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   מסמך א'

  

 

 מועצה מקומית מסעדה 
 

 7/2021מס  פומבי מכרז              

 למועדון מופ"ת לקשישים/ ות בכפר מסעדהאספקת מנות מזון מוכנות וארוזות יצור ול
 

 הזמנה להציע הצעות 
 

  
אספקת מנות מזון  יצור ולמזמינה בזאת הצעות    או " הרשות " (    "מועצה  ה  "להלן:  המועצה המקומית מסעדה ) 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. , למועדון מופ"ת לקשישים / ות בכפר מסעדהמוכנות וארוזות 
  

בעבור סך   ,15:00 -9:00מחלקת הגביה של המועצה בימים א' עד ה' בין השעות ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ב
 ש"ח שלא יוחזרו.   500של 

 
הבהר :   שאלות  אלקטרוני  דואר  באמצעות  בלבד,  בכתב  במועצה  הרווחה  מחלקת  למנהל  להפנות  ניתן  ה 

revaha@masade.muni.il     ליום המועד    .   13.00בשעה    2220/6/20  עד  לאחר  שאלות  תתקבלנה  לא 

 ידי מנהל מחלקת הרווחה.  - רק עם אישור קבלתה בכתב, לרבות במייל, על האמור. הודעה תחשב כהתקבלה
 

 יש לצרף למסמכי המכרז את הקבלה עבור רכישת המסמכים –לתשומת לב המציעים 

 
  

ללא סימני  סגורה  חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להגיש במעטפה    את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים  
ל" בלבד  7/2022מכרז פומבי מס  "    יירשם  זיהוי של המציע עליה   יש  המכרזים  ת  לתיב  הגיש  . את המעטפה 

 . 15:00שעה    30/6/2022מיום במזכירות המועצה לא יאוחר 

  
 בא לדיון.  ה שתוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תו הצע

  
.  052  – 6028384טלפון :  –לבירורים יש לפנות למנהל מחלקת הרווחה במועצה   

 
 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית .  

 
 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.  

  
 

 בכבוד רב,                  
 

 ד"ר מתי אבני, עו"ד                
 מועצה ראש ה                
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   מסמך ב'

 2220/7 מס פומבי  מכרז 

 במסעדה ליצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת                         
 

   תנאי המכרז והוראות למשתתפים

   נשוא המכרז .1

ליצור ואספקת מנות מזון  מזמינה בזאת הצעות  (    " מועצה  הלהלן:"  )    מסעדההמועצה המקומית   .א
, ואשר יכללו  ( "  השירותהלן:" ) ל בכפר מסעדה ת לקשישים / ות  מוכנות וארוזות למועדון מופ"

ולפי הוראות    כשהוא מחולק למנות אישיות וארוז באריזות אישיות, בכמויות  וחם  מזון איכות טרי  
   ובהתאם למסמכי המכרז.סעיף ב להלן 

מבלי לגרוע מן האמור ביתר מסמכי המכרז, יכלול השירות נשוא מכרז זה, בין היתר, את המפורט   .ב
   להלן: 

 כל מנת מזון תכלול:   

שלא    -המורכבת מאוכל ביתי / מאכלים עממיים / עוף / בשר / דגים / קטניות וכו'    מנה עיקרית .א
 גר' למנה.    200  -פחת מת

   ' למנה.גר  70- ורות הבישול בכמות שלא תפחת מירקות שונים מבושלים ומתובלים בכל צ .ב

 : אורז / קוסקוס  + מרק / צ'יפס / פירה וכו'.  תוספת . ג

 .  סלט ירקות טריים .ד
 פיתה / לחם פרוס.  .ה

 שתיה קרה : מיץ תפוזים / מיץ ענבים / מיץ אשכוליות / קוקה קולה וכו'.   .ו
 

דלות  ,  מנות דלות מלחאפשרות להזמין בהתאם לצורך    מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה ל .ג
   וכיוצ"ב, ללא תוספת תשלום. דלות תבלינים חריפים, כולסטרול

מנות, והיא עשויה    600  - הצריכה החודשית המשוערת אותה יהיה על הזוכה לספק מוערכת בכ  .ד
  מועצה ד והלצורך הערכה בלב   הבסעיף זה הינ   ההנקוב  כמותלהשתנות בהתאם לצורך. מובהר כי ה

  .האו להקטינ  הרשאית להגדיל 

לספק   .ה יהיה  הזוכה  המזון  בעצמו  על  מנות  מסעדה,  את  בכפר  לקשישים  מופ"ת  כפי    למועדון 
 כמפורט להלן; (  הלן: "המנהל"מועצה או מי מטעמו  )ל הרווחה ב מחלקתשיימסרו לו ע"י מנהל 

,   15:00יום ג' לא יאוחר מהשעה  , וב12:00פעמים בשבוע : בימים  א' עד ה'  לא יאוחר מהשעה    6
 בבוקר של  יום  האספקה.   10:00ועל פי תיאום מוקדם עם המנהל הנערך עד השעה 

ישולמו ל ש₪ א  500תגרור קנס בסך    למועדון   ארוחותכל שעת איחור באספקת ה  .ו ע"י    מועצה  ר 
   .הספק

אופציה    מועצההצדדים. ללשנה אחת מיום חתימתו ע"י שני  יהיה  תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה   .ז
הכל   חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך ארבע שנים נוספות, שנה או חלקה בכל פעם, 

   כמפורט בהוראות החוזה.

   . תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להגדיל או להקטין את היקף עבודתו של הזוכה   מועצהה .ח

הזוכה כמות גדולה של מנות מזון בבת אחת,  רשאית להזמין ולרכוש מ  מועצה בשעת חירום תהיה ה  .ט
ורק עבור אוכלוסיית    מועצהאשר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה .  המועדוןלא תיועד אך 

  .מועצהכל בהתאם לדרישת הה,  מועצההזוכה מתחייב לספק את הכמות אשר הזמינה ה

מספר המנות אשר    חשבונית חודשית ובה פירוט    מועצה, ישלח הספק לבסוף החודש  אחת לחודש .י
תעביר את התמורה לספק על פי תנאי התשלום המפורטים   מועצהסופקו במהלך אותו החודש, וה

   .חוזה ההתקשרותב
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   מסמכי המכרז .2
  

   מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,

 הזמנה להציע הצעות.      -   מסמך א'

   תנאי המכרז והוראות למשתתפים.    -    מסמך ב'

 הצעת המציע.        -  מסמך ג'

   ההתקשרות.  הסכם        -  מסמך ד'

 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.   - ' 1מסמך ה

 . הסכםנוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ה   -'  2מסמך ה

 

 ציבוריים ,   תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים                       –' 1 מסמך ו

   1976  -התשל"ו                                   

 אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי חוק עסקאות     - ' 2מסמך ו                 

      .1976  -גופים ציבוריים, התשל"ו                    

 - ' זמסמך    נספח  ביטוח.   

   -' 1מסמך  ז   אישור עריכת הביטוח.   

   -  ח' מסמך   אישור להוכחת ניסיון המציע.  

 - ט'מסמך    רשימת המסמכים הנדרשים.  

 

   תנאי סף – ההשתתפות במכרז  .3

 רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:   .1

 

ניכוי מס במקור   .1 ובעל אישורים על  עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק 
עליה להיות עמותה רשומה כדין ברשם העמותות    עמותהמטעם פקיד השומה. אם המציע הינו  

   ובעלת אישור ניהול תקין.

 ה'.    4.6 , בפריט 1968- על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח בעל רישיון עסק .2

   . 1976  –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3

  (, איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)מציע שעומד בתנאי חוק עובדים זרים   .4
, כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1987  –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991  –תשנ"א  

   . 1976 -התשל"ו  
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מנות לפחות    10,000ובהיקף של    טריות וחמותניסיון קודם באספקת מנות מזון    מציע בעל .5
מציע שצבר ניסיון כאמור כקבלן משנה ייחשב גם הוא  ).  אחרונותהשנים ה   3  –   במצטבר ב

 (. כעומד בתנאי סף זה

  מציע שרכש את מסמכי המכרז. .6

  המכרז.   ובהתאם להוראות 1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה'  .7

   לא ניתן להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף . .2

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   .3
/ההארכה, לפי העניין    הסכםיהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ה  הנדרש כי אל

.  

  

   הצהרות המציע .4

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי   .1
הנתונים,  המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל  

 , השירות  מהות  זה  ובכלל  והעובדות  לביצוע    הפרטים  הנדרשים  התנאים  כל  את  ויודע  מבין 
השירות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את  
כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז  

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק    בכל התנאים המקדמיים האמורים לעיל ,   ,כי הוא עומד
   הכל כמפורט במסמכי המכרז.  -את השירות בצורה הטובה ביותר 

לרבות   .2 מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 
 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.  הסכםה

או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כל טענה בדבר טעות ו/ .3
ה ו/או  המכרז  לא תתקבל    נספחיועל    הסכם מפרטי  מופיע במסמכי המכרז,  דבר שאינו  ו/או 

   לאחר הגשת הצעת המציע.

  

  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .5

 אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז .   .1

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי    המועצה   .2
   , ולפסול את הצעת המציע.הסכםהמכרז/ה

  הבהרות .6

מובהר בזאת,  מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע.   .1
כאחראי    מועצהכי מלבד מסמכים אלו יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות מי שימונה על ידי ה

 ו/או מי מטעמו.     )"המנהללהלן:"   )   מטעמה למכרז זה

סתירה, שגיאה, ואי התאמה בין מסמכי המכרז, כל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב   .2

לא   revaha@masade.muni.il  באמצעות מייל:    " בלבד,word"  המנהל בכתב בפורמט

תשובת המנהל תשלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז    .  13:00בשעה    20/6/2022מיום  יאוחר  
ותהא סופית. כל פירוש, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד    בכתב,

  .מועצהבו את ההמנהל לא יחיי

 

mailto:revaha@masade.muni.il
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איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת   .3
יהיה כדין כל   המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו 

 הצעה אחרת לכל דבר ועניין. 

זמתו הבהרות לאמור במכרז  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ו/או מי מטעמו ליתן מיו .4
   ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שרכש את המכרז.

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת    מועצהכמו כן, ל .5
שיקול    מועצה.מובהר, כי ל  המועצה בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י    ' (,1חסמך  )מביטוחים  

דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ,ובמקרה כזה הזוכה מחויב  
כנדרש    מועצה' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי ה 1לנוסח המדויק שצורף כמסמך ח

   . מועצה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ההסכםבתנאי ה

   ו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז .תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנ  .6

  

 :   שיש לצרף להצעה מסמכים .7

 (: בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז) כל מציע יצרף להצעתו 

ואישור על ניכוי מס במקור    יצרף: תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ    תאגיד מציע שהינו   .1
 .  מטעם פקיד השומה

   יצרף: העתק תעודת רישום העמותה ואישור ניהול תקין מרשם העמותות. עמותה מציע שהינו  .2

פריטים הקבועים  לבהתאם    1968-העתק תעודת רשיון עסק בתוקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .3
   בתנאי הסף.

 .  1976 – האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4

 

על גבי   3.1.5 עיף  להוכחת הניסיון הנדרש בתנאי הסף שבס ןסיונו של המציע באספקת מזו יפירוט נ .5
   ' למסמכי המכרז.חמסמך 

 

 '.  1ה ערבות בנקאית מקורית, בנוסח מסמך  .6
 

   קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.צילום  .7
 

  עליו לצרף את המסמכים הבאים: ,תאגידאם המציע הוא  .8
 

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר בעלי מניותיו ומורשי החתימה שלו.   (1

 פלט רשם החברות תקף למועד הגשת ההצעה ובו פירוט בעלי המניות וכד'.  (2

 
הינו   .9 המציע  לצרף שותפות/עמותהאם  עליו  בשם    ,  החתימה  זכויות  בדבר  רו"ח  עו"ד/  אישור 

שותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות  העמותה / ה   השותפות וקבלת החלטה כדין שלהעמותה /  
  במכרז.

  מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,  .10
   ההארכה, לפי העניין.   / הסכםיהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ה  הנדרש כי אל 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על   .11
מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו  

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא   (. לרבות המלצות"ב )לביצוע השירות נשוא המכרז וכיו 
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  ו בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשה  המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה
    כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

    ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .8

של  על   .1 בסכום  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  ש)ש"ח    7,000המציע  שקלים    בעתבמילים:  אלפים  
 למסמכי המכרז.   '  1מסמך התהא בנוסח הערבות    .30/9/2022   עד ליוםשתעמוד בתוקפה (  חדשים

המרכזית   .2 הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  להצעה  הערבות  סכום 
 לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.   

חד .3 פנייה  פי  על  לחילוט  תנאיה  פי  על  וניתנת  מותנית  בלתי  אוטונומית,  תהיה  של  -הערבות  צדדית 
 .  המועצה

יבחר  יעד ש  מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה .4
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על החוזה.   

.יסרב המציע   .5 בגין אי מילוי תנאי ההצעה  ומוסכם מראש  קבוע  פיצוי  הזוכה  סכום הערבות ישמש 
רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין    מועצהלחתום על החוזה, תהא ה

ה של  וטענותיה  תביעותיה  את  למצות  כדי  הערבות  ה  מועצהבחילוט  בזכות  לפגוע  כדי    מועצה ו/או 
פיצ בהתאם  לתבוע  ההצעה,  קיום  אי  עקב  ידו,  על  שיגרמו  הממשיים  הנזקים  בגין  מהמציע,  ויים 

   עפ"י כל דין./ או  לזכויותיה עפ"י חוזה זה ו

ה .6 לעיל,  מהאמור  לגרוע  ה  מועצהמבלי  ערבות  את  לחלט  רשאית  מהמקרים    מכרזתהא  אחד  בכל 
   הבאים:

  קיון כפיים;אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ני  .1

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   .2

 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת        .  3   
 ההצעות במכרז;                 

      וכל הנספחים הרלוונטיים  תום ח  הסכם החזיר   אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא        . 4            
ו/או כפי שנדרש על ידי המועצה בהודעה מסודרת    במועד הנקוב לכך בתנאי המכרז  

 לזוכה. 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעות  .9

המוצע על ידו,  בש"ח למנת מזון אחת  סכום  האת  (    מסמך ההצעה )  המציע יציין על גבי מסמך ג'   .1
במחיר העולה על המחיר  במסמך ג'.  מציע אשר ינקוב    מועצההע"י   ע המרבי שנקב למחירביחס 

   הצעתו תיפסל ולא תידון כלל. המרבי,

כוללים  (    "מחיר התמורהלהלן:"  )מובהר, כי המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה   .2
מע"מ וכן את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת  

על פי תנאי המכרז. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא    השירות 
  לרבות הפרשי הצמדה למדד בשנת ההתקשרות הראשונה. 

לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה    (  2)  מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק   .3
   שבהצעה. וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות

 

   המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי הסף . .4
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ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא ולחתום על טופס   .5
 וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז .   ההצעה

   ף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה .הערה שתירשם בגו                

וצרופותיה למשך   .6 כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה  על  יום    90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה 
תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה  מועצה  להגשת ההצעות. ה האחרון    מהמועד 

  ע ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המצי   מועצה נוספת כפי שתורה ה
   להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 אופן החתימה על ההצעה   .10

את   .1 ויצרף  שלו  הזהות  מספר  כתובתו,  ציון  תוך  המציע  יחתום  יחיד,  ידי  על  תוגש  ההצעה  אם 
 חתימתו.  

יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם  ,  אם ההצעה תוגש על ידי שותפות/עמותה .2
השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף  

   ל זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.הוכחה ע

יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם    אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד, .3
המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות  

   החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד .

 מועצה  החלטות ה .11

   מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.  מועצהאין ה  .1

בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו    ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו , .2
של המציע לספק את השירות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש  

להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי וועדת  המציע  
המכרזים תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את השירות ולעמוד בהתחייבויותיו  

    נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו.

השירות בלבד ו/או להחליט  רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על שכירת חלק מ  מועצה ה .3
של   הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  יותר,  מאוחר  למועד  השירות  מן  חלק  שכירת  דחיית  על 

שומרת על זכותה לפרסם    מועצה. המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ה  מועצהה
מועצה  מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל .כמוכן, רשאית ה

   סם מכרז אחר לצורך אספקת ארוחות, אף אם אלו נכללו במכרז.לפר

במקום   .4 המדורגות  זהות  כשרות  הצעות  קיימות  כי  ההצעות,  דירוג  לאחר  שיימצא,  במקרה 
    .3.1.5הראשון ,ייבחר כזוכה המציע אשר סיפק יותר מנות מזון כאמור בתנאי הסף בסעיף 

היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו מכל סיבה שהיא,  בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל   .5
נזק   לו  יגרם  פיצוי אף אם  כל  בגין  זכות תביעה  ו/או  כל תביעה  לזוכה  ו/או  למציע  לא תהא 
כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה  

לזכות את המציע ו/או הזוכה    מועצהשקול ה שתשולם לו. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז ת
   עבור רכישת מסמכי המכרז. מועצהבהחזר המחיר ששולם על ידו ל

רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או    מועצהה .6
קשרים בין    אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, 

ברות אחרות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או  ח
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ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם  
   הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 

   חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

כחלק ממסמכי המכרז המוגשים על  מסמך ד'    -הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז   .1
ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה    7תוך    מועצההזוכה  ימציא לבנוסף,  .  ידו לתיבת המכרזים
  10,000ערבות בנקאית חתומה להבטחת מתן השירות נשוא המכרז בסך  בדבר זכייתו במכרז  

על הערבות    למסמכי המכרז.   ' 2הבנוסח מסמך    (, שקלים חדשים  עשרת אלפים במילים:  )ש"ח  
כאשר    להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,

מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה. עם מסירת הערבות בנוסח  
על פי    מועצהוכה ערבות ההשתתפות שהומצאה לתוחזר לז  ,מועצההנ"ל, להנחת דעתה של ה

   לעיל.  8הוראת סעיף 

תחולט הערבות  ולא עשה כן  במועד שנדרש    ערבות חתומה לביצוע החוזה  המציאזוכה שנדרש ל .2
אחר   סעד  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  המציע  הצעת  והבטחת  במכרז  השתתפות  לצורך  שצורפה 

ה לזכות  כפיצו  מועצהשיעמוד  ישמש  הערבות  קיום  .סכום  אי  בגין  מראש  ומוסכם  קבוע  י 
רשאית,    מועצהההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא ה

מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
עם מציע   מועצההלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  

   אחר במקומו  .

הזוכה לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות   .3
   על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. 

לפי חוזה זה לאחר,    מועצההזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מה .4
בכ לכך  הסכמה  מראש  קיבל  אם  ה אלא  גזבר  של  המועצהתב  לסרב    מועצה.  רשאית  תהא 

לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו  
לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות  

   נוספים להבטחת ביצועו של החוזה .

   יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז.     .5

 התמורה   .13

  , במסמך ג למסמכי המכרז  -ובגין אספקת השירות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם לאמור בהצעת  .1
.  ()במכפלת הכמויות שסופקו בפועל  בהצעתו  זוכהשננקב על ידי ה  למנת מזון אחתמחיר    ,קרי

ובכפוף לתנאי    בכפוף לאישור המנהל בדבר כמויות מנות המזון שסופקו בפועלהתמורה תשולם  
   החוזה.

 

בגין אספקת השירות,    מועצהמובהר בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי מצד ה .2
  וכוללים מע"מ, וכן את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה.  
כן מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא למעט הפרשי  

 הצמדה למדד החל מהשנה השנייה להתקשרות.  

 

  מועצה במהלך אותו חודש, והאחת לחודש יעביר הספק דו"ח המפרט את מספר המנות שסופקו   .3
לנתונים אלה תבצע   .בהתאם  הדו"ח  נתוני  פי  על  סופקו  של סכום המנות אשר  תבצע חישוב 
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.ה  מועצה ה החודשי  הסכום  חישוב  החשבון  מועצהאת  נכונות  את  עבור    ,תבדוק  והתשלום 
  יועבר לספק על פי תנאי התשלום המפורטים בהסכם.   שירותה

  עדיפות בין מסמכים  .14

  יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות 
כאשר כל   בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ המסמכים, תכרענה הוראות המסמכים לפי הסדר הבא,

 וזה .  מסמך הח הצעה, מסמך המסמך גובר על הבאים אחריו: 

 שונות :  .15       

, בגין כל עיכוב  מועצהמובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ה
בחתימה על חוזה ו/או אספקת השירות ו/או הפסקת שירות, זמנית או קבועה, אשר יגרמו ,אם יגרמו,  

 כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 

ו/או הפסקת  כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה   .16
 עקב כך.  מועצהשירות זמנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ה

 

 ד"ר מתי אבני, עו"ד                                                                                                  
 מועצהראש ה                         
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   מסמך ג'   

  
 , לכבוד

  מועצה מקומית
 מסעדה 

  

 7/2022מכרז מס  

 מסעדה אספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת ביצור ול
  

 הצעת המציע 
  

מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז    ________________________________אני הח"מ .1
בכפר   לקשישים / ותאספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת יצור ול והנני מגיש בזאת הצעתי 

 הכל בהתאם למסמכי המכרז.                  (, " השירות לן:") לה כהגדרתם במסמכי המכרז  מסעדה

רטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי  הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פ .2
המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי השירות, טיב השירות וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות, ידועים  
ומוכרים לי, אני מסכים להם והנני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירות ואני מציע לקבל על עצמי  

יות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את השירות  את כל ההתחייבו
   ו/או כל חלק ממנו.

   אני מצהיר בזאת כי: .3

הציוד  ,  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, הכישורים, הכלים, כח האדם,  הנני בעל הידע .3.1
   ואפשרויות המימון הדרושים לביצוע התחייבויותיי מכח המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי   .3.2
ידוע לי, כי    '.  המכרז והוראות למשתתפים ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב

ת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת  לוועד 
לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור    כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, התאמתי למתן השירות,

 להנחת דעתה.   לוועדה את מלוא המידע/המסמכים,

אית .3.3 תתקשר  והרשות  במכרז  ואזכה  במידה  כי  מתחייב,  התחייבויותיי  הנני  את  אבצע  בחוזה,  י 
ושל מי שימונה על    המועצה המלאה של    הלשביעות רצונ   בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז כולם,

 (. "המנהללהלן:" )ידה כאחראי מטעמה למכרז זה 

כמו כן, אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין לצורך קיום התחייבויותיי  נשוא   .3.4
 המכרז.   

נשוא  הנני מת .3.5 ו/או תקן לצורך מתן השירות  דין  כל  כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י  חייב 
ודרישות כל דין ומבלי לפגוע   המכרז, לרבות דרישות משרד הבריאות בנוגע לאספקת מוצרי מזון 

   בכלליות האמור לעיל, באופן אישי.

יהיו בעלות תעודת  מבלי לפגוע בכלליות האמור הנני מתחייב כי מנות המזון אשר יסופקו   .3.6 ידי  על 
 . כשרות כדת וכדין

ובהיקף  ,  , ככל שיסופקולמועדון מופ"תידוע לי כי אקבל את התשלום עבור אספקת מנות המזון   .3.7
  שיסופקו ועבור שירות זה בלבד.

ר  שש"ח א  500תגרור קנס בסך    למועדון מופ"ת  ארוחות עוד ידוע לי כי כל שעת איחור באספקת ה     .3.8
   בכל מקרה של איחור כאמור.  על ידי מועצהישולמו ל
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במפורש    ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה    במסמכי מכרז אלהידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה  .  3.9
 בחלק זה, מחייבת אותי.   

אלפים שקלים   שבעתמילים: )ב₪  7,000  להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של  .4
צמודה(חדשים לסטטיסטיקה,  ,  המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  כשהמדד    למדד 

ביום הגשת ההצעות למכרז יהיה המדד האחרון הידוע  ובנוסח מסמך  ,  הבסיסי    '1ה עפ"י תנאי המכרז 
 למסמכי המכרז.  

כולן  לעיל, אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות  .5
אאבד את זכותי לאספקת השירות   או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, 

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק/ים אחר/ים   מועצהוה
מכרז. כן ידוע לי  לשם קבלת השירות נשוא הצעתי ולבטל את הזיכיון שניתן לי, הכל כמפורט במסמכי ה

עקב הפרת ההתחייבויות   מועצהשבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה
שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות  

 לפיצוי עקב התקשרות הרשות עם מציע אחר במקומי.  

   עלי כדלקמן:  ידוע ומוסכם .6

ידי   .א על  מותנים בקיומו של תקציב מאושר  היקפה  וכן  דנן, ההתקשרות עמי  ואזכה במכרז  במידה 
   גזברות הרשות וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע המכרז.

ל .ב יהיה  לא  בו  האישורים    מועצהבמקרה  כל  יתקבלו  לא  ו/או  השירות  לביצוע  מאושר  תקציב 
ו/או יתבקש ביצוע השירות באופן  התקציביים ו/או ההרשאות  ידי  על  , לא יתבקש ביצוע השירות 

   חלקי בלבד ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  

איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית לבטל את  המכרז    מועצהה .ג
   ו/או להחליט על הגדלת או הקטנת או ביטול התקציב, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו ,מכל סיבה   .ד
   י החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין.שהיא ,ייחתם עמ 

הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם  .7
ביטול המכרז, דחיית ביצועו ,או שינוי היקף רכישת השירות בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט  

   מכלליות האמור לעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק . דלעיל. מבלי לגרוע

, במכפלת מספר מנות  למנת מזון אחת אשר הוצע על ידיהתמורה לה אהיה זכאי מהרשות הינה המחיר   .8
  המזון המוכן אשר סופקו בפועל באותו חודש, בלבד. הנני מצהיר בזאת, כי לא אבוא בתביעות, בטענות או 

אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי    הפסקת השירות, זמנית או קבועה,  בשל  ,  מועצהבדרישות כלפי ה
 משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.  

ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום   .9
 יום.    30יים אלה ובתוספת הליכים משפט

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .10
ה תוקפה של הצעתי למשך    מועצהשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש  נוספים.  90יוארך  אם    ימים 

הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד,  
ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה  

 ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.  

נוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשי .11
   כאמור דלעיל.

שנים המסתיימות במועד  ה  3  -  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני בעל ניסיון קודם מוכח לפחות ב .12
לפחות   ובהיקף של  זה  נשוא מכרז  מנות במצטבר    10,000הגשת ההצעות, באספקת מנות מזון כדוגמת 

 במהלך השנים הנ"ל.  

  
בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות   -המחירים הכלולים בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות  .13

המחיר  .  למועדון מופ"תעל פי תנאי המכרז לרבות הובלת מנות המזון    -באספקת מנות המזון נשוא המכרז  
  כולל מע"מ.
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בהתאם לכל תנאי המכרז, לפי    ,מכרזאם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לספק את מנות המזון נשוא ה .14
, וזאת במועדים הקבועים במסמך  מועצהמחירי היחידה שרשמתי בהצעתי, ולשביעות רצונה המלאה של ה

 ההסכם .   -ד '

וארוז   .14.1 תנור  או  במיקרוגל  לחימום  מתאים  מגש  גבי  על  ערוך  אישיות,  למנות  מחולק  יהיה  המזון 
וזאת בכמויות ובהתאם    (  "ארוחות מוכנות"להלן:  )    ומתאים לשימור בקירור רגיל    בניילון עמיד

  לתפריט כמפורט במסמכי המכרז.

 כל מנת מזון תכלול:    .14.2

שלא    -המורכבת מאוכל ביתי / מאכלים עממיים / עוף / בשר / דגים / קטניות וכו'    מנה עיקרית .א
 גר' למנה.    200  -פחת מת

   ' למנה.גר  70- ירקות שונים מבושלים ומתובלים בכל צורות הבישול בכמות שלא תפחת מ .ב

 : אורז / מרק / צ'יפס / פירה וכו'.  תוספת . ג

 סלט ירקות טריים  .ד

 פיתה / לחם פרוס  .ה
 : מיץ תפוזים / מיץ ענבים / מיץ אשכוליות / קוקה קולה וכו'.  שתיה קרה  .ו

 

דלות תבלינים    תהיה  אפשרות להזמין בהתאם לצורך, מנות דלות מלח, דלות כולסטרול,  מועצהידוע לי כי  ל
 חריפים וכיוצ"ב ללא תוספת תשלום.  

 

על .15 לתשלום  המוצע  המרבי  ה- המחיר  והובלתו     מועצהידי  המזון  אספקת  למועדון בגין 
 ₪ לכל מנת מזון. סכום זה כולל מע"מ.  40    הוא:בכפר מסעדה   מופ"ת

במילים:                                     הצעתי היא לאספקת השירות במחיר של __________ ₪   
  לכל מנת מזון כולל מע"מ.  __ שקלים חדשים______________________________

 ₪ כולל מע"מ, אחרת תיפסל ההצעה(  40  –)המחיר לא יעלה על המחיר המירבי  

 

הינו הסכום אשר אני דורש עבור כל מנת מזון, לרבות מנות המזון הדלות במלח, דלות   המחיר שהצעתי 
   בכולסטרול, דלות בתבלינים, וכל מנה אחרת, כנדרש במסמכי המכרז.

המכר .16 מסמכי  כל  את  הבנתי  כי  מצהיר  על  הנני  המשפיעים  האחרים  הגורמים  וכל  העבודה  תנאי  וכי  ז 
העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ובהתחשב בהוצאות הכרוכות באספקת  

הכרוכות במילוי תנאי    מנת המזון, על כל מרכיביה, לרבות אריזתה, הובלת מנות המזון, וכל יתר ההוצאות 
 המכרז.  

   הנני מתחייב לספק את מנות המזון במועדים שידרשו ממני ע"פ החוזה. .17

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי כי בשעת חירום תהיה רשאית הרשות להזמין ולרכוש ממני כמות   .18
ך ורק עבור  גדולה של מנות מזון בבת אחת, אשר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות לא תיועד א

, אלא עבור כל מי שיהיה זקוק למנות המזון בהתאם להחלטת הרשות. הנני מתחייב  המועדוןאוכלוסיית  
 לספק את כמות המנות כאמור לפי דרישת הרשות.  
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 :ולראיה באתי על החתום 

 
 __________________________________________________    שם המציע: 

  

 
 נא לפרט:_________________________     (תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר

  

   ח.פ. : __________________________ת.ז. / 

 

 כתובת: __________________________________________________  
 

 פקס : ____________________   טלפון:  _________________________

  
 כתובת דואר אלקטרוני:_______________________________________   

  
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

 

 ______________________________________________________________ 

  

 
 

  __________________________________________________  : וחותמת  חתימות
   

 מסמך ב.  –לתנאי המכרז  10רוט דרישות לחתימות בסעיף  יראה פ

 
 

  

 _____________________.    תאריך:  
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   מסמך ד'    

  

 הסכם 

  

 שנת ________   ביום  ____ לחודש  _____  מועצה המקומית מסעדהשנערך ונחתם ב

  

 מסעדההמועצה המקומית          בין:            

      1243500 – , כפר מסעדה 245  ת.ד.                           

 ( "הרשותלהלן:" )      

;  מצד אחד                                                                                                     

  לבין:        

                            _________________________________________   

                   

                          ____________________________________________ 

 ( "הספקלהלן:"   ) 

 ;   מצד שני                                                                                                                                

  
  

מנות מזון מוכנות     ואספקת    ליצור    הצעות  לקבלת      9/2021מס'  פומבי  מכרז    והרשות פרסמה 
להלן לפי  )    ובאיכות גבוהה  טריות וחמות   ,  לקשישים / ות בכפר מסעדהוארוזות למועדון מופ"ת  

 ; מכרז, כמפורט במסמכי ה("השירותים"  , "מנות המזון"  -: העניין

 הואיל:

 והואיל:    והספק הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; 

  

 והואיל:    הספק;וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת   

  

  זה; הסכםלהתקשר עם הספק ב קיבל המלצת ועדת המכרזים והחליטראש הרשות ו     

  
 : והוסכם בין הצדדים כדלקמן  אי לכך הוצהר

 והואיל: 

  

  
  מבוא

 
ל  .1 ממנו  הסכםהמבוא  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מסמכיו  יתר  וכל  ונספחיו,  זה  המכרז  מסמכי  לרבות   ,

 למשתתפים והצעת הספק כפי שהוגשו לוועדת המכרזים. ההוראות 

 כותרות הסעיפים משמשות לצרכי התמצאות ואין להיעזר בהן לשם פרשנות הסכם זה .  .2

  
  הגדרות

אלא אם כוונה    יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )הסכם  זה ובכל המסמכים המהווים חלק מה  הסכםב .3
 : ( ענייןה אחרת משתמעת מגופו של  

   לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.  -"גזבר הרשות " .א
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 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.  –מזכיר הרשות" " .ב

    מסעדה. מועצה המקומית ה -   "הרשות " .ג

   לקשישים / ות בכפר מסעדה.אספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת  -"השירות"  .ד

  זה. הסכםאדם אשר יוסמך על ידי הרשות לשמש כמנהל לצורך   - "המנהל"  .ה

ידו או אלה ששרותיהם       -"עובדי הספק"   .ו על  עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים 

יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו במתן השירות או בקשר אליהם וכל מי  

   שהספק אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.

   הסכםמסמכי ה

   . כםהסכל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מה .4

   מהות השירות

זה וביתר מסמכי המכרז, מתחייב הספק לספק לרשות את השירות, על כל הכרוך    הסכםבכפוף לאמור ב .5
   בכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יכלול השירות את המפורט להלן: 

  6  וארוזות באמצעות משלוח חמות טריות  במסגרת השירות יספק הספק בעצמו מנות מזון מוכנות   .א
למועדון    15:00וביום ג' לא יאוחר מהשעה    12:00פעמים בשבוע, בימים א' עד ה', לא יאוחר מהשעה  

   , הכל כאמור במסמכי המכרז.מופ"ת לקשישים / ות בכפר מסעדה

ק לרשות חשבונית חודשית ובה פירוט מספר המנות אשר  , ישלח הספבסוף החודש  אחת לחודש .ב
פי תנאי התשלום המפורטים   על  והרשות תעביר את התמורה לספק  אותו חודש,  סופקו במהלך 

   בהסכם זה.

 הספק מתחייב:   .ג

אישיות    .1 במנות  ארוז  כשהוא  גבוהה  באיכות  מזון  גבי  לספק  על  לחימום  ערוך  מתאים  מגש 
וזאת בהתאם להוראות    בקירור רגילומתאים לשימוש    בניילון עמידבמיקרוגל או תנור וארוז  

 למשתתפים במכרז מסמך ב' להסכם .  
 

 כל מנת מזון תכלול:   

  -המורכבת מאוכל ביתי / מאכלים עממיים / עוף / בשר / דגים / קטניות וכו'    מנה עיקרית .א
 גר' למנה.  200 -פחת מ תשלא 

   ' למנה.גר  70- ות הבישול בכמות שלא תפחת מירקות שונים מבושלים ומתובלים בכל צור  .ב

 : אורז / קוסקוס +  / מרק / צ'יפס / פירה וכו'.  תוספת . ג

 סלט ירקות טריים  .ד

 פיתה / לחם פרוס  .ה
 שתיה קרה : מיץ תפוזים / מיץ ענבים / מיץ אשכוליות / קוקה קולה וכו'.   .ו

 

להזמין  .      2 אפשרות  לרשות  תהיה  לעיל,  באמור  לפגוע  מלח,מבלי  דלות  מנות  לצורך,           בהתאם 
לספק, יוכל  והספק  תשלום.  תוספת  ללא  וכיוצ"ב  חריפים  תבלינים  דלות  כולסטרול,    דלות 

 בהתאם לצורך, מנות אלה.  

 כפי שתודיע ותורה הרשות. כל יוםלספק מספר מנות מזון ב  . 3
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לא יאוחר פעמים בשבוע :  בימים א' עד ה'  6 חמות טריות וארוזות למועדון מופ"תלספק מנות  . 4

 .  15:00, וביום ג' לא יאוחר מהשעה 12:00מהשעה 

ידו בהתאם להוראות המנהל כפי שיימסרו לו    כן מתחייב הספק כי אספקת המזון תבוצע על  . 5
 . מפעם לפעם

נות בפקס  המנות שיספק הספק בכל אחד מהימים הנקובים לעיל תבוצע בהתאם להזמכמות          
 בבוקר של אותו יום.   9:30או טלפוניות שתועברנה לספק ע"י המנהל עד השעה  

גדולה של מנות מזון בבת    כמות    ספקבשעת חירום תהיה הרשות רשאית להזמין ולרכוש מה   .6
אוכלוסיית   עבור  ורק  אך  תיועד  לא  הרשות  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  אשר  אחת, 

לדרישת    הקשישים.   בהתאם  הכל  הרשות,  הזמינה  אשר  הכמות  את  לספק  מתחייב  הזוכה 
 הרשות.  

  הצהרות הספק

 הספק מצהיר כי:   .6

פי צרכיה, בכפוף לתקציבה .א על  גזברות הרשות    הרשות מוסרת בזאת לספק,  ידי  על  המאושר 
כקבלן עצמאי, הכל  ,  ובהתאם לשיקול דעתה, והספק מקבל בזאת על עצמו לספק את השירות

בהתאם להוראות החוזה ולמסמכיו, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר  
     .כל הוראותיו

ברשותו האמצעים, הידע, הניסיון הנדרשים וכח האדם המתאים והמיומן לביצוע התחייבויותיו   .ב
 נשוא הסכם זה וכן כי הוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה.  

 הוא יבצע את שירותי אספקת המזון במיומנות, ביעילות ובאופן התואם את הנחיית הרשות.   .ג

 הארוחות אותן הנו מתחייב לספק הנן מטיב מעולה.   .ד

ידוע לו כי הכמות המדויקת של ההזמנה נקבעת באופן בלעדי ע"י הרשות, ע"פ תקציבה המאושר   .ה
בכל יום בשבוע )ימי שני, שלישי    של הרשות ועפ"י מספר הקשישים אליהם מיועדות מנות המזון

 הנו אומדן בלבד .  , וכי ידוע לו שמספר המנות הנקוב בהסכם וחמישי(

דעתה הבלעדי   .ו שיקול  עפ"י  לו שהרשות רשאית  ידוע  כי  לעיל מצהיר הספק,  לפגוע באמור  מבלי 
להפחית או להגדיל את כמות המנות לאספקה ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך 

   והוא מתחייב לבצע את אספקת המנות הנוספות במחירי הצעתו.

נו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו  יזאת הספק כי הכן מצהיר ומתחייב ב .ז
   כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

. ידוע לספק כי הפרת  2000  -הספק מצהיר ומתחייב שלא להפר הוראות חוק עבודת נוער, תשס"א   .ח
   למכרז כמוה כהפרת החוזה עם הרשות. ' הוראה מההוראות הנכללות במסמך ז

ו'  הספק מצהיר כי ידוע לו שמילוי תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים, בנוסח מסמך  .ט
   למסמכי המכרז הינה תנאי להשתתפותו במכרז.  1

וכן   חוזה זה  למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי התקשרות הרשות עם הספק מכוח  .י
האישורים   כל  בקבלת  וכן  הרשות  גזברות  ידי  על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  היקפה 
התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף  

  ישנם .במימון השירות, ככל ש 

כן מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי הרשות תהא רשאית לפצל את רכישת הטובין נשוא חוזה זה   .יא
וכן לשנות,    , באמצעות ספק אחר,  ןאו חלק ן  בין מספר זוכים במכרז ו/או לרכוש את הארוחות, כול
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זוכה ולהעביר רכישת הארוחות בכמות כלשהי מזוכה   בכל עת, את היקף רכישת הארוחות מכל 
   הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  ו/או לצאת למכרז חדש,   אחד לזוכה אחר, 

הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות רשאית שלא לרכוש ממנו את הארוחות,   .יב
יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין הארוחות    במלואן או בחלקן,  מבלי שהוא  

   כאמור.שלא נרכשו ממנו 

  הספק מתחייב לקיים את הוראות החוזה בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון הרשות,  . יג
התמורה לפי חוזה זה תועבר לספק  ,  למען הסר ספק  בכל היקף שיידרש, ובהתאם להוראות הרשות.

   רק על פי מנות המזון אשר סופקו על ידו בפועל וקיבלו את אישור המנהל לחשבונית. 

   מתחייב כי הוא ועובדיו ינהגו באדיבות וביעילות.הספק  .יד

   הסבת החוזה והעברת זכות .7

הספק לא יסב ולא יעביר את  החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם   .א
 קיבל תחילה הסכמה לכך מאת הרשות בכתב ומראש.  

אלא    את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהרשות לפי חוזה זה לאחר,  הספק לא יהיה זכאי להמחות .ב
 בל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת הרשות.   יאם ק

   קבלני משנה .8

לקבלן משנה  , הספק אינו רשאי למסור את מתן השירות  מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה,  .א
 מבלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל . 

ן האמור בס"ק א', במידה ויינתן אישור המנהל להעסקת קבלן משנה, קבלן המשנה  מבלי לגרוע מ .ב
פי הכללים עליהם חתום הספק, והתנהלות הרשות והמנהל תתבצע מול הספק  -ב לפעול עלייחוי

   הספק לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.  בלבד ולא מול קבלן המשנה. 

פק לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו  מסירת התחייבות כלשהי של הס .ג
  , השגיאות, ההשמטות ,  ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והספק נשאר אחראי לכל הפעולות

המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו  
  ע"י הספק ו/או נגרמו על ידו. 

    חות וזהירותאמצעי בטי .9

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן  
בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות  

 .  בעבודה

   שלילת זכות עיכבון .10

כי אין ולא תהיה לספק זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/בדרך/בציוד כלשהו עפ"י הוראות   מוסכם בזה, 
ותנאי חוזה זה. כן מוסכם, כי אין ולא תהיה לספק זכות עיכבון כלשהי במקום/במבנה/בדרך ו/או בכל חלק  

דין, אם  של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית לו עפ"י כל  
 מוקנית לו זכות כזו .  

  
   החוזה ערבות לביצוע .11

 
 כולן או מקצתן, מוסר הספק    ,הסכםבתקופת ה  הסכם ה  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .א

ה חתימת  בטרם  של  הסכםלרשות  בסכום  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ש"ח    10,000, 
, בנוסח המצורף והמסומן כמסמך  ("הערבות"  )להלן:  (שקלים חדשים  עשרת אלפים)במילים:  

ממועד תחילת ההסכם  הערבות תהיה בתוקף    .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2ה'  
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ההוצאות הכרוכות    במידה ותקופת ההסכם תוארך.על פי אותו יחס  ותוארך    ודשיםח   15למשך  
במתן הערבות יחולו על הספק. הערבות האמורה תשמש גם כערבות להתחייבות הספק להשיב  

 מטעויות בחשבונותיו.   לידי הרשות את ההפרשים והסכומים הנובעים 

הערבות   .ב מתן  כי  בזאת,  חובותיו  כאמור  מובהר  כל  ממילוי  הספק  את  פוטר  אינו  לעיל 
זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של    הסכםוהתחייבויותיו כלפי הרשות עפ"י  

נזקים   כל  יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק  לא  ידי הרשות,  על  כולה או חלקה,  הערבות, 
 וספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  והפסדים נוספים וכן כל סעדים נ

 

 סכום הערבות שנגבה על ידי הרשות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והרשות תהא   .ג

רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם,  
א לספק זכות כלשהי לבוא כלפי הרשות  ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות מבלי שתה

יגרע   זה  שדבר  ומבלי  לכך,  בקשר  כלשהן  ומענות  בטענות  הרשות  גזבר  או  הרשות  ראש  או 
 מזכויותיה של הרשות על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.   

 

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית   .ד

 לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה.    
 
,  בהנמקה  צורך  בלא  מיידי  באופן  לממשה  יהא  וניתן  מותנית  בלתי,  אוטונומית  תהא  הערבות .ה

  השירות את  הספק  ביצע  לא  קביעתו  שלפי  מקרה  בכל  הרשות  מזכיר  של  צדדית  חד  פנייה    לפי
  סכומים   של  במקרה  או  זה  חוזה  י" עפ   התחייבויותיו  אחר  מילא  לא  או  הפר  או  חלקו  או/ו

  על  תחולט  והערבות  היה.  הספק  בחשבונות  מטעויות  הנובעים  הפרשים  בגין  לרשות  המגיעים
  שחולטה  לערבות   זהים  בתנאים  חדשה  ערבות  הספק  ימציא ,  יבוטל  לא  והחוזה   הרשות  ידי

 .   עבודה ימי  3 בתוך
   
  תקופת   במהלך  עת   בכל   כי,  ולוודא  לדאוג  מתחייב   הספק   כי ,  בזאת  מובהר  ספק   הסר   למען  .ו

  ות/תקפה  יות/ ערבות  הרשות  בידי  ינה/תהיה(,  שתהיינה  ככל)  ההארכה  ותקופות    החוזה
 .  זה להסכם 2' ה  מסמך  בנוסח

 
  בשינויים ,  שתהיינה  ככל,  ההארכה  ות/בתקופת  התקפה  הערבות  על  יחולו  זה  סעיף  הוראות .ז

 .העניין  לפי המחויבים
 

   תקופת ההתקשרות .12

תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה לשנה אחת, החל מיום חתימת ההסכם ע"י הצדדים  .א
 . "(תקופת ההתקשרות" -:)להלן

למשך  זה    הסכםניתנת בזה לרשות אופציה חד צדדית לפי שיקול דעתה להאריך את תוקפו של   .ב
, הסכםתוקפו של ה את  החליטה הרשות להאריך  נוספות, שנה או חלקה בכל פעם .  ארבע שנים  

   יום לפני תום תוקפו. 30כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה לספק בכתב ע"י המנהל 

הרשות רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   . ג
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת על ידי  

   יום מראש.  30מתן הודעה בכתב לספק 

זה בשינויים המחויבים, לפי    הסכםכאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי    הסכםהוארך ה .ד
   העניין.
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   יפות למנהלכפ .13

ע .א התחייבויותיו  או    פ"י בביצוע  להוראותיו  כפוף  מטעמו  מי  ו/או  הספק  יהיה  זה  הסכם 
וימלא את    (""המנהלהלן:  להרווחה או מי שימונה לכך מטעמו )  מחלקתהנחיותיו של מנהל  

 טיב מנות המזון ואיכות טעמן.  , לרבות לעניןכל התחייבויותיו לשביעות  רצונו של המנהל

 הספק יהא חייב לדווח למנהל בכל עת שיידרש לכך בדבר כל פרט הקשור בביצוע הסכם זה.  .ב

הספק יציג בפני המנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל אשור, רישיון, היתר או מסמך כפי שיידרש   . ג
 ע"י המנהל והנוגע במישרין או בעקיפין, לקיום התחייבויותיו של הספק.  

  אחריות בנזיקין ושיפוי .14

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או   .א
אספקת  חבלה   כדי  תוך  כלשהו  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  שייגרמו  אובדן,  ו/או  נזק  ו/או 

ובקשר אליו, במישרין או בעקיפין, גוף כלשהו לרבות    השירות  לגופו או לרכושו של אדם/ 
לרשות ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו,  

ו/או לפי כל    (  פי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדשובכלל זה יהיה הספק אחראי כל
, לפי המקרה, על חשבונו  (חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את הרשות ו/או הניזוק)ים

והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי  
ומראש את הרשות, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא הספק משחרר לחלוטין    לו/ה/הם.  שיגיע  

מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק  
ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם 

   ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

ק מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  הספ .ב
הנמצא בשירותו של הספק, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי מתן השירות  
ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות  

יפצה וישפה את הרשות בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה  הספק עפ"י חוזה זה. הספק  
 מאי קיום התחייבותו כאמור.   

הספק יהיה אחראי וישפה את הרשות בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית   . ג
 של הספק ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.  

אחריותו של הספק תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר   .ד
 תום תקופת החוזה.  .  

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או  - למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א' .ה
מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה זה, לרבות  

  עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. 

הרשות תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד   .ו
הספק בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט  

 לשביעות רצון הרשות.  

או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או  /מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו .ז
שעל הרשות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  
המגיעים   מהסכומים  לקזז  רשאית  הרשות  תהיה  עו"ד,  ושכ"ט  הוצאותיה  כולל  מועסקיו, 

   ממנה לספק.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט בהסכם  .ח
 זה . 
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   ביטוח .15

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  

בלתי  ', ומהווה חלק  זעל הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  

   נפרד הימנו.

 אישור משרד הבריאות   .16
 

למען הסר ספק יובהר כי לא יסופקו מנות מזון אלא מעסק בעל כל הרישיונות הנדרשים, ובכלל זה  
אישור משרד הבריאות. מנות המזון שתסופקנה תהיינה כפופות  ו    ה'   4.6  רישיון עסק בהתאם לפריט

מתחייב להמציא את רישיון העסק ואישור משרד הבריאות  לאשור הרשויות המוסמכות לכך.  הספק 
   כל אימת שיידרש לכך ע"י המנהל .

    ניכוי כספים מהספק .17

הרשות תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו, לספק מאת הרשות ו/או מהערבות ו/או  
או הפרת סעיף    בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום

כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לרשות מהספק בהתאם לחוזה  
זה ו/או שעל הרשות לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  הספק ו/או עובדיו  

  שהוא. כלחוזה או מקור  ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לרשות מאת הספק מכוח  
האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של הרשות לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל  

 דרך אחרת.  

 

   קיזוז .18
מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לרשות מאת הספק בהתאם לחוזה זה ו/או  
כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום שעל הרשות  

או מי  /לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו 
 מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל הרשות לשלם לספק.   

כן מוסכם, כי כל ערבות שניתנה על ידי הספק בהקשר לחוזה זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  
בכל   כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הרשות לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה 

 דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י חוזה זה.  

    אי קיום יחסי עובד מעביד .19

הספק מצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור   .א
   יחסי עובד מעביד בינו לבין הרשות.  

בחוזה זה כדי ליצור יחסי  כמו כן, מצהיר בזאת הספק, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין   .ב
  עובד ומעביד בין הרשות לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. 

הביטוח הלאומי    ,הספק מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה . ג
וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו  

לום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד  זכאים לקבל מן הרשות כל תש
   ממעבידו.  

במידה והרשות תתבע לשלם סכום כלשהו מן הספק ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי   .ד
עובד ומעביד, מתחייב הספק לשפותה בגין כל סכום כאמור והרשות רשאית לנכות כל סכום  

   המגיעה לספק.שתחויב בו כאמור מן התמורה 

במסמכי   .ה כאמור  הספק  של  הביטוח  מחובת  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  אין  כי  בזאת,  מובהר 
   המכרז.
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   התמורה .20

והגשת  .א הרשות  רצון  לשביעות  זה  הסכם  עפ"י  המזון  מנות  אספקת  שירותי  ביצוע  כנגד 
זה  חשבונות באופן ובמועד כמפורט בחוזה זה וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חו

ג' למסמכי   נספחיו, תשלם הרשות לספק תמורה קבועה בהתאם להצעתו במסמך  על  זה 
תקציביות   הזמנות  כנגד  תשולם  התמורה  בפועל.  שסופקו  הכמויות  במכפלת  המכרז 

 מאושרות בלבד.  

  התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות,  .ב
, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי  מכל מין וסוג שהוא

ומסירת    במועדוןלרבות אספקת הארוחות, הובלתם, פריקתם    מלא לכל התחייבויות הספק, 
רכב, כלי  חתומה,  משלוח  שעות    ביטוחים,  תעודת  אדם,  כוח  והיתרים,  רישוי  נסיעות, 

 ב.  העבודה הדרושות לשם ביצוע התחייבויות הספק וכיו"

ולפרוק את   . ג להוביל  יידרש הספק  בו  קשר למקום  בלא  הינה קבועה  התמורה  כי  מובהר, 
   הארוחות, לכמות הארוחות, למידת הדחיפות באספקת הארוחות וכיו"ב .

למעט  כן מובהר ומוצהר, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד,   .ד
להלן,   זה  בסעיף  שיפורט  זהה  כפי  תהא  ההארכה  בתקופת  לספק  תשולם  אשר  התמורה 

פעמית למדד המחירים לצרכן בראשית כל תקופת  -בתוספת הצמדה חד   לתמורה בהצעתו,
 ההארכה .  

 רכן יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל תקופת הארכה, הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצ .ה
לבין שיעור   בהתאם להפרש שבין שיעור המדד במועד תחילת תוקפו של החוזה המקורי 
המדד במועד תחילת תקופת ההארכה. למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה  

   רכה.ו/או כספים כלשהם בגין הפרשי ההצמדה אשר יחולו במהלך תקופת ההא

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  .ו
יחולו בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. הרשות תנכה  
מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים  

 ם לזכאי תהווה תשלום לספק.  ותשלומי חובה, והעברת

לנכות מכל תשלום המגיע לספק את כל הסכומים, .ז כי הרשות תהא רשאית    עוד מוסכם, 
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה. 

מובהר, .ח הזמנות    כן  פי  על  בפועל  השירות  באספקת  מותנה  והיקפה  התמורה  תשלום  כי 
 כדין וכן בקבלת אישור המנהל להזמנות אלה.     מאושרות

עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת הגזברות לתשלומים   .ט
 אלו.  

למען הסר ספק, יתר תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה ותנאיו, המפורטים בחוזה זה,   .י
   יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה.

    ישובהגשת חשבונות ואופן הח .21

מ  .א יגיש לרשות חשבונית מס  "מקור" לתשלום  ל  1-הספק  ועד  לחודש בחודש    10-לחודש 
   .("חשבוניתשלאחר אספקת השירות )להלן:" 

מספר המנות אשר סופקו במהלך אותו החודש וכן  וט  לחשבונית יצורף דו"ח מפורט ובה פיר  .ב
   עותק מתעודות משלוח חתומות על ידי מקבלי מנות המזון.

המנהל יבדוק את החשבונית והדו"ח המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו, בחלקם או  . ג
במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול  
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דעתו הבלעדי. מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם  
   ., במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרםנכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים

+ )חודש שוטף = חודש קבלת  45החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו בתנאי תשלום שוטף   .ד
  10  -, ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי הספק למנהל עד ה(החשבונית

מנהל העביר  לכל חודש של החודש השוטף, אושרו על ידי המנהל בחלקם/במלואם וכן שה
לכל   30 - הרשות עד ה גזברותאת החשבונית כשהיא מאושרת לתשלום, כולה או מקצתה, ל

   חודש של החודש השוטף.
הרשות תועבר לטיפול    גזברותחשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל המנהל ו/או ב .ה

  לתשלום בחודש שלאחר מכן.

  14ספת מצד הרשות. עיכוב מעל  חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נו .ו
   ימי עבודה מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק ו/או למנהל בכתב.

   פיצויים מוסכמים .22

בכל   ₪  500ישלם הספק קנס של    –  למועדון מופ"תבגין כל שעת איחור באספקת הטובין   .א
 מקרה של איחור.  

המוסכמים   .ב הפיצויים  סכומי  כי  מצהירים,  הוראות  הצדדים  וביתר  זה  בסעיף  הנקובים 
החוזה הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על  

   החוזה.

זמן   . ג לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לספק, בכל  הרשות רשאית 
   שהוא וכן תהא רשאית הרשות לגבותו מהספק בכל דרך אחרת .

תשלום הפיצויים לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואין בו כדי לגרוע   .ד
   מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות הרשות עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. 

יובהר עוד, כי הפרה מצד הספק אשר מהווה הפרה של ההסכם, תגרור את חילוט הערבות   .ה
 לעיל.  וזאת בנוסף לפיצוי המוסכם הנקוב 

  הפרת הסכם .23
הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאים הרשות ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  

 הבאות:    

לממש את הערבות שניתנה לרשות כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה   .א
   בגין תקופת החוזה. 

ועו ע"פ הסכם זה, מבלי  לעשות באמצעות ספק/ים אחר/ים את השירות שהספק חייב בביצ .ב
 .              .שיהיה זכאי לתמורה נוספת, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך

הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה ו/או לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו לשביעות   . ג
רצונו של המנהל, יהיה המנהל רשאי להתרות בו בכתב והספק יהיה חייב לתקן את ההפרה  

תוך המועד שיקבע לכך   ,ו למלא את התחייבותו לשביעות רצונו של המנהל, לפי הענייןו/א
 ע"י המנהל.  

לעיל תהיה הרשות רשאית לבטל הסכם זה בהודעה בכתב   )ג(לא פעל הספק כאמור בפסקה   .ד
 שעות מראש.   72של 

ובכלל זה  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין   .ה
ובכלל זה זכות הרשות לתבוע את    1970 – תשל"א  –(חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה

  כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה . 
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   ביטול ההסכם .24

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית   .א
של הסכם זה ויזכו את הרשות בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה  
 של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא הרשות רשאית, בהודעה בכתב,

לבטל את החוזה ולהשלים את ביצוע השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון  
במועד  ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות   יהא החוזה מבוטל  בכך. נמסרה הודעה כאמור 

מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות    הנקוב בה.
 לספק כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת הרשות:  

כשהספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  .1
יד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק או במקרה של תאג 

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 
סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען  

 .   1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש) תשמ"ג 

בביצוע  .2 משנה  קבלן  מעסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  ההסכם  את  מסב  כשהספק 
 בכתב ומראש .  רשות ההסכם ללא הסכמת ה התחייבויותיו מכח 

 כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם, להנחת דעתו של המנהל.    .3

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם ו/או   .4
 נוהג בצורה שאינה תקינה.  

שהספק או אדם אחר בשמו, נתן או הציע   כשיש בידי הרשות הוכחות להנחת דעתה,  .5
לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך 

 בביצוע החוזה .  

  הוסכם בהסכם בין הצדדים. והספק אינו מספק את השירות עלי  .6

ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  .7 הספק אינו ממלא את הוראות המנהל 
 ן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה .  הזמ

מי מבעלי   .8 נגד  ו/או  נגד הספק  פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  נפתחה חקירה  אם 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  .9
להשפ  כדי  בה  היה  המנהל  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא  שהספק  על או  יע 

 התקשרות עם הספק.   

   התברר כי הספק מסר לרשות הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת תפקידו. .10

   ()ג6  ,()ג5  ,()א5הוראות יסודיות:  כ  כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים   .11
  .29,  23, 21, 19, 15, 14,  13, 11, 9, 8,  7, ()ט6 ,()ח6, ()ז6, ()ד6
 

נקיטה בצעדים המפורטים בסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הספק עד    ב.
   מועד ביטול החוזה כאמור.

 

אלא  ,  לא יראו בשימוש הרשות בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי הרשות .25
יבויותיו על פי ההסכם  אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחי 

   כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

  פ"יהרשות תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע,  מבלי לפגוע באמור לעיל .26
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו    ימים.  30שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, וזאת בהתראה של  

הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על ידי הרשות  נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה.  
בגין   ההסכם,  לתנאי  בהתאם  לו,  המגיעה  התמורה  לקבלת  זכאי  הספק  יהיה  זה,  בסעיף  כאמור 
השירות שסיפק בפועל לשביעות רצונה של הרשות על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י  

ו/או      זז ו/או להפחית בהתאם להסכם זההודעת הרשות, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לק
ו/או   טענות  כל  לספק  תהיינה  לא  הניכויים,  לאחר  הנ"ל,  התמורה  קבלת  כנגד  דין.  לכל  בהתאם 
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כתוצאה   במוניטין,  פגיעה  עבור  כולל  לו,  שנגרמו  הפסדים  ו/או  נזקים  בגין  תביעות  ו/או  דרישות 
 מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.

    שמירת זכויות .27
 

ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של הרשות ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  שום  
חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות  
או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הרשות על זכותה בכתב  

   ורש.ובמפ

  תרופות .28
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה  
   של הפרת החוזה .

   כללי .29
 

אם נעשה בכתב ונחתם על  כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף,  .א
   ידי שני הצדדים.

בלעדי את   .ב באופן  זה מסדיר  וקובע את התנאים  הסכם  הספק,  לבין  הרשות  בין  היחסים 
   היחידים המסוכמים על הצדדים לצורך מתן השירות.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם. כל הודעה שתשלח בדואר רשום  .ג
בתום   נתקבלה  כאילו  תחשב  כאמור,  כתובתו  פי  על  האחר  מסירתה    3לצד  ממועד  ימים 

 בעת מסירתה.   -ביד   למשרד הדואר, ואם נמסרה

 

  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

_______________________  _________________________ 

 הספק הרשות
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    1ה' מסמך     

       
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע                      

 לכבוד,  
 מועצה מקומית מסעדה  

   1243500 – כפר מסעדה 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________   הנדון:  

שבעת אלפים שקלים    :  סכום במילים  ₪ )   7,000ל  אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל ש 
הערבות"(, שתדרשו מהמציע ___)  (    חדשים "סכום  )להלן:    7/2022  מס' פומבי  במכרז    ____________להלן: 

המכרז,  "הנערב"( בכפר    :  שם  ות  לקשישים/  מופ"ת  למועדון  וארוזות  מוכנות  מזון  מנות  ואספקת  יצור 
 מסעדה.  

וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה    כוםס זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות 
ודש שלאחריו )או  לח  15  -בתפרסם  הש      5/2022חודש   בגין    דדיהא המהמרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו,  

 בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

שי  רהפ  ות המדד היסודי, יהיומעל   ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  יפרשה
חולק במדד היסודי. מ  שווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,ום ההסכ  -ההצמדה  

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה. 

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצוינת   משלושה ימיםיאוחר  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא   
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי 
 להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 30/09/2022  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 

 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  2022שנת  מרס לחודש 

ישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך  רל דכ
 נו. פינהנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של ס

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, ודרישה  
 זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 בכבוד רב, 

 _____________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב       

 לבנק בלבדטופס זה דוגמא 

 לתשומת לב

הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה למכרז. 
 .ראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסליהצעה שתצורף לה ערבות פסולה ת
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    2ה'מסמך                                               

  

 בטחת ביצוע החוזה הערבות בנקאית ל
  

 תאריך  __/__/___                                                                              

 לכבוד

 מועצה מקומית מסעדה 

  
 א.ג.נ,.  

  
                      

 הנדון:  ערבות בנקאית מס' _______________  

  
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום    ("המבקש להלן"  )על פי בקשת ____________  

שתדרשו להבטחת  (  "סכום הערבותלהלן: "( )שקלים חדשים  עשרת אלפיםבמילים:  )  ש"ח      10,000כולל של  
ליצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון    7/2022מילוי התחייבויות המבקש בקשר עם חוזה מס'  

   .לקשישים / ות בכפר מסעדהמופ"ת  

  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  

 "(.להלן: "המדד  )  מה כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקו

   לחודש שאחריו.  15  –בגין חודש _________ שהפרסם ב המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו .  

  
לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  

חייבים לדרוש   ובלי שתהיו  דרישתכם  חובה להוכיח את  את התשלום  הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 
 תחילה מאת המבקש .  

  
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת_______   

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .  

  ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
  
  

                                                                                 
 בכבוד רב ,        

  

 בנק    

 סניף                
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   ' 1ומסמך                  

  
 1976 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו                         

  
  

 מסעדהלכבוד: המועצה המקומית  

 
  

   1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו                                         

  
________,  __  - אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מ

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

תצהיר  .1 עושה  התשל"ו    יהנני  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם    1976  –זה 
  9/2021, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")

בהתאם    כפר מסעדהליצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת ב
למכרז האמור. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק  

   עסקאות גופים ציבוריים.

  

סקאות גופים  עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק ע .2
  1987  –ציבוריים, לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

איסור העסקה שלא כדין    ו/או לפי חוק עובדים זרים    (" חוק שכר מינימוםלהלן:"  )
    (."חוק עובדים זרים)להלן:"  1991 –התשנ"א   , והבטחת תנאים הוגנים

  
זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר  לחילופין, אם אני הח"מ ובעל  .3

זרים   עובדים  חוק  ו/או  אחת    - מינימום  שנה  חלפה  במכרז  ההצעה  הגשת  במועד 
   לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .

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

 

     _____________              ____________________           

 חתימת המציע                                              תאריך               

  
   אישור

  
עו"ד__ הח"מ  ____________________  ______ אני  ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   ______

  ____________ מר/גב'   ____________________ ברחוב_____  במשרדי  בפני  הופיע/ה 
מס'________אשר   ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה  הינו  )_  ____זיהה/זיהתה  והמציע  במידה 

והמוסמך/כת   במציע  בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות  או  תאגיד 
ומטעמה בשמה  זה  תצהיר  וכי  (לעשות  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר   ,

ל אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  נכונות  יהיה/תהיה  את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  א 
 תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.  

  

  ___________________                  

ד וחותמת עו"חתימה        
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 ' 2מסמך ו
 

 , לכבוד
 מסעדה מועצה מקומית 

                  
אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי  

גופים ציבוריים,   חוק עסקאות
   1976  -התשל"ו

 

      כמשמעותו  אני הח"מ  _____________________________ "פקיד מורשה"       .1
 , מדווח  */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו     
   בזאת כי למיטב ידיעתי:     

 

_______   ___________                __________________________ 

   מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם             

פי פקודת  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על  .א
 .  1975- מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

על   .ב מע"מ  ולמנהל  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד  לדווח  שמוטל  נוהג  עסקאות 
   עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב   .2
ביחס   עמדה  קובע  הוא  ואין  המשפט,  בית  בפני  או  ערר  ועדת  בפני  כלשהי  בצורה 

   לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 וקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום.**____________________________ ת .3

 

 ____________  ___________________  _________________  _________________ 

 שם                                       תואר                                   מס' רישיון                            חתימה           

  
 תאריך:____________________   

  
 * מחק את המיותר. 

  . ** רשום את המועד
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                                                                                                                                    מסמך ז'

 נספח ביטוח  

על פי כל דין, על ה  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1 לערוך    ספקעל פי הסכם זה או 
, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים  ספקולקיים, על חשבון ה

, והמהווה חלק בלתי נפרד  '1ז  כנספחבאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
   . , אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל(  "אישור עריכת הביטוח"ממנו )להלן:  

 

ימים    7להמציא לידי הרשות, תוך    ספק ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, על ה .2
ה כי  לפני    ספקמתאריך הודעת הרשות  ובכל מקרה  ליתן לה את השירות,  נבחר 

נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום   שירותתחילת ביצוע ה
על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו  

להמציא לידי הרשות אישור עריכת ביטוח    ספקכן, מיד בתום תקופת הביטוח, על ה
ה ביטוחי  תוקף  חידוש  בגין  תקופת    ספק מעודכן  ומידי  נוספת,  ביטוח  לתקופת 

  יטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף..ב
עומד להיות מבוטל    ספקיודיע לרשות כי מי מביטוחי ה   ספקבכל פעם שמבטח ה

  ספק או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה 
ביטוח חדש, לפני מועד   לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

   ביטוח כאמור.הביטול או השינוי לרעה ב 
 

ה .3 ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  באישור    ספקמובהר  כמפורט 
על ה מזערית המוטלת  דרישה  בבחינת  הינם  כדי  ספקעריכת הביטוח  בה  , שאין 

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר    ספקלגרוע מכל התחייבות של ה
לא תהיה כל טענה    ספקו על פי דין, ולממלוא החבות על פי הסכם זה ו/א  ספקאת ה

   כלפי הרשות או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 

לרשות תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על   .4
ה ה  ספקידי  ועל  לעיל,  הרחבה    ספקכאמור  או  התאמה  תיקון,  שינוי,  כל  לבצע 

על פי    ספקת הביטוחים נושא האישור להתחייבויות ה שיידרשו על מנת להתאים א 
 הסכם זה.  

 

מוצהר ומוסכם כי זכויות הרשות לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט   .5
כל חובה או כל אחריות   על מי מטעם הרשות  לעיל אינן מטילות על הרשות או 

ותוקפם,   נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם,  או  שהיא לגבי הביטוחים 
על פי הסכם    ספקלגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה

זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,  
   בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

 

או נזק    פוטר את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן  ספקה .6
לחצרי הרשות    ספקאו מי מטעם ה  ספק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי ה

, ולא תהיה  שירותלצורך ביצוע ה  הספקו/או לבתי הקשישים ו/או או המשמש את  
כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.    ספקל

   דון. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בז
 

ה .7 על  המשמשים    ספקבנוסף,  הרכב  כלי  כל  בגין  הבאים  הביטוחים  את  לערוך 
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש  -: ביטוח חובה כנדרש עלשירותלביצוע ה

בכלי רכב; ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
  ספק על אף האמור לעיל, ל  ₪ בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי הרכב;  400,000

עיף זה, במלואם  הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג') המפורטים בס

   יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.   6או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
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ייכלל סעיף בדבר ויתור    ספק בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ה .8
המבטחים על זכות התחלוף כלפי הרשות וכלפי הבאים מטעם הרשות; הוויתור  

 ובת אדם שגרם לנזק בזדון .  על זכות התחלוף כאמור לא יחול לט

 

בו   .9 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה 
, על  ספקנשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ה  שירות ה
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף   ספקה

נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח    קספההתקשרות. לחלופין, ל
 כמפורט באישור עריכת הביטוח .   ומסגרת הביטוחים הנערכים על יד ב

 

מוטלת האחריות כלפי הרשות ביחס    ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על ה .10
תחול האחריות לשפות את הרשות בגין כל אובדן או    ספק, ועל הובמלוא  שירות  ל

להתבצע    יםאו היו אמור  ושבוצע   שירותים עקב    מישרין או בעקיפין ,נזק שייגרם, ב
במי   מכוסה  כאמור  נזק  או  אובדן  אם  בין  ייגרם,  אם  המשנה,  קבלני  ידי  על 

   מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 
לכל   .11 הבסיס  הינם  הביטוח  עריכת  אישור  ונוסח  במכרז  הנדרשים  הביטוח  תנאי 

הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר  נושא הביטוח. יחד עם זאת,  
כלשהו,   שינוי  מאשרת  לא  שהרשות  ככל  כי  יובהר  אלו.  בתנאים  שינויים 

   מחויב לתנאי הביטוח כפי שנקבעו בתנאי המכרז. ספקהזוכה/ה
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   '1מסמך ז

 אישור עריכת הביטוח 

   תאריך:___/___/____  

 לכבוד 
 מסעדה המועצה המקומית 

 ( ""הרשות  )להלן:
 

 א.ג.נ,.  
 

   "קבלן ("ה _____ ) __________________הנדון: 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר 

וכן העבודות    וארוזות למועדון מופ"ת לקשישים / ות בכפר מסעדה אספקת מנות מזון מוכנות  עם  
)להלן:"   היתר,("העבודותהנלוות  בין  )להלן:"    ,  הקבלן  לבין  ביניכם  שנערך  הסכם  עם  בקשר 

 פורט להלן:  כמ ("ההסכם
 
  עד ליום __________  ____________לתקופה מיום________   מס'ה פוליס .א

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי   ביטוח חבות מעבידים
, בגין 1980 -ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם    (  פקודת הנזיקין )נוסח חדש 

ביצוע  ועקב  כדי  תוך  מחלה  או  מתאונה  כתוצאה  לעובד  נפשי  נזק  ו/או  גוף  נזק  ו/או  מוות 
 12,000,000  -לעובד ו(  ₪ )שישה מיליון שקלים חדשים  6,000,000העבודות בגבול אחריות של  

. הביטוח מורחב לשפות את הרשות היה פת הביטוחתקול(  מיליון שקלים חדשים  שנים עשר₪ )
וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על הרשות מוטלות חובות מעביד 

  כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. 

 ליום ___________  ____________עד מיוםה _לתקופ________  מס'  פוליסה .ב

שלישי צד  כלפי  אחריות  את    ביטוח  נזק  המבטח  ו/או  אובדן  בגין  דין,  פי  על  הקבלן  חבות 
 2,000,000שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת ביצוע העבודות בגבול אחריות של  

  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח . ( ₪ )שני מיליון שקלים חדשים

במשקה, בדבר חבות  ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או  
בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, רכוש שהמבוטח פועל בו ותביעות תחלוף מצד המוסד 

הביטוח מורחב לשפות את הרשות בגין אחריות שתוטל על הרשות למעשי ו/או   לביטוח לאומי.
 מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 

   כללי

הביטוחים כוללים וויתור על תחלוף כלפי הרשות ו/או עובדיה ומנהליה, אולם הוויתור לא  .1
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון . 

הנקובות   .2 העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  הבלעדית  האחריות  הקבלן  על 
   בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

וקודמים .3 לעיל הינם ראשוניים  ואנו    הביטוחים המפורטים  ידי הרשות,  על  לביטוח הנערך 
  מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות.

תקופת  .4 במשך  יצומצמו  ולא  יבוטלו  לא  לעיל  המפורטים  הביטוחים  כי  מתחייבים  הננו 
   יום לרשות, בכתב, בדואר רשום. 30אלא בהודעה מראש של  הביטוח המצוינת בהם,

 

מפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  הביטוחים ה
 זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.  

 
 

 
 )תפקיד                     ()שם החותם                           )חותמת                                )חתימת  
 (החותם                                                                         (המבטח                                  (המבטח
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   ח'מסמך 
 
 

 אישור הלקוח להוכחת ניסיון המציע 
  
  

   ___________ - ____________  משמש כאני הח"מ ______________ נושא ת.ז מס  
 

 _______________________ בארגון
 

לארגון   סיפק   __________________________________ כי המציע  בזה  הנני מאשר 
 ו/או בחלק מהן מנות מזון מוכנות וארוזות.   2022עד   2019במהלך השנים 

 
 

 _______________ מנות.    -בסה"כ סיפק המציע הנ"ל לארגון במהלך התקופה האמורה כ  

  

  
  

  

                         _____________              ____________________ 
 וחותמת חתימה                                     תאריך            

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ניתן לצרף אישור זה ממספר  לקוחות.
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   'טמסמך 

  
 ים מסמכים הנדרשים מהמציע

  
 כל מסמך שצורף על   Xלהלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן  -לנוחות המציעים 

  יצרף:  תאגידמציע שהינו   □

למקור   ▪ מאושר  )מקור/העתק  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  תעודת 
   מאומת ע"י עו"ד/רו"ח). 

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור   ▪
   מאומת ע"י עו"ד/רו"ח). 

  יצרף:  עמותהמציע שהינו  .□

  העתק תעודת רישום העמותה. ▪

   אישור ניהול תקין מרשם העמותות. ▪

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מ )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י    □

   .(עו"ד/רו"ח

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת   □

   .(ע"י עו"ד/רו"ח

באחד   1968-העתק תעודת רשיון עסק בתוקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח   □

  הפריטים הנקובים בתנאי הסף.

, בנוסח 1976  –האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   □

   '. 2' + ו1והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז כמסמכים  

אישור לקוחותיו של המציע להוכחת ניסיונו בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך   □

 . 'ח

  ערבות בנקאית מקורית בהתאם לאמור במסמכי המכרז  .  □

   ה בדבר רכישת מסמכי המכרז.קבל  □

   חוזה התקשרות חתום ע"י המציע.  □
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  ככל שהופצו . –כל מסמכי ההבהרות / סיכום שאלות ותשובות חתומים ע"י המציע   □

וחותמת המציע בתחתית    אשי תיבות בר –כל מסמכי המכרז חתומים כנדרש ובנוסף    □

   כל עמוד.

מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין    □

   המסמכים הבאים:

  העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד מאת רשם החברות . ▪

   שמות מנהלי התאגיד. ▪

   שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. ▪

   כתובת משרדו הרשום של התאגיד. ▪

 פלט רשם החברות ▪

שותפות/עמותה, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו  אם המציע הינו   □

לצרף את העתק תעודת רישום השותפות ואישור עו"ד/ רו"ח השותפות כי  
ההשתתפות במכרז וביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למטרות השותפות  

   ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות .

  

או ( למסמך ב' 3שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס'ככל  – לתשומת לב המציעים

האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה  –'( למסמך ב  7רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'

 .   ומחובת המציעים לפנות לרשות במקרה של סתירה כאמור 

  
  
  
  
  
  


