את  וקיבל  נספחיו  על  ההסכם  את 
לו פרטי השירותים הנדרשים בהסכם   להעניק לחברה. כי הוא מכיר את הדרישות, כי נהירים 

סוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו בקפדנות, יעילות, מיומנות  זה וכי הוא מ
 ולשביעות רצון החברה. 

ע לו והינו מסכים ומאשר כי החברה תבצע ביקורת לאבטחת איכות המזון )לרבות מקור  כי ידו .2.6
וסימונם   המנות  ו/או  הגלם  חומרי  מרכיבי  אחסונם,  ותקפותם,  גולמיים  מזון  מצרכי  רכישת 

על התזו שתיקבע  ובתדירות  לנכון  שתמצא  מקום  בכל  זאת  למזון,  כמותית  ביקורת  וכן  -נתי( 
 מראש.  ידה, ללא צורך במתן הודעה

כי ידוע לו והינו מסכים ומאשר כי החברה או נציג מטעמה יהיו רשאים, בכל שלב בהכנת המזון   .2.7
אריזתן בהכנתן,  הכרוכים  הסידורים  את  וכן  המנות  טיב  את  לבדוק  מקום  הובלתן  ובכל   ,

ואספקתן. ככל שיתגלה מזון שלא הוכן בצורה מקצועית מתאימה )לפי קביעת משרד הבריאות  
מוסמכת( או הכולל מרכיבים שאינם עומדים בדרישות, הספק מחויב שלא לעשות    ו/או מעבדה

כל שימוש במרכיבים שנפסלו. במקרה כזה יעמיד הספק לטובת החברה מנות חלופיות באופן  
לחילו יישא  מידי.  והספק  אחר,  מספק  יום  לאותו  ארוחות  לרכוש  רשאית  תהא  החברה  פין, 

 שירות כנגד חשבונית. בעלות רכישה זו וישלמה לספק האחר י
 

 התחייבויות הספק  .3
 

 הספק מתחייב בזאת כדלקמן:
כי יבצע כל פעולה הצריכה לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ונספחיו; בהתאם   .3.1

 ן על פי דרישות והנחיות החברה ו/או מי מטעמה.  להוראות הדין; וכ 
פע .3.2 כל  ויעשה  ומקובלת,  מעולה  בצורה  השירותים  את  יספק  סביר  הוא  באופן  שנדרשת  ולה 

ברמה   השירותים  אספקת  לשם  בשוק,  הקיימות  ביותר  הגבוהות  מידה  אמות  בעל  מספק 
כ  את  לעשות  מתחייב  הוא  כך,  בתוך  זה,  הסכם  פי  על  הנדרשים,  ההכנות  ובמקצועיות  ל 

רצונה   ולשביעות  מעולה  יעיל,  באופן  השירותים  למתן  נחוצים  שיהיו  והסידורים  הדרושות 
 ברה.   המלאה של הח

ימסור   .3.3 וכי  מרביים  אמון  יחסי  תוך  מטעמה  מי  ו/או  החברה  כלפי  ובנאמנות  ביושר  ינהג  כי 
 לחברה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.  

ים אותם הוא מספק במסגרת הסכם זה יהיו טריים ויעמדו בכל החוקים והתקנות  כי כל המוצר .3.4
 וכיו"ב.  הקשורים לאוכל, הובלתו, אחסונו

כי ייצר ויספק מזון מאיכות מעולה וינקוט את כל האמצעים הנדרשים לשם כך, לרבות ניהול   .3.5
הטעונ  המזון  מצרכי  המוסמכת.  הרבנות  ע"י  הנדרשים  הכשרות  דיני  עפ"י  הכשר  המטבח  ים 

ירכשו ע"י הספק ממקורות מבוקרים ובעלי הכשר ובהשגחת רבנות מוסמכת עפ"י חוק איסור  
 . 1983 -, התשמ"גהונאה בכשרות

ככל שהספק הציג במסגרת הצעתו תעודות כשרות של גורמים נוספים, עליו לדאוג שתהיינה לו   .3.6
 תעודות כשרות בתוקף מאותם גופים בכל תקופת ההסכם. 

הכנ  .3.7 במקום  מזון  כי  הכנת  מחלקת  כגון  השונות  המחלקות  בין  ברורה  הפרדה  תהיה  המזון  ת 
)בשר בשר-עופות-גולמי  בישול  לחומרי  ירקות(  מחסן  למצרכים,  מחסן  דגים,  חלב,  דברי  ים, 

תיעשה   הגולמי  המזון  הכנת  כי  מתחייב,  הספק  להובלה.  נוחה  וגישה  לאריזה  מקום  ניקוי, 
י משטח ובאמצעות ציוד מיוחד ונפרד המשמש למטרה  בהתאם לדין, ובין היתר, תיעשה על גב
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בחדר שהט תיעשה  גולמיים  דגים  או  בשר  וכי הכנת  ובלבד,  על  זו  עולה  אינה  בו    20מפרטורה 
 מעלות צלסיוס.  

על .3.8 יספק  על-כי  ציוד  עליהם  והממונים  המזון  הכנת  במקום  לעובדים  שיהיו    -חשבונו  מנת 
כל שעות עבודתם בטיפול במזו  ובכלל זהלבושים, במשך  לדין  והובלתו, בהתאם  לבן    -ן  חלוק 

 בודה סגורות ומתאימות לעבודה.  נקי וארוך, בכפפות, סינר, כובע לאיסוף וכיסוי השיער ונעלי ע
להוראות   .3.9 בהתאם  למועדונים  המנות  את  יספק  וכי  ב  לו    ג'-נספחים  ידוע  כי  מצהיר,  והוא 

ש מסוים  למספר  בקשר  עימו  להתקשר  מתחייבת  אינה  ו/או  שהחברה  כמויות  ו/או  מנות  ל 
גדיל ו/או  אזורים ו/או מועדונים והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והיא תהיה רשאית לה

להקטין את מספר המועדונים להם תסופקנה המנות ו/או את מספר המנות לכל מועדון כאמור,  
 במהלך תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 
 תקופת ההסכם .4

נע .4.1 זה  של  הסכם  לתקופה  את    לחברהכאשר  חודשים,    12שה  להאריך  האופציה  שמורה 
נוספת בתקופות  עד  ההתקשרות  של  חודשים    12  של  כוללת  לתקופה  עד  פעם,  בכל    5נוספים 

 שנים. 
על אף האמור לעיל, החברה יכולה להביא לסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה   .4.2

על פי הוראות הסכם זה על נספחיו, בדגש על  בו השירותים לא יעמדו בסטנדרטים הנדרשי ם 
 ימים.  30טריות וטיב המזון, וזאת תוך הודעה מוקדמת של 

הר כי לחברה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם  מוב .4.3
והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את   צורך בהנמקה כלשהי  ללא שיהא 

השירותים לאחר, מבלי שהספק יהא זכאי לפיצוי או שיפוי כלשהו, מעבר לתשלום עבור    ביצוע
 למועד סיום ההתקשרות. ארוחות שיספק בפועל עד  

בכל   .4.4 מיידי  באופן  ביטול  לכלל  זה  הסכם  להביא  החברה  מזכות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 
פק נהג במירמה ותוך  מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי הס

 הפרת אמון החברה בביצוע השירותים.
 

  אספקת השירותים  .5
למועדונים, בתנאים ובמועדים המפורטים במפרט המצ"ב הספק יספק ארוחות חמות וטריות   .5.1

  .כנספח ב'
הספק יספק את המזון בכלים מתאימים לו ו/או בהתאם לדרישות החברה, ידאג להבאת המזון   .5.2

 את ציוד נלווה בהתאם לדרישות החברה. למועדונים, הגשתו והב
והתברואן   .5.3 העירוני  הסניטרי  המפקח  הדין,  להוראות  להשמע  מתחייב  בכל  הספק  הממשלתי 

וכן לקיים בקפידה את כל החוקים והתקנות וכל הוראה   הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות 
 חוקית אחרת הנוגעים לרישוי עסקים והוראות משרד הבריאות.  

מזון, בישולו והכנתו, יישמרו כללי התברואה המקובלים, צורתו האסתטית של  בזמן הטיפול ב .5.4
 המזון וטעמו הטוב. 

על טיב ואיכות המזון, הניקיון  הספק מתחייב   .5.5 וטעים תוך שמירה  לספק למועדונים מזון טרי 
 וההיגיינה וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

שיסופק  .5.6 הארוחות  וטריות  לטיב  הבלעדי  האחראי  יהא  יישא  הספק  והוא  למועדונים  ידו  על  ו 
 באחריות לתוצאות כל תלונה ו/או תביעה בעניין זה. 

לך ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו, יתוקן כל נזק כאמור על ידו ועל  הספק מתחייב, כי אם במה .5.7
 חשבונו לשביעות רצון החברה.

לה  .5.8 רישיון עסק  ולפי  זה,  ובלת מזון,  הספק מתחייב לשנע את המנות בכלי רכב מאושר לצורך 
זה   נכון למועד חתימת הסכם  כי  יובהר  יידרש לספק מזון.  ולהפיצו בכל המועדונים שאליהם 

, אך החברה רשאית להקטין או להגדיל בכל עת את מספר מוקדי ההפצה  מועדונים  6קיימים  
ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך. עוד יובהר כי עלות השינוי נכללת במחיר המנה  

 ר בהסכם זה, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור השינוע. האמו
 
 
 

 התמורה .6
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זה .6.1 הסכם  פי  על  השירותים  ידי    אספקת  על  הנדרשות  לכמויות  בהתאם  הספק  ידי  על  תבוצע 
החברה, והתמורה תשולם על פי הכמויות שסופקו בפועל ובהתאם להצעת המחיר של הספק,  

 כם זה.  המהווה חלק בלתי נפרד מהס, 1נספח ב' 
הטובין   .6.2 כל  את  כבר  וכוללת  בתוכה  מגלמת  השירותים  בגין  התמורה  כי  בזאת  מאשר  הספק 

העבוד  אספקת  השירותים,  עם  בקשר  הוצאותיו  כלל  את  וכן  לחברה  שיספק  והמוצרים  ות 
 השירותים.

, בתוספת מע"מ כחוק וכנגד חשבונית  45התמורה תשולם לספק, על ידי החברה בתנאי שוטף +   .6.3
 מס כדין. 

ספק מצהיר בזאת במפורש, כי התמורה, מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור ביצוע  ה .6.4
 וזה זה, וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא בעניין זה.כל התחייבויותיו לפי ח

לעיל, אשר    6.1למען הסר ספק, לא תשולם לספק תמורה כלשהי מעבר לתמורה הנקובה בסעיף   .6.5
פית בגין אספקת השירותים נשוא הסכם זה. הספק מצהיר  מהווה את התמורה המלאה והסו

צוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה,  בזאת במפורש, כי התמורה, מהווה תמורה נאותה עבור בי
 וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא בעניין זה. 

 
 פיקוח וביקורת .7

כם זה על  המפקח יבדוק מטעם החברה, כי הספק מבצע את השירותים בהתאם להוראות הס .7.1
 נספחיו. 

המפקח יהיה רשאי להורות לספק, לתקן כל ליקוי ו/או אי התאמה להנחיות לביצוע השירותים   .7.2
 והספק מחוייב לתקן את הליקוי ו/או את אי ההתאמה, מיד עם קבלת הוראת המפקח.

למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח, כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה,   .7.3
ת בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הספק מכל  אחריו

 זה ו/או על פי הדין.   אחריות שיש לו על פי חוזה
החברה רשאית להחליף את המפקח בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תימסר   .7.4

 בכתב לספק. 
ביקורות שיבוצעו ע"י משרד הבריאות  הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפקח ועם   .7.5

 רות. ו/או כל משרד ממשלתי אחר ו/או כל גורם מקצועי אשר ימונה לעריכת ביקו
 

 היעדר יחסי עובד מעביד  .8
הספק מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או   .8.1

ו/א  מהגופים  מי  ו/או  המשנה  קבלני  ו/או  מטעמו  למתן  מי  בקשר  יתקשר  עמם  האנשים  ו 
 סכם זה. מעביד בכל הנוגע למתן השירותים בה-השירותים ובכלל, לבין החברה יחסי עובד

לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי העובדים או קבלני המשנה, או כלפי   .8.2
 ספקי ציוד וחומרים של הספק או כלפי צד שלישי כלשהו. 

ובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי שיועסקו על ידו  הספק ימלא אחר כל ח .8.3
כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם קיבוצי  בביצוע השירותים לפי הסכם זה, לפי  

וכל   המעביד  ידי  על  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים  כל  ביצוע  לרבות  אחר,  הסכם  או 
ל פי חוק. כמו כן, ישלם הספק לעובדיו שכר הוגן, שאינו  התשלומים שמעביד חייב בניכויים ע 

 נופל משכר המינימום. 
בהוו .8.4 עובדיו  לכל  יודיע  עובדים  הספק  הינם  כי  מטעמו,  המשנה  ספקי  לכל  וכן  ובעתיד,  ה 

 ומועסקים במסגרת הארגונים של הספק ו/או של ספקי המשנה, ואינם עובדי החברה.
על פי הסכם זה זכויות של עובדים אצל החברה והם    לא תהיינה לספק ו/או למועסקים על ידו  .8.5

ו/או    לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה 
 ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשות כפי שבאה לידי ביטוי   .8.6
עובד  בהס יחסי  כי שררו  לשלם תשלום שמקורו בטענה  במועד כלשהו  זה, תידרש החברה  כם 

ו/או למי מטעמו, ישפה הספק את החברה מיד עם דרישה בגין    מעביד בין החברה לבין הספק
 כל סכום שתידרש החברה לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 

 

 ערבות להבטחת ביצוע החוזה .9
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זה .9.1 הסכם  על  החתימה  מותנית  עם  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  לחברה  ימציא  הספק   ,
  2.5%"(, בגובה של  הערבות"   -חוזה זה )להלן  להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי  

עם הספק, עפ"י הנוסח   א'מהיקף ההתקשרות השנתי המוערך  . הערבות תהא בתוקף  בנספח 
הסר ספק יובהר, כי כל הוצאות הערבות    יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. למען  90לפחות  

המוערך ייעשה ע"י    יחולו על הספק בלבד. כן יובהר כי קביעת גובה היקף ההתקשרות השנתי
 החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולספק לא תהיה כל טענה לעניין זה. 

  בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, תהא החברה זכאית לחלט את הערבות כולה או  .9.2
מקצתה והספק לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  

 לחברה בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של החוזה על ידי הספק.ו/או זכות העומדים 
אם   .9.3 הרי  זה,  חוזה  להוראות  בהתאם  ערבות  עת  בכל  לקיים  הספק  של  מחובתו  לגרוע  מבלי 

זה חוזה  של  תוקפו  תקופת  החברה    במהלך  כך  על  תודיע  סיום,  בפני  הערבות  תקופת  עומדת 
תח היא  הערבות  של  תוקפה  יוארך  לא  אם  כי  ותודיע  לספק  לספק  ישולם  לא  בנוסף,  ולט. 

 תשלום כלשהו עד שימציא ערבות לפי דרישת החברה בהתאם להוראות סעיף זה.  
ה או חלקה, מבלי  מובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשתה החברה שימוש בערבות, כול .9.4

ימים את סכום הערבות ולהעמיד    7לבטל את ההסכם, כי אז יהיה חייב הספק להשלים, בתוך  
מלאה    תחת ערבות  יעמיד  ולא  הספק  כן  יעשה  לא  ומלאה.  חדשה  ערבות  שנפרעה,  הערבות 

חדשה במועד האמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם והחברה תהיה רשאית לבטל את  
 ר. ההסכם על את

בקשר   .9.5 המפקח  באישור  לספק,  החברה  ע"י  שהיא  כל  ערבות  החזרת  בעצם  כי  בזה  מוסכם 
נגד  להחזרתה, לא יהא כדי להו  ות מניעה או השתק כנגד החברה מלהעלות טענות או תביעות 

ניתן יהיה   הספק בדבר הפרה של החוזה, או כל טענה אחרת. כמו כן, לא יהא בסכומים אשר 
כדי להגביל את גובה אחריותו של הספק לנזקים במקרה של הפרת  לגבותם באמצעות ערבויות  

זכות   כדי לגרוע מכל  זכות אחרת, או  ו/או  החוזה או  זה  עפ"י חוזה  נתונה לחברה  אשר תהא 
הערבות   סכומי  על  העולים  כסף  סכומי  לתבוע  החברה  של  זכותה  לרבות  דין,  כל  מכוח 

 תמצא לנכון, בכפוף לכל דין. האמורים, או לגבות את הוצאותיה ונזקיה, בכל דרך ש
 

 אחריות לנזקים ושיפוי   .10
על מתן השירותים. הספק יהיה אחראי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק הינו האחראי הבלעדי  .10.1

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לספק עצמו ו/או  
מביצ כתוצאה  כלשהו  שלישי  לצד  ו/או  מטעמו  של  למי  מחדל  או  ממעשה  ו/או  זה  הסכם  וע 

 על פי הסכם זה.הספק ו/או מי מטעמו ו/או ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק 
ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בצורה כלשהי   .10.2 כי החברה  לו  ידוע  כי  הספק מצהיר בזאת 

ומת זה  הסכם  פי  על  השירותים  מתן  בשל  מטעמו  למי  ו/או  לו  שיגרמו  לפצות  לנזקים  חייב 
ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או  

לרבות  דרישה מטעמה,  מי  נגד  ו/או  נגדה  כלשהו,  אדם  ידי  על  שתוגש  שהיא,  עילה  מכל   ,
ההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך שהחברה תודיע בכתב לספק  

הת דבר  ו/או  על  תביעה  כנגד  ההגנה  בהליכי  להשתלב  לו  ותאפשר  כאמור  הדרישה  ו/או  ביעה 
 דרישה כאמור.

כלפי   .10.3 לנזקים  הספק אחראי  ו/או ספקי המשנה  או אדם אחר המועסק בשירותו  עובד שלו  כל 
לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם, במישרין או בעקיפין, קיום  

 על פי חוזה זה.התחייבויותיו 
 

  ביטוחים .11
וחובו  .11.1 מהתחייבותיו  לגרוע  ומבלי  דין  כל  פי  ועל  לעיל  כאמור  הספק  אחריות  תיו,  להבטחת 

אחריות   קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  במשך  חשבונו  על  ולקיים  לערוך  הספק  מתחייב 
שלא   ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  כאמור  אחריותו  להבטחת  מתאימים  ביטוחים  כלפיו,  שבדין 

המהווה    נספח ד'פחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  י
 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםה )להלן: "חלק בלתי נפרד מהסכם ז 

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי   .11.2
יכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור  מבטחי החברה המורשים בישראל על קיום וער 

זה אשר הפרתו מזכה    ידי מבטחי הספק לחברה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם-חתום על
תום  עם  מיד  ביטוח  אישור  וימציא  ישוב  הספק  ההסכם.  הפרת  בגין  בתרופות  החברה  את 
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ד בקבלת  צורך  ללא  וזאת  זה,  הסכם  של  חלותו  זמן  כל  במשך  הביטוח,  כלשהי  תקופת  רישה 
 מהחברה. 

רכב   .11.3 כלי  או    -ביטוח  במישרין  המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח  שנערך,  יוודא  או  יערוך  הספק 
על פי  ב עקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה 

מפני   דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן
גבול   בסכום  חובה  בביטוח  אינם מכוסים  גוף אשר  לנזקי  כיסוי  הכולל  לרכוש  נזק  בגין  חבות 

 ₪.   600,000 -יפחת מ אחריות שלא 
ביטוחים   .11.4 קיום  על  ו/או האישורים  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  עריכת הביטוחים 

ו עליה אחריות כלשהי  לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטיל 
 ן.  פי כל די-פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות הספק על

העצמיות   .11.5 ההשתתפויות  בדמי  ישא  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו  הספק 
 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

ו/או  הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעש .11.6 ה או מחדל של הספק 
פחתה  הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו לה

מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק  
  יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

 הקבועה בפוליסות. 
הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות   .11.7

ולדרישת   הביטוח.  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  לשמור  האמור, 
 החברה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

הפול .11.8 הוראות  את  הספק  אחראי  הפר  הספק  יהיה  החברה,  זכויות  את  המפקיע  באופן  יסות 
לו טענה כלשה ובלעדי מבלי שתהיה  ו/או  לנזקים באופן מלא  כספי  נזק  כל  על  י כלפי החברה 

 אחר שיגרם לה עקב זאת. 
על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר   .11.9

 י מעבידים. הדן בביטוח עובדים על יד
 

 איסור הסבת ההסכם   .12
או מקצתם לכל    הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה, כולם .12.1

 צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.  
 כל מסירה או העברה בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. .12.2
ה .12.3 מן  לגרוע  לפי  מבלי  חובותיו  או  מזכויותיו  איזו  הספק  העביר  שבו  במקרה  גם  לעיל,  אמור 

 לשחרר את הספק ממחויבויותיו לפי הסכם זה. הסכם זה לצד שלישי, לא יהא בכך כדי
 זכויותיו של הספק לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .12.4

 

 הפרה ותרופות  .13
 . 1970 –ופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א על חוזה זה יחול חוק החוזים )תר .13.1
סעיפים   .13.2 כי  בזאת  שה  7-12,  2-5מוסכם  ועיקריים  יסודיים  סעיפים  הפרה  הינם  תהווה  פרתם 

 יסודית של חוזה זה. 
  3הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן ההפרה תוך   .13.3

זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, זאת    ימים לאחר שקיבל דרישה לכך מאת החברה תהא החברה
 בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

יים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו  גביית פיצו  .13.4
מזכותה של החברה לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל  

 על פי שיקול דעתה. דרך אחרת 
בסעיף   .13.5 כאמור  ההסכם  נזקיו    13.3בוטל  בכל  לבדו  הספק  ישא  הספק,  של  יסודית  הפרה  בשל 

צדדים  כת כלפי  החתומות  מהתחייבויותיו  הנובעות  הוצאותיו  לרבות  ההסכם,  מביטול  וצאה 
 שלישיים.  

שי.  ככל שיבוטל ההסכם כאמור, תהא החברה רשאית להזמין את המזון למועדונים מצד שלי .13.6
במקרה כזה, מתחייב הספק לשלם לחברה את מלוא ההפרש בין מחיר המזון עפ"י הסכם זה  

ששילמה   המחיר  היה  לבין  שבה  התקופה  משך  שעשתה  המזון  הזמנות  כל  בגין  השלישי  לצד 
 הסכם זה אמור להיות בתוקף. 
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לחברה   .13.7 הספק  ישלם  למועדונים  המזון  באספקת  פיגור  של  יום  כל    קבועים  פיצוייםבגין 
של   בשיעור  מראש  עפ"י    10%ומוסכמים  הפריט  למחיר  בהתאם  סופק,  שלא  הפריט  משווי 

 לעיל, כפול מספר הפריטים שלא סופקו.    6.1ההצעה, וכאמור בסעיף  
חוזה(,   .13.8 הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  בחוק  כמשמעה  תוגדר  יסודית"  "הפרה  זה  הסכם  לצרכי 

 וכן בכל אחד מן המקרים הבאים: 1970-התשל"א
 גילוי מידע מהותי על ידי הספק; אי   .13.8.1
 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-גילוי של אי .13.8.2
כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים זמני או   הספק נכנס להליכי פירוק או  .13.8.3

 קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לספק; 
ות .13.8.4 הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  לחברה,  יתברר  כי  אם  לספק,  מוקדמת  הודעה  מתן  וך 

 עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי. 
יכולים  .13.8.5 לא  השירותים  מטעמו  מי  ו/או  הספק  של  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  אם 

 להתקיים באופן סביר ובטוח. 
 אם הספק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  .13.8.6

 

 כללי   .14
או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי חתימה  / כל שינוי ו .14.1

 של שני הצדדים. 
ל סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו, יראו את הדרישות  בכל מקרה ש .14.2

 החלות על הספק כמצטברות.
להדריך, או ליתן  הספק מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה לפקח,   .14.3

הוראה לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מהמועסקים על ידו אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות  
סכם זה במלואן וכי אין לספק ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות לתשלומים, ה

ות  פיצויים או הטבות אחרות בקשר לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל נסיב 
 שהן, אלא על פי הסכם זה. 

ו/או   .14.4 זה  מהספק בהתאם להסכם  לה  להגיע  שעשוי  סכום  כל  לקזז  זכאית  תהיה  מכל  החברה 
מקור אחר, מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק ו/או לנכות הסכום, הכל לפי שיקול דעתה  

 הבלעדי של החברה. החברה תמסור לספק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור . 
הש .14.5 המוסמך  סמכות  המשפט  לבית  נתונה  זה  להסכם  הנוגע  בכל  הייחודית  המקומית  יפוט 

בימ"ש שלום( או בבאר שבע )ככל שמדובר על הליך    באשקלון )ככל שמדובר בהליך שבסמכות
 בסמכות בימ"ש מחוזי(. 

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לוויתורו על זכויותיו   .14.6
 א ייצור כלפיו השתק או מניעות. אלו, ול

 

 הודעות  .15
, או בפקסימיליה, או  כל הודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות הצדדים .15.1

 באמצעי אלקרוני אחר. 
  72כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך   .15.2

 ת הדואר לשם קבלת דבר הדואר. שעות מהמועד שבו הוזמן הנמען לסור לבי
ו הגיעה  כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה או באמצעי אלקטרוני אחר תיחשב כאיל .15.3

 למענה באופן מיידי, ובלבד שהצד השולח וידא את הדעת ההודעה אל הצד השני בפועל.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום  

 

 

 

 _________________    _________________ 

 הספק                   החברה 
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 ערבות ביצוע  –נספח א' 

 

 לכבוד  
 קלון בע"מ החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אש

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות ביצוע הנדון: 

 

)במילים: ___________שקלים   הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ________ ₪  

" )להלן:  העחדשים(    "רבותסכום  )להלן:   ____________ מאת   תדרשו  אשר  הסכם  הספק"(  עם  בקשר   )"

 ון, וזאת להבטחת כל התחייבויות הספק כלפיכם. לאספקת מזון למוסדות חינוך בעיר אשקל 

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או 

במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, אשר פורסם  כל גוף רשמי אחר שיבוא 

 דד הידוע במועד מתן ערבות זו.ביום  ________, שהינו המ 

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי  

שתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרי

 ו זו לא יעלה על סכום הערבות. בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנ

 

עד   לידינו  בכתב  להגיע  צריכה  פיה  על  דרישה  כל  בכלל,  ועד  ליום  __________  עד  זו תישאר בתקופה  ערבות 

 ע לאחר התאריך האמור לא תיענה. לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגי 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. 

 

 _________ 
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 מפרט  -נספח ב'  

 

 מועדוני מופת פועלים במרכזים קהילתיים:

 מועדונים  2 –נווה דקלים  .1

 שפירא   .2

 בורטון    .3

 חבצלת. .4

קול דעתה הבלעדי ולספק לא החברה רשאית להגדיל או להפחית את מספר המועדונים הנ"ל זאת בהתאם לשי 

   1בהתאם לנספח ב'תהיה כל טענה בגין כך. כמו כן, הגדלה לא תגרור תוספת תשלום פרט לעלות המנות 

 מרכיבי מנות:  

 כל מנה צריכה לכלול: 

 מנה עיקרית חלבון  .1

 תוספת פחמימה  .2

 ירק מבושל  .3

 ירקות טריים/ סלט טרי  .4

 לחם    .5

 פרי  .6

 אספקה והגשה:

 .מנות חלבון  2-3אפשר בחירה בין  יש לדאוג למזון מגוון ול .1

 פרט לאותו היום.  המאת  ו שותהמבוק  את מספר המנות אספקת המנות,תינתן אפשרות להזמין ביום   .2

 11:30-12:00  ה' בין השעות –החלוקה תתבצע בימים א'  אספקה למועדונים:וימי הת ושע .3

כי   .4 להייתכן  וזאת בהתאם  חלוקה  בהם תתבצע  הימים  כמות  תגדיל את  כל  החברה  וללא  וראת המנהל 

 תוספת תשלום. 

 . יש לאפשר גמישות בין המועדונים .5

 . ל שיהיה צורךאופציה לתיבול עדין יותר ככיש לאפשר  .6

 על פי בקשה. וירקות הזמנה של לחם מלא לה יש לאפשר אופצי  .7

 חג המתקרב, בהתאם להוראות המנהל. מותאמות לפות יינתנו תוסלקראת חגי ישראל  .8

 . גשיות אישיותיש לספק את המנות בחמ .9
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 קווים מנחים לבחירת איכות ספק המזון – .11.9.10.7נספח 
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 תפריט שבועי מוצע  –נספח ג' 

 
 יצורף התפריט המוצע של הזוכה  
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 על קיום ביטוחים אישור  –נספח ד' 

 

 לכבוד  
 ט ונופש אשקלון בע"מ החברה העירונית לתרבות, נוער, ספור

 "( החברה)להלן: "  

 א.ג.נ.,

 

 לשימוש החברה העירונית אשקלון בלבד 

 לאספקת מזון למועדוני גמלאים  202262. מס'מכרז פומבי        

 
 
 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

       __________ _______ 

יסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פול

ה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגי

 ם מבקש האישור.אמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עבפוליסת הביטוח יגבר ה

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה  מבוטחה מבקש האישור מ

 שם : 

 החברה העירונית אשקלון  

  שם

 
 שירותים☒

 אספקת מוצרים  ☒

 אחר: ☒

במועדון  מזון  אספקת 

 גמלאים 

 

 מזמין שירותים

 

 ת.ז./ח.פ.  

 

 ת.ז./ח.פ. 

 ען: מ

 אשקלון  37שד דוד בן גוריון 
 

 מען

 

 כיסויים

 וח סוג הביט

 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 

__ 

 3,000,000     ד ג'צ

למקרה 

ובמצטבר  

לתקופת 

 הביטוח

 ₪  

 בלנים וקבלני משנה ק 307

 

לתביעות     315 כיסוי 

 המל"ל 

 

 

בגין     321 נוסף  מבוטח 

 מעשי

המבוטח,   מחדלי  ו/או 
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 כיסויים

 ישורהא מבקש

 

 עיכוב שיהוי  327

 

 אחריות צולבת   302

 

 הרחבת שיפוי   304

 

עמותות   308 ו/או  חברות 

סמך   גופי  ו/או  בנות 

נבחריהם   ו/או  רשותיים 

 ו/או עובדיהם ומנהליהם 

 

על   309 תחלוף    ויתור 

 לטובת

 מבקש האישור

 

 ראשוניות   328

 

האישור    322 מבקש 

 יחשב כצד ג' בפרק זה 

 

בגין  320 נוסף   מבוטח 

מחדלי   או  מעשי 

אחר    -המבוטח   גורם 

עמותות  ו/או  חברות 

סמך  גופי  ו/או  בנות 

נבחריהם  ו/או  רשותיים 

עובדי הם  ו/או 

 ומנהליהם 

 

בגין    321 נוסף  מבוטח 

מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  

 האישור

 

מבקש   329 רכוש 

 האישור ייחשב כצד ג' 

 

אחריות 

 מעבידים

    20,000,000 

למקרה 

ולמצטבר 

 הרחבת שיפוי  304   

 

תחלוף    308 על  ויתור 
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 39  _______________ קראתי והבנתי חתימה וחותמת_
 

 כיסויים

פת לתקו

 ביטוח

 לטובת גורם אחר

 

319 

 מבוטח נוסף היה

 מיוייחשב כמעבידם של 

  מעובדי המבוטח מבקש

 האישור

 

309  

 ויתור על תחלוף לטובת

 מבקש האישור

 

 ראשוניות   328

 

אחריות 

 מקצועית

    4,000,000   ₪  301 

 אבדן מסמכים

 

302 

 אחריות צולבת

 

303 

הרע   לשון  הוצאת 

אחריות   כיסוי  במסגרת 

 מקצועית

 

 הרחבת שיפוי  304

 

תחלוף    308 על  ויתור 

חבר אחר  גורם  ות לטובת 

ו/או   בנות  עמותות  ו/או 

ו/או   רשותיים  סמך  גופי 

ו/ עובדיהם  נבחריהם  או 

 ומנהליהם 

 

עמותות   320 ו/או  חברות 

סמך   גופי  ו/או  בנות 

נבחריהם   ו/או  רשותיים 

 )נהליהםו/או עובדיהם ומ

מבוטח נוסף בגין מעשי או  

 מחדלי המבוטח

 

321  
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 40  _______________ קראתי והבנתי חתימה וחותמת_
 

 כיסויים

 מבוטח נוסף בגין מעשי

המבוטח,   מחדלי  ו/או 

 רהאישו מבקש

 

309 

לטובת   תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור

 

325 

 ר עובדיםמרמה ואי יוש

 

326 

 פגיעה בפרטיות

 

328 

 ראשוניות

 

327 

מקרה  עקב  עיכוב/שיהוי 

 ביטוח

 

332 

גילוי    ים  חודש  6תקופת 

 מתום תקופת הביטוח 

המוצר  חבות 

עם  משולב 

אחריות 

 מקצועית

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000    
 

מורחב  הביטו  304 ח 
העיריה,  את  לשפות 
הכלכלית  החברה 
העירונית  והחברה 

לגבי וי סמך  חידות 
עקב   נזק  בגין  אחריותם 
אשר   במוצרים  פגם 
ידי  על  עבורם  סופקו 
הפועלים   וכל  הספק 

 .ת הרכבהמטעמם לרבו
 

 אבדן מסמכים 301
 

 אחריות צולבת  302
 

הרע    303 לשון  הוצאת 
אחריות   כיסוי  במסגרת 

 מקצועית
 
 

בגין  מב   321 נוסף  וטח 
מחדלי   ו/או  מעשי 
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 41  _______________ קראתי והבנתי חתימה וחותמת_
 

 כיסויים

 האישור המבוטח, מבקש
 
  
 ראשוניות  328 

 
 332  ) גילוי    12תקופת 

 )חודשים
רכוש  -ביטוח 

מבנה 

 ותכולה 

תח  309  ₪  2,000,000     על  לוף ויתור 

 לטובת מבקש האישור 

 

 נזקי טבע  313

 

 גניבה, פריצה ושוד  314

 

 רעידת אדמה 316

 

 ראשוניות  328

 
 

 (: ג'ישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש הארותים פירוט השי

 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -033

 בתי אבות ומעונות  -011

 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 

 ( )לדוגמא: מספר רישוי/כתובתתיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(  סוג הנכס

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה   יום  60א ייכנס לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, ל

 ביטול יחול אך ורק ביחס למבוטח הראשי.סעיף ההתחייבות להודעה ל למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור

 ח:המבט

 

 

 



AVIRAM KNAFO
Typewriter
נספח 1.9.10.7.1










