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 מסמכי המכרז
 

  להציע הצעות  הזמנה א'  מסמך

 להזמנה להציע הצעותטפסים נספחים 

 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 1טופס מס' 
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 ונספחיו הביצוע חוזה מסמך ב'
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 זמנה להציע הצעות מסמך א': ה
 

 כללי .1

"( מזמינה בזאת מציעים חברהה)להלן: " העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מהחברה  .1.1
, בהתאם מוצרי מזון תקפסלא 03/2023פומבי מאגר להשתתף בהליך מכרז העומדים בתנאי הסף, 

   במסמכי המכרז ונספחיו. מפורט ל

 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.2
 

 הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל צרופותיה ונספחיה. :מסמך א' .1.2.1

 
תזכה במכרז, לרבות  םשהצעת יםלבין המציע חברההסכם התקשרות בין ה :מסמך ב' .1.2.2

 צרופותיו ונספחיו. 
 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה.  .1.3
כשהם  חברהעל המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם ל

 חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.

 

מציע שיעמוד בתנאי הסף, כפוף לבדיקתה מכרזי ה, קרי במסגרת ההליך הוא מכרז מאגר זהמכר .1.4
או לאחר  הוגשה הצעה אחת למכרז העירונית, ייקבע כזוכה במאגר.והחלטתה של ועדת המכרזים 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בדיקת מסמכי המכרז נמצא שיש רק הצעה כשרה אחת, תהיה החברה 
 לבטל את המכרז. 

 
תיחור בהתאם להוראות ההסכם המצורף יתבצע הליך  עם מציעים שיכנסו למאגר של החברה, .1.5

 למסמכי המכרז. 
 

 ההתקשרותתקופת  .2

 

לחברה תהיה  .חודשים 12, ולמשך תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים .2.1
 חודשים. 12עד תקופות נוספות, כל אחת  4-אופציה להאריך את ההתקשרות ב

 
 לוחות זמנים .3

 
 ם כדלקמן:ינלוחות הזמנים המתוכננים להליך ה

 
 מכירת מסמכי המכרז .3.1

 
כל מציע יצרף להצעתו  .ידי המציע היא תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתורכישת מסמכי המכרז על  .3.1.1

 אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.

 
 אשקלון, 37דרך בן גוריון , ברחוב במשרדי החברה 1.3.2023החל מיום רכישת מסמכי המכרז תתקיים  .3.1.2

 שלא יוחזרו בכל מקרה.₪  1,000תמורת  8:30-15:30בשעות 
 

 שאלות הבהרה .3.2

 
באמצעות דוא"ל  13:00בשעה  12.3.2021הגשת שאלות הבהרה תתאפשר עד לתאריך  .3.2.1

mazkirut@ironitash.org,il 6775409-08 לוודא את הגעת השאלות בטלפון. יש. 

 
שאלות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס ל חברהה .3.2.2

 . ההבהרה
 

לשאלות  חברהכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות ה .3.2.3
 ידו. -ההבהרה, כשהן חתומות על

 

mailto:mazkirut@ironitash.org,il
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אלא אם ניתנה בהודעה  חברהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הלמ .3.2.4
 .בכתב כאמור

 
 הגשת ההצעות למכרז .3.3

 
הגשת ההצעות תיעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, לא יאוחר  .3.3.1

 .13:00בשעה  19.3.2023מיום 

 
  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןהגשת ההצעות, הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .3.3.2

 
רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  חברהה .3.3.3

. אשר רכשו את מסמכי המכרזאחד מן המציעים -כך הודעה בכתב לכל-ובלבד ששלחה על
הוארך המועד לפני חלוף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל המשתתפים כמסכימים להארכת 

 המועד.
 

 תהוראות כלליו   .4

 מסמכי המכרז .4.1

 
תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכישת מסמכי המכרז הנה תנאי  רכישת מסמכי המכרז .4.1.1

להשתתפות במכרז, ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור 
 לעיל.

 
אין  .בלבדבמכרז והם נמסרים למציע לשם השתתפותו  חברההם רכושה של ה המכרזמסמכי  .4.1.2

   ל שימוש אלא למטרה זו. כבמסמכי המכרז לעשות 
 

אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המכרז, חלקם או  חברהלמען הסר כל ספק, ה .4.1.3
 כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה.

 
 םהבנת תנאי .4.2

 
  . מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרזה .4.2.1

 
קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא המציע כי  אשרבעצם הגשת הצעתו מ .4.2.2

  .בהם הגלומותמקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות 
 

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו  .4.2.3
שהיא תהיה מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה 

חילוט הערבות  -זכאית לכל סעד העומד לה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  חברהה
 הבנקאית )כהגדרתה להלן(.

 
 המכרזשינוי תנאי  .4.3

 
שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לשנות,  חברהכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, ה .4.3.1

בורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור , במידה שהיא סהמכרזלעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי 
 .חברההנדרשים לצרכי 

 
ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  מכרזשינוי תנאי ה .4.3.2

על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. מתנאי ה
בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור . המציע יחתום חברהמטעם ה בהודעה בכתב

 ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו.
 

  .חברהמה קבלת ההודעהבחוזר המציעים יאשרו  .4.3.3
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 :הגשת ההצעות .5

 

 התאמה לתנאי המכרז .5.1

 
ולצרף לה את כל המסמכים  מכרזעל המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה .5.1.1

חובה על המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בשלמותם ואין להותיר סעיפים . הנדרשים
 ללא מילוי.

 
 הצעה חתומה .5.2

 
מורשי החתימה של המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .5.2.1

בעט ) המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע הצעות
 חול(.כבלבד בצבע 

 
או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה וכל יתר עו"ד של  המציע ימציא אישור .5.2.2

 (. 1טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-מסמכי המכרז נחתמו על

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .5.3

 
 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .5.3.1

 

לשאלות הבהרה וכל שינוי כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות תשובות  .5.3.1.1
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים  חברהידי ה-שבוצע במסמכי המכרז על

 .לא מזוההומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה 
 

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .5.3.1.2

 
 . עמודי הצעתואחד מכל בתחתית המציע יחתום  .5.3.2

 
מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם   .5.3.3

 התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו.
 

  בדיקת ההצעות .5.4

 
 תבדוק את ההצעות שהוגשו.  חברהה .5.4.1

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים -תהא רשאית, על חברהה .5.4.2

 ומומחים כפי שתמצא לנכון. 
 

  בקשת הבהרות .5.5

 
לפנות למציעים )או  ,על פי שיקול דעתה ,רשאית חברהלאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא ה .5.5.1

 מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת
 . מסמכי המכרז

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  חברהה .5.5.2

ור לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקש
 לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז .6
 

 :העונים על כל התנאים הבאים תאגידים, , יחידים אורשאים להשתתף במכרז רק מציעים
 

 מוכח ניסיון .6.1
 מרכול ( בהפעלת1.1.2018השנים האחרונות ) החל משנת  5בעל ניסיון של שנתיים מתוך המציע  .6.1.1

" הינו חנות לממכר מוצרי מרכול"לעניין סעיף זה הפתוח לקהל הרחב, וממוקם בעיר אשקלון. 
קופות  2בה לפחות  פועלותמ"ר לפחות, אשר  300של מזון ומוצרי צריכה נוספים בגודל 

  .רושמות
 

 לחילופין 
 

מרכז  ( בהפעלת1.1.2018השנים האחרונות ) החל משנת  5בעל ניסיון של שנתיים מתוך המציע 
  לוגיסטי לאספקת מוצרי מזון.

 
בהתאם לנוסח המצורף  עמידתו בתנאי הסף האמורעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר 

  .(3טופס מס' למסמכי המכרז )
 

ידי -פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-רשאית, על חברהמובהר כי ה .6.1.2
 המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(.

 
 –תשע"ג ( עסקים טעוני רישוי)בהתאם לצו רישוי עסקים ) המציע מחזיק ברישיון עסק בתוקף .6.1.3

 .לפי הפריט הנדרש (2013

 

 תנאי סף נוספים .6.2

 
 לצרף יש – על ניכוי מס הכנסה במקורמרשויות המס  בתוקף אישורלהיות בעל על המציע  .6.2.1

  .זה מאישור העתק
 

יש לצרף העתק  -כדין  ניהול ספריםבדבר  מרשויות המסבתוקף  אישורלהיות בעל על המציע  .6.2.2
 .מאישור זה

 

חוק עסקאות גופים בדבר עמידתו בתנאי דין  עורך ידי על מאומתר התצהיעל המציע לחתום על  .6.2.3
 .2טופס מס' כמצורף , בהתאם לנוסח ה1976תשל"ו ציבוריים, 

 
 על המציע לרכוש את מסמכי המכרז. יש לצרף אישור בדבר רכישתם. .6.2.4

 

 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .7

 

את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה, עליו לצרף ל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש .7.1
, וכן, קבלה המעידה על םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשהכל הטפסים המצורפים את להצעתו 

 רכישת מסמכי המכרז.
 

 תעודת האגד של התאגידפי דין, לצרף להצעתו העתק של -בנוסף על כל מציע שהוא תאגיד רשום על .7.2
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(, -)העתק מאומת על

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על חברה לצרף להצעתה, תדפיס של  תדפיס מעודכןוכן, 
 התאגיד מרשם החברות(.  

 
עתה לצורך הבהרת שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לד חברהה .7.3

 ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.
 

 כלל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההליך.  .7.4
 

 



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

 מוצרי מזון תספקלא 2023/03פומבי מס' מאגר מכרז 

 

 

______________  7 
 חתימה וחותמת המציע

 
  : שלמת מסמכיםה .8

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .8.1
להשלים מידע חסר לצורך בחינת עמידתו  -לאחר הגשת ההצעות למכרז  -לדרוש מכל אחד מהמציעים 

 של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 

  תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים. חברהה .8.2
 

  : ההצעות למכרז .9

 

 תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  .9.1
 

 :הבחירה בין ההצעות .10

 

  שיקול הדעת של ועדת המכרזים .10.1

 
מציע שיעמוד בתנאי הסף, כפוף לבדיקתה והחלטתה של ועדת המכרזים העירונית, ייקבע  .10.1.1

 כזוכה במאגר.

 
מסור לשיקול דעתה  בין הזוכים הפנייה למציעים וכן חלוקת העבודות –חלוקת עבודה  .10.1.2

בשים לב להצעות המחיר שתתקבלנה, זמינות הקבלנים, איכות  החברההבלעדי של 
את מירב  לחברההשירות והעבודות המבוצעות, תכנית העבודה ועוד ובאופן שיקנה 

 היתרונות בחלוקת העבודות.
 תיקון טעויות .10.2

 
בונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חש ועדת המכרזים .10.2.1

 לה. 

 
ירשם יועדה )או מי מטעמה( וותיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ה .10.2.2

 בפרוטוקול. 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .10.2.3

 פסילת הצעות .10.3

 
אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות חסרות, הצעות  ועדת המכרזים רשאית לפסול .10.3.1

 מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז. 

 
למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום  חברהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .10.3.2

 .לב
 

 פי כל דין.-על חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .10.3.3
 

 סייגים .10.4

 
ועדת המכרזים רשאית שלא ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .10.4.1

 להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

 
, לרבות בגין רכישת חברההלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .10.4.2

 מסמכי המכרז. 
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 ההסכם .10.5
 

לא יהא  ומסירת ההסכם החתום לזוכה, חברהע"י ה לחתימת ההסכם דמובהר, כי עלמען הסר ספק 
 תוקף בין הצדדים. -קיים הסכם בר

 
 בהצעה הזוכה עיוןזכות  .11

 
, בנימוקיה ובהצעת הזוכה ת המכרזיםרשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדיהא שתתף במכרז מכל  .11.1

 .המכרזיום מקבלת ההודעה על תוצאות  30בתוך זאת במכרז, 

 

ההצעה הזוכה, בחלקים של , או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ .11.2
, או לפגוע בביטחון אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי

 המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 

בלבד, בכפוף לתיאום מראש של מועד העיון עם נציג  חברהכאמור במשרדי הניתן יהיה לעיין במסמכים  .11.3
 .חברהה

 
 בהליך ההשתתפותוצאות ה .12

 

לרבות, רכישת מסמכי המכרז וביצוע בדיקות נשוא בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .12.1
 המכרז. 

 

  .בגין הוצאות אלה חברהלא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההמציע  .12.2
 

 חברהידי ה ביטול על .13

 

 . המכרזרשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  חברהה .13.1
 
 

  היעדר בלעדיות .14

 

המשרדי לחברה, והחברה תהיה  מוצריםהזכייה במכרז איננה מעניקה לזוכה בלעדיות על אספקת ה .14.1
ממי שאינו הזוכה במכרז, בכפוף להוראות כל  מוצרי מזוןרשאית בכל עת לפרסם מכרז אחר ו/או לרכוש 

 דין.
 

 

 
 רונית מצליח

 חברהה מנכ"לית
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 חתימה וחותמת המציע

 1טופס מס' 
 

 
 מטעם תאגידאישור זכויות חתימה 

 
 : ________ תאריך

 

 
 :לכבוד

_____________ 
 

 א.ג.נ.
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 

"( המציעההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "מסמכי החתום/ים על 

"( מוסמך/ים לחייב המכרז)להלן: " מוצרי מזון לאספקת 03/2023 פומבי מס' מאגר מכרז במסגרת 

 והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.את המציע בחתימתו/ם, 

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                       _______________ 

 מ.ר. ____________
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 2טופס מס' 
 

 לכבוד,
 

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

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 

 כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
)להלן: "חוק עסקאות גופים  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

ציבוריים"(. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים.

 
אני  /וומוסמך להצהיר מטעמ __________ מציעאני משמש בתפקיד ________________ אצל ה .2

 ]מחק את המיותר[. מציעה

 
, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים וובעלי זיקה אלי מציעה 03/2023מס'  מכרזגשת ההצעה לעד למועד ה .3

חוק שכר )להלן: " 1987 –ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 1991 –לא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שמינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: "

 
הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים  וובעלי זיקה אלי מציעלחילופין, אם ה .4

 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -זרים 

 
 עובדים.  25-איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה כמו .5

 
הוראות סעיף מקיים את  הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ 25-מעסיק יותר מ מציע, ככל שהלחילופין .6

 (."זכויות שוויון"חוק )להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח תלחוק שוויון זכויו 9

 
פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  הוא, ומעלהעובדים  100מעסיק  מציע, אם הלחילופין .7

לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לחוק שוויון זכויות,  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  מציעהקבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל 

להעביר העתק  מציע; כן מתחייב הכאמור פנייה לבצע מציעה מתחייב, פנה אשל ככלהוא גם פעל ליישומן; 

ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  זהמתצהיר 

 ההתקשרות.

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
    _____________        ____________________  

 חתימת המצהיר                                    תאריך                               
 
 



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

 מוצרי מזון תספקלא 2023/03פומבי מס' מאגר מכרז 

 

 

______________  11 
 חתימה וחותמת המציע

 אישור
 
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ____________ 

מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

 
                ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                  



 מ"לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בעהחברה העירונית 

 לאספקת מוצרי מזון 10/2021מכרז פומבי מס' 

 
 3טופס מס' 

 
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

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

 
ל חברת _________________ בע"מ ח.פ. אצ בתפקיד ______________אני משמש  .1

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע המציע______________ )להלן: "
 "(.המכרז)להלן: " חברהידי ה-שפורסם על 03/2023 מס' פומבי במסגרת מכרז

 

 מרכול ( בהפעלת1.1.2018השנים האחרונות ) החל משנת  5בעל ניסיון של שנתיים מתוך המציע  .2
" הינו חנות לממכר מוצרי מזון מרכולהפתוח לקהל הרחב, וממוקם בעיר אשקלון. לעניין סעיף זה "

 לחילופין. קופות רושמות 2בה לפחות  פועלותמ"ר לפחות, אשר  003ומוצרי צריכה נוספים בגודל של 
מרכז  ( בהפעלת1.1.2018השנים האחרונות ) החל משנת  5בעל ניסיון של שנתיים מתוך המציע 

 לוגיסטי לאספקת מוצרי מזון. 
 
 : _______________________מרכז לוגיסטי/המרכולכתובת  .3
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 

________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

 

____________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 טופס מס' 4

 
 לכבוד:

 החברה העירונית אשקלון
 37שד' דוד בן גוריון 

  אשקלון
 "(החברה)להלן: "

 
 אישור על קיום ביטוחים

 
 אשקלון בלבדהחברה העירונית לשימוש 

 –אישור על קיום ביטוחים 

 מוצרי מזון תפקלאס 03/2023פומבי מס' מאגר מכרז 
 
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 האישור:

       _________________ 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 
 מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם :
 החברה העירונית אשקלון 

  שם
 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים ☒

 אחר: ☒
אספקת מוצרי מזון 

 ומוצרי מדף
 

 מזמין שירותים
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען:
 37שד דוד בן גוריון 

 אשקלון
 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים 

 __יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  מטבע סכום

 3,000,000     צד ג'
למקרה 

ובמצטבר 
לתקופת 
 הביטוח

 ₪  
 וקבלני משנהקבלנים  307

 
 כיסוי לתביעות המל"ל  315

 
 

 מבוטח נוסף בגין מעשי  321
ו/או מחדלי המבוטח, 

 האישור מבקש
 

 עיכוב שיהוי 327
 

 אחריות צולבת  302
 

 הרחבת שיפוי  304
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 כיסויים

חברות ו/או עמותות  308
בנות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או נבחריהם 
 ו/או עובדיהם ומנהליהם

 
על תחלוף  ויתור  309

 לטובת
 מבקש האישור

 
 ראשוניות  328

 
מבקש האישור יחשב  322

  כצד ג' בפרק זה
 
 

מבוטח נוסף בגין  320
מעשי או מחדלי המבוטח 

גורם אחר חברות ו/או  -
עמותות בנות ו/או גופי 

סמך רשותיים ו/או 
נבחריהם ו/או עובדיהם 

 םומנהליה
 

מבוטח נוסף בגין   321
המבוטח מעשי או מחדלי 

 מבקש האישור -
 

רכוש מבקש האישור  329
 ייחשב כצד ג' 

 
 
 
 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000 
למקרה 

ולמצטבר 
לתקופת 

 ביטוח

 הרחבת שיפוי 304   
 

ויתור על תחלוף לטובת  308
 גורם אחר

 
319 

 מבוטח נוסף היה
 וייחשב כמעבידם של מי
  מעובדי המבוטח מבקש

 האישור
 

309  
 תחלוף לטובתויתור על 

 מבקש האישור
 

 ראשוניות  328
אחריות 

 מקצועית
    4,000,000  ₪  301 

 אבדן מסמכים
 

302 
 אחריות צולבת

 
303 

הוצאת לשון הרע במסגרת 
 כיסוי אחריות מקצועית

 
 הרחבת שיפוי 304
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 כיסויים

ויתור על תחלוף לטובת  308
חברות ו/או גורם אחר 

עמותות בנות ו/או גופי סמך 
ו/או נבחריהם  רשותיים

 ו/או עובדיהם ומנהליהם
 

חברות ו/או עמותות  320
בנות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או נבחריהם 
 )ו/או עובדיהם ומנהליהם

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
 מחדלי המבוטח

 
321  

 מבוטח נוסף בגין מעשי
, ו/או מחדלי המבוטח

 האישור מבקש
 

309 
ויתור על תחלוף לטובת 

 מבקש האישור
 

325 
 מרמה ואי יושר עובדים

 
326 

 פגיעה בפרטיות
 

328 
 ראשוניות

 
327 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
 ביטוח

 
332 

חודשים  6תקופת גילוי  
 מתום תקופת הביטוח

 
חבות המוצר 

משולב עם 
אחריות 

 מקצועית

 אחריות צולבת 302  ₪ 4,000,000    
 

הביטוח מורחב  304
העיריה, לשפות את 

והחברה החברה הכלכלית 
ויחידות סמך  העירונית

לגבי אחריותם בגין נזק 
עקב פגם במוצרים אשר 

על ידי  עבורםסופקו 
הספק וכל הפועלים 

 .לרבות הרכבה מטעמם
 

 אבדן מסמכים 301
 

 אחריות צולבת 302
 

הוצאת לשון הרע  303
במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית
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 כיסויים

 
 מבוטח נוסף בגין מעשי  321

ו/או מחדלי המבוטח, 
 האישור מבקש

 

  
 ראשוניות 328 

 
 12תקופת גילוי ( 332 

 )חודשים
 -ביטוח רכוש

 מבנה ותכולה
 נזקי טבע 313  ₪  2,000,000    

 
 גניבה, פריצה ושוד 314

 
 רעידת אדמה 316

 
 

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -033
 מכירה/ רכישת/השכרת ציוד -038
 קמעונות -061

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  

  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 .ההתחייבות להודעה לביטול יחול אך ורק ביחס למבוטח הראשיסעיף  בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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ביום ____ חודש ________ שנת ________ אשקלוןשנערך ונחתם   
 
 

 החברה העירונית  : בין 
 לתרבות, נוער ספורט ונופש אשקלון בע"מ  
 אשקלון)בהיכל הספורט(  37מרח' שד' בן גוריון   
 "( המזמינה)להלן: "  
 מצד אחד         

 
 _______________________ שם החברה : לבין

 ח.פ/ת.ז ___________________  
      כתובת ________________________________

____________ טל: ____________, פקס:            
("החברה" ו/או הקבלן ו/או הספק )להלן:     

 מצד שני         
 
 

 מזמינהמוצרי מזון לת אספקל( "המכרז")להלן:  03/2023מס'  פומבי מאגר מכרז מהפרס נהוהמזמי    הואיל
"(השירותים או "הטובין" :)להלן  

 
     _________הצעה כדין, במסגרת המכרז, וועדת המכרזים בישיבה מיום ההגיש חברהוה   והואיל

 במכרז המאגר והכל בתנאי הסכם  ותהזוכ תכאח החברההמליצה על הצעת ה               
 זה.                

 
 והצעתה  נקבעההצעה כדין,  ההגישוהחברה  להלן( לחברה רפנתה בהליך תיחור )כמוגדוהמזמינה    והואיל

  כזוכה בהליך התיחור.
 

 זה.  והכל בתנאי הסכםוהחברה מעוניינת לספק את הטובין     והואיל
 

 אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .א

 
 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .ב

 
 .ת הטוביןעבודות אספק את ביצוע המזמינהמוסרת בזאת לחברה והחברה מקבלת מאת  המזמינה .ג

 
בכמות מינימום ו/או כל כמות שבנספח הצעת המחיר, איננה מתחייבת לרכוש הטובין  והמזמינה .ד

החברה מצהירה בזאת כי לא יהיו לה כל תביעות ו/או טענות בהקשר לכמויות המוזמנות 

 תפעל בעניין זה בהתאם לצרכים ועל פי שיקול דעתה ו/או  על פי צרכיה. והמזמינה,

 

 נספחים .ה

במסגרת הליך התיחור(דף הצעת המחיר וטופס הזמנת הטובין )יצורף  –נספח א'            
נוסח הערבות –' בנספח                  

 
 

  הגדרות .ו

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:
 

לעניין הסכם זה, או כל חלק ממנו  הכל מי שהורשה בכתב על ידו מנכ"ל המזמינה –" המנהל" .א

 בין מראש ובין בדיעבד.
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ספק הטובין בהתאם  – "הספק" ו/או "הקבלן"ו/או החברה" מבצע השירותים" ו/או "" .ב

 מכוחו. לחוזה זה וכל מי שבא מטעמו ו/או

 
 יהיו בהתאם לאמור בהזמנות הטובין שישלחו לספק מעת למזמינההטובין שיסופקו  - הטובין .ג

לעת ויהיו בהתאם למפרטים ובהתאם לכל מסמך אחר שיצורף להזמנה ויהיו זהים למה 

 .שנקבע

 
פירושו, חוזה זה והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו לרבות תכניות וכל  -"החוזה"     .ד

ו/או לו"ז לביצוע מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים 

בלבד רשאית לבצע כל שינוי בהוראות החוזה ובנספחיו  מזמינהכל הזמנה . יובהר בזאת כי ה

ולשיקול  ככל שיידרשו, הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית, )לרבות הנספח הביטוחי(

 ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בענין . מזמינהדעתה הבלעדי של ה

 
לחוזה זה אשר תופק בהתאם לדף הצעת המחיר אותו  2כמשמעו בסעיף  – "הזמנת טובין"    .ה

 הגיש הזוכה בהליך התיחור.

 
שתונפק לזוכה שתקבל תוקף רק  טוביןפירושו, הסכום הנקוב בהזמנת ה- "התמורה"    .ו

, בהתאם להצעת המחיר שיציע הקבלן במסגרת מזמינהבהגורמים המוסכמים בחתימת 

הליך תיחור בין הזוכים במכרז ו/או חלקם, להוציא כל סכום שיופחת יותאם או יקוזז 

 .מזמינהדעתה הבלעדי של המהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה הכל לפי שיקול 

 
פונה לזוכים במכרז המאגר או לחלק מהם לפי  מזמינהפירושו הליך בו ה –"הליך תיחור"     .ז

שיקול דעתה הבלעדי לצורך קבלת הצעת מחיר להזמנת הטובין שיוגדרו בפניה לזוכים. יובהר 

רשאית לקבוע שהליך התיחור יכלול בין, היתר, מדדי איכות כאשר קביעת  מזמינהכי ה

. עוד מזמינהמשקלם של מדדי האיכות ושל הצעת המחיר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה

מחזורי )לא על פי סבב  -ככל הניתן  -תעשה יובהר כי הפניה לזוכים במסגרת הליך התיחור 

, זוכיםה שלהנדרש, ניסיון  סוג הטוביןוספים כגון: נ תוך שקילת שיקוליםבהכרח שיווני( 

 , יתרונותזוכיםשבוצע בעבר ע"י ה הדומאספקה , היקף אתר האספקההמיקום הגיאוגרפי של 

 הנדרשת, עבודה אספקת הטוביןלביצוע  זוכים, רמת הזמינות של הזוכיםיחסיים של ה

לבצע את אספקת הטובין  מים, כושר ויכולת המציעיםמסוי זוכיםהמשכית, יתרון מיוחד ל

למען הסר ספק יובהר כי פרסום מכרז  .של המזמינה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדיו וכיו"ב

כלפי  מזמינהזה ו/או זכיה במכרז זה אינם מהווים התחייבות כלשהיא )לרבות כספית( מצד ה

 מחויבת להעסיק כל זוכה שהוא. מזמינהמאן דהוא ואין ה
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 בדיקת הטובין  .1

ו/או מי מטעמה רשאית לבדוק את  נהיהמזמ –מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה 

לבדוק את הטובין ינה הטובין המוזמנים בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמ

רשאית לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או  מזמינהה .בכל עת מתקבלת על הדעת

ים לדגמים האמורים במפרטים, או אם הם לוקים אם לדעתה אינם מתאימ –מקצתם 

בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם,  ושיתגל מיםפגלהספק אחראי  .בחסרונות, או בליקויים

כל נזק  על מזמינההנובעים מטיב הטובין, או מאי התאמתם למפרטים, והוא יפצה את ה

 ות לעיל., מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויהוהפסד שנגרמו, או ייגרמו ל

 
 מסירת הטובין  .2

בהתאם לקבוע בהליך התיחור בתאריך  באספקת הטוביןתחיל חברה תה – הזמנת טובין .א

תוך התקופה  אספקה" וימשיך בהזמנת טוביןשייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "

 .טוביןשנקבעה בהזמנת ה

 
במסירה אישית לפי החלטת בדוא"ל ו/או יובהר כי הזמנות הטובין יכול שישלחו בפקס ו/או  .ב

 .מזמינהה

 
בגין  מזמינהשעות ישלם הספק ל 24-מוסכם כי בגין כל יום איחור באספקת הטובין מעבר ל .ג

מערך ההזמנה שלא נמסרה וזאת מבלי  5%-כל יום איחור סכום פיצוי מוסכם בסך השווה ל

 להזמין את הטובין הנדרשים מכל צד ג' אחר. מזמינהלגרוע בזכותה של ה

 
כפי שיופיעו  מזמינהפק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ישירות לכל מוסדות ההס .ד

, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים אשקלוןמעת לעת בהזמנות הטובין בכל רחבי העירי 

כמות הטובין המוזמנים לא נבדקו ולא  -באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין 

בכל מוסד ומוסד הם לא ייחשבו כטובין  מזמינהבחתימת נציג ה מזמינהה ידי-אושרו על

 לא תחול אחריות כלשהי לגביהם.  מזמינה, ועל המזמינהשנמסרו ל

 
שלא לקבל את הטובין משום שלא היו בהתאם להזמנה, ומשעשו כן, על  ת, רשאימזמינהה .ה

שעות  48הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 

תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק  –יקבע פרק זמן אחר  מזמינהמעת שלא נתקבלו . או אם ה

, רשאית לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב מזמינהלא יסלק במועד את הטובין שלא נתקבלו, ה

את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא החליף במועד את הטובין שלא נתקבלו 

 רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות או בשתיהן: מזמינהה –כולם, או מקצתם 

 
i. ;לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה 

ii.  ולחייב  –מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה לרכוש מכל

 ידי כך.–את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על 

 
 המזמינהלמען הסר כל ספק מובהר, כי עלות המוצרים בכל הזמנה תכלול את עלויות ההובלה.  .ו

 תשלם כל תשלום נפרד עבור הובלת המוצרים.  לא 
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אשר נצטברו אצלה מעת  יבשים טובין לספק, האפשרות להחזיריה למזמינה תה -זרת טוביןהח .ז

שתאריך תקפם ו/או  ושאינם פגי תוקף ללא פגם מוצרים – "טובין יבשים"; לעניין זהלעת. 

למעט  .ולא נעשה בהם שימוש הינם באריזתם המקוריתוש ,חודש ממועד ההחזרהעד הוא 

 .ם באריזה סגורהמכירתם אינשומוצרים , מוצרי חלב

 
 תעודת משלוח וחשבונית מס .3

בשלושה העתקים בה  –חשבוניות מס כדין  מזמינהביום אספקת הטובין הספק ימציא ל

 יפורטו כל הטובין שסיפק כמותם ומחירם , יחד עם תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

 
 : כי המצהיר החברה .4

 .לאספקת הטוביןאת מלוא הידע והכישורים  היש ל .א

 

היטב מהות ההתקשרות ויתר  ההיטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברור ל הבדק .ב

 על פי חוזה זה. והתחייבויותי

 
מכל  השאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחרר הל עידו .ג

על ביצוע ו/או  החובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות המוטלים עלי

 על פי חוזה זה, על פי כל דין.  ההתחייבויותי

 
 כדלקמן: תמתחייב החברה .5

לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך להשתמש  .ד

 במיטב הכושר והידיעה המקצועית.

 
 על סמך הוראה בכתב מאת המנהל. לספק טובין .ה

 
מעת לעת על  הולמלא אחר כל ההוראות שתינתנה ל בהתאם לכל דין ספק את הטוביןל .ו

 ידי הרשויות המוסמכות.

 
על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם  הוכל המוטל עלי ספק את הטוביןל .ז

 הנוגעים בדבר. מזמינההמנהל ושאר גורמי ה

 
ת על ידי המנהל ולאפשר למנהל לבצע ביקור החר כל ההוראות וההנחיות שינתנו ללמלא א .ח

 חוזה זה.כאמור ב אספקת הטוביןשוטפת בדבר אופן 

 

אנשי מקצוע בעלי ידע, רמה ומומחיות ולדאוג לכך  אספקת הטוביןלהעסיק לצורך  .ט

 שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.

 
להעביר  תהיה רשאיתא לא י, וההלספק את המוצרים בעצמ החברהמובהר כי יהיה על  .י

 את האספקה לקבלן משנה, אלא אם קיבל את אישור החברה בכתב ומראש. 
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לספק למזמינה את הטובין בהתאם התיחור בהליך שאם תזכה החברה מתחייבת  .יא

 בהליך התיחור או במחירי מבצע הנמוך מבין השניים. הלהצעת

 
שלא רת טובין ימכ .ליידע את המזמינה בדבר מחירי מבצעהספק מתחייב כמו כן,  .יב

 ותזכה את המזמינהבהתאם למחירי מבצע תהווה הפרה יסודית של הוראת ההסכם 

 לכל הפרה.₪,  2,000בפיצוי מוסכם של 

 סמכויות המנהל .6

ואת אופן  טובין, לבדוק את טיב ההסכם זההמנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום  .א

 קיום הסכם זה על ידי החברה.ב

 

הוראות והנחיות, בכל הנוגע  חברהנהל יהיה רשאי לתת לבמשך כל תקופת ההסכם המ .ב

ובלבד שההוראות וההנחיות שינתנו לא יעמדו בסתירה לאמור בהסכם  אספקת הטוביןל

 זה.

 
לצורך ביצוע הסכם זה וזאת מכל נימוק  החברהלפסול כל עוזר או עובד שהתמנה על ידי  .ג

 סביר לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.

 

 שיידרש על ידו או מטעמו.או כל מסמך /ו ו/או מידע הל כל הסברמסור למנהחברה ת .ד

 
   התשלום לספק .7

חברה ודף הצעת מחיר אותו הגישה מסרו לישהטובין התמורה תשולם לספק עפ"י הזמנות  .א

אספקת וזאת לאחר החברה במסגרת הליך התיחור אשר יצורף כנספח א' לחוזה זה 

 . על ידי המנהל ואושרשוהשלמת העבודה הטובין 

 

 מזמינההעבודה בוצעה והושלמה לשביעות רצון ההטובין סופק ועם אישור המנהל כי  .ב

יום מיום  45חשבונית מס כדין והתמורה תשולם לקבלן שוטף + מזמינהיגיש הספק ל

העבודה הטובין סופק והגשת החשבונית שתוגש ע"י הספק רק לאחר אישור המנהל כי 

 .מזמינהרצון הבוצעה והושלמה לשביעות 

  
 לחוק מע"מ 42תיקון  .ג

 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 42במידה שהספק סבור שהוא עומד בתנאי תיקון  .1

על  המזמינה, טרם חתימת מזמינה(, על הספק למסור ל"חוק המע"מ")להלן:  1975

 לחוק המע"מ.  42חוזה זה, אישור רו"ח מטעמו לפיו הוא עומד בתנאי תיקון 

לספק את התמורה לפי  המזמינהלעיל, תשלם   1-כאמור בסעיף גמסר הספק אישור  .2

יום ממועד אישור המנהל את דרישת התשלום וחשבון מפורט  45תנאי שוטף + 

 שהגיש הספק. 

חשבונית מס בתוך המועד  מזמינהעם תשלום התמורה מתחייב הספק להמציא ל .3

 הקבוע בחוק המע"מ.  
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 תקופת החוזה .8

החל מיום  כמוגדר בהליך התיחורתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה היא  .א

 _________עד ליום___________

 

למען הסר ספק, תקופת האחריות כמוגדר בנספח א', תחל מיד עם אספקת הטובין  .ב

 וזאת ללא תלות בתקופת החוזה.

 

להאריך את תקופת ההתקשרות רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  מזמינהה .ג

התקופה חודשים נוספים )להלן: " 12בין הצדדים בכל פעם לתקופה שלא תעלה על 

(, ובלבד שסך כל התקופה המצטברת של כלל ההתקשרות בין הצדדים לא המוארכת"

 )שישים חודשים( וזאת על פי שיקול דעתה בלבד.  60תעלה על 

 

אי חוזה זה, יוארך החוזה כאמור, ימשיכו לעמוד בתוקפם ולחייב את הצדדים כל תנ .ד

אלא אם הוסכם מראש ובכתב אחרת. מוסכם ומובהר כי הארכת תקופת החוזה 

המזמינה והגורמים ומבלעדי אישור  , מזמינהבהגורמים המוסמכים כפופה לאישור 

  . אין כל תוקף לכל הארכה אם בוצעה המוסמכים

מיום קביעת המציעים הזוכים  לחמש שניםלמען הסר ספק, מאגר הספקים תקף עד  .ה

 במכרז המאגר על ידי וועדת המכרזים.

להביא הסכם זה, כולו או  הבכל עת ומכל סיבה שתראה ל תהיה רשאית נההמזמי .ו

ימים  30לבטלו, וזאת על ידי מתן הודעה מראש וכתב של  לידי סיום, לרבות מקצתו

והוא לא יהיה  תופסק ההתקשרות בדרך זו, לא תהיה כל טענה אם ספקל. לפחות

 .הזסעיף זה מהווה תנאי יסודי ועיקרי בהסכם  עילה. לקבל כל סעד בגין כל רשאי

 
 ערבות בנקאית  .9

לשם הבטחת מילוי כי  מזמינההתקבע במסגרת הפניה בהליך התיחור הספציפי  .א

ערבות בנקאית  המזמינהפי חוזה זה, הספק יפקיד בידי -התחייבויותיו על

צמודה  למדד, להנחת  מזמינהימים מדרישת ה 3אוטונומית הניתנת למימוש תוך 

 ,כפי שיקבע בהליך התיחור הספציפי מזמינההסמנכ"ל הכספים של דעתו של 

יום מתום תקופת החוזה ו/או ההארכה לפי  120הערבות תהא בתוקף עד תום  

 לחוזה(. 2העניין. )דוגמת נוסח ערבות ביצוע מצורף כנספח 

 

שמגיע, או שיגיע לספק  –לנכות מכל סכום  תהיה רשאית מזמינהבנוסף לכך ה .ב

כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לחוזה זה לרבות פיצוי בגין  מזמינהמה

כל נזקיה שלדעתה נגרמו לה בגין הפרות הספק ו/או בגין רשלנותו וכן בגין הפיצויים 

 המוסכמים עפ"י חוזה זה . 

 
 תהא רשאית לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת. מזמינהה .ג

 
 רשאית לדרוש את הארכת הערבות גם למשך תקופת האחריות. מזמינהיובהר כי ה .ד
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 שיונותיאישורים ור .10

, מכל מין כל האישורים, הרישיונות וההיתריםאחראי לקבל את  מבצע השירותים

לא תהיה אחראית  מזמינההדרושים על פי כל דין לאספקת הטובין. ה וסוג שהם,

אם לא יקבלו אישורים  כל צד שלישיאו  החברהלפעולות כלשהן שתינקטנה נגד 

 .והאחריות המלאה לכך תחול על מבצע השירותים כנ"ל

 

 אספקת אמצעי עזר .11

לצורך ביצוע השירותים ו/או אספקת השירותים והטובין מוצהר ומוסכם בזה כי כל 

 הקשורים אליהם, יסופקו על ידי מבצע השירותים ועל חשבונו הוא בלבד.

 

 איסור הסבת זכויות .12

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן לצד ג' אחר הסכם זה הספק מתחייב לא  .א

כולו או חלק ממנו, או כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא 

 מראש בכתב על כך. מזמינהעל פי הסכמת ה

 

הסכמה כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, יישאר הספק אחראי כלפי  מזמינהניתנה מצד ה .ב

עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות  נהמזמיה

 כאמור.

 
 קיזוז .13

מכח הסכם זה ו/או אחר ו/או עפ"י כל דין לרבות  מזמינהכל סכום שהספק יהיה חייב ל .א

רשאית לקזז מכל סכום   מזמינהסכום הפיצוי המוסכם, ולא ישולם על ידו במועד, תהא ה

 שיהיה עליה להעביר לספק על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים.

 בשום דרך. מזמינהמוסכם כי חל איסור מוחלט על הספק לבצע קיזוז כלפי ה .ב

לא מילא הזוכה את התחייבויותיו בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת האספקה  .ג

 זכאי המזמין לפיצוי מוסכם כלהלן:לדרישות המכרז או בקשר לדרישות המכרז, 

 

 קנס רמת שירות נדרשת דרישת המכרז הנושא
בהתאם לקבוע  מועד אספקה

בטופס הזמנת 
הטובין כפי שיופק 

 מעת לעת

מסכום ההזמנה  %5 חיוב בקנס בגין כל יום פיגור
 בגין כל יום פיגור

אספקת טובין 
שאינו תואם את 

המכרז על כל 
 נספחיו וחלקיו

אספקת טובין על פי 
הזמנת דרישות 

 הטובין

תעשה תוך  הטוביןהחלפת  
.  חיוב שעות  24פרק זמן של 

בקנס בגין כל יום פיגור 
 הטובין.בהחלפת 

בגין כל יום ₪  100
 פיגור

אי התאמה בין 
מחיר ההזמנה 
למחיר הנקוב 

 בחשבונית

הגשת חשבונית מס 
 כחוק

מערך ההזמנה %5 חשבונית תואמת להזמנה  

אי מתן הנחות 
 במרכול 

עדכון המזמינה על 
 מבצעים אצל הספר

₪  2,000 חיוב בקנס   

 
אם יש מקום להפעיל יותר מקנס אחד, יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה 

.ויופעלו במקביל  
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 מעמד הספק ועובדי הספק .14

 .ומקצועייםלצורך ביצוע העבודות החברה רשאית להעסיק עובדים, אשר יהיו מהימנים  .א

לבין הספק ו/או כל  מזמינהמודגש ומובהר בזאת כי לא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין ה .ב

אדם שיועסק על ידי החברה, והחברה בעצמה תישא בכל תשלום או כל זכות כספית או 

 אחרת בגין העסקת אנשים אלה על ידה.

ועסק כעובד החברה מתחייבת שלא להעסיק בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה אדם המ .ג

 בין כעובד לפי הסכם קיבוצי  ובין כעובד עפ"י חוזה עבודה אישי. מזמינה

החברה  מתחייבת לשלם לעובדיה המועסקים אצלה שכר ויתר תנאי עבודה עפ"י הקבוע  .ד

בהסכם הקיבוצי בענף החל עליהם וכמו כן החברה מתחייבת לקיים אחר כל החוקים 

וחוק שעות עבודה ומנוחה התש"א    1987 –תשמ"ז והתקנות הנוגעים לחוק שכר מינימום ה

 וכל הוראת דין רלוונטית אחרת. 1951

 

 ביטוח .15

 אחריותו ולהבטחת דין כל פי ועל זה הסכם פי על השירותים מבצע מאחריותו לגרוע מבלי .א

 על ולקיים לערוך השירותים מבצע מתחייב, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי ,כאמור

 מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו

 מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, הבלעדי דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת

 : להלן המפורטים והתנאים

₪  1,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  (1

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית .

, לתובע ₪  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  (2

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש  מבצע השירותים -ביטוח כלי רכב (3

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל  התקשרותבמישרין או בעקיפין לביצוע ה

חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות 

בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף 

 ₪.   600,000 -אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 

 יכללו התנאים הבאים  בפוליסות .ב

 . מזמינההו/או  מבצע השירותים –שם "המבוטח" יהיה  (1

ו/או חברות בנות ו/או תאגידים  המזמינה: פרק הביטוח " לעניין  מזמינהה "
.עירוניים  ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל  

 בזדון., למעט כלפי מי שגרם לנזק מזמינההביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  (2

 סעיף אחריות צולבת.ביטוחי החבויות יכללו  (3

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  (4

 .₪ 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
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הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הודעה  (5

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש על ידי  60בכתב, במכתב רשום, 

 המבטחים.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  (6

 התקפות במועד התחלת הביטוח. כלל ביטוח

 הקמה, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה עבודות כוללות השירותים מבצע ועבודות ככל (7

 העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו השירותים מבצע טוחיבי – ופירוק

 .לעיל המפורטות

במלוא השיפוי  המגיע  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןפוליסות ה מזמינההלגבי  (8

מבצע לחברת הביטוח של מבלי שתהיה  הלפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי

 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף נה זכות תביעה ממבטחי המזמי השירותים

השירותים וחברת  מבצע , ולמען הסר ספק1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 .על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ליוותרו  הביטוח

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים. (9

 

הספק ימציא אישור בדבר עריכת הביטוחים ופוליסות כנדרש בהסכם  מזמינהעם דרישת ה .ג

 זה.

  

ציוד מכל לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול  מזמינההאחראי כלפי  ולבד השירותים מבצע .ד

ו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ וסוג ותאור הנמצא או שהובא על יד

רשאי  השירותים מבצע תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.ו/או לכל אובדן התקשרות לצורך ה

שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי 

 הבאים ואת מזמינהה את, מומטע הבאים ובשםמו בש, פוטר השירותים מבצעבכל מקרה 

ור ו/או לכל אובדן כאמ כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות מזמינהה מטעם

 תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

 
לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל  השירותיםמבצע  .ה

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה  השירותים מבצעשל 

ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים 

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים,  מבצע השירותיםמובהר, כי  בגין אותם נזקים.

מבצע בפוליסות. לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור  מזמינהפוטר את ה השירותים

 למעט אם גרמו לנזק בזדון.
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לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי  מתחייב מבצע השירותים .ו

כללות בפוליסות לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנ

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.    מזמינהולדרישת ה הביטוח.

 
יהיה , מזמינהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה מבצע השירותיםהפר  .ז

טענה כלשהי כלפי  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל אחראימבצע השירותים 

 עקב זאת. ול נזק כספי ו/או אחר שיגרם לעל כ מזמינהה

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי מבצע השירותים על .ח

 .ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
שא בדמי ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י מבצע השירותים .ט

 .בפוליסות הביטוחההשתתפויות העצמיות הקבועות 

 
אישור  למזמינהמסור י, הודעת המזמין על זכייה בהליך התיחורימים ממועד  7בתוך  .י

 והחוזה.  קיום ביטוחים כמוגדר במסמכי המכרז

 
, תהא המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובה אישור קיום ביטוחיםאת  הספקהגיש לא  .יא

לא ולספק של הספק בהליך התיחור בטל את זכיית ל אך לא חייבת רשאית מזמינהה

 בשל כך.המזמינה כנגד תהיה  כל טענה ו/או תביעה 

 
 הפרות ותרופות .16

הנ"ל מסכימים הצדדים כי הוראות  2לפי סעיף  מזמינהמבלי לגרוע בזכותה של ה .א

הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד  ,16, 15, 13 ,11 ,10, 9 ,8, 7, 6 ,5 ,3, 1סעיפים  

)מבלי לגרוע בזכותה של  מזמינהמהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את ה

לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין ( לביטול החוזה תוך  מזמינהה

בפיצוי מוסכם בסך  מזמינהימים מראש וכן תזכה את ה 10משלוח הודעה בכתב לספק 

תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל  מזמינהבגין כל הפרה והפרה, וה₪  20,000של 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהחברה מהערבות 

הבנקאית בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר 

בודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי את הספק  מהתחייבויותיה לסיים את הע

 חוזה.

  
 מזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא יעמוד הספק בלוח הזמנים הנ"ל תהא ה .ב

רשאית להזמין את העבודה ו/או כל חלק ממנה אצל כל חברה או גורם אחר ולחייב בכל 

ק בגין כנגד הספ מזמינההוצאותיה את הספק וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד ל

  הפרת התחייבויותיו.
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 מסמכים  .17

כל המסמכים , המצורפים להזמנה והמהווים חלק בלתי נפרד מימנה, יראו אותם 

כמשלימים זה את זה.  אולם בכל מקרה של ניגוד  בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים 

תנאי אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו  של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של 

 כללי.

 
 שונות  .18

, לא ייחשבו כויתור על מזמינהשום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד ה .א

 מזמינהלפי הזמנה זו ולא ישמשו  מניעה לתביעה, אלא אם ה מזמינהזכויותיו של ה

 ויתר במפורש ובכתב. 

 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי המכרז וחוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  .ב

לא תהיה קשורה בכל הבטחות , פרסומים, הצהרות,  מזמינהביניהם במלואו, וכי ה

פה, שאינם נכללים בחוזה ובמכרז -מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל

ואשר נעשו אם נעשו קודם  לחתימה ,כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם 

של את אישור היועץ המשפטי  זה לא יהיה לו תוקף אלא אם כן נעשה בכתב וקיבל

ו/או מי מטעמו בכתב ומראש, והחברה  תהיה מנועה מלהעלות כל טענה  מזמינהה

 בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 
 סמכות שיפוט ייחודית  .19

מקום השיפוט בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה או שהיא פועל יוצא ממנו מסורה 

 ד.ולהם בלב אשקלוןלבתי המשפט המוסמכים בעיר 

 
 הודעות .20

דין ותימסרנה בדואר רשום לפי -כל ההודעות בקשר עם חוזה זה לרבות כתבי בי

שעות ממועד  48הכתובות הנזכרות בהזמנה ותיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 

 מסירתן לבית הדואר, כיאות.

 

 

 
 באו על החתום: ביום _______ בחודש _________ שנה __________
 
 
 

 
 
הצדדים על החתום :ולראיה באו        
 
 
 
             

החברה  העירונית לתרבות נוער            הספק    
 נופש וספורט אשקלון בע"מ
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 נספח א' 
 

טופס הזמנת הטובין )יצורף במסגרת הליך התיחור(דף הצעת המחיר ו  
 

לאספקת מוצרי מזון 03/2023מכרז מאגר פומבי מספר  הליך תיחור   
 

  להזמנה להגיש הצעות  :נספחים  .1

  .הנדרשים או המוצרים מפרט השירותים – 1נספח 

 

מכרז פרסמה ( "המזמינה"בע"מ )להלן: אשקלון  ונופש ספורט ,נוער ,החברה העירונית לתרבות .א

ת ועד מאגר מציעים המעוניינים להשתתף בהליכים תחרותיים לרכישת מוצרי מזון  עבור המזמינה.

לתקופה  הזמינהבישיבתה מיום ___________ אישרה רשימה של זוכים להיכלל במאגר  המכרזים

 של מיום __________ ועד ליום ___________________. 

 

ולשם כך  המצ"ב 1בנספח הליך תיחור ספציפי בהתאם למפורט לבצע  המזמינהבשלב זה מעוניינת  .ב

  מקיימת הליך תיחור.   

 

איכות בלבד/ איכות ומחיר )בהתאם לאמות  /מחיר בלבד –לזכייה  אמות המידה לבחירת המומלץ .ג

  מידה ותמהיל שיקבע במסגרת ההליך(. 

 

_____________  עד ליום  _____________מייל לבאמצעות דוא"ל ההצעות תוגשנה  .ד

   לרכישת מוצרי מזון'הליך תיחור  המייל_______________ , יש לציין ע"ג שעהב

 .______________  

 

 איסור תיאום הצעות ומספר הצעות  .ה

i. כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. 

ii.  מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר. 

iii. וכל  ,נושא משרה באחד מהם ,בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו

לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע  ,מי מטעמו של אחד מהם

 .הערכות או הבנות ,לרבות החלפת מידע ,בשום אופן שהוא ,כלשהואחר 

 ההצעות יכללו : 

כל מסמכי ההליך דנן חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות  .א

 המסומנים.

  .ההצעה הכספית .ב
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כל עמוד ועמוד בראשי תיבות כל מסמכי ההליך הנ"ל יחתמו ע"י המציע בשלב הגשת ההצעות  .ג

 וחתימה מלאה במקומות המסומנים.

 וכיוצ"ב ייקבעו בהתאם לאמור בחוזה. לאספקהלוחות הזמנים  : לו"ז  .2

 

יש להפנות אך ורק בכתב   הזההליך דנן הבהרות לגבי בקשות למתן שאלות ו/ואו הבהרות ופרטים  .3

עד ליום ___________ בשעה __________. תשובות לשאלות  ל: ____________ "בלבד בדוא

 ההבהרה יינתנו עד ליום ___________ ויופצו לכלל משתתפי ההליך.

 

 המצורף להליך. יתר פרטי תנאי ההשתתפות בהליך מפורטים במסמך .4

 
הטובין בהתאם להצעתו מתחייב לספק למזמינה את זה המציע שיזכה בהליך כי מובהר בזאת  .5

  או במחירי מבצע הנמוך מבין השניים.  התיחורבהליך 

 
 מבצע ישלא בהתאם למחירמכירת טובין  .מבצעמחירי בדבר הספק מתחייב ליידע את המזמינה  .6

לכל , ₪ 2,000בפיצוי מוסכם של  ותזכה את המזמינההפרה יסודית של הוראת ההסכם  התהוו

 הפרה.

 
   :ינהמהמזזכויות  .7

 לשם הצגת הצעתם ויכולתם.להזמין את המציעים או מי מהם  .א

 לדחות כל הצעה או את כל ההצעות. .ב

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו. .ג

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל  .ד

לאשר או ארגוניות. /את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו

במסמך זה. למציעים לא תהיה כל  ותהמפורט מהיקף החניות הנדרשותחלק  הזמנת

 טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו. 

 לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא. .ה

 לקבל את כל ההצעה או חלק ממנה. .ו

 י שיקול דעת.לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד על פ .ז

 לבצע משא ומתן להצעת המחיר שתינתן. .ח

___________ עד לתאריך ______________ בשעה לבאמצעות דוא"את ההצעה יש למסור  .8

14:00.  

 

 ,בכבוד רב

                    

  מנהל ____________ 

 
 
 



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

 מוצרי מזון תספקלא 2023/03פומבי מס' מאגר מכרז 

 

 

______________  30 
 חתימה וחותמת המציע

 
1נספח   

ודף הצעת המחיר או המוצרים מפרט השירותים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 מוצרי מזון תספקלא 2023/03פומבי מס' מאגר מכרז 

 

 

______________  31 
 חתימה וחותמת המציע

 
 נספח 2' - נוסח הערבות

)דוגמא בלבד(                                
 

 
 

 תאריך _____________
 לכבוד

מ"החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע  
.אשקלון, 37דרך בן גוריון   

 
     

__ערבות בנקאית מס' ____________ הנדון:  
 

במילים: ) ₪ הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ________ 
____________ )להלן:   "( אשר תדרשו מאתסכום הערבות)להלן: "   ___________שקלים חדשים(

וזאת להבטחת כל התחייבויות לאספקת מוצרי מזון  03/2023קשר עם ביצוע מכרז פומבי מס' ב"( הספק"
 ם.הספק כלפיכ

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 

 ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.  ________, אשר פורסם ביום   חודש
 

כם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, אנו נשלם ל
את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום   מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק

 הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 

__________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו   ישאר בתקופה עד ליוםערבות זו ת
 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

 
 

 בכבוד רב,
__________________________________ 

 
 

הערבחותמת וחתימת הבנק   
 

הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש  לתשומת לב

 הצעה למכרז. הצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.

 
 

 


