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   ס גדרה"מתנ
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 ארוחות צהריים חמות אספקת ל

  גדרה תנ"סבמ לצהרונים
 
 

 
 
 

 2018י ליו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמורות הזכויות כל
 .יועציה ושלמתנ"ס גדרה  של קניינם הוא זה מסמך

 שימוש בו לעשות או ממנו חלקים או המסמך את לצלם או להעתיק אין
 , במסמך הזכויות מבעלי ובכתב מראש אישור קבלת ללא, כלשהו

 .זה במכרז השתתפות לצורך אלא
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 תנאי ניהול המכרז .1
 
 

 : להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז( מועדים .1

 

עד  תאריכים סעיף

 השעה

 פעילות

 ום המודעהפרס 12:00 02.07.18 1.1

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל  16:00 16.07.18 1.2

 שאלות הבהרה מאת המציעים

מועד המענה של עורך המכרז לשאלות  16:00 23.07.18 1.3

 הבהרה

המועד האחרון למסירת ההצעות הוא  12:00 24.07.18 1.4

, עד השעה: 07.1842.-', הגעד ליום 

12:00. 

 זה, הצעות, שיגיעו לאחר מועד

 לא יתקבלו. 

יום מהמועד האחרון  60 1.5

 להגשת ההצעה

 תוקף ההצעה --

 

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז, 

 יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 

   ס גדרה"מתנ
 
  1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ריים חמות ארוחות צהאספקת ל
  במתנ"ס גדרה לצהרונים

 
 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 
 עמוד שם המסמך

 4 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת •
  

 13 הסכם •
  

 25 טופס הצעת משתתף -נספח א'  •
  

 27 ספקהצהרת  -נספח ב'  •
  

 30 הצהרת ניסיון – 1נספח ב' •
  

 31 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרזערבות בנקאית נלווית  -נספח ג'  •
  

 33 התחייבויות הזוכה על פי הסכםערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת  -נספח ד'  •
  

 35 תצהיר עובדים זרים  –נספח ה'  •
  

 38 תצהיר העדר הרשעות  –' 1נספח ה' •
  

 40 אישור קיום ביטוחים –נספח ו'  •
  

 44  שבועי-דו תפריט –נספח ז'  •
  

 47 כתב התחייבות למניעת העסקת עבריינים ו/או עברייני מין  –נספח ח'  •
  

 48       רשימת צהרוני מתנ"ס גדרה                                       -'טנספח  •
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

  

 
   ס גדרה"מתנ

 
 1/2018מס'  מכרז פומבי 

 
 
 
 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  במתנ"ס גדרה לצהרונים

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

   ס גדרה"מתנ
 

 1/2018מס'  מכרז פומבי 
 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
 במתנ"ס גדרה לצהרונים

 
 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 

  ע כללידימ  .1

 1/2018מס' ומבי מינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פזמ "(ס"מתנ)להלן: " מרכז אופק/ס גדרה"מתנ .1.1
 )להלן:"המכרז"(.    במתנ"ס גדרה לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת ל

   נשוא המכרז .1.2

ימים בשבוע )א'  5 לצהרוניםוחות צהריים חמות באיכות גבוהה ארלאספקת המכרז הנו למתן שירות  (א)
  . מתנ"סהידי -ה'( אשר מופעלים על –

  -הערה  

 .31/8/19ועד ליום  1/9/18מיום שיזכה יחל באספקת מזון החל  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המציע

 .)יובהר כי מועדים אלו כוללים את תקופת הקייטנות(

)להלן: "תקופת  2019 אוגוסטב 31 -החתימת ההסכם ועד  מיוםמשך ההתקשרות הוא  (ב)
בשנה אחת בכל פעם להאריך את תוקפו של ההסכם  רשאי יהיה המתנ"ס ההתקשרות/ההסכם"(.

 י מתן הודעה מוקדמת על כך עד"וזאת ע פעמים בלבד,  2 -ולא יותר מ "(ופה המוארכת:"התקלןלה)
 . יום לפני תום תקופת ההסכם  60

 למציע שיזכה עבור ס"מתנהשלם ימובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו  (ג)
"הצעת המציע" בעבור כל ב בהתאם למחיר הנקובההתקשרות, ביצוע שירותי האספקה עפ"י הסכם 

בצירוף וזאת במכפלת מספר המנות מכל סוג שיוזמנו ויסופקו בפועל  ס"המתנ יזמיןמנה אשר סוג 
 . ("התמורה"מע"מ כחוק )להלן: 

 עיקרי ההתקשרות  .1.3

מנה  ארוחות הצהריים החמות אותן יידרש הזוכה לספק יוגשו בתפזורת ובכלי חימום ויכללו: (א)
 קות מבושלים וקינוח לכל ילד.עיקרית, מנת פחמימה, יר

 החמות יורכבו מתפריט מגוון ועשיר, בכפוף להנחיות משרד הבריאות, שייבנה על וחות הצהריים אר .1

 שבוע א'                                              

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון תפריט

 כדורי בקר שוקיים חי עוף בטריאקינת קציצות דגים בולונז מנה עיקרית

תוספות 
 חמות:

 פחמימה 

פסטה מלאה +  קוסקוס 50/50פתיתים  30/70אורז  פסטה ללא רוטב
 רוטב בצד

תוספות 
 חמות:
 ירקנית

 אפונה וגזר מרק לקוסקוס סלט סלק גזר גמדי תירס

ירקות ערכת  סלט גזר חי ירקות טריים סלט כרוב ירקות טריים סלט/ירק חי
 ייםטר

 לחם מלא לחם רגיל לחם מלא לחם רגיל לחם מלא מנה אחרונה



- 6 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 שבוע ב'

 

 ללא בשר מעובד!והמנות העיקריות בייצור עצמי של הספק כי יודגש  (ב)

 במשרד הבריאות.ים יכללו אך ורק את המוצרים המאושרים יארוחות הצהר (ג)

  מבלי לגרוע מן האמור על הספק: (ד)

 .חמה, בתפזורת ובכלי חימוםלתת ארוחת צהריים . 1

 הארוחה כוללת מנה עיקרית, מנת פחמימה, ירקות מבושלים וקינוח.. 2

 מנה עיקרית )בשר( תהיה בייצור עצמי של הספק וללא בשר מעובד! .3

 .ובכפוף להנחיות משרד הבריאותהתפריט יהיה עשיר, מגוון . 4

 שבועי.לתת אפשרות להרכבת תפריט . 5

 ס."להרכיב מנה צמחונית לילדים ספציפיים בהתאם לדרישת המתנ. 6

 תפריט היומי אינו מתאים להם.לתת חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדים שה. 7

 מנות. 30עד כ  -לספק מנות ללא תוספת עלות לילדים שרגישים לגלוטן . 8

 לספק שניצל בכל יום לילדים מסוימים עפ"י דרישה.. 9

 פעמים בשבוע, עוגה תסופק פעם אחת בשבוע.   4לספק פרי  קינוחים:לספק  .10

 לכל מנה. פרוסות לחם 3מידי יום,   לספק תוספת לחם: .11

 60 -סוגים כ 3-ירקות טריים שלמים/חתוכים, מ ,מידי יוםתוספת ירקות טריים שלמים: לספק . 12
 גרם למנה.

 מלח, פלפל. תוספת תבלינים:לספק . 13

 

 המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים שמפורטים להלן:)ה( 

 165 –אחר בישול/צליה/אפיה )לעוף כולל עצמות ועור גר' ל 100: משקל מינימאלי מנה בשרית .1
 גר'(.

 גר' לאחר חימום המנה. 180משקל מינימאלי : מנת פחמימה. 2

 גר' לאחר חימום המנה. 130: משקל מינימאלי מנת ירק מבושל .3

 גר' לכל יחידת פרי. 100משקל מינימאלי  מנת פרי: .4

 

מהכמות המוזמנת ללא תוספת  10%בתוספת  המציע שיזכה יידרש לספק את מנות המזון, )ו(
 תשלום.

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון תפריט

כדורי עוף ברוטב  מנה עיקרית
 עגבניות

נתחי עוף  נתחי עוף ברוטב  בולונז שוקיים
 בטריאקי

תוספות 
 חמות:

 פחמימה 

 אורז עם תירס בורגול רוטב פסטה ללא קוסקוס מלא אורז צהוב

תוספות 
 חמות:
 ירקנית

 אפונה וגזר אפונה עם רוטב סלט כרוב מרק לקוסקוס שעועית ירוקה

ערכת ירקות  ירקות טריים  סלט/ירק חי
 טריים

ערכת ירקות  ערכת ירקות טריים
 טריים

 ירקות טריים

 לחם מלא לחם רגיל לחם מלא לחם רגיל לחם מלא מנה אחרונה
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

   תוספות נוספות )ז(

 גם: וכללי, כי אספקת ארוחות הצהריים החמות מובהר למען הסר כל ספק כי

 10%פות, מזלגות, צלחות, כוסות כמספר המנות בתוספת אספקת כלים חד פעמיים מסוג: כ   (א)
 אחוזים;

 ת בשבוע באריזות קטנות לכל צהרון;גר' פעם אח 500 - ממרח חומוס/טחינה/טונה (ב)

 פעם אחת בשבוע לכל צהרון. -ממרחים בריאים:  חלבה /ממרח תמרים/ ממרח חרובים 2 (ג)

 יחידות קטשופ פעם אחת בשבוע לכל צהרון. 2 (ד)
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

  מנות כשרות למהדרין  בהתאם לצורך, ,אפשרות להזמיןה למתנ"סמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה )ח(  
  .ללא תוספת תשלום

מנות, ( שמונה מאות)כ  800 –כ בתה יהיה על הזוכה לספק מוערכת המשוערת או יומיתהצריכה ה )ט( 
 והיא עשויה להשתנות בהתאם לצורך.

או לגרוע ממספר המנות  לשנות את התפריט האמור ולהוסיף שמורה הזכות וו/או מי מטעמ מתנ"סל)י(   
 משעות הערב של היום הקודם.לא יאוחר בכל צהרון, בהודעה אשר תימסר לזוכה, 

, כפי שיימסרו לו ארוחות הצהריים החמות למספר מוקדי צהרונים שונים על הזוכה יהיה לספק את)יא( 
 מנהלת תחום הגיל הרך.לרבות   ו,ו/או מי מטעמ  מתנ"סהע"י 

בעת  אספקת המזון תתבצע באמצעות מזוודות שומרות חום סגורות באופן הרמטי. טמפרטורת המזון )יב( 
מובהר בזאת כי על הארוחות . למען הסר כל ספק, מעלות צלזיוס 70-פתיחת המזוודות לא תפחת מ

 וחל איסור על הזוכה לספק ארוחות שעברו תהליך הקפאה. להיות מבושלות מדי יום

 לוחות זמנים )יג(

 .11:30-12:30ין השעות ה ב - בימים אתתבצע  לבתי ספר ולצהרונים אספקת מנות המזון

 זוכה חייב לעמוד בזמני אספקת המזון בשעות המפורטות לעיל, איחור / הקדמה באספקת המזוןה
 . הסכם ההתקשרותעל המשמעויות הכרוכות בכך המפורטות ב, תהווה הפרה של ההסכם

לו הודעה על דקות מהמועד שנמסרה  30תוך מזון, לתקן כל תקלה באספקת הכמו כן, יידרש הזוכה )יד( 
 כך.

. ההתקשרות עם זוכה ם מציעלהתקשרות ע המתנ"סת בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של לראו ןיא .1.4
ף לאישור ההצעה  על ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהכלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 ידי ועדת מכרזים. 

   ת ההצעהשגה .2

 הבאים:  יונים המצטבריםקריטרהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

או שותפות, הרשומה כדין בישראל.  ס"מתנ)אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד  .2.1
   . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור ה

שם ראצל  ס"מתנרשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של  ס"מתנשתתפת במכרז שהיא מ (ב)
 .   ס"המתנעו"ד/רו"ח של כשהיא מאושרת ע"י  ,החברות ורשימה של מנהליה

צל רשם אשתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות מ (ג)
 חובות השותפות.   להשותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 

חתום ולהתחייב ח של התאגיד המפרט מי הזכאים ל"רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ד)
    בשם התאגיד.

כדוגמת לילדים בגילאי גן עד כיתה ג', לפחות באספקת מזון  חמש שנים וותק מוכחים של סיון יהינו בעל נ .2.2
 700-לקוחות שונים בהיקף שלא יפחת מ 3-ת לפחות ל, כשבשלוש שנים האחרונות ניתן השירומכרז זה

  עבור כל לקוח. יוםמנות ל

תאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא ן הנדרש הינו של האדם פרטי או יומובהר בזאת כי הניס (א)
 של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד  '1כנספח ב המסומנתעל המציע לצרף הצהרה   (ב)
פעל העסק קופה בה שירותי ההסעדה, הת ןנתשם העסק שממכרז זה, ובה מפורטים הפרטים באים: 

, שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה, גילאי קהל היעד להם ניתנו שירותי ההסעדה ןתלמ
 שירותי ההסעדה, וכמות המנות שסופקו .

 .2015 - 8201ין השנים לשירותי ההסעדה ב  העתקי רישיונות (ג)

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, אי המצאת האסמכתאו

 .יבורייםצבר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  הינו בעל אישור .2.3

בעבר  ולא הורשעממניות המציע, ומנהלי המציע  50% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ .2.4
מסוג  עבירה גיןלא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בו/או  שפטעל ידי בית מ
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 .שיש עמה קלוןשל מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה 

לא הורשעו, בפסק דין בעבירה ממניות המציע,  50% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ .2.5
 לפי חוק עובדים זרים, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. 

 שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ ממניות המציע 50% -יקים למעלה מהמציע, בעלי המניות במציע המחז .2.6
 מין.  תעביר ביצועלא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין ו/או 

    :מסמכי המכרז .3

   :ובהתאם להם ,ב"הרצו ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן, .3.1

    ז ותנאי המכרז.התנאים המוקדמים להשתתפות במכר (א)

  .(הסכם -להלן גם )הסכם  (ב)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך כתב כמויות/  (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-שההצעה מוגשת עלבמקרה  (ח)

   ;תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד •

  ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו •

   .שיש עמה קלוןמתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה בגין אישור על העדר הרשעות  (ט)

   אישור על העדר הרשעות בעבירות מין. (י)

 לעובדים. אישור על העדר הרשעות בעבירות מיןות על הוצאת כתב התחייב (יא)

   תצהיר בעניין עובדים זרים. (יב)

  כתבי ערבות בנקאית. (יג)

   אישור קיום ביטוחים. (יד)

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היתרים ורישיונו (טו)

 מעטפת. (טז)

שעה  03.07.2018מיום החל  ס"תנמהלהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  . 3.2
 ש"ח שלא יוחזרו. 1,500וזאת תמורת   ,12:00

 ההצעה     .4

במעטפה  טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .4.1
  ס"מתנהזכירת בנוכחות ממתנ"ס ה, שתוכנס לתיבת המכרזים של במסירה אישיתסגורה המיועדת לכך, 

   .12:00 שעהב 24.07.18 חר מיוםלא יאו

תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  לא .4.2
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

 נספחי ההצעה   .5

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלעה בשולי ל המציע לחתום על כל מסמכי הצע
למעט מעטפת המכרז(  בעט )מכרז מקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

ו לצרף להצעתו את ילע; וכן כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך
 הבאים:   המסמכים והאישורים 

 למסמכי 'גכנספח , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן מתנ"סהערבות בנקאית אוטונומית, כלפי  .5.1
ועל שם לבקשת על ידי בנק בישראל  שהוצאה(,  ₪ אלףשישים )במילים:  ₪  0,0006, ע"ס המכרז

יום  60הערבות תהיה תקפה עד . "(המדד)להלן: "המחירים לצרכן , כשהיא צמודה למדד המשתתף
   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. מהמועד האחרון להגשת ההצעה

יובהר ויודגש, כי לא  ספק,. למען הסר אי המצאת הערבות הבנקאית, יביא לפסילת ההצעה (א)
תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי 

   ., בלעדיו איןדמי והכרחי להגשת הצעות למכרזהמצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מק
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גרום לפסילת י - ל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בכלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ב)
 . משתתףההצעת 

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ג)
 לבד.בתחולנה על המציע 

לתקופה , על הערבות להיות בתוקף אחרת ס"מתנהכל עוד לא הודיע  –ים לתשומת לב המציע (ד)
על שינוי תאריך  והמתנ"ס הודיעהנקובה לעיל. שינוי של תוקף הערבות יש לבצע אך ורק במידה 

    .תוקף הערבות בכתב 

מציע למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת החודשים מהמועד  3-מ אוחרימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא לאחר חתי

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

תוקף הערבות ארכת הלדרוש מהמציע  ס"מתנה עה למציע על זכייתו במכרז, רשאידוהנמסרה   (ז)
 ערבות בהתאם.  הוהמציע מתחייב להאריך את תוקף  ידו-לתקופה שתיקבע על

 רעוןיפלקבל ולדרוש   מתנ"סהא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאי ל  (ח)
 נוספים. עדיםסויים ו/או לתבוע פיצ והערבות וזאת בלי לפגוע בזכות

למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור תקף על ניהול .5.2
   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.אישור זה

, עלולה להביא למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. .5.3
   לפסילת המשתתף.

    , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זהאישור על ניכוי מס במקור.  .5.4

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  .5.5
קיבוצי ו/או להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה צו הרחבה.

בצירוף העתק של תעודת האגד, וכן אישור  ס"מתנאו או השותפות,  מתנ"סאישור על רישום  -לגוף משפטי  .5.6
, זהשור למען הסר ספק, אי המצאת אי  עו"ד או רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו.

    עלולה להביא לפסילת המשתתף.

לילדים בגילאי גן עד כיתה ג', לפחות באספקת מזון חמש שנים של  אישורים המעידים באסמכתאות .5.7
לקוחות שונים בהיקף שלא יפחת  3-ות ניתן השירות לפחות ל, כשבשלוש שנים האחרונכדוגמת מכרז זה

  עבור כל לקוח. יוםמנות ל 700-מ

משפטי המגיש את הצעה בלבד התאגיד הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או הבזאת כי  מובהר (א)
 ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד  '1 כנספח ב על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)
פעל העסק הסעדה, התקופה בה שירותי ה ןנתשם העסק שממכרז זה, ובה מפורטים הפרטים באים: 

, שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה, גילאי קהל היעד להם ניתנו שירותי ההסעדה ןתלמ
 .שירותי ההסעדה, וכמות המנות שסופקו 

 . 8201-2015ין השנים לשירותי ההסעדה ב  העתקי רישיונות (ג)

   ת המשתתף., תביא לפסילכאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

למען הסר  מחזיק בתעודת כשרות תקפה, רגילה לכל הפחות,  מאת המועצה הדתית בה מתנהל עסקו.הינו  .5.8
   תביא לפסילת המשתתף.  ,כאמור לעיל תעודהכל ספק, כי אי המצאת ה

מחזיק ברישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו הינו  .5.9
, תביא לפסילת כאמור לעיל תעודהלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת ה בתוקף. 1960-תו(, תשכ"אוהחסנ

   המשתתף.

למסמכי המכרז והסכם  1ה'תצהיר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח  .5.10
 לאממניות המציע, ומנהלי המציע  50% -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מההתקשרות כי 
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גין לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בו/או  שפטבעבר על ידי בית מ והורשע
 .  שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירה

 , תביא  לפסילת המשתתף באופן מידי.למען הסר ספק, אי המצאת התחייבות זו

ור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על התחייבות בכתב על המצאת איש .5.11
 . נוסח ההתחייבות מסומנת כנספח ח' ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,אספקת המזוןידו לצורך 

 די.י, תביא  לפסילת המשתתף באופן מלמען הסר ספק, אי המצאת התחייבות זו

ציע המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המ .5.12
למען הסר ספק, אי המצאת נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז. 

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.אישור

   הבאים:את הפרטים  , המצורף כנספח א' למסמכי המכרז, על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .5.13

 )לא כולל מע"מ(המחירים על  שלא תעלהובתנאי  למציע שיזכה ס"מתנה ישלםאותה התמורה  (א)
 להלן: 

 (לא כולל מע"מ)  ₪ 9.36י למנה לגן : המקסימאלהמחיר 
 

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (ב)

 ;חתימה מלאה כדין (ג)

   שלא לדון בה כלל.  ס"מתנהרשאי  הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל .5.14

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .5.15
  במסמכי המכרז.

    :ההסכם .6

ודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה י ס"מתנה .6.1
 הזוכה.   

 ,ספק . למען הסרהיום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיימובהר בזאת כי  .6.2
 משלוח המכתב הרשום.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

 120,000 –ל  סךבלצרכן המחירים ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .6.3
, לשם הבטחת ד' כנספחמסמכי המכרז והמסומן סח המצורף ללפי הנוו)מאה ועשרים אלף שקלים( ₪ 

במידה והמציע  .מתנ"סמהימים מקבלת ההודעה על זכייתו  (7) שבעה תוך התחייבויותיו כמפורט בהסכם
רשאי לחלט את הערבות  ס"מתנההיה יתוך פרק הזמן האמור לעיל, ימציא את הערבות הזוכה לא 

 גדרה מתנ"סב לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת לותים ביצוע השירהבנקאית שמסר ולהעביר את 
כל תביעה ו/או טענה  ס"מתנההבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  ולאחר עפ"י שיקול דעת

     ו/או דרישה מכל סוג שהוא.

 וארך על פי הצורך. יוימים ממועד סיום ההסכם  90עד וקף הערבות יהיה ת .6.4

אישור קיום ימים מקבלת ההודעה על זכייתו,  (7) שבעה תוך מתנ"סללהמציא  מתחייבהמציע שיזכה  .6.5
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',וכנספח ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .6.6
, על פי מתנ"סוה תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכםלוואי, ובין אם במכתב האישור 

 צהרוניםל ארוחות צהריים חמותאספקת לביצוע השירותים הא רשאי להעביר את יהבלעדי,  ושיקול דעת
כל טענה ו/או  ס"מתנהלאחר, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ע"פ מכרז זה  גדרה מתנ"סב

 מכל סוג שהוא בעניין זה.    תביעה ו/או דרישה 

  ס"מתנהרשאי ההתקשרות כאמור לעיל, אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת מציע  .6.7
חלט את הערבות הבנקאית, י ואכמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והלראות בו 

 לצהרוניםות צהריים חמות ארוחאספקת לביצוע השירותים עביר את ילהלן, לאלתר ו 6.3כאמור בסעיף 
  ס"מתנההבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  ווהכל לפי שיקול דעת ,לאחר גדרהמתנ"ס ב

 .כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה

 המתנ"סו ,מקבלת ההודעה על זכייתוימים  7מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים, לאחר  .6.8
, לראות ו, לפי שיקול דעתמתנ"סזכאי ה -כיית המציע במכרז זאת לקבלם באחור בלי לבטל  םהסכי

 לבין המציע. וודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינהבהצעת המציע למכרז ומתן 
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זה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןבזאת למען הסר כל ספק כי לעניי מובהר .6.9
      כאמור. יהווה הסכמה ס"מתנה יתובכתב של מנכ"ל. רק אישור מפורש ראחובלקבלתם  ס"מתנה

 

  הוצאות המכרז .7

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
    בלבד.

    הבהרות ושינויים .8

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ס"מתנה .8.1
או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו  והמכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמת

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי 
       ידם.-הפרטים שנמסרו על

"( על פי שיקול המועד האחרוןת את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: "לדחו רשאי ס"מתנה .8.2
       , ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.ודעת

מסמכי המכרז, בדואר רשום ו/או בהודעה מקבלי הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל  .8.3
      ידם.-לתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו עלבפקסימיליה, שקב

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4

    בחינת ההצעה .9

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת  .9.1
ו הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין כל שינוי, תוספת א
    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףאם במכתב לוואי, 

רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות  ס"מתנה .9.2
 .מונע הערכת ההצעה ס"מתנהלתנאי המכרז באופן שלדעת 

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו י ס"מתנה .9.3
עם  בהתקשרות ס"מתנהשל בניסיון קודם והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

א לנכון לשקול, לקראת ווצא הני אחר אותו מיאם הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל קריטריון עני - המציע
    בדבר ההצעה הזוכה. וקבלת החלטת

או לקבל הצעה  ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה נמוכהמתחייב לקבל את ההצעה ה ואינ ס"מתנה .9.4
     כלשהי.

 יתמנכ"להא רשאי לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או ילצורך כך,  ויד-או מי שיוסמך על ס"מתנה .9.5
 קבל את הצעתו.יעם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם  מתןמשא ו, ס"מתנה

 ומתן תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינויים שאלות הבהרה .10

את כל  16:00בשעה  16.07.18למתנ"ס עד ליום בכתב להגיש  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .10.1
   .הםהשאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים ל

 עד למועד וזאת המכרז עורך אצל אחר גורם לכל הקשר, ולא לאיש ורק ךא להפנות יש שאלות הבהרה .10.2
 מציעים פוטנציאליים ו/או על על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק, הסר למעןהמועדים.  בטבלת הנקוב

 .הקשר איש עם המכרז, למעט המכרז, בקשר עורך אצל נוסף ו/או אחר גורם כל אל לפנות מציעים

 דבר חוזר את ל"בדוא יאשר הקשר בלבד. איש הדוא"ל באמצעות כתבב ורק אך יופנו הבהרה שאלות .10.3
 ניתן שאישור כאמור לא ובמקרה כאמור אישור קבלת לוודא המציע באחריות .ל"הדוא הודעת קבלת
 מציעים איש הקשר. שאלות לידי בשלמותן הגיעו ששאלותיו טלפוני אישור לקבל שעות, יפעל 24בתוך 
 יענו. , לא1בסעיף  המפורט למועד דע אושר לא קבלתם שדבר

שלו, לרבות שם מלא,  המלאים פרטיו את וכן ומספרו המכרז שם את המציע יציין בדוא"ל בכתב בפנייתו .10.4
 במכרז אליו היא מתייחסת. הסעיף מספר יצוין שאלה כל שם התאגיד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. לגבי

"תשובות"( וכן הבהרות,  -עליהן )להלן  להשיב לנכון ושמצא שהוגשו לשאלות המכרז עורך תשובות .10.5
 לטבלת 1.4"עדכונים"(, יופצו, עד המועד הנקוב בסעיף  –במכרז )להלן  עדכונים, תיקונים ושינויים

"מענה  המתנ"ס תחת הכותרת המועדים, אך ורק בקבצי הבהרות באתר האינטרנט )המכרזים( של
ש להגיש, כשהם חתומים, ביחד עם כל מסמכי לשאלות הבהרה" ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם י
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. המתנ"ס יהיה רשאי לפרסם את העדכונים ו/או התשובות, בסבב אחד או במספר המכרז הנוספים
 באתר שוטף באופן להתעדכן סבבים, הכל על פי שיקול דעתו. באחריות המציעים הפוטנציאליים

 והעדכונים. התשובות בדבר האינטרנט

 עדכונים למציעים ו/או תשובותיו למסור ,הקשר איש באמצעות ,ס"המתנ רשאי היהי לעיל האמור אף על .10.6
 –פוטנציאליים גם במסירה אישית  מציעים בהם יראו כי ביקשו או השתתפות דמי ששילמו פוטנציאליים

 באמצעות פקס, דוא"ל או דואר רשום, ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליו ו/או
 להלן. 8.7לגרוע מהוראות סעיף  מבלי והכל הפוטנציאליים המציעים כלל יופצו העדכונים

את תנאי  לשנות בע"פ, כדי שיימסרו פרט, נתון, הבהרה כל של בכוחו אין כי מובהר ספק הסר למען .10.7
 . רקס"המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המתנ

 בכתב שנמסרו או/ו שלו באתר האינטרנט ס"המתנ ידי על פורסמו ואשר בכתב שנמסרו םועדכוני תשובות
 לגרוע או לשנות, לתקן, להוסיף ס"המתנ רצה ס."המתנ את מחייבות ,הקשר איש ידי על חתומות כשהן

 המציעים באחריות .למשתתפים שימסור בכתב, בהודעה מפורטת זאת המכרז, יעשה תנאי על
 .התשובות והעדכונים בדבר האינטרנט באתר שוטף באופן עדכןלהת הפוטנציאליים

. נפרד מהמכרז בלתי חלק ומהווה המחייב הנוסח הוא ,שיהיו ככל ,העדכונים ונוסח התשובות נוסח .10.8
 עדכונים, כפי שיישלח אליהם ו/או ותדפיסי תשובות תדפיסי על המציעים יחתמו הצעה הגשת במסגרת

 .המכרז, ויגישו אותם עם הצעתם למכרז ורךע של האינטרנט באתר שפורסם כפי

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .10.9
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 

אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או  ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו,
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 

    בעלות על המכרז .11

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל ס"מתנההרוחני של  ומכרז זה הינו קניינ .11.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על  מתחייב ס"מתנהכל דין, בכפוף להוראות  .11.2
לא  ס"מתנה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי ויד

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 ה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקב .11.3

 

 

 

 ,רב בכבוד

 

 ליאת  והב   בן גל                                                                           

 מנהלת   המתנ"ס                                                                           
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   ס גדרה"מתנ
 

 1/2018מס'  מכרז פומבי
 

 
ארוחות צהריים חמות אספקת ל

  גדרה מתנ"סב לצהרונים
 
 
 

 
 

 

 הסכם 
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 הסכם
 _____ביום   גדרהבשנערך ונחתם  

 

 

  ס גדרה"מתנ :בין
  3י נשרים כנפרח'   
  גדרה  

  "(ס"מתנה" :להלן(
          

 מצד אחד 
         

 ___________________________ :לבין
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
  "(ספק)להלן:"ה 

          
 מצד שני 

 
 

ת ארוחות צהריים חמות ספקלא לקבלת הצעות"( המכרז)להלן:" 1/2018מס' מכרז פומבי  םפרס ס"מתנהו :הואיל
 (""ארוחות הצהריים החמות" או "מנות המזון )להלן:  גדרה במתנ"ס לצהרונים

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז ספקהו :והואיל

ל ע גדרה במתנ"ס לצהרוניםצהריים חמות הארוחות אספקת ביצוע את  ספקלמסור ל החליט ס"מתנהו :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז וסמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  בויותיהם ההדדיות,התחיי והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  ום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי מק .1.2

 .     המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 נספחים להסכם. .2

  .נספח א' - ספקהצעת ה 2.1

 נספח ב'. - ספקהצהרת ה 2.2

 .1ניסיון ב' –הצהרת ניסיון  2.3

    .ג'נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.4

 .נספח ד' -להבטחת קיום הוראות ההסכם כתב  ערבות בנקאית נוסח  2.5

 .ה' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.6

 .1נספח ה' – תצהיר העדר הרשעות 2.7

 ו'.  נספח - יםביטוחקיום אישור  2.8

 .נספח ז' - תפריט  2.9

 .נספח ח' - כתב התחייבות 2.10
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 .'טנספח  – טבלת צהרונים 2.11

   .ספקהצהרות והתחייבויות ה .3

                   ת ארוחות צהריים חמות ספקאבקשר עם  וודרישותי ותנאי ס"מתנהאת צרכי  הביןכי מצהיר  ספקה .3.1
המשאבים  המיומנות, היכולת, הידע, וכי ברשותו כוח אדם, לפי הסכם זה, גדרה במתנ"ס לצהרונים
או /האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובהתאם להוראות ו הרישיונות, הכישורים, הכספיים,

וכל   גדרה במתנ"ס צהרוניםלת ארוחות צהריים חמות ספקלאאו דרישת כל רשות מוסמכת לשם /הנחות ו
בהתאם לדרישות  במתנ"ס גדרה לצהרוניםת ארוחות צהריים חמות ספקלאהאמצעים מכל סוג שהוא 

במשך  ,והם ימשיכו להיות ברשותו לרבות רישיון מתאים לניהול עסק, המלאה, וביעות רצונשול ס"מתנה
ת ספקאכל האמצעים הדרושים לשם  בכל עת, ,ספקהכל באופן שיבטיח שיהיו בידי ה כל תקופת ההסכם,

    בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה. , גדרה במתנ"ס לצהרוניםארוחות צהריים חמות 

מצהיר כי בדק טרם הגשת הצעתו ובטרם התקשרותו בהסכם זה את כל הבדיקות והבירורים  ספקה .3.2
לרבות בדיקה של  נחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,ה

 ,המותרים לשימוש בהכנת ארוחות הצהרים החמותהמוצרים  ,צהרונים להם יסופקו ארוחות הצהריים
ת צהרים ארוחו ספקהם עליו לב, מספר ימים בשנה שהרישיונות וההיתרים הנדרשים לכך וכל האישורים,

בקשר עם המתנ"ס או תביעה מכל סוג שהוא כלפי /או דרישה ו/והוא מוותר בזאת על כל טענה ווכו' חמות 
  כך.

בשר  מכירת גדרהלרבות חוק העזר ל בזאת כי יפעל בכפוף להוראות כל דין, מצהיר ומתחייב ספקה .3.3
לקבלת האישורים  על חשבונו, במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל , 1999 - ס"התש ומוצריו,

     וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה בהתאם להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.

    "(.האחראי":להלן) על פי הסכם זה והתחייבויותימתחייב למנות אחראי מטעמו לצורך ביצוע כל  ספקה .3.4

 , גדרהללרבות חוק העזר  ין,דלאכוף ולהקפיד על קיומה של כל הוראה על פי כל  מתחייב לקיים, ספקה .3.5
לרבות  ,הובלת מנות המזוןאו הוראה של כל רשות מוסמכת בדבר /ו 1999 - ס"התש מכירת בשר ומצוריו,

בריאותם  נוחותם, תנאים תברואתיים והיגייניים, החזקתו, הובלתו, איכותו, טריותו, בדבר טיב המזון,
  במנות המזון.ובטיחותם של המשתמשים 

כי כל  ,ספקמתחייב בזאת ה לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו, ספקהתחייבויותיו של המבלי לגרוע מ .3.6
 ת ארוחות צהריים חמותספקלאאו הדרושה /או הצריכה ו/או הנוגעת ו/או הכרוכה ו/פעולה הקשורה ו

או /או אישור ו/או היתר ו/על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו , גדרה במתנ"ס לצהרונים
או /או אישור ו/או היתר ו/מילוי כל תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רישיון ו

    מילוי אותו תנאי.

מאת משרד הבריאות לפי להצטייד ברישיון  ספקמתחייב ה לעיל, 3.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.7
לרבות בהתאם לחוק  1960-והחסנתו(, תשכ"א צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו

ת ארוחות צהריים ספקאבולא יחל   1983 -(, התשמ"ג תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)רישוי עסקים 
 אלא לאחר שיהיו ברשותו אישורים כאמור. ,  גדרה במתנ"ס לצהרוניםחמות 

  יש בידו את האישורים כדלקמן: מצהיר כי ספקה .3.8

ים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום אישור בדבר ניהול ספר (א)
  .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  ספקאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ג)
וראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם לה

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

 .1968 –רישיון עסק לממכר מזון ומשקאות בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  (ד)

מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו והחסנתו(, רישיון  (ה)
 .1960-תשכ"א

אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של כי יהיו בידו  ,מתחייב ספקה (ו)
 .ולפי דרישת - המתנ"סהסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני 

 ולא הורשעממניותיו, ומנהליו  50% -בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה ממצהיר כי הוא או  ספקה .3.9
 עבירהגין ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ב לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהלו/או  שפטבעבר על ידי בית מ

 . שיש עמה קלוןבגין עבירה וג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או מס
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 ולא הורשעממניותיו, ומנהליו  50% -בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה ממצהיר כי הוא או  ספקה .3.10
 מין.     תעבירע גין ביצוכתב אישום לבית משפט, ב םלא הוגש נגדו/או  שפטבעבר על ידי בית מ

או לחלופין תעודת רישום פלילי ממשטרת ישראל לגבי כל /תעודות יושר ו מתנ"סלהמציא למתחייב  ספקה .3.11
מובהר  שעות לפני מועד תחילת העבודה.  48ק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה עדעובד ועובד אשר יועס

הוגש נגדו, כתב אישום לבית ו/או  הורשע בעבר על ידי בית משפטכי עובד אשר  ספקבזאת למען הסר כל 
מין לא יועסק על ידי  תעבירביצוע כתב אישום לבית משפט, בגין ו/או  משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון

היה י ספקהההסכם לידי ביטול לאלתר ו. הפרת הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית  אשר תביא ספקה
זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות  בעניין מתנ"סמנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד 

 ההסכם בנסיבות כאמור. 

 ,1952 -ג "התשי לחוק עבודת הנוער,' א33 -ו 33מצהיר כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  ספקה .3.12
        יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו,  וויותימתחייב  כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייב ספקה .3.13
 לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.  

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם ספקה .3.14
 הסכם זה.  פ"יע, גדרה במתנ"ס לצהרוניםת ארוחות צהריים חמות ספקא

להלן: נקבע על ידו לאחר שהביא  10.1בהצעתו כאמור בסעיף  יםהנקוב םימתחייב כי המחיר ספקה .3.15
 במתנ"ס לצהרוניםת ארוחות צהריים חמות ספקאבחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב 

המזון, הוצאת יצור מנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר ל, גדרה
כישת מזון, ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, עלויות ביטוח רההיתרים הנדרשים, 

 .  מתנ"סוכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  ספקעם ה ס"מתנה, כי התקשרות ספקמובהר בזאת למען הסר כל  .3.16
ל המפעיל כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד הצהרותיו ש

לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה  ספקה
לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא  ספקהזכות לבטל הסכם זה לאלתר וה מתנ"סלשבעטיה תהיה 

 וע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  מנ

   :עבודהסירת המ .4

ארוחות צהריים חמות, גדרה  ס"של מתנ לצהרונים מתחייב בזה ספקוה ספקמוסר בזאת ל ס"מתנה .4.1
 הסכם זה )להלן:"המפקח"(. ןלעניי ואו מי שימונה על יד ס"מתנהלשביעות רצון 

בייצור עצמי של ען הסר ספק כי הקבלן מתחייב לספק אך ורק מזון טרי אשר בושל מובהר בזאת למ .4.2
מובהר בזאת כי אי  עבר תהליכי הקפאה והפשרה.או /באותו היום ולא מזון שבושל יום לפני והספק 

רשאי להביא הסכם זה לפני סיום  ס"המתנהא יאשר בעטייה  תהיה הפרה יסודיתביצוע הוראות סעיף זה 
 )חמשת אלפים ש"ח(.₪  5,000יל קנס על הקבלן בסך ו/או להט

 1/9/18 תאריךהחל מ ארוחות צהריים חמותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הספק יחל באספקת  .4.3
מו כן מובהר כי במהלך תקופת הקייטנות מספר הארוחות אותן יידרש המציע כ 31/8/19לתאריך ועד 

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ה ספק יהיוה מנות 700 -יהא כשיזכה לספק 
 מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 .ס"מתנהספקת ארוחות צהרים חמות לקייטנות אבכל מקום בהסכם זה הכוונה היא אף ל

ביעילות  בנוחות, בבטיחות,, גדרה במתנ"ס לצהרוניםארוחות צהריים חמות  ספקל מתחייב בזאת, ספקה .4.4
הקבועים  ת ארוחות הצהרים החמות,ספקהקבועות לאהיתר תוך הקפדה על שעות בין  ובדייקנות,

   .המפקחהוראות בהסכם זה ונספחיו ובהתאם ל

מובהר בזאת,  בכפוף להנחיות משרד הבריאות.את מנות המזון  ספקייצר ו/או למתחייב בזאת ל ספקה .4.5
הזכות  ס"מתנלשבעטיה תהיה  של הסכם זה הפרה יסודיתמהווה , כי הפרת סעיף זה ספקלמען הסר כל 

לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל  ספקלבטל הסכם זה לאלתר וה
  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה. 

 ובהתאם לשיקול דעת ס"מתנהואין מדובר ברשימה סגורה של הנחיות כי , ספקלמען הסר כל מובהר, 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  ספקוההא רשאי מפעם לפעם להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ידי הבלע

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.     ס"מתנה
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הגורמים המוסמכים המקצועיים  התברואן הממשלתי,המפקח, מתחייב להישמע להוראות  ספקה .4.6
עד  המזוןמנות מוסמכת בכל הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות של  וכל נציג רשות  ס"מתנבהאחראיים 

   חלוקתן לילדי הצהרונים.

שלב, החל ממועד יצור מנות המזון באיזה  רמת ניקיון מתאימה והולמתלא ידאג לשמירת  ספקהיה וה .4.7
יהווה  ,ס"מתנהמבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות  ,אזי ,ו/או אופן הובלתן ו/או אופן חלוקתן

לתקן כל ליקוי בנושא הניקיון לאלתר. לא תיקן  ספקשל הוראות ההסכם. על ה הפרה יסודיתהדבר 
לא יהיה זכאי  ספקהזכות לבטל הסכם זה לאלתר וה ס"מתנלאת ההפרה כאמור בסעיף זה, תהיה  ספקה

כל סוג שהוא לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מ
  בעניין זה. 

או  /או מי שפועל או יפעל בשמו ו/הוא וכל אחד מעובדיו ו מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת, מצהיר, ספקה .4.8
וינהגו  ,כמקובל במקום ציבורי מכובד נקייה ומסודרת או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת,/מטעמו ו

 .ובמהלך ובעת כל שעות הפעלת הצהרונים  עובדי הצהרונים ו/או ילדיבאדיבות ובסבלנות לכל 

 יש בידו אלא אם , מזוןת מנות הספקיצור ו/או אבכי לא יעסיק כל עובד  מצהיר ומתחייב בזאת, ספקה .4.9
   מפעם לפעם.אותה יציג למפקח בהתאם לדרישתו , תקפה המעידה על כשירותו תעודה רפואית

או את עבודת העובד /את עבודתו ו ספקיפסיק ה או עובד נמצא בלתי כשיר רפואית כאמור,/ו ספקהיה וה .4.10
   לאלתר וידאג כי עובד אחר יופעל תחתיו.

להביא הסכם זה   ס"מתנהרשאי  או לא הפסיק את עבודתו כאמור,/תעודה רפואית ו ספקלא המציא ה .4.11
יהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד  ספקוה ימים מראש.( 7)שבעה לידי גמר בהודעה של 

 ויראו אותו כמו שויתר על כל טענה ו/או תביעה כאמור.     ן זהיבעני ס"תנמה

בימים א' עד ה',  לצהרונים באיכות מעולהארוחות צהריים חמות  ס"מתנל ספקמתחייב בזאת ל ספקה .4.12
שייבנה לפי האפשרויות אשר יורכבו מתפריט מגוון ועשיר  ,הו/או מי מטעמ ס"מתנה יתמנכ"לקבע תכפי ש

 נספח ז' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המפורטות ב

 מעונות /רספ –לבתי צהריים חמות המתנ"ס ו/או מי מטעמו משאיר לעצמו את הזכות לספק ארוחות  .4.13
ותעדכן את הספק במידת הצורך בהודעה אשר תימסר עד במוקדים השונים המופעלים על ידי המתנ"ס, 

  לשעות הערב ביום העבודה הקודם.

מנות כשרות למהדרין ללא  בהתאם לצורך, ,ס"מתנל ספקמתחייב ל ספקהוע באמור לעיל, מבלי לפג .4.14
  .תוספת תשלום

ת ספקארוחות פיקניק, הדבר ייעשה עפ"י המחיר הנקוב לא ספקל ס"מתנהעל ידי  ספקהיה ויידרש ה .4.15
 ארוחות צהריים בתפזורת.

  ס"מתנהופעלים על ידי ונים המארוחות הצהריים החמות למוקדי צהרונים ש את ספקיהיה ל ספקהעל  .4.16
 ' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, טוהמפורטים ברשימת הצהרונים המסומנת כנספח 

 ה.ו/או מי מטעמ  ס"מתנה יתכ"לכפי שיימסרו לו ע"י מנגדרה רחבי ולמוקדים נוספים הפזורים ב

ורות והרמטיות אשר יוכנסו את ארוחות הצהריים באמצעות מזוודות שומרות חום סג ספקל ספקעל ה .4.17
 70. טמפרטורת המזון בזמן פתיחת המזוודות תעמוד על בצהרונים 12:30עד  10:30למוקדים בין השעות 

 מעלות צלזיוס לכל הפחות.

 בידי איש הצוות הנמצא במקום תעודת משלוח יומית. ספקה ישאיר נציג הספקאבמעמד ה .4.18

ה ו/או מי מטעמ ס"מתנה יתכ"לקדים השונים. למנת מזון שונה למוספקהיה רשאי לדרוש אי ס"מתנה .4.19
את מספר המנות הנדרשות עפ"י הצורך באופן לבטל או לשנות שמורה הזכות לשנות את התפריט האמור ו

העבודה הקודם. יובהר כי על שינוי במספר עד לשעות הערב ביום  ספקיומי בהודעה אשר תימסר למיו
 תן.או הפחת מנותלת ההגבלת שיעור הגד לא תחולהמנות היומיומי 

ההזמנה בהודעה אשר תימסר לספק עד  כללמתנ"ס או מי מטעמו שמורה הזכות לבטל את יובהר כי  .4.20
והמתנ"ס יהיה רשאי לעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה , םביום העבודה הקוד  20:00לשעה 

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או שימצא לנכון והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע 
   תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

במועדים בהם  12:30עד  11:30ין השעות ב 'ה – 'ימים אצהרונים בבת מנות המזון תתבצע ספקא .4.21
 .ס"המתנמתקיימת פעילות על פי לוח החופשות המתפרסם ע"י 

 מהמועד שנמסרה  לו הודעה על כך. דקות 30תוך ת המזון ספקלתקן כל תקלה באמתחייב  ספקה .4.22
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מנות מזון בימים בהם לא תתקיים  ספקרכוש מאת הלא י ס"מתנהכי  ספקלמען הסר כל מובהר בזאת,  .4.23
להתעדכן בלוח החופשות  ספק. באחריות הס"המתנפעילות בהתאם ללוח החופשות המתפרסם ע"י 

 .ס"המתנפרסם יש

ת ספקהקדמה בא /ואיחורבשעות המפורטות לעיל, זון ת המספקחייב לעמוד בא ספקעוד מובהר, כי ה .4.24
 להלן:המפורטות עויות הכרוכות בכך, על המשמ של ההסכם המזון תהווה הפרה

 

 

 קנסות מוסכמים

במקרים בהם יופרו  להלןלהטיל עליו קנסות בשיעורים הקבועים  יהיה רשאי ס"מתנהכי  ספקידוע ל
 אם לאו. אלה המקרים ושיעורי הקנסות: הוראות הסכם זה על ידו בין אם באופן יסודי ובין

 הקנס המקרה

 ₪ 400 לכל צהרון –ת המזון ספקאדקות ב 20איחור של עד 

 ₪ 600 לכל צהרון –ת המזון ספקאדקות ב 20איחור העולה על 

 ₪ 200 לכל צהרון –דקות מקבלת ההודעה  30ה תוך ספקאלא תיקן חוסרים ב ספקה

 ₪ 200 לכל צהרון –לכל רכיב במנה  המעיט מן המשקלים המחייבים ספקה

 ₪ 50 לא השאיר תעודת משלוח יומית בצהרון ספקה

מתחייב כי כמות המזון תישאר קבועה במהלך  ואינ ס"מתנהכי ו ידוע למצהיר כי  ספק, הספקלמען הסר  .4.25
 כל תקופת ההתקשרות וכי ייתכנו שינויים הנובעים בין היתר משינוי במספר הילדים, שינויים בלוח

יהיה  ספקוה החופשות בצהרונים השונים, מתכונת עבודה שונה בחודשי הקיץ בצהרונים השונים וכו'.
ויראו אותו כמו  שויתר על כל טענה ו/או   ן זהיבעני מתנ"סהמושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד 

 תביעה כאמור.    

 .ם מאוזנים, המתאימים לילדיםמתחייב להחזיק בדיאטנית שתעסוק ותפקח על הרכבת תפריטי ספקה .4.26

 אדםכח  .5

ולשם מילוי יתר התחייבויותיו ת מנות המזון ספקאח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כ ספקי ספקה .5.1
  "(.כח אדםעל פי הסכם זה )להלן: "

 21מעל גיל  יעסיק רק עובדים מיומנים וכשירים, ת מנות המזוןספקאמתחייב בזאת כי לצורך  ספקה .5.2
ולהוראות ם הנדרשים בהתאם להוראות כל דין היו בעלי כל הרישיונות והיתרים והאישוריאשר י בלבד,

    .וןזמה ספקייצור ו/או אלעבוד ב כל רשות מוסמכת בארץ

כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או על  ס"מתנה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את ספקהמובהר בזאת כי  
או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם  או נגדו ,נ"סהמת דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגד

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או הסכם העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע 
 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33בניגוד לסעיפים העסקה עקב  מתנ"סשיהיו עלולות להיגרם ל

 התקשרות זה. הפרה של הסכםיהווה .   הפרת סעיף זה  1952

עבור כל עובד אשר יועסק  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל בזאת מתחייב ספקהכן  .5.3
 .ת מנות המזוןספקאעל ידו ב

  ספק, והספקעל בסיס קבוע, כשכירים של ה ספקכח האדם יועסק על ידי המצהיר ומתחייב כי  ספקה .5.4
: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים לרבותכרוכים בהעסקתו, ישא לבדו בכל התשלומים הי

   וכיו"ב.

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי  ספקה .5.5
 כל דין, ובגין דרישה חוקית.

מינימום כפי הר מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכ ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .5.6
 שיקבע מעת לעת. 

של הסכם זה שבעטיה תהיה  הפרה יסודית, כי הפרת סעיף זה מהווה ספקמובהר בזאת למען הסר כל 
לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק  ספקהזכות לבטל הסכם זה לאלתר וה ס"מתנל

  בעניין זה. מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא 
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מעובדיו העוסק  להחליף עובד ספקתעמוד הזכות, בכל עת, להורות ל ולמטעמ ו/או למפקח ס"מתנל .5.7
   .המתנ"סהבלעדי של ו , בשל אי התאמה, וזאת על פי שיקול דעתס"מתנת מנות המזון לספקבא

 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .5.8

ואין  עצמאי, קבלן - נם יחסי מזמיןכי היחסים בין הצדדים הי מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, (א)
או  כל אדם אחר /ו ספקלבין ה ס"מתנהבאמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין 

  או הפועל עבורו./מטעמו ו

 ספקאו מועסקי ה/של עובדי ו םהיה מעבידילא  ס"מתנהכי  מוצהר ומוסכם בזאת, ספקמען הסר ל (ב)
   בלבד. ספקוהם יהיו עובדיו של ה

חובה או  או מועסקיו בגין כל אחריות,/יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו ספקה כמו כן, (ג)
 אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות, -חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

שכר  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי,
צויי יפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פ, 1958 -ח "תשי עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ, 1963 -ג"תשכ פיטורים,

וכל תשלומים והטבות  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,, 1951 - א "תשי
     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, יאליות מכל וסוג שהוא,סוצ

 חויב בתשלום,יבמידה ו הראשונה, ויד עם דרישתמ ,ס"מתנהמתחייב לפצות ולשפות את  ספקה (ד)

  או למועסקיו./או לעובדיו ו/ו ספקל כאמור,

 פיקוח .6

שרות מרכזי וחשוב, וכי יש  ספקרואה בשרות המוענק על ידי ה ס"מתנהמצהיר, כי ידוע לו, כי  ספקה .6.1
ברמה מעולה, וכי הינו  ספקידי ההמסופק לילדי הצהרונים על המזון עניין מובהק להבטיח, כי  מתנ"סל

  מהווה תנאי מהותי ועיקרי של הסכם זה. בלוחות הזמנים ספקטיב המזון ואיכותו ועמידת ה

ת מנות ספקאאופן את  שר יבדוקאו ובאמצעות מפקח אשר ימונה מטעמפעיל פיקוח שוטף י ס"מתנה .6.2
 התנאים התברואתיים, בדיקת תקינות הכלים והציוד שמשתמשים בהם, לרבות ,ספקי ה"עהמזון 

עמידת מנות המזון בדרישות הסכם זה ונספחיו ועמידת  , אופן לבושם והתנהגותם,כשירות העובדים
   .וונספחיפורט בהסכם המ"י עפת מנות המזון ספקבלוחות הזמנים לא ספקה

ממנו  , הציודכמות המזון המוגשבכל זמן נתון, לבדוק ולפקח על צהרונים המפקח יהא מוסמך לבקר ב .6.3
 , איכות המזון ורמתו , הכל לפי הוראות ההסכם ונספחיו.  מוגשים מנות המזון 

  בכתב והוא יהיה חייב לתקנם מהר ככל האפשר.ע"י המפקח  ספקעל ליקויים שימצאו ידווח ל .6.4

, ספקלא עשה כן המיד וללא כל דיחוי.  ספקליקויים שיימצאו בתחום, הבטיחות והמזון יתוקנו על ידי ה .6.5
  בהתאם למפורט בטבלת הקנסות המפורטת לעיל.  ספקלקנוס את הרשאי מפקח היה הי

לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות אותן  ורשאי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמהמפקח יהיה   .6.6
 .ספקע משרד הבריאות, ללא מסירת התראה קודמת לקוב

על מנת לצפות באופן ייצור  ספקכמו כן, רשאי המפקח ו/או מי מטעמו לבצע ביקורות פתע במטבחי ה .6.7
 חסנתו והובלתו.אהמזון, 

 בעת ביצוע הביקורת. וונציגי ס"מתנהמתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם  ספקה

מחובה כל שהיא  ספקמפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את ה, כי הספקמובהר בזאת למען הסר כל  .6.8
בהרכב מחובותיו המוטלות עליו על פי ההסכם ונספחיו. כן יהא המפקח מוסמך להורות על ביצוע שינויים 

 ון ע"י הודעה מראש ובכתב.   זמאת מנות ה ספקמכלשהם בכוח האדם ה םפרסונאלייהתפריט ו/או 

 . ס"מתנהבתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה שניתנה על ידי  ספקמפקח לכל הוראה בכתב שתינתן ע"י ה .6.9

   .ת מנות המזוןספקאלבכל הנוגע מפקח מתחייב למלא לאלתר אחר כל הוראה של ה ספקה .6.10

ת ספקארוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  ס"מתנמתחייב לדווח ל ספקה .6.11
    .מנות המזון

  ס"מתנהתמורה ל .7
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"הצעת המציע" ב המחיר הנקובאת  ספקל ס"מתנהשלם יה עפ"י הסכם זה ספקבעד ביצוע שירותי הא .7.1
במכפלת מספר המנות מכל סוג שהוזמנו וסופקו בפועל במהלך החודש  ס"מתנהזמין יבעבור מנה אשר 

  :)לא כולל מע"מ( על המחיר להלן שלא תעלהובתנאי  ("התמורה"בצירוף מע"מ כחוק )להלן: וזאת 

 (לא כולל מע"מ)  ₪ 9.36י למנה לגן : המקסימאלהמחיר 
 

 )במילים:__________________( לא כולל מע"מ.₪ מחיר מנה :__________  

הצורך את  ת על ידי הצהרון, מותנה בהצגת תעודות משלוח יומיות חתומולספקתשלום התמורה  .7.2
ת, ככל שהיו שינויים כאלה במהלך לשינוי כמות המנות המוזמנו ס"מתנההארוחות וכן הודעות מצד 

 החודש.

את התמורה  ס"מתנהקבע ילא הצליח לָגּבות את דרישותיו הכספיות במסמכים כאמור לעיל,  ספקהיה וה .7.3
 .ועפ"י הנתונים המצויים בידי וכראות עיני

 .ספקרשאי לקזז מן התמורה כל סכום המהווה קנס בגין הפרת התחייבויות ה ס"מתנה .7.4

מנות ת ספקא לכל חודש, עבור 1-10-לתשלום מידי חודש בין המס מקור חשבונית  ס"מתנליגיש  ספקה .7.5
, לרבות שינויים שבוצעו וו/או מי מטעמ ס"מתנבהתאם לדרישות בוצעה בחודש הקודם המזון אשר 

 באותו חודש, ככל שבוצעו.

 . ממועד אישור החשבונית על ידי המפקח (60)שוטף+ יום 60תוך  ספקהתמורה תשולם ל .7.6

 .ס"מתנהבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד חש .7.7

ווספו לה כל תוספת תלתקופת שנת ההתקשרות הראשונה הינה קבועה מוחלטת וסופית ולא יהתמורה  .7.8
 מכל מין וסוג, למעט מע"מ.

יובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה לא יתבצע כל עדכון של התעריפים אלא עם הארכת  .7.9
 ת ההתקשרות ומימוש האופציה. תקופ

הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן )כללי( כפי  ס"מתנהערוך ילאחר הארכת תקופת ההתקשרות, 
שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד האחרון 

 חילת תקופת האופציה.שנקבע להגשת הצעות והמדד החדש הוא המדד האחרון שיהא ידוע במועד ת

 את התמורה המעודכנת לאחר הצמדה כאמור.   ס"מתנהשלם יבמהלך תקופת האופציה, 

קופת ההסכם  כי עדכון התמורה כאמור יתבצע אך ורק במקרים של הארכת ת ספקמובהר למען הסר כל 
 .חודשים ולא פחות מכך( 12כל בהתאם למפורט לעיל )

כי לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרים בהם לא יתקיימו  ספקדוע ליכי  ספקמובהר בזאת למען הסר כל  .7.10
 לימודים בצהרונים בשל חופשות חגים וקיץ, כוח עליון, מלחמות ושביתות מכל סוג שהוא.

  חריות וביטוחא .8

ו/או  ס"מתנליהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  ספקה .8.1
ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל   גדרה מועצתאו ו/ ס"מתנהלרכוש 
-לאיכות המזון המסופק עלאו בקשר  ת מנות המזוןספקא, הנובע בין במישרין ובין בעקיפין, מספקמצד ה

יו ו/או ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובד ת מנות המזוןספקאבין במהלך ידו, 
    שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו.

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  ס"מתנהו/או  מועצהלבדו יהיה אחראי כלפי ה ספקה .8.2
משתתפי הצהרונים מו/או למי  םו/או למי מטעמ םו/או לעובדיה ס"מתנו/או ל מועצההעלולים להיגרם ל

ו/או לעובדיהם ו/או למי  ספקו/או לקבלני משנה מטעם ה ספקו/או לעובדי הלצד שלישי כלשהו  ו/או
ו/או עובדיו ו/או קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שלו  ספקמטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ה

 ת מנות המזון ספקא, בקשר עם ת מנות המזוןספקייצור ו/או אהנוטלים חלק ב ספקו/או מי מטעמו של ה
  .  ידו-ו/או לאיכות המזון המסופק על ת המזוןספקהדרושות לאאו ההכנות /נשוא ההסכם ו

בדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור ולא ס"מתנהו/או  מועצההמפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי ה .8.3
  )להלן: "הנזקים"(. נשוא ההסכםת המזון ספקאהנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך 

ת ספקאמ שייגרם ,מכל סוג שהוא ,לתקן על חשבונו כל נזק מועצהו/או ה ס"מתנהאחראי כלפי יהא  ספקה .8.4
   .מנות המזון

לא עשה כך,  ספקלתקן את הנזק, לאחר שה ס"מתנהו/או  מועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ה
   . ההוצאות בגין התיקוןולחייבו בתשלום 



- 22 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

פי -פי הסכם זה ו/או על-יות לנזקים שהם באחריותו עלמאחר ס"מתנהו/או  המועצהפוטר את  ספקה .8.5
הנדרשים על פי כל דין ו/או הרישיונות תחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים מ ספקההדין. 

ויהיה אחראי לבדו לשאת , ת מנות המזוןספקייצור ו/או אחסון ו/או הובלה ו/או אוהרשויות המוסמכות ל
שלום בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת בכל העלויות הכרוכות בכך, ובת

   התחייבות זו.

על כל נזק בגין כל תביעה, או דרישה, בכל  ס"מתנהו/או  מועצהמתחייב בזאת לפצות ולשפות את ה ספקה .8.6
, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם הסכם זה, לרבות םעילה שהיא שתוגש נגד

   עקב כך. מועצהו/או ל ס"מתנוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם להה

לגבי  , הוא יהיה אחראי, באופן מוחלט ובלעדית מנות המזוןספקלא עצמאי ספקמשמש כ ספקוההואיל  .8.7
 איכות מנות המזון המסופק על ידו במסגרת הסכם זה.

 , הוא יהיה אחראי, באופן מוחלט ובלעדי, כלפי המזוןת מנות ספקאל עצמאי ספקמשמש כ ספקוההואיל  .8.8
בגין מוות, לרבות , המזוןת מנות ספקייצור ו/או אחסנה ו/או הובלה ו/או אעובדיו וכל מי שעוסק מטעמו ב

נזק רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת ו , מוםנזק גופני
   דרך לעבודה וממנה.העבודה או בקשר אליה או ב

לאחר  מיד, פים לעילמתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל בסעי ספקה .8.9
לא עשה כן  ספקלתקן את הנזק, לאחר שה מועצה ו/או המתנ"סהקרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 
   בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיהם.

ימים מיום שניזוק או נתקלקל, יחייב את  7 וךתיקון נזקים כאמור לעיל, ת יעיל, אמבלי לגרוע מן האמור ל .8.10
ח עבור כל יום החל מהיום "ש  0010פיצויים קבועים ומוסכמים בסך  ס"מתנל ו/או מועצהלשלם ל ספקה
 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  ס"מתנלות אחרת הנתונה כ, וזאת מבלי לגרוע מכל ז8 -ה

, כולה או מקצתה, לתיקון הנזקים להסכם זה 14 ףבסעי כמפורטרשאי לממש את הערבות,  יההי ס"מתנה .8.11
 .    נ"לכ

אחראי לפצות  ספקיוצא צו מאת בית המשפט, יהיה ה ספקכתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של ה םא .8.12
לעשות את  ספקהמבלי לגרוע מחובתו של  תעל כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזא ס"מתנהו/או  מועצהאת ה

לה חובה טיזו תתפרש כמ הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים
בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בעבודות  ספקלפצות את ה ס"מתנהו/או  מועצהכלשהי על ה
 בעקבותיו.  

, מכל אחריות לכל םרותו/או כל אדם הנמצא בש םו/או עובדיה המועצהו/או  מתנ"סהפוטר את  ספקה .8.13
על כל סכום  מועצהו/או ה מתנ"סהישפה את  ספקאובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. ה

כאמור לעיל  ו/או על פי כל דין, לרבות  ספק, בגין נזק או אובדן להם אחראי הולשלם, או ששילמ יחויבוש
ישפה ו/או יפצה את  ספקב כאמור.  בנוסף, הבהן בקשר לחיו ושאיבגין ההוצאות המשפטיות השונות שי

ו/או של מי  ספקמקצועית של האו רשלנות עקב שגיאה  םבגין כל נזק שיגרם לה מועצהו/או ה מתנ"סה
אביזרים  ו/או מוצרים ו/או  ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומריםמעובדיו 

ול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת תח ספקאחריותו של ה  .ו/או רשלני לקויים
   על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה. ספקודיע לי ס"מתנהההסכם. 

לבטח את עצמו ואת  ספקו/או על פי כל דין, מתחייב ה על פי הסכם זה  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .8.14
אחסנתם  מנות המזון ו/או מיצורחשבונו הוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה  , עלהמועצהואת  ס"מתנה

בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים , ו/או הובלתם ו/או אספקתם
"טופס האישור בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ו' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: 

 ( .   "על קיום ביטוחים

ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה  חמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטו ספקה .8.15
    הצורך. כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת  המועצהו/או  מתנ"סהידי -על

 לא מתנ"סאו תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים ל/עריכת הביטוחים ו .8.16
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא  ועל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מתנ"סהיהוו אישור כלשהו מ

        פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על ספקיהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של ה

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י ספקה .8.17
      .במקרה נזק ת הביטוחבפוליסו

ו/או הפועלים  ספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה ספקה .8.18
מטעמו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר 



- 23 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

ם בלתי מבוטחים, לרבות נזקים יהיה אחראי לנזקי ספקמובהר, כי ה היו משולמים בגין אותם נזקים.
 שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     

 אחראי ספקיהיה ה, מועצההו/או  ס"מתנהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  ספקההפר  .8.19
על כל נזק כספי  מועצהו/או ה מתנ"סהטענה כלשהי כלפי  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

     עקב זאת. וו/או אחר שיגרם ל

רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו  ספקיטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והבה .8.20
 את אחריותו, כנזכר בסעיף לעיל.    ת על מנת לכסו

, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה מועצהו/או ה ס"מתנהל מקרה של אירוע בו יאלץ כב .8.21
 ס"מתנלו/או  מועצהלהחזיר מיידית ל בימתחי ספקה -בו  תחייב לשא ספקו כל תשלום אחר אשר הו/א

 .   םאת הסכום שיידרש על יד

/ואו  מועצהאת הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות ה ספקר הפה .8.22
ופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל בא ס"מתנו/או ל למועצהאחראי לנזקים שייגרמו  ספק, יהא הס"המתנ

כל  םלות כלפיההעוהוא יהיה מנוע מל םתביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, כלפיה
 . רומטענה, כא

 וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.פה .8.23

 תקופת ההסכם  .9

 31/8/19ועד ליום  בהסכם זה האמור פ"עעל ההסכם  מתנ"סשל המיום חתימתו  תחלתקופת הסכם זה  .9.1
 מתנ"סההמלאה של  ויקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונ ספקובלבד שה

 "(. תקופת ההסכם:"להלן(

את תוקפו של ההסכם לשנה הא רשאי להאריך י מתנ"סהמובהר בזאת כי  לעיל, .9.1 על אף האמור בסעיף .9.2
יום לפני  60 י מתן הודעה מוקדמת על כך עד"וזאת ע "(, וארכתופה המ:"התקלהלן)בכל פעם  אחת בלבד

     תום תקופת ההסכם.

יבוא הסכם זה  על הארכת תוקפו של ההסכם כאמור לעיל, מתנ"סההיה ולא הודיע  ,ספקלמען הסר  .9.3
     לקיצו באופן אוטומטי.

     פות הארכה.תקו (3)לוש שמובהר בזאת כי ניתן יהיה להאריך תוקפו של הסכם זה לא יותר מ .9.4

 יטול ההסכםב .10

הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי ו רשאי על פי שיקול דעת ס"מתנה .10.1
  )במילים: שלושים( יום מראש ובכתב. 30  ספקמתן הודעה בכתב ל

חליט שלא להמשיך להתקשר עם הספק לאחר תום תקופת י ס"מתנוהעל אף האמור לעיל, במקרה  .10.2
על פי שיקול  ס"מתנההא רשאי י, )מועד משוער עפ"י שנה קודמת( 11.08.19ביום קייטנות שתסתיים ה

 10לספק  הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב ו דעת
 ם מראש ובכתב.עשרה( ימי)במילים: 

זה לקצו  הסכםפי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא  עלו הא רשאי, בנוסף לכל סעד העומד לרשותי ס"מתנה .10.3
  ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

   במקרה של מינוי מפרק. -הינו תאגיד מפעיל מידה שהב (א)

לא כשיר ל, או הפיכתו מפעילבמקרה של פשיטת רגל של ה -הינו אדם פרטי מפעיל במידה שה (ב)
  משפטית.

  פלילים בעבירות שיש עימן קלון.הורשע ב מפעילה (ג)

 המפעיל הפר הפרה יסודית. (ד)

עפ"י הסכם  ס"מתנל, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ספקמען הסר ל .10.4
 זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה. 

, ספקל העעפ"י הוראות הסכם זה, יחול ההסכם  לו/או לצד שלישי כתוצאה מביטו  ספקל נזק שיגרם לכ .10.5
הסכם, נזקים הכל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול  וו/או מי מטעמ ס"מתנהלא תהא כלפי  ספקול

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

   עברת ההסכם ו/או העסקת מפעילי משנהה .11
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סכמת הה לאחר/ים, אלא אם יקבל את מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם ז ספקה .11.1
 לכך בכתב ומראש.    ס"מתנה

מהתחייבות או אחריות  ספקאין בה כדי לשחרר את המשנה  ספקלהעסקתו של  מתנ"סהשל  וסכמתה .11.2
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה. מתנ"סהכלשהי כלפי 

לחוק  6רה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף והפרתו תיחשב כהפ סעיף יסודי ומהותיסעיף זה הינו  .11.3
 .1970 -, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

 

  ערבויות .12

במעמד חתימת  מתנ"סל ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא ה .12.1
 לפיו₪  120,000בגובה של לצרכן ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד המחירים  ההסכם

 זה. , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםד' כנספחלהסכם זה והמסומן הנוסח המצורף 

כולן או  -סיום התקופות המוארכות  או יום לאחר תום תוקפו של הסכם זה,  90עדוקף הערבות יהיה ת .12.2
 לפי המאוחר. -חלקן 

   :יסוי שלתשמש הערבות להבטחה ולכ מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, .12.3

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  מתנ"סכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל (א)
     או על ידי מי מעובדיו./ו ספקמתנאי הסכם זה על ידי ה

 או להתחייב בהם, או לשלם, להוציא, עלול מתנ"סהש ספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

בכל מקרה  ספקובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של האין בג (ג)
     שהוא על פי הסכם זה.

 6כהגדרתה  בסעיף  והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, סעיף יסודי ומהותיסעיף זה הינו  (ד)

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)בחוק החוזים 

    יללכ .13

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו כמת הצדדים סה .13.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל .13.2
על זכויות הצדדים למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .13.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

ב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכת לכ .13.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא א, וזכויותיימנעו ממנו מלעמוד על ולא  לא יחייבו אותו ס"מתנהמפעולה מצד  תרכה, ויתור, הימנעוא .13.5
 . ס"המתנאם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של 

 .  תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זהכ .13.6

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .13.7
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .13.8
 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו
 

___________                                           _____              __________________ 
   מתנ"ס                               ספקה            
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

וכי חתימות  ספקתם על ידי מורשי החתימה של החאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נ
 דבר ועניין. לכל ספקדלעיל מחייבות את ה

 _________________חתימה וחותמת                                                                                          

   
 

   ס גדרה"מתנ
 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  נספח א'
  

 
 

 משתתףטופס הצעת 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 נספח א' 

  
 

 לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת למכרז פומבי 
  גדרה מתנ"סב

 
 1/2018מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

 
 עיינתי ובדקתי את כל  מאשר בזה כי קראתי,  _________ת.ז/ח.פ  __ _______________________מ,"אני הח

 
 וכי לרבות תנאי המכרז,   גדרה מתנ"סב לצהרוניםוחות צהריים חמות אראספקת ל  1/2018מס' פומבי מסמכי מכרז 

 
  הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

 
 (לא כולל מע"מ)  ₪ 9.36 י למנה לגן :המקסימאלהמחיר 

 
 
 
   :צעתי הינה כדלקמןה
 

 .למנה לא כולל מע"מ( ₪ ) הנני מציע __________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________ 

 
_______________________ 

 
_________________ 

 ת"ז / ח.פ / מס' שותפות חתימת המציע שם המציע
 

 
 :כתובת המציע

 

 

 
 טלפון המציע:

 

 

 
 תאריך:

 

  חתימה   ת.ז   שם:
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 
   ס גדרה"מתנ

 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 
 

 
 
 
 

  'בנספח 
  

 
 

 ספקהצהרת ה
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 נספח ב'
 ספקהרת הצה

 
 תאריך:______           בודכל

  ס גדרה"מתנ
 3כנפי נשרים 

  גדרה
 
 

  גדרה במתנ"ס לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת ל –ז רכמון: דנה
 

רז כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכ ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

או /צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות והנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

ארוחות אספקת לקתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע דב .2
יש או עשויה להיות אשר  בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים  גדרה מתנ"סב לצהרוניםצהריים חמות 

טענות בעניין זה ואני  ואלהם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 
 מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

המכרז עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .3
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לוהנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

רשאי לפסול את הצעתי ולחלט את  ס"מתנההא יתיאום ביני לבין מציעים אחרים,  במידה ויוכח קשר או .5
, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי

  .מועצהל

לבטל המכרז ללא כל  ס"מתנהבמידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאי  .6
   מועצה.תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל

 סמכי המכרז. ט במכל בהתאם למפורי, והנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .7

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .8

שישים אלף שקלים( ) ש"ח 60,000בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר  .9
  צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(.

מציא את הערבות , אזרכמימים ממועד ההודעה על זכייתי ב 7והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך  היה .10
וכל המסמכים  מאה ועשרים אלף שקלים() ₪ 120,000ינו ע"ס י, דהלהסכם  12 הבנקאית כאמור בסעיף

 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7והאישורים שעלי להמציא, תוך 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז ילא אעמוד בהתחייבויותיה ומסיבה כלשהי, יה .11
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידתמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על 

הממשיים  ולתבוע את נזקי ס"מתנהאו במימושה כדי לפגוע בזכויות כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .12
  . ס"מתנלגבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת  אף אם הם יהיו

מן והציוד ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .13
נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז  גדרה מתנ"סב לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת להדרוש 

 ם ההתקשרות. והסכ

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום  הניעתי זו הצה .14
חתימת הסכם בבשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ות צדדים שלישיים כלשהם. ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכוי

 הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .15

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום יצ סקאות גופיםוק עני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חנה .16
 לחוק הנ"ל.  2אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף  ס"מתנלא , וביכולתי להמצי1976 -חובות מס(, תשל"ו 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

רשאי לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי  ס"מתנה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .17
  בתחום נשוא המכרז. ייוהצלחות

תחום נשוא יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו ב ואו מי שימונה על יד ס"מתנהמסכים ש יאנ .18
המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל 

  כאמור. סהמתנ"דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי 

  גדרה מתנ"סב לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת ני מתחייב לבצע את נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .19
 לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.   בהתאם

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .20
ות האחרות שיהיה עלי לבצע אם יובוההתחיי גדרה מתנ"סבלצהרונים ארוחות צהריים חמות אספקת לביצוע 

הסכם ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, תקשר עמי בי ס"מתנהכרז ובמאזכה 
 לצהרונים ארוחות צהריים חמותאספקת ביצוע  מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד

פי הסכם -המופרטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על גדרה מתנ"סב
 ההתקשרות ונספחיו. 

 

 
 :2018אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו
 
 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש
 
 
    ס: קפ     ון:פלט    בת:ותכ    ' תאגיד: סמ 

 
 
 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.     שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 
                מה:יתח
 

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 1ב'נספח 
ן ו י יס נ  הצהרת 

 
 .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

(. )במקרה של ", "המציע"ספק"הלן: אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )לה .2
 (./ עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם

 1/2018 'מסלמכרז  ספקבמסגרת הצעת ה ס גדרה"מתנללצורך הגשתה  ספקאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם ה .3
 (.""המכרז: )להלן  גדרה במתנ"ס לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת ל

 לילדים בגילאי גן עד כיתה ג'. מזון באספקת הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4

 על ידנו:שבוצעו לילדים בגילאי גן עד כיתה ג' מזון לאספקת להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס 

 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה1

  _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________ 

 שם הגוף המזמין: __________________________

 כתובת הגוף המזמין: ________________________

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 ו שירותי הסעדה. שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנ2

     _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________ 

 שם הגוף המזמין: __________________________

 כתובת הגוף המזמין: ________________________

 __________________טלפון הגוף המזמין: _______

 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה3

  _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________ 

 שם הגוף המזמין: __________________________

 ________________________ כתובת הגוף המזמין:

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה4

  _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________ 

 זמין: __________________________שם הגוף המ

 כתובת הגוף המזמין: ________________________

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה5

  _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 ופה בה ניתנו השירותים : _________________התק 

 שם הגוף המזמין: __________________________

 כתובת הגוף המזמין: ________________________

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה6

  _____________________________________ 

 כמות מנות יומית: _____________________

 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________ 

 שם הגוף המזמין: __________________________

 כתובת הגוף המזמין: ________________________

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 
 

 ____חתימה: ______________       
 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי 
אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 בפני. יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה
 

 חתימה: __________________       
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 
 

   ס גדרה"מתנ
 
  1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ג'נספח 
  

 
 

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומית
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 'גנספח           
 נלווית להצעה למכרז יתערבות בנקאית אוטונומ

 לכבוד
  ס גדרה"מתנ

 3כנפי נשרים 
  גדרה

 

אנו "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
 :להלן( ( שקלים אלף שישים)במילים: ₪  60,000סכום עד לסך של ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל 

שתדרשו מאת  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  וד,אשר יהיה צמ ,"(הסכום הבסיסי"
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.פומבי המציע בקשר עם השתתפותו במכרז 

 

המתפרסם על ידי הלשכה  ,למדד המחירים לצרכןיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי,  .2
 :להלן) 2018ת שניוני לחודש  -15 פורסם בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד ש המרכזית לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי"
 

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.ום הערבותסכ" :להלן(והמדד החדש 
 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

ולה לעמוד למציע לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכ
   בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  
שכל  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4

    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,
  

   לא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ו .5
 

וכל דרישה לפיה צריכה  ועד בכלל,יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה  60עד ערבות זו תעמוד בתוקפה  .6
  שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. כל דרישה;  להגיע בכתב למען הרשום מטה 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 
 בכבוד רב         

 

 _____________ק בנ        
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 
 

   ס גדרה"מתנ
 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 
 
 

 
 
 
 

 ' דנספח 
  

 
 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 34 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 

 ד' נספח          
 דלכבו
  ס גדרה"מתנ

 3רים כנפי נש
  גדרה

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(ספקהת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________בקשתפי על  .1
 יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן)₪(  אלף ה עשרים מא)₪  120,000לתשלום כל סכום עד לסך של  

   .בקשר להסכם שביניכם  ספקשתדרשו מאת ה להלן,  2פורטים בסעיף המ בהתאם לתנאי ההצמדה
 

המתפרסם על ידי הלשכה  המחירים לצרכןיהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
המדד )להלן:" 2018 שנת יונילחודש  15 בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם  המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(. הבסיסי
  

יהיה  , ("המדד החדש"  :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, ד האחרון,אם המד
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

  ."(סכום הערבות:"להלן)והמדד החדש 
  

שתגיע אלינו דרישתכם תוך שלושה ימים מיום  ור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמ .3
מבלי שתהיו חייבים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

בקשר  ספקומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל ספקלדרוש את התשלום תחילה מאת ה
  לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תה .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען  ועד בכלל, ועד סיום החוזהיום ממ 90ערבות זו תעמוד בתוקפה עד  .6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -הרשום מטה לא יאוחר מ

  אותנו.
  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 
 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 
 
 

   ס גדרה"מתנ
 
  1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 
 
 
 

 
 
 
 

  'הנספח 
  

 
 

 תצהיר עובדים זרים
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 
 
 

 'הנספח 
 
 

 תצהיר
 (בענין עובדים זרים)

 

 

לא אעשה כן לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

אכיפת ניהול )ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
לא  (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס, חשבונות,

( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים -ענו בפסקהורש
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (חוק עובדים זרים –להלן ) 1991 -א"התשנ

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.  3של 

 :(י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  " בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  ך תצהיר זה.הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תארילא  ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,לא  ג.
 ההרשעה האחרונה.

 מתנ"ס גדרההתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"שר התצהיר נחתם עלמילוי כא
ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני
ולאחר  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד _________________ 'מס

בועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הק
 ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 ס גדרה  "מתנ
 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
 תנ"ס גדרה במ לצהרונים

 
 
 
 

 
 
 
 

  '1הנספח 
  

 
 

 תצהיר העדר הרשעות
 

 

  
 
 
 
 
 
 



- 38 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 1נספח ה' 
 

 תצהיר על אי הרשעה
 

ר את האמת וכי , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומ_____________ אני החתום מטה, ת.ז / ח.פ
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן :אהיה צפוי לעונשים 

 
 אני תושב ישראל.  .1

י, ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול אנ .2

 1976 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 –לא הורשענו בשום עבירה ו/או לא הוטלו עלינו קנסות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 

"(. חוק שכר מינימום)" 1987 -כר מינימום התשמ"ז או חוק ש "(חוק עובדים זרים)" 1991

 בנוסף, הננו עומדים בדרישות החוק בנוגע לתשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים . 

כמו כן , הנני מצהיר כי הנני ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .3

יים לענף, צוויה ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונט

 רחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים הבאים :

  

 ; 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  •

 ; 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  •
 ; 1976  -חוק דמי מחלה, תשל"ו  •

 ; 1950  -חוק חופשה שנתית, תשי"א  •
 ; 1954  -חוק עבודת נשים, תשי"ד  •

 ;  1965 – חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו •
 ;  1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  •
 ; 1953 –חוק החניכות, תשי"ג  •

 ; 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 ; 1963 –חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג  •

 ; 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה  •
 ; 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  •

 . 2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  •

 
_________________ 
 ()חתימת נותן השירותים

 
 

 אישור
אני הח"מ____________,עו"ד,___________ מ.ר________, מאשר כי ביום_________, 
הופיעו בפני_____________ ת.ז.______________ ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר 

הצהירו בפני על נכונות  -יעשו כן  את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני .

 _______________ 
 עו"ד    
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
   ס גדרה"מתנ

 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

 לצהרוניםארוחות צהריים אספקת ל
  גדרה במתנ"ס

 
 

 
 
 
 

  'ונספח 
  

 
 

 אישור קיום ביטוחים
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 נספח ו'

 אישור על קיום ביטוחים של "ספק" 

 

 אישור קיום ביטוחים
 

 תאריך: ________________
 לכבוד

 מתנ"ס גדרה ו/או מועצה מקומית גדרה
 3רחוב כנפי נשרים 

 גדרה
 

 א.ג.נ.,
 

 מבוטחנו: ___________________________ )להלן: "הספק"( הנדון:
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם אספקת ארוחות צהריים לילדי 

 נ"ס מיום _______________הצהרונים של המת
  

, הספקהננו מאשרים בזאת כי לבקשת הספק ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות 
 -לרבות כמוגדר בהסכם:

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .א

 
לכיסוי אחריותו של הספק על פי כל דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם 

ם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות לגופו ו/או לרכושו של כל אד
 ו/או עובדיה ו/או מי מטעמו, בגבולות אחריות כנקוב להלן. מתנ"ס האמור( 

 
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, 
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 

במשקה, זיהום תאונתי, נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר במאכל או 
בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו בעת קרות מקרה הביטוח, נזק בזדון, 
פרעות, שביתות, חבות המבוטח בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 

כמבוטח נוסף לצורך ס ו/או מועצת גדרה מתנ"הביטוח מורחב לכלול את 
הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

)מיליון דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר  1,000,000$: גבולות האחריות
 לתקופת ביטוח שנתית.

 
 .2011"ביט"  הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם:

 
 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.

 
 

 ביטוח חבות מעבידים .ב
 

לכיסוי חבות הספק על פי כל דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות 
 כנקוב להלן. 

 
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, 

 , שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. העסקת נוער
 

 כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט. הביטוח מורחב לכלול את המתנ"ס
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

)חמישה מיליון דולר ארה"ב( לתובע, למקרה  5,000,000$: גבולות האחריות
 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

 
 .2011הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 

 
 ה: מיום _____________ ועד ליום ______________.תוקף הפוליס

 
 
 ביטוח חבות המוצר ג.    
 

בגין אחריותו של הספק על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל 
אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המזמין ו/או עובדיו 

פק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמו כתוצאה ממוצר פגום של הס
 בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם.

 
ביטוח זה כולל סעיף אחריות צולבת, בהקשר להספקת המוצרים שבהסכם 
בלבד, לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד, 

ותיה וחריגיה, כשהיא כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הורא
נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת 

 כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.
 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם   
ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   

 6התאריך הרטרואקטיבי"( והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של )להלן: "
 חודשים.

 
)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה  $ 500,000: גבולות האחריות

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
 
 תוקף הפוליסה:מתאריך ________________עד תאריך _______________  

 
 

 – כללי לכל הפוליסות
 
 פק יהיו כפופים להוראות הבאות:ביטוחי הס .1

 
"מתנ"ס" לעניין אישור זה, משמעו: מתנ"ס גדרה  ו/או  "המועצה" לעניין אישור  1.2

זה, משמעו: מועצת גדרה ו/או חברות בנות ו/או חברות נסמכות ו/או עמותות 
 נסמכות ו/או עובדיהן.

 בסעיף  שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המתנ"ס ו/או המועצה כהגדרתן  
 זה.  
 

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על  1.3
 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי 
ס ו/או את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מתנ"

 המועצה.
 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה  1.4
תובע ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלקבלן ו/או לעירייה זיקה אליו או 
שהספק ו/או המועצה התחייבו לשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם הספק 

ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר בחוזה עבודה מפורש או מכללא, אולם 
 גרם לנזק בתוך כוונת זדון.

 
הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע  1.5

העבודות ובמהלך תקופת הבדק ו/או האחריות, למעט במקרה של אי תשלום 
אות יום מראש, לפחות, ובכפוף להור 60הפרמיות ואזי תימסר לכם הודעה של 
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החוק. תשלום הפרמיות ע"י המתנ"ס ו/או המועצה, יבטל את תוקף הודעת 
 הביטול.

 
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה  1.6

 על הספק בלבד.
 

$ דולר  5,000ההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינה עולה על   1.7
 למקרה. 

 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על מוסכם, כי  1.8

  פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות המתנ"ס ו/או המועצה על פי פוליסה זו.
 

 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 
 
 
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 
   ס גדרה"מתנ

 
 1/2018מס' מכרז פומבי 

 

ארוחות צהריים חמות אספקת ל
  גדרה מתנ"סב לצהרונים

 
 
 
 
 

  'זנספח 
  

 
 
 
 
 

 תפריט 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 נספח ז'
 תפריט

 שייבנה על בסיסט מגוון ועשיר, בכפוף להנחיות משרד הבריאות, החמות יורכבו מתפריוחות הצהריים אר .1
 שלהלן בלבד:האפשרויות 

 

 שבוע א'                                              

 

 שבוע ב'

 

o  ללא בשר מעובד!וספק המנות העיקריות בייצור עצמי של היודגש כי 

 בכפוף להנחיות משרד הבריאות.ארוחות הצהרים יכללו אך ורק את המוצרים המאושרים  .2

 מבלי לגרוע מן האמור על הספק:  .3

 .חמה, בתפזורת ובכלי חימוםלתת ארוחת צהריים  (א)

 הארוחה כוללת מנה עיקרית, מנת פחמימה, ירקות מבושלים וקינוח. (ב)

 עצמי של הספק וללא בשר מעובד!מנה עיקרית )בשר( תהיה בייצור  (ג)

 .ובכפוף להנחיות משרד הבריאותהתפריט יהיה עשיר, מגוון  (ד)

 שבועי.לתת אפשרות להרכבת תפריט  (ה)

 .ס"המתנלהרכיב מנה צמחונית לילדים ספציפיים בהתאם לדרישת  (ו)

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון תפריט

 כדורי בקר שוקיים נתחי עוף בטריאקי קציצות דגים בולונז מנה עיקרית

וספות ת
 חמות:

 פחמימה 

פסטה מלאה +  קוסקוס 50/50פתיתים  30/70אורז  פסטה ללא רוטב
 רוטב בצד

תוספות 
 חמות:
 ירקנית

 אפונה וגזר מרק לקוסקוס סלט סלק גזר גמדי תירס

ירקות ערכת  סלט גזר חי ירקות טריים סלט כרוב ירקות טריים סלט/ירק חי
 טריים

 לחם מלא לחם רגיל חם מלאל לחם רגיל לחם מלא מנה אחרונה

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון תפריט

כדורי עוף ברוטב  מנה עיקרית
 עגבניות

נתחי עוף  נתחי עוף ברוטב  בולונז שוקיים
 בטריאקי

תוספות 
 חמות:

 פחמימה 

 אורז עם תירס בורגול פסטה ללא רוטב קוסקוס מלא אורז צהוב

תוספות 
 חמות:
 ירקנית

 אפונה וגזר אפונה עם רוטב סלט כרוב מרק לקוסקוס שעועית ירוקה

ערכת ירקות  ירקות טריים  סלט/ירק חי
 טריים

ערכת ירקות  ערכת ירקות טריים
 טריים

 ירקות טריים

 לחם מלא לחם רגיל לחם מלא לחם רגיל לחם מלא מנה אחרונה



- 45 - 

 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 לתת חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדים שהתפריט היומי אינו מתאים להם. (ז)

 מנות. 30עד כ  -שרגישים לגלוטן  וספת עלות לילדיםלספק מנות ללא ת (ח)

 לספק שניצל בכל יום לילדים מסוימים עפ"י דרישה. (ט)

 פעמים בשבוע, עוגה תסופק פעם אחת בשבוע.   4לספק פרי  קינוחים:לספק  (י)

 פרוסות לחם לכל מנה. 3מידי יום,   תוספת לחם:לספק   (יא)

גרם  60 -סוגים כ 3-טריים שלמים/חתוכים, מירקות  ,מידי יוםתוספת ירקות טריים שלמים: לספק  (יב)
 למנה.

 מלח, פלפל. תוספת תבלינים:לספק  (יג)

 המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים שמפורטים להלן: .4

 גר'(. 165 –גר' לאחר בישול/צליה/אפיה )לעוף כולל עצמות ועור  100: משקל מינימאלי מנה בשרית (א)

 גר' לאחר חימום המנה. 081ינימאלי משקל מ: מנת פחמימה (ב)

 גר' לאחר חימום המנה. 130: משקל מינימאלי מנת ירק מבושל (ג)

 גר' לכל יחידת פרי. 100משקל מינימאלי  מנת פרי: (ד)

 מהכמות המוזמנת ללא תוספת תשלום. 10%המציע שיזכה יידרש לספק את מנות המזון, בתוספת  .5

   תוספות נוספות .6

 גם: וכלליכי אספקת ארוחות הצהריים החמות , מובהר למען הסר כל ספק כי

 אחוזים; 10%מזלגות, צלחות, כוסות כמספר המנות בתוספת , פותאספקת כלים חד פעמיים מסוג: כ (ה)

 גר' פעם אחת בשבוע באריזות קטנות לכל צהרון; 500 -ממרח חומוס/טחינה/טונה  (ו)

 וע לכל צהרון;פעם אחת בשב -ם בריאים:  חלבה /ממרח תמרים/ ממרח חרוביםממרחי 2 (ז)

 יחידות קטשופ פעם אחת בשבוע לכל צהרון. 2 (ח)
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

 

 
   ס גדרה"מתנ

 
 1/2018 מכרז פומבי 
 

 לצהרוניםארוחות צהריים אספקת ל
  גדרה מתנ"סב

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  'חנספח 
  

 
 
 
 
 

  כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 
 
 
 

 ' חנספח 
 כתב התחייבות 

 
______________, ___א ת.ז. מס' __________ מרחובאני הח"מ,__________ נוש

  כדלקמן: מועצת גדרה/ס"מתנה  מתחייב בזאת כלפי
 
ארוחות צהריים חמות אספקת בביצוע  במישרין או בעקיפין,להעסיק עובד/ת בין לא  .1

ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבר)להלן:"העבודה"( אשר   גדרה מתנ"סב לצהרונים
 . ום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלוןהוגש נגדו כתב איש

  
ארוחות צהריים חמות אספקת בביצוע במישרין או בעקיפין, להעסיק עובד/ת בין לא  .2

ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבר)להלן:"העבודה"( אשר   גדרה מתנ"סב לצהרונים
 מין.  תעבירביצוע הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין 

  
עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   ר על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראללהמציא אישו .3

)להלן:"העבודה"(   גדרה מתנ"סב לצהרוניםארוחות צהריים חמות אספקת לבביצוע 
עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות 

 .2001 -לקטינים, התשס"א
  

דה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם לא להעסיק תושבי אזורי יהו .4
מצוידים באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון 

  עבודה בישראל. 
  

 ארוחות צהריים חמותאספקת בביצוע  ספקאת רשימת העובדים מטעם הלמסור  .5
תחילת עבודתם לצורך טרם  מועצההביטחון של ה למחלקת גדרה מתנ"סב לצהרונים

אישורם. מובהר זאת למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי מחלקת הביטחון של 
 לא יהא רשאי לעבוד בתחומי מוסד החינוך. מועצהה

 
יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית  -או חלק ממנה  -פר התחייבותי זו הבכל מקרה ש .6

אה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצו
 .ו/או תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין

 
 

__________      _________________ 
 חתימה             תאריך 
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 חתימה+חותמת:__________________                                  ך:_________________תארי

 

 

   

 'טנספח 
 

 גדרה מתנ"סצהרוני 
 

 טלפון כתובת שם המסגרת

 08-8593071 19 פוקס אורן

 08-8592103 5ארז  אשל

 7אורן  + תירוש אתרוג
08-6315966 
08-916351 

 08-9267247 16ברוש  ברוש

 08-8592074 12דרך נחלים  דפנה

8583460-08 חיים הרצוג הרדוף  

8596322-08 15הורוביץ  ורד  

 08-8526889 22יסמין  זית

 08-8680625 3כנפי נשרים  חיטה

8680829-08 15צאלה  צית+ חר חצב  

 08-8583459 10חיים הרצוג  חרוב

  7הנקין  נורית + סביונים )יסמין(

 

08-8594856 

08-8594859 

 1נחל ארנון  כרכום + סייפן
08-8583651 
08-8583625 

 08-8691613 21/2הנורית  ליבנה

 21/1רבין יצחק דרך  + נרקיס לילך
08-8591272 
08-8690704 
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 גומברגשבתאי  + נוריתמרגנית 

08-6762184 
08-8594859 

 
  

 08-8680246  1דולב  סיגלית

 08-8680913 37יגאל אלון  + אלון סתוונית

 08-8592075 19פיקוס  פיקוס

 08-8526928 22 יסמין פרג

 17הנרקיס  שושנים צבעוני +
08-8594858 
08-8594845 

 08-8592108 5ארז  קשת

 08-8680834 16ברוש  רותם

 08-8594798  7ראובן  רקפת

 44חיים הרצוג  + תמר שקד
08-8691793 
08-8691861 

 08-8695115 7יוסף בורג   שקמה

8537464-08 5דולב  תאנה  

 


