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לאספקת ארוחות  ( מתכבדת בזאת לפנות באופן פומבי ולבקש הצעותאו המזמינה"/ייההעיר")להלן גם:  עיריית יבנה
, בהתאם לתנאים, ו/או למועדוניות )קשישים( ברחבי העיר יבנה  ()ילדים חינוךאו /ו צהריים מוכנות למסגרות רווחה

"השירותים ו/או לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה, על נספחיו )להלן גם: 
 (. העבודות"

 
חלה חובה על המעיין להתעדכן . https://www.yavne.muni.il  העירניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של 

 העירייה תהא אחראית לעדכן בהבהרות/ שינויים את רוכשי המכרז בלבד. בשינויים/ הבהרות שיצאו למכרז זה. 
 
  

מעל בנק  50דואני רח' , הממוקמת בבקופת העירייה 19.12.19 את חוברת המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום
בין השעות  ,08-9433325בטלפון: , קופת העירייה המכרז יש לפנות אל. לשם רכישת מסמכי יבנההפועלים בעיר 

אשר   ,₪( ש"ח חמש מאות)במילים: ₪  500של בסך במזומן . חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום 15:30עד  08:30
 ומהווה תנאי להגשת הצעה.  חובהלא יוחזרו בכל מקרה. מובהר בזאת, כי רכישת מסמכי המכרז הינה 

 
או בפקס:  tova@yavne.muni.il  , בדוא"ל שכתובתללשכה המשפטיתרה ולפרטים, ניתן לפנות בכתב הבהלשאלות 

 . באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם  הגיעו ליעדן במועד12:00בשעה  29.12.19ליום וזאת עד , 08-9433337
 לא תתקבל טענה בעניין אלא למי שווידא טלפונית קבלת שאלות ההבהרה מטעמו.  .08-9433444/335בטלפון 
 לא כי יובהר, .היה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כללתייה העיר – האמור המועד לאחר שיתקבלו שאלות

 תחייבנה )וודאו קבלתן טלפונית(  פקס/שיתקבלו בדוא"ל תשובות רק לכך, פה לשאלות, ובהתאם-בעל מענה יהיה
 ה.עירייאת ה

 
ידי המציע, יש למסור במסירה -את ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז, בצירוף כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על

 יבנה 50תיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה אצל הגב' יעל יצחק פור ברח' דואני ידנית )לא לשלוח בדואר( ב
. 12:00בשעה    8.1.20עד ליום  32/19"מכרז מס' , במעטפה סגורה נושאת ציון )משרדי העירייה מעל בנק הפועלים(

 לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים. -הצעות שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים 
 

הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל על 
 באם יזכה במכרז, את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.עצמו, 
 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יה העיראין 
המכרז ו/או לבצע את כל או רק חלק מתכולת עבודות המכרז ו/או לפצל את העבודה בין מספר מציעים ו/או להוסיף 

פי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר -, והכל עלעבודות
 ונקבה כאחד.

 
 בכבוד רב,

 
 ,צבי גוב  ארי

 עירראש ה

 

 

 מסמכי המכרז כוללים:
 

 הזמנה להציע הצעות. מסמך א': .1

 

https://www.yavne.muni.il/
mailto:tova@yavne.muni.il
mailto:tova@yavne.muni.il
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כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים. המסמכים הינם רכוש 

 וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז. יה העיר

 

  

 הוראות ותנאי המכרז. מסמך ב': .2

 נספח א': פרטים כלליים של המציע.

 נספח ב': פירוט ניסיון וממליצים.

 נספח ג': נוסח ערבות בנקאית.

 נספח ד': תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.

 נספח ה': הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.

 נספח ו': הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.

 מסוימים. מין במוסדות ניעבריי של העסקה נספח ז': תצהיר לעניין מניעת

 נספח ח': נוסח המלצה סטנדרטי;

 נספח ט': תצהיר בדבר העדר תיאום;

 

 ;והצעתו המציע הרתהצ מסמך ג': .3

 

 ;חוזה מסמך ד': .4

 ;נספח טכני לביצוע העבודות  ' :אנספח 

 ; אישור קיום ביטוחים  נספח ב': 

 ;נוסח ערבות ביצוע':  גנספח 

 ;': תצהיר הזמנות עבודהדנספח 

 ': הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.הנספח 
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 פרטים כללים של המציע

 

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל 
 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 

 ח.פ/ת.ז. __________________: ______________________________________ המציעשם 

 

 ________________________________________  :המציעכתובת 

 

 המכרז: _____/___/___ שעה: ________________ תאריך רכישת

 

 
 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
 
 

 שם:  _________________
 

 תפקיד: _______________
 

 ____-טלפון:  __________
 

 ____-טלפון נייד: ___________
 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________
 

 ____-פקס: ___________מספר 
 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________ 
 

 ____-מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________
 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________
 
      
 חתימה: __________         
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 מסמך ב'
 הוראות ותנאי המכרז 

 
 המכרזמהות 

אספקת ל ( מתכבדת בזאת לפנות באופן פומבי ולבקש הצעותאו המזמינה"/ייה והעיר")להלן גם:  יבנה עיריית .1
בתחום )ילדים( ו/או מועדוניות )קשישים( ברחבי העיר   חינוךאו /ו ארוחות צהריים מוכנות למסגרות רווחה

, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה, על נספחיו עירייהה
 (. "השירותים ו/או העבודות")להלן גם: 

 

למכרז זה שני פרקים כאשר המציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או לשני או לשניהם יחדיו. ההחלטה על  .2
 זוכה תעשה בהתייחס לכל פרק בנפרד. 

   

 ארוחות חמותאספקת  אחדפרק 

 למועדוניות קשישים

 – ביום מספר מוערך של מנות

  . 70 -כ

מועדוניות  אספקה בשתי 

 ברחבי העיר. 

 פרק שני 
 ארוחות חמותאספקת 

חינוך )ילדים( למועדוניות 

ורווחה לרבות לילדי חינוך 

 מיוחד 

 -מספר מוערך של מנות ביום

  .175 -כ

שנה"ל תש"פ אספקה ב

נקודות ארבע עשרה  ב

מועדוניות,  -אספקה שונות

רחבי גני ילדים ובתי ספר ב

 עיר. ה

 

 תקופת ההתקשרות 
3.  

ידי מורשי החתימה של -על חוזההחל ממועד חתימת ה ,חודשים 12למשך תקופת ההתקשרות הינה  .א
 (. "חוזה"תקופת ה -)להלןיה העיר

 
 12תקופות נוספות, בנות  2 -, בההתקשרותה, ולה בלבד, שמורה האפשרות להאריך את תקופת עירייל .ב

חודשים( )להלן 36 –כולם או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי )סך תקופת ההתקשרות המרבית  חודשים,
ו/או  חוזהימים לפני תום תקופת ה 60 ספק(, ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב ל"תקופות ההארכה" -

 פי העניין. -על כולה או חלקה, תום תקופת ההארכה,
 

ו/או את תקופות ההארכה, יחולו יתר תנאי מסמכי המכרז על תקופת  חוזהאת תקופת היה העירהאריכה  .ג
 הארכה בשינויים המחויבים.

 
 תנאי סף 

 תנאי הסף כדלהלן:כל רשאים להשתתף במכרז מציעים, יחיד או תאגיד, העומדים ב .4
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שנים לפחות, באספקת ארוחות מוכנות, עבור רשויות מקומיות  2בעל ותק וניסיון מוכח של המציע  .א

בישראל או מוסדות ציבור או גופים פרטיים, לפי הזמנות מרוכזות, לרבות ייצורן והובלתן של 
  הארוחות. הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו.

 
 המלצות 3סמך ב'( ויצרף מ -להוכחת ניסיון כאמור, המציע ימלא טופס פירוט ניסיון והמלצות )נספח ב'   

 נספח ח' למסמך ב'. -המכרז , בנוסח המצורף למסמכי לפחותבכתב 
 
למוסדות  /בעל יכולת מוכחת באספקת ארוחות מוכנות נשוא המכרז לרשויות מקומיות בישראלהמציע  .ב

 ופים פרטיים, לפי הזמנות מרוכזות של לפחות : לג /ציבור
 

ארוחות מלאות לחודש )לפי הזמנות  3,000 לפחות לקשישים()אספקת ארוחות  מציע לפרק אחד
 (.החודשים האחרונים שלפני מועד הגשת הצעתו במכרז 24מרוכזות, וזאת בלפחות 

 
 מציע לפרק שתיים )אספקת ארוחות למועדוניות וחינוך מיוחד( 

האחרונים החודשים  24ארוחות מלאות לחודש )לפי הזמנות מרוכזות, וזאת בלפחות  20,000 לפחות
 (.שלפני מועד הגשת הצעתו במכרז

 
מחזיק בתעודת כשרות תקפה שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל או רבנות מקומית המציע  .ג

. על הזוכה במכרז יהא להחזיק בתעודת כשרות בתוקף לאורך כל יש לצרף תעודה כאמור – רלוונטית
  תקופת ההתקשרות.

 
ן שניתן ממשרד הבריאות או ממשרד ממשלתי אחר לפי חוק חזיק ברישיון תקף לייצור מזוהמציע מ .ד

 .המאפשר הכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו 1957 –הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 

 ברשות ו/או בבעלות המציע, במועד הגשת ההצעה במכרז, ציוד לייצור, הכנה ואספקת מזון, הכולל: .ה

 מנות חמות ביום, לפחות. 250 -מפעל ו/או מטבח בעל כושר ייצור מזון בכמות של למעלה מ .1

 רכב מסחרי במצב כללי ומכני מעולה, המתאים להובלת מזון.  .2

סטים של כלים שומרי   10בלכל הפחות  ,יכולת לוגיסטית להכנה וחלוקת אוכל מבושל חם כולל .3
 חום.

 . לעיל 2 רט בסעיףכמפו רישיון הרכביש לצרף להצעה העתק  .4

מזון שבחזקתו כולל המבנה, סוגו, שטחו ופירוט כל המתקנים  אמצעי ייצורפרוט בכתב של  .5
במסגרת הפירוט כאמור יש לכלול את גם כתובת . לקרור, בישול, אפיה, איכסון וכד'והכלים 

 המטבח/המפעל.

, לפי הדרישות מציע לספקתפריטים אותם הוא  2 -על המציע למלא ולהגיש, יחד עם הצעתו, לפחות  .ו
 .בנספחי א' למפרט )בהתאם לפרק בגינו הוא מגיש הצעה למכרזהמפורטות 

 
 התפריטים יצורפו כחלק מחייב מההסכם אשר ייחתם עם המציע.

 
 - ISO 9001המציע בעל תו תקן -  )אספקת ארוחות למועדוניות וחינוך מיוחד(  -למציע לפרק שתיים .ז

 ר מטעם מכון התקנים הישראלי.על המציע לצרף להצעתו אישו
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 HACCP  המציע בעל תקן -   )אספקת ארוחות למועדוניות וחינוך מיוחד( -למציע לפרק שתיים .ח
 .יש לצרף אישור כאמור – שניתן על ידי גוף מקצועי מאושרלבקרת בטיחות המזון 

 
או עוסק מורשה.  שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין -יישות משפטית אחת רשומה כדיןהינו המציע  .ט

 .הרשומה המציע יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה או מסמכי התאגדות התאגיד או השותפות

    .תוקף -על המציע לצרף צילום רישיון עסק, על שמו, בר המציע בעל רישיון עסק כחוק.  .י

ניהול  המציע בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת .יא
 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

ותשלומים כדין עבור עובדיו  ניכוייםאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו"ח כי המציע מפריש  .יב
 להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לחוק.

 
 המכרז ערבות

5.  
ערבות בנקאית ה, על המציע לצרף להצעתו עירייעם ה חוזהלהבטחת קיום ההצעה וחתימה על  .א

למסמכי המכרז. הערבות  בנספח ג' למסמך ב', בנוסח המפורט עירייהאוטונומית, בלתי מותנית לטובת ה
 תארבע)במילים: ₪  4,000תהיה של בנק ישראלי, חתומה ע"י מורשי החתימה כדין של הבנק, על סך של 

 ₪(. אלפים
 

 עד ליוםדהיינו יום לאחר המועד האחרון והסופי להגשת ההצעות במכרז,  90הערבות תעמוד בתוקף  .ב
להאריך את תוקף הערבות לתקופה או , בהודעה בכתב, תהא רשאית לדרוש מן המציעיםיה העירו 7.4.20

הזוכה. מציע שלא יאריך את -התקשרות עם המציע חוזהלתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת 
, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה עירייההערבות בהתאם לדרישת ה

  בגין ובקשר לכך.יה העיראו תביעה כלפי 
 

ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם  .ג
פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, -ש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו עלמרא

-עלעירייה , וזאת בלי לגרוע מכל  סעד או זכות הנתונים לעירייהפי שיקול דעתה הבלעדי של ה-הכול על
 .1970 -פי דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

  
 המשפטיים בעניינו.  ההליכים לסיום עד ערבותו הזכייה, תעוכב תוצאות על יערער אשר מציע .ד

 
, עירייהה אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת בנקאית ביצועערבות  יעמיד כזוכה, תוכרז שהצעתו מציע .ה

 למדד צמודה כשהיא₪(,  אלפים תשמונ)במילים: ₪  8,000של  סך על להבטחת מילוי התחייבויותיו,
"( ערבות הביצועלהלן: ") 'בנספח מסמך ד', ב חוזהל המצורף בנוסח כדין, חתומה הצרכן, של המחירים

 מפעם ידי הזוכה-על . ערבות הביצוע תוארך לאחר תום תקופת ההסכם יום 90לפחות  עד ובתוקף
, והעמדת חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות 3עד לפעם, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע תהא בתוקף 

 .ספקתהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים ו/או שיגיעו לעירייה והערבות ביצוע בהתאם לתנאי 
 

 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
6.  

 על המציע לצרף למסמכי המכרז, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים הבאים: 
 
 החתימה של המציע.הצעת המציע כשהיא חתומה על ידי מורשי  .א
אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את המסמכים  .ב

 הבאים:
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 צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.( 1)
אישור עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל ( 2)

יש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים החלטה כדין להג
לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן 

 מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
 שמות מנהלי התאגיד ושמות בעלי המניות. (  3)
אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם  –חתימה  אישור מורשי( 4)

 מחייבת את התאגיד.
 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.(  5)

אם המציע הינו שותפות )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את המסמכים  .ג
השותפויות, חוזה השותפות, אישור הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם 

עו"ד/רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין 
 הגשת ההצעה וההשתתפות במכרז.

 אם המציע הוא עוסק מורשה עליו לצרף תעודת עוסק מורשה מרשות המס הרלוונטית.  .ד
 /והיקף עבודתו ברשויות מקומיות בישראל האחרונות( שנתיים)ב אסמכתאות בדבר ניסיון המציע .ה

בנוסח  המלצות) אספקת ארוחות חמות  -מוסדות ציבור/ מגזר פרטי בביצוע העבודות נשוא מכרז זה
  .('חנספח מסמך ב', בסטנדרטי 

 אישורי ניהול פנקסי חשבונות ומיסוי כדין.  .ו
 כנדרש שלא תצורף לה ערבות בנקאיתהצעה ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, כמפורט להלן.  .ז

 לא תידון כלל.
כאשר הם חתומים על ידי המציע יה העירשאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המציעים במכרז ותשובת  .ח

 .בכל עמוד ועמוד
אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות להשפיע על עמידתם  .ט

או מסמך העדר רישום פלילי  מכרז זה, כגון: עברות מרמה, זיוף, גניבה וכו'בתנאי ההתקשרות נשוא 
 .או מסמך העדר ר.פ. של משטרת ישראל ממשטרת ישראל

)העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, העדר קירבה  תצהירים חתומים ומאומתים ע"י עו"ד .י
 (., אי תיאוםייני מיןלעובד או נבחר ציבור, העדר הרשעות פליליות, מניעת העסקת עבר

 שם המציע. -קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על .יא
  לעיל.  5בס' לרבות  וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז כל מסמך .יב

 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף, כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר  .7

אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית תהא רשאית לא לקבל יה העירמגישה את ההצעה. 
 אחרת.

  הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת  
 מכרזים.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל יה העירמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים,  אחד מהמציעים

 בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.
 
 ותנאי העבודה ם, סביבתעירשטחי ההכרת 

 
הצעתו, להכיר היטב את דרכי לפני הגשת והמוסדות השונים לחלוקה בעיר,  העירשטחי על המציע לסייר ב .8

ים יוכן את תנאי העבודה. כן על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בורם , את סביבתהם, את תנאיאליהם שהיהג
הינם עד קשישים( ) תשומת לב המציע כי שעות החלוקה למוסדות בפרק אחדאת כל מסמכי המכרז/החוזה.  

  .12:30הינה עד לשעה )ילדים( ים ואילו שעות החלוקה למוסדות בפרק שתי 14:00לשעה 
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 הצהרות המציע

 
9.  

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה ידועים  .א
ציוד ברמה גבוהה, ומלוא היכולות המקצועיות וכי הוא  ,ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים

 מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז. 
 

לא תתקבל  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .ב
 לאחר הגשת הצעת המציע.

 
 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 
10.  

 למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.אסור למציע  .א
 

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי יה העיר .ב
 פי שיקול דעתה המלא.-המכרז, ולפסול את הצעת המציע על הסף, על

 
 הבהרת מסמכי המכרז/החוזה

 
11.  

 )באמצעות מייל: ללשכה המשפטית יודיע המציע במכתב במסירה אישית  29.12.19עד ליום  .א
tova@yavne.muni.il   :לא תתקבל טענה בדבר פניה ללא ווידוא 08-9433335יש לוודא קבלה בטל ,

ו/או חוסר בהירות  על כל סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות טלפוני של קבלתה כדרישות המכרז( 
שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו 

 הכלול במסמכי המכרז ו/או הנוגע לעבודות נשוא המכרז.
 

, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט תשובות בכתביה העירמסר המציע הודעה בכתב כאמור לעיל, תמסור  .ב
 באשר לשאלות עליהן היא עונה. והבלעדי של העירייה 

 
 המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות, כאמור, להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. .ג

 
המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו, אלא אם התשובות נתנו לו בכתב,  ד.

 כאמור בסעיף זה והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
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 עירייהרכוש ה -המכרז/החוזה מסמכי 
 

קנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת עירייה והמסמכי המכרז/החוזה הינם רכושה של  .12
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק ולא עירייההגשת הצעות ל

וזאת  -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות  עירייהישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל
 ובין אם לאו.מכרז בין אם הגיש הצעה ל

 
 הוראות שונות

 
13.  

הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להוציא לפועל רק חלק מהעבודות או לחלקם בין מציעים עירייה ל .א
החליטה לבצע רק ייה העירשונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלו העבודות בין מספר מציעים או ש

חלק מהעבודות, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק 
שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודות פוצלו בין 

 מספר מציעים או שהוטל עליו לספק רק חלק מהעבודות. 
 

התחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודות או ביכולתו לעמוד עירייה להבעת הדיון בהצעות, זכאית  .ב
ו/או בעבור אחרים וכן  העירבתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מביצוע עבודות בעבר על ידי המציע עבור 

 להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים דומים.
 

רטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח מחירים תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פיה העיר .ג
הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו. 

והניתוחים כאמור  , הנתוניםו/או למומחים מטעמה את כל ההסבריםלעירייה המציע יהיה חייב למסור 
 להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה. יההעירלעיל, ובמקרה של סירוב, רשאית 

 
רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז ייה העיר .ד

 ו/או לדרישות הטכניות של המכרז.  למכרזייה העירותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של 
 

שביעות רצון של  בשל חוסררשאית לדחות הצעה של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודה עבורה ייה העיר .ה
או רשות מקומית אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של המציע ו/או מי מטעמו אינם מספקים ייה העיר

 לפי שיקול דעתה.
 

 ביטוחי המציע

13.  

ידי הזוכה במכרז )להלן: "דרישות  לקיום ביטוחים עלייה העירתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  א.
 הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים"(.

המצורף למסמכי  חוזההמציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים ב ב.
 "(.ספקהמכרז )להלן: "אישור ביטוחי ה

, ספקשור ביטוחי המגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות באי ג.
ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן, והוא מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך 

 עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר  ד.
העבודות וכתנאי  וכתנאי לחתימת ההסכם לביצועעה על זכייתו במכרז לאחר ההודשבעה ימים מ

לתחילתן, את אישור עריכת הביטוחים חתום על ידי המבטח כדין )נוסח מקורי( , ולדרישת המזמין 
 בכתב גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. 
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גרת פניה להבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במס ה.
 המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.

חתום כדין על  כאמור בס"ק ד' לעיל,  ספקאי המצאת אישור ביטוחי ה, למען הסר ספק מובהר בזה, כי ו.
לבטל את  ,בין היתר ,המזמין יהיה רשאיו, מהווה הפרת תנאי המכרז ידי מבטחי המציע )נוסח מקורי(

 .בהתאם לתנאי המכרז של אי הצגת האישור החתוםהזכיה ולחלט את ערבות המכרז וב

 
 הצעת המחיר 

14.  

. יובהר כי כל נקיבה במחיר לפני מע"מ למסמכי המכרז על ידי 'גמסמך בהצעתו המציע מתבקש ליתן  .א
  הצעתו במכרז. יש לציין בפורש לאיזה פרק/ים הגיש המציע אחרת תידחה על הסף.  .הצעה

את כל העבודות,  תכלולו, תוסופי הקבוע ינהה ינקוב המשתתף בהצעתוהצעת המחיר בה מובהר בזאת, כי  .ב
 הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח אדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  

ביצוע התחייבויותיו במלואן, וכנגד יה העיר( יספק השירותים עבור "הזוכה"המציע שיזכה במכרז )להלן:   .ג
 על פי מכרז זה ונספחיו, יהא זכאי לתמורה הנקובה בהצעתו אשר צורפה למסמכי המכרז.

תזמין את העבודות הנדרשות בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ותקציבה. הגדלה או הקטנה של יה העיר .ד
ר שהציע במכרז, והמציע היקף העבודות, בכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה עילה לדרישה להגדלת המחי

במידה ולא ימסרו לו עבודות בכלל או מספר יה העירמוותר בזה על כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
יה העירהעבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי. הזוכה מצדו מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות 

 . במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו

 רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעהייה העיר .ה
מונע הערכת ההצעה ייה העירותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 כדבעי.

 בחירת ההצעה הזוכה

15.  

חיר, מ 50%בהתאם למשקולות הבאים: )לכל פרק בנפרד( ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה  .א
הסופי המשוקלל של מרכיב  המצרפיההצעה הזוכה תהיה זו אשר קיבלה את הניקוד איכות.  מדדי 50%

 התמורה ומדדי האיכות הגבוה ביותר.

לערוך ביניהן התמחרות ייה העירתהיה רשאית  משוקלל זהה, סופיבמקרה של הצעות שקבלו ניקוד 
 ההצעה הזוכה. ם להגיש הצעה משופרת וביניהן תיקבענוספת בה ידרשו המציעי

 
 

 :התמורה מרכיב .ב

הנקודות,  50. ההצעה הכספית הטובה ביותר תקבל את מלוא נקודות 50למרכיב ההצעה הכספית יינתנו 
 כמפורט להלן: ההצעות האחרות ידורגו ביחס אליה

 

  50ההצעה הזולה ביותר * 

 ציון המחיר =  
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 ההצעה הנבחנת

 

 :איכות מדדי מרכיב .ג

 
 :בהתאם למפורט להלן נקודות 50למרכיב מדדי איכות יינתנו 

 

1 
 

ולפי  תפריט מגוון ובריא על פי אמת המידה שנקבעה במסמכי מכרז
 חוו"ד המחלקה המקצועית בסיס על המכרזים עדתשיקול דעת ו

ן זה תערך בדיקה של הצוות המקצועי באתרים בהם המציע מספק ילעני

ו/או במטבחי/  אספקת ארוחות מוכנות )עד שני מוסדות(שירות של 

ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק מחוייב לאפשר  מפעל המציע

לצוות המקצועי לבקר באתר/במוסדות לצורך ביצוע טעימות ואף יסייע 

ידרש. לחלופין, ילצוות המקצועי לתאם את מועד הביקור כאמור, ככל ש

הספק לספק מנות לדוגמא לצורך  לדרישת הצוות המקצועי, יידרש

 ביצוע טעימות כאמור. 

  -בכלל זאת ייבחנו הפרטרים הבאים 

  האם המזון שהוגש טרי. -טיב המזון 
 .האם המזון הוגש בטמפרטורה הנכונה 
 .מהי מידת הגיוון של המזון המוגש 

 .)מה גודל /משקל המנה )בכפוף לתנאי ההתקשרות 
 נראות המזון. 

  מרק, תוספות. של המנה העיקרית-מידת הטעם של המזון , 
 מעובד.  /האם המזון מלוח /שומני /מטובל מדי 

  .עמידה בהוראות הדין 
 

  

20 

 המלצות 2

התרשמות ועדת המכרזים מניסיון המציע על סמך המלצות, בירורים על 
או מי מטעמה לבחינת שביעות רצון הממליצים, לפי שק"ד יה העירידי 

 ועדת המכרזים. 

20 

 10 השירותים באספקת המציע של קודם ניסיון 3
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 לשנה נק' 2.5 –( ניסיון 2שנתיים )

 . סה"כ נק' 5 -נק' עד ל 1תתווסף  –כל שנה נוספת 

 
 

 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים 

16.  

יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל  .א
, והוראות הדין  ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים –בהתייחס למכרז זה מסמך אחר 

 ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
 

עיון במסמכים  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  .ב
, בהתאם לחוק חופש המידע,  1987התשמ"ח  ,בתקנות העיריות מכרזיםבהתאם ובכפוף לקבוע 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-התשנ"ח
 

חלקים  –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  .ג
 סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .1

 משמעי.-הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחדיסמן את החלקים  .2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים  .ד
 אחרים.

בהצעותיהם של סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .ה
המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים 

 האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים  .ו
 רשות מנהלית בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות

 והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז, לכל דבר ועניין.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם  .ז
כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן 

 לם את נסיבות העניין.ההו

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת  .ח
 החומר לעיונו של המבקש.

תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח מחירי יחידות יה העיר .17
פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו. המציע יהיה הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, לאחר 

ו/או למומחים/יועצים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה של  עירייהחייב למסור ל
 להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה.ייה העירסירוב, רשאית 

 
 הזוכה במכרז
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18.  

לקחת ייה העיר"(, ותזמין את הזוכה למשרדי הזוכההזכייה במכרז )להלן: "תודיע לזוכה על ייה העיר א.
 .עירייהל החוזה כשהוא חתום על ידי העותק ש

ביטוח וערבות ה אישורעליו במכרז לרבות המצאת העתקים מעל הזוכה לפעול בהתאם להוראות החלות  ב. 
 . ימים ממועד ההודעה על הזכיה( 7)בתוך  )ביצוע( בנקאית

 
רשאית לחלט את הערבות ייה העירלא ימלא הזוכה אחר ההוראות החלות עליו, כולן או חלקן, תהא  .ג

המכרז המצורפת להצעת המציע, כאמור לעיל. סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב 
אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית 

כנגד הזוכה עקב הפרות ייה העירר לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות כאמו
 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 
למען הסר ספק מודגש בזה, כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש,  .ד

כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה 
 כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה. 

 
 הביצוע. כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה כנגד המצאת ערבות ,מובהר בזה    .ה

 
לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר     .ו

לפי שיקול דעתה ייה העירנדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית 
את ביצוע  הבלעדי לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור

, הכול העבודות למציע הבא בתור שדורג ע"י ועדת המכרזים )כשיר שני או שלישי( או לפרסם מכרז חדש
תהיה רשאית בכל מקרה של עיכוב בהמצאת המסמכים )ביטוחים וערבויות( בין  העיר. בכפוף לדין

 שביטלה החוזה ובין שלא, לחלט את הערבות שבידה כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק.
 

בדואר רשום  ליתר המשתתפים, על ייה העיררק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע     .ז
אשר הומצאו על ידם בקשר עם  ,אי זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות

 השתתפותם במכרז.
 

ובכפוף להוראות כל  היה  ותוגש הצעה כשרה אחת בלבד, תהיה רשאית הועדה בכפוף לשיקול דעתה .ה
 דין,  לבחור בהצעה זו כהצעה הזוכה. 

 
על ידי העירייה וכן בקבלת כל  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ו

האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או 
ו/או לא אספקת השירותים יה תקציב מאושר לייהיה לעירלא להשתתף במימון השירותים. במקרה בו 

את חלקם ולא ו/או הזוכה לא יספק את השירותים יתקבלו כל האישורים התקציביים כמפורט לעיל, 
 . תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך

 

ו/או לספק בעצמה  הזמנת חלק מן השירותים בלבדאו להחליט על ו/לבטל את המכרז העירייה רשאית  .ז
 את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית הזמנתם של חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר,

ו/או צרכי  או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריהו/של העיריה הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה
 .העירייה

 

 על ביטול המכרז כאמור דלעיל.העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה  .ח
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החליטה העיריה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירותים למועד  .ט
מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. העיריה 

השירותים שהזמנתן בוטלה/ נדחתה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מ
 כמפורט לעיל. 

 

כמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים אשר  .י
לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לספק את 

 ם המוגדרים בחוזה.אותם שירותים נדחים במחירי הצעתו ובתנאי
 

לא , מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו  .יא
נזק כאמור,  הםכל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו/או לזוכה  יםתהא למציע

. בתמורה שתשולם להםלפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי  םזכאי ולא יהיו/או הזוכה  יםהמציעו
בהחזר המחיר ו/או הזוכה  יםבנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות את המציע

 יה עבור רכישת מסמכי המכרז.ילעיר םששולם על יד
 

 .  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיהעירייה  .יב
 

במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום הראשון,  .יג
בין העירייה תבצע התמחרות נוספת בין המציעים שהצעותיהם נמצאו זהות. ההתמחרות תתבצע 

)ללא סימן זיהוי(. יובהר, כי  ע"י הגשת הצעה נוספת ע"י כל מציע, במעטפה סגורההמציעים הנ"ל 
תה בהצעה הנ"ל לא תפחת מההפחתה בהצעה המקורית שהגיש כל מציע. המציעים רשאים להגיש ההפח

 הצעה זהה להצעתם המקורית.
 

של המציע  ושורייובכ וסיוניהכלכלי, בנ ובחוסנו, עיריה תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתה .יד
חר שנדרש המציע להציג , ובכל פרט אשל המציע , ובמחירי הצעתוהשירותים באיכות גבוההאת  ספקל

כי העיריה תהיה רשאית לבחון  יצויןו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 
  הקודם עמו. הניסיונאת כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך 

האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה למרות  .טו
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז,   הטובה ביותר,

 ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה יצרף להצעתו אישור רו"ח  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .טז
 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה  .1

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה"  .2

( של 2)-( ו1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  –"אישור"  .3

 אף אחד מאלה: 
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הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 בים של המחזיקה בשליטה;אין הם קרו -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"מחזיקה בשליטה"  .4

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה"  .5

 סק אף אם תוארו שונה;ממלא תפקיד כאמור בע

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור  -"עסק"  .6

 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 
 סמכות שיפוט

הנובע ממנו תהא לבתי המשפט  חוזההסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומה .19
 המוסמכים במחוז מרכז. 

    
 א י ש ו ר

 

 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל. .20
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 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 
 

    
שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי 
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.
 

 
 
 
 
 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי   
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר הקבועים 
 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 נספח א'
 

 פרטים כלליים של המציע

 

 מענה המציע )ניתן לצרף נספח מענה מפורט( נושא מס"ד

  שם המציע 1

  כתובת 2

  טלפונים 3

  שמות בעלי השליטה בחברה 4

  שם איש קשר למכרז 5

  למכרזטלפון איש קשר  6

  כתובת דוא"ל איש קשר למכרז 7

  מספר פקס לתקשורת למכרז 8

  כתובת אתר האינטרנט של המציע  9

  שנת יסוד 10

  שמות מנהלים בכירים 11

  בעלי המניות 12

  חברות אחיות 13

  חברות בנות 14

  שנת יסוד החברה 15

מספר שנות עבודה במגזר  16
 המוניציפאלי/ציבורי

 

  הערות 18

סה"כ העובדים השכירים אצל  19
 המציע

 

מספר לקוחות מוסדיים המקבלים  20
 שרות באופן קבוע מהמציע
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 פירוט ניסיון המציע והמלצות  -' בנספח 
 
העבודות מושא מכרז זה, וזאת לצורך הוכחת עמידה את יש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות בהן המציע ביצע 

)מספר מינימלי של המלצות כאמור בתנאי  בנספח ח'בנוסח המופיע  המלצות אוטנטיותלפחות  יש לצרף בתנאי הסף.
הייתה אשר חתומות או מאושרות על ידי גורם בכיר ברשות המקומית המכרז לעיל , לפי פרק אליו מגישים את ההצעה( 

 לו נגיעה ישירה לקבלת השירות. 

 ודף אחד אינו מספק.ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה 

 

 

 

שם הרשות  מס"ד
מוסד  /המקומית

 ציבור/ גוף פרטי

 שירותיםמהות ה
לרבות היקף  ניתנוש

 מנות שסופקו

מתן תקופת 
)משנה עד  השירותים

 שנה(

 פרטי איש קשר + טלפון
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 'גנספח 
         

 נוסח ערבות בנקאית          

 ________________ בנק
 

 לכבוד
 עיריית יבנה 

 

חמות למסגרות רווחה וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות אספקת ארוחות  32/2019מכרז פומבי מס' הנדון: 

 עיריית יבנה ב )קשישים(

 כתב ערבות מס'__________
 
ולהבטחת התחייבויותיו של  32/2019(, בקשר עם מכרז מס' המבקש -על פי בקשת _____________ )להלן  .1

₪  4,000של , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל עירייההמבקש כלפי ה
 (.סכום הערבות -, )להלן בלבד ₪( אלפים תארבע)במילים: 

מפעם לפעם על ידי הלשכה סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם  .2
 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 .הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז לעניין ערבות זו, יהא המדד –" המדד הבסיסי" .2.1
לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות  –" המדד החדש" .2.2

 זה.
 מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך  .2.3

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, באופן מיידי עם הגעת  .3
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל ית העירייהו/או גזברהעירדרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש 

מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ו
מאת המבקש. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
 שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 .לביטול ניתנת ולא לויהת ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות .4
הארכתה, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר  על לנו תודיעו כן אם אלא 7.4.20 תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום .5

לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה 
 כמפורט לעיל.

 או מי מטעמה.ייה העירערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של  .6
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7

 
 בכבוד       רב,        
 _____________ בנק        
 _____________ סניף        
 _____________ כתובת        
 _____________ תאריך        
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 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סע'  -' דנספח 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 מצהיר כלהלן:עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 
"(, אני מכהן כ________________ בחברה, ואני החברהאני נציג ___________________ )להלן: " .1

 מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
ב)א( לחוק עסקאות 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .2

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-וגופים ציבוריים, התשל"
)להלן:  1991-משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים"
ב)א( לחוק עסקאות 2ד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ע .3

גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, 
 אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

ברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין לא יועסקו על ידי הח .4
משנה או כל גורם אחר עמו  ספקכוח אדם,  ספקבמישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות 

 אתקשר.
 חוזהידה בתנאי הידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמ .5

 ההתקשרות.  חוזהההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של 
 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל  6.1
עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק 

בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,  חוזהיישום ה
 .1994-תשנ"ה

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 6.2
כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות  ספקהוזמן על ידי תושב ישראל שאינו  6.2.1

 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 שוהה בישראל כדין. 6.2.2
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. 6.2.3
מפעמיים  בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת  6.2.4

 השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
 

         
 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 

    
שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך
 

 תאריך

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר  
 במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

 אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 
 בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 

 את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 
 כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. יעשו

 
 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

    
 תאריך חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה
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 הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 
 ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

 
  



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה
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 'הנספח 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 
 

 תאריך: _________                                           לכבוד

 עיריית יבנה

 שדרות דואני יבנה 

 א.ג.נ.,

 ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות הנדון:     

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין  ברווחיו או שאחד מהם

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב" 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל  1.2
חבר מועצה או  -רשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה 

()ב( 1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)2-ו

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
זוגו או -רין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במיש

 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של אין חבר  2.2

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

 

ל את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסו 3
 הצהרה לא נכונה.

 

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

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
א')א( לפקודת העיריות ובלבד 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3רייה ברוב של העי

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 
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    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  
  חתימה +חותמת                                                                                                         

 24 

                                     

 

 

 

 
 : ()הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציעאם המצהיר הינו תאגיד 

    
שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
במציע הינם מורשי חתימה טעמו, ורשאים לחייב אותו 
בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי 

את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים להצהיר 
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.
 

 
 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה
 

 תאריך

האמת הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את   
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 שהזהרתיו כאמור חתם  בפני על תצהיר זה.
  



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה
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 'ונספח 
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

 (ממניות המציע 50% -נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ) 
 

 :כדלקמןאנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, 

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. .1.1

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא  10במהלך  .1.2
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו 

 עבירה פלילית.חקירה בקשר עם 

 כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה - "עבירה פלילית"
ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית  בתחום עיסוקו של המציע ובעבירות פיסקאליות

שור, מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אי
 רישיון או הסכמה(.

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים  ספקהח"מ מאשר ומסכים כי ה .1.3
ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה 

 ורשויות אכיפת חוק אחרות.

ר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפש .1.4
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע 

 לכך בבקשת הועדה.

 בכתב. עירייהנודיע מיידית ל –ממניות התאגיד  50%במידה ויחול שינוי במחזיקים מ על  .1.5

 צרופות .2

 בגוף החתום על מסמך זה.לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה  .2.1

ממניות התאגיד( בגוף  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  .2.2
 החתום על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  .2.3
 לעיל. 1.2 -ו 1.1

 
 ל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעי .3

__________             _____________       _____________________________     
                     חתימה וחותמת עו"ד   תאריך           שם חתימה וחותמת 

     של המציע/חבר במציע
 

המציע/ חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או  הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים 

 .  על נספח זה בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני
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 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 
 

    
שם חתימה וחותמת 
של המציע/חבר 

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם   
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה 

ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור מטעמו, 
ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי 
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם 

 כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
 

 ד: אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגי
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר   
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 
לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על 

 תצהיר זה.
        



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה
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 'זנספח 
 

 לכבוד
 עיריית יבנה 

 
 2001-מסוימים, התשס"א מין במוסדות עברייני של העסקה למניעת תצהיר לעניין חוקהנדון : 

 
 כתב התחייבות

 

                  אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________ 
 

 מנהל המציע ________________
 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 
אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע( כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי בין  .א

לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע 

נ"ל אני מתחייב בשם ______________ לדרוש מה. 2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

לא נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי 

 מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו.

 אני מתחייב בשם ______________לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

ם ____________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל אני מתחייב בש .ב

כתנאי מתלה לתחילת  2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א לפי 

 עבודתו אצלנו, אני מתחייב בשם _______________ לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

______ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את האישור הנ"ל אני מתחייב בשם ________ .ג

 אחת לשנה.  

אני מתחייב להשמע להוראות קב"ט העירייה ו/או משטרת ישראל ו/או אגף חינוך ו/או רווחה בעניין ,  .ד

 לרבות המצאת מלוא האישורים שידרשו בעניין, ע"פ הנחיותיהם.

   

 א י ש ו ר

 
אני הח"מ, עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________  הופיע בפני מר 
_________________ ת.ז __________________ המוסמך לחתום בשם _________________ אישר 

 את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני. 
__________________   ___________________ 

    חתימת עו"ד               תאריך         
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 נספח ח'
 תאריך ________

 לכבוד 
 עיריית יבנה 

 ג.א.נ.,
 ________________ ספקהנדון: המלצה בעניין 

 
 

 . ___________ פ.ח. / מ.ע( מלא שם______________________ ) כי בזה מאשר מטה החתום אני .1
 שירותי אספקת ארוחות בין השנים_______ עד________.   עבורנו ביצע"(, המציע: "להלן)

 
 

 מהות השירותים: .2
 
 כן/לא       ארוזות/ בכלי שומר חימום אספקת ארוחות חמות  .2.1

 
 

 :היקף השירותים .3
 
 ________________________     מספר המנות שסופקו ביום  .3.1

 
 :ביצוע על דעת חוות .4

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 :המאשר פרטי .5

 
 

 הגוף הממליץשם       תפקיד                   טלפון          שם ושם משפחה

___________  _________ _______________                  __________ 

 
 

 
 תאריך: __________                                                                  ____________________

 חתימה וחותמת                                          
 
 
 

בהתאם לתנאי הסף במכרז ובהתאם לפרק אליו מוגשת ההצעה. המלצות, כאמור,  *  יש לצרף 
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 'טנספח 

  
 תצהיר בדבר אי תאום

 
אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר 

לכידת בעלי חיים שירותי למתן  למכרזעם הצעת ____________________________ )להלן: "המציע"(, 
 להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן:)  יבנה העירבתחומי  המצויים

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .1

 
המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .2

 פוטנציאלי אחר.מציע אחר או עם מציע 
 

המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע  .3
 הצעות למכרז.

 
 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .4

 
 נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או .5

 
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

 
הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .7

 פוטנציאלי אחר במכרז.
 

 יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז  .8
 
 

_____   ______________  ___________ 
 חתימת המצהיר  שם המצהיר ותפקידו    תאריך 

 
 

 אישור
אני החתום מטה, עו"ד ______________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 

_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף בפני__________________ הנושא ת.ז שמספרה 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 
 

      _____  _________________  _______________ 
 חתימה + חותמת       שם מלא             תאריך 
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 : )הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע(אם המציע הינו תאגיד 
 
 

   

שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך         
 

 תאריך

כי החתומים בשם הריני מאשר בחתימתי   
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, 
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע 
למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 

מו בפני על ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חת
 תצהיר זה.

 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת   
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 תצהיר זה.שהזהרתיו כאמור חתם  בפני על 
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 מסמך ג'

 
 מציעה עתהצ

 לכבוד
 יבנהעיריית 

 
 ג.א.נ., 

 
עיר בתחום ה וחינוך אספקת ארוחות צהריים מוכנות למסגרות רווחה 32/2019מס' מכרז/חוזה  הנדון: 

 היבנ
 

והנני מגיש בזאת את הצעתי לשירותי  ונספחיו אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות החוזה  .1
  ."(, הכל כמפורט ביתר מסמכי המכרזהשירותים)להלן: "העירלכידת בעלי חיים המצויים בתחומי 

 
העבודה, תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים  שטחהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, את  .2

 המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 

 אני מצהיר בזאת כי: .3
 

 הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה. .א
 

מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם האדם הדרושים על -חווכ ברשותי כל הציוד, המתקנים .ב
 לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז.

 
הנני מסוגל ובעל יכולת, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  .ג

 המכרז.
 

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  -את כל ההוצאות  יםכולל המחירים הכלולים בהצעתי .ד
 .ספקבבצוע העבודה נשוא המכרז ועל פי תנאיו לרבות רווח ההכרוכות 

 
 אני מצהיר כי ההצעה מוגשת ללא קשר/ תיאום עם משתתפים אחרים.  .ה

 
מוסדות  /עובר להגשת ההצעה במכרז, ברשויות מקומיות האחרונות שנתייםניסיון מוכח בהנני בעל  .ו

 זה. בבצוע העבודות מושא מכרז ציבור/ גופים פרטיים,
 

 עומד בכל יתר תנאי הסף והתנאים של המכרז.הנני  .ז
 

ו/או נציג מטעמה יהיו רשאים, בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי העירהנני מצהיר כי  .ח
, אופן אחסון הארוחות, הובלתן וכל עניין אחר שהוא הקשור לאספקת אני משתמשהמזון בהם 

 לאפשר ולסייע לו/להם לעשות זאת ללא סייג.   יהארוחות לפי חוזה זה, ועל
 

 תהא רשאית לקחת מעת לעת דוגמאות של ארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיותייה העירהנני מצהיר כי  .ט
 חשבוני.של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות, על  ו/או כימית
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 שנקבתיהנחה והאם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז  .4
 ה.עירייבה בהצעתי, ולשביעות רצונה המלא של ה

 
ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .5

 הודעתכם בדבר זכייתו במכרז:
 להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות ביצוע(, להבטחת קיום תנאי החוזה.   א.
 

 להמציא אישור ביטוח כדרישות המכרז. ב. 
  

 להתחיל בביצוע העבודה כאמור בתנאי החוזה. .ג
 

לעיל, כולן או מקצתן  5אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות בסעיף  .6
תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז ולחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ייה העירבמועד, 

עקב הפרת ייה העירידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 ההתחייבויות, שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
בתאריך שיידרש ממני בהתאם לצו התחלת העבודה, שינתן לי על ידי הנני מתחייב להתחיל בבצוע העבודה,  .7

 העירייה. 
 

תהא רשאית לחזור בה מהמכרז מכל סיבה שהיא, לרבות העדר תקציב ייה העירידוע לי ואני מסכים לכך, ש .8
פיצוי ללא צורך בתשלום תהא רשאית לעשות כן גם לאחר שיקבע הזוכה במכרז, ייה העירלבצוע העבודות, וכי 

 .למשתתפים בגין בטול המכרז למשתתפים כלשהו
 

היה ואדרש לך,  על פי תנאי המכרז., 7.4.20עד וכולל  הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .9
 לצורך השלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה. ייה העירפי דרישת -הנני מתחייב להאריך את תוקף הצעתי על

 
כי ידוע לי,  .הכלולים בהצעתי שלהלןעלי לבצע את העבודות לפי הסכומים  ,המכרזפי מסמכי -ידוע לי כי על .10

הפעולות , המטלות, שירותים, ביצוע מלא ומושלם של כל העבודותל בכפוף ,אהיה זכאי לתמורת העבודה
  .וההתחייבויות שעלי לבצע עפ"י מסמכי המכרז

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

 
 

הריני להצהיר כי ברשות ו/או בבעלות המציע, במועד הגשת ההצעה במכרז, ציוד לייצור, הכנה  .12
 ואספקת מזון, הכולל:

a.  נות חמות ביום, לפחות. מ 250 -למעלה ממפעל ו/או מטבח בעל כושר ייצור מזון בכמות של
מצוי בעיר ________________________________, ומייצר כ  מטבח/המפעל

 ___________________________ מנות חמות ביום. 

b.  רכב מסוג  -רכב מסחרי במצב כללי ומכני מעולה, המתאים להובלת מזון
 _________________________, שנת ייצור _______________.

c. סטים של כלים   10לכל הפחות ם כולל ביכולת לוגיסטית להכנה וחלוקת אוכל מבושל ח
 שומרי חום.
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 ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו ע"פ קריטריונים של איכות / מחיר כמפורט במכרז.   .13

לאור הצהרותינו לעיל, הצעתנו לאספקת ארוחות בהתאם לתנאים ודרישות המכרז, לרבות ההסכם  .14
  המצורף למסמכי המכרז, הינה כדלקמן: 

 
יש ליתן הנחה  '(.1)כמפורט בנספח א )ללא מע"מ( כל מנהעבור  יש לפרט מחיר מוצע

 ממחיר המקסימום. כל הצעה אחרת לא תתקבל. 
 

 [ . למחירים יתווסף מע"מ כחוק'1כמפורט בנספח א -המחירים כאמור כוללים כבר תוספות לחגים ]

 אנו מצרפים להצעתנו את כלל המסמכים והאישורים אשר נדרשו במסגרת מסמכי ותנאי המכרז.  .15
 

, הכל בהתאם יבנה העירבתחום  תפזורתעבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז, אספקת ארוחות ב .16
 :כדלקמן הינה ונספחיו, הצעתי חוזהלרבות הלדרישות המפורטות במסמכי המכרז 
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 אספקת ארוחות מוכנות חמות למועדוני יום קשישים בעיר יבנה:  הצעה לפרק אחד:
 

כמות ארוחות   פריט
 יומיות

 האספקהושעת אופן 
מחיר ארוחה בש"ח 

)לא כולל מע"מ( 
 תפזורתב

ארוחת צהריים 
חמה למסגרות 

מועדוני 
 קשישים 

שתי מועדוניות 
 בעיר 

70 
 ארוחות

 הערכה בלבד()

 .תפזורת
שעת אספקה עד  

 . 14:00לשעה 

ש"ח.  _______ 
מחיר מקסימלי 

יש ₪  29לארוחה 
ליתן הצעה נמוכה. 

הצעה החורגת 
 מהוראה זאת תפסל. 

 

     

 
  

אספקת ארוחות מוכנות חמות למועדוניות ילדים חינוך רווחה וחינוך מיוחד בבית ספר  :שתיים הצעה לפרק
 וגני ילדים בעיר יבנה: 

 

כמות ארוחות   פריט
 יומיות

 האספקהושעת אופן 
מחיר ארוחה בש"ח 

)לא כולל מע"מ( 
 בתפזורת

ארוחת צהריים 
חמה למסגרות 

מועדוניות 
ילדים חינוך 

מיוחד גני ילדים 
ובית ספר 

 ורווחה 

נקודות  14
חלוקה 

למוסדות בעיר 
 יבנה  

175 
 ארוחות

 הערכה בלבד()

 .תפזורת
שעת אספקה עד  

 . 03:12לשעה 

מחיר  ₪. _______ 
 13מקסימלי לארוחה 

יש ליתן הצעה ₪ 
נמוכה. הצעה 

החורגת מהוראה 
 זאת תפסל. 

 

     

 

 

 הערה: ניתן להגיש הצעה לפרק אחד, או לפרק שתיים או לשני הפרקים. 

 

וישנן נסיבות מיוחדות נדרשת הודעה מראש  במידה ולא יאוחר משעה זו. כאמור לעיל מועד אספקת ארוחות:  .17
 לנציגי המזמין.
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ידוע לי כי לעירייה  והנחיותיה.ייה העירכמפורט בנספח א' לחוזה ובהתאם לשיקול דעת מיקום החלוקה:  .18
במחיר ההצעה למנה הזכות לשנות את מיקומי החלוקה והיקף ההתקשרות ובהתאם לצרכי העירייה בפועל. 

 ללא גלוטן, לאלרגנים צמחונים, טבעונים והכל בהתאם להנחיות העירייה.  -כלולות גם מנות "מיוחדות"
 
"(, מהווה התמורההמחיר המוצע על ידי לעיל עבור ביצוע השירותים נשוא המכרז בתדירות הנדרשת )להלן: " .19

ת, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליו
המכרז ופירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העסקת 
עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, תשלום עבור צריכת מים, כל ציוד 

ע תקין ומושלם של כלל השירותים נשוא המכרז, הובלות, פריקה, תשלומי אגרות, ואמצעי אחר שיידרש לביצו
 ביטוחים, מיסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז.

 
שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כל השירותים נשוא  עירייהידוע לי כי, ל .20

המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם 
 תבחר לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.

 
 :חתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע()הצעה זו תיאם המציע הינו תאגיד 

 
 
 

 אם ממלא ההצעה הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את   
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 שם המציע: ____________ _______

שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך         
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם   
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, 

הקשור ו/או הנוגע ורשאים לחייב אותו בכל עניין 
למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על 

 תצהיר זה.
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 חברה:_______________ת.ז. או מס' 

 
 כתובת:________________________

 
 תאריך:_____________________ חתימה:________________________

 

                                                            

 

 

 אישור עו"ד

 
_____________, במשרדי שברח' הנני מאשר בזה כי ביום ________________ הופיע בפני, עו"ד 

________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ____________/ המוכר לי אישית, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישור נכונות הצהרתו 

 הנ"ל וחתם עליה.
 
 

 ___________________                                     חותמת _________________עו"ד 
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 מסמך ד'     
 

 חוזה מס' _____
 

 
 _______ביום ________בחודש ______ בשנת  יבנהשנערך ונחתם ב  

 
 

 500225305, מס' ח.פ. עיריית יבנה 
 צבי גוב ארי העיר מרע"י ראש                                  
 וגזברית העירייה, הגב' תמר קופר  

 יבנה, 50דואני רח' מ                                   
 (העירייה -)להלן            

 -מצד אחד-
 -ל ב י ן    -

 
 _________________ח.פ. _______   
 מרח' ______________   
 ___________________פקס: _____________ דוא"ל:    
 ע"י מורשיי החתימה מטעמו:   

 
1________________________ .) 
2________________________ .) 

 
 (ספקה -)להלן 

 -מצד שני-                                
 

לאספקת ארוחות צהריים מוכנות "( המכרז)להלן: " 32/2019פרסמה מכרז פומבי מס' ייה העירו :הואיל 
 "(;  שירותיםה)להלן: " העירבתחום  ו/או מועדוניות )קשישים( ()ילדים חינוךאו /ו רווחה ועדוניותלמ

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש למזמין חוזה, אחרי עיון ובחינה זהירה של הספקוה והואיל:
 ספקהמכרז )הצעת ההצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 זה(; חוזהמהווה חלק בלתי נפרד מ

כריזה ה ההעירקיבל את ההצעה כדין, ו העירראש ו ,ספקוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של ה והואיל:
 כהצעה הזוכה; ספקההצעת על 

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:
 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:אי לכך הוצהר, 
 

 מבוא
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו. .1
 

 הגדרות ומשמעותן
 
זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי  חוזהלמונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה ב .2

 של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.
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 .ידה לצורך ביצוע חוזה זה-ו/או מי מטעמה שמונה עלעיריית יבנה  "עירייהה"
 
לצורך  ועל ידשראש העיר מינה ו/או מי מנהלת אגף חינוך ו/או מנהלת אגף רווחה  "פקחמה"

כל הנחייה, הוראה או אישור שיינתנו על ידי המפקח ייראו כאילו  ביצוע חוזה זה.
זה, למעט הנחייה ו/או הוראה שיש בו הטלת חיוב  חוזהלפי ייה העירניתנו על ידי 

ה. למען הסר ספק יובהר כי הנחייה ו/או הוראה שיש בה כדי עירייכספי על ה
להטיל חיוב כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי 

  ה.צדדים, לרבות מורשי החתימה מאת העירייה

 
חמות למועדוניות רווחה ו/או חינוך לאספקת ארוחות  32/19מכרז פומבי מס'  "המכרז"

 . עירייהבתחום ה )ילדים( ו/או מועדוניות )קשישים(
 
לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, יורשיו  ,המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז "ספקה"

 וכל הבאים בשמו או מטעמו.
 
מצורפים, לרבות כל מסמך, מכל מין החוזה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם  "חוזהה"

 וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד.

 וחינוך מוכנות, הובלתן וחלוקתן ליעדן במרוכז למסגרות רווחהאספקת ארוחות   "השירותים"
  ה, והכל עפ"י דרישות מסמכי המכרז לרבות החוזה ונספחיו. עירייבתחום ה

  
 נספחים לחוזה

 
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה   .3

 
 מפרט טכני לביצוע העבודות; –נספח א'  .א
 אישור בדבר קיום ביטוחים; –' ב נספח  ב.
 נוסח ערבות ביצוע;  -' גנספח  . ג
 תצהיר הזמנות עבודה; -' דנספח  . ד
 .ושמירה על טוהר המידותהצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  - 'הנספח  .ה
 

 
 ספקמהות החוזה והתחייבויות ה

 
4.   

 
פי -ועל פקחלהוראות המ ,לרבות נספחיו מקבל על עצמו לבצע את כל העבודות מושא חוזה זה ספקה .א

 כדין.ייה העירידי מורשיי החתימה של -מעת לעת, שיחתמו עליה העירהזמנות עבודה שתוציא 
 

יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות ולביאורים  ותצוע העבודיב .ב
 בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת. בנוסף, העבודות תבוצענה בכפוף לכל תקן - מפקחשינתנו על ידי ה

  .ולנספחי החוזהוכן בכפוף למפרט הבין משרדי ולכל דין, 
 

, כי למד היטב את עירייהמצהיר כי קודם להגשת הצעתו במכרז ביקר וסייר פיזית בשטחי ה ספקה .ג
היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים, מיין לפניו את כל הפרטים 
הדרושים לביצוע השירותים וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי 

 ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. -, שמקורן באיירייהעה
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מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  ספקה .ד

אדם מקצועי, מיומן וזמין הדרושים למתן השירותים על הצד הטוב ביותר  חוהטכניים, הציוד וכו
 וזה זה, במועדים הנקובים בו על פי כל דין.ה, בהתאם להוראות חעירייולשביעות רצון ה

 
עמו בחוזה זה, וכי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה יה העירמצהיר כי אין מניעה להתקשרות  ספקה .ה

 זה אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 

השירותים על ידו, הוא יפעל למתן ייה העירמצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת  ספקה .ו
 ליישום כל התחייבויותיו בצורה מיטבית וללא כל תקלה במשך כל תקופת החוזה.

 
מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו במתן  ספקה .ז

 השירותים.
 

 השירותים. במתןייה העירמתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות  ספקה .ח
 

 מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי  ספקה .ט
שיון לכל ישיון עסק בר תוקף ורילרבות ר, הדרושים על פי כל דיןוההיתרים  , התעודותשיונותיכל הר

לדאוג לכך כי ציוד אחר הטעון רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע השירותים, והוא מתחייב 
ויוצגו , כל תקופת תוקפו של חוזה זה י תוקףרהאמורים יהיו בהיתרים וה , התעודותשיונותיכל הר

 ככל שיידרש.ייה העירלביקורת 
 

ו/או לנציג מטעמה, בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי  עירייההספק מתחייב לאפשר ל .י
המזון בהם משתמש הספק, אופן אחסון הארוחות, הובלתן, וכל עניין אחר שהוא הקשור לאספקת 

תהא רשאית לקחת מעת לעת דוגמאות של ארוחות לבדיקות ייה העירהארוחות במסגרת חוזה זה. 
כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות, של  ו/או כימיות מיקרוביולוגיות

 על חשבון הספק. 
 

על פי ההוראות וההנחיות ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה על פי כל דין, ול בועמתחייב לפ ספקה .יא
, משרד משרד הבריאותכגון:  -המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים  , על ידימעת לעת נה,פרסמתתש
 עבודה, משרד החינוך ומשרד התחבורה. ה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה מחייב  .יב
שיון / היתר יתבוצע רק לאחר קבלת אותו ר ,שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דיןיקבלת ר

 עובדיו. ו/או מי מ ספקעל ידי ה ,מילוי אותו תנאי /
 סמכויות המפקח

5.  
בהתאם ואיכותם  ספקעל ידי ה אופן מתן השירותיםמוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על  יהיה המפקח .א

 לחוזה.
 

אופן ומאחריותו בגין ייה העירמהתחייבויותיו כלפי  ספקהשחרר את של המפקח כדי לפיקוח אין ב .ב
למתן  ספקהאינה מקטינה את אחריותו של  , ופיקוחו של המפקחבהתאם לחוזה השירותיםאיכות ו

 חוזה.העל פי  םואיכות השירותים
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בתנאי חוזה  יםעומד ספקהניתנים על ידי ה השירותיםבעל הסמכות היחידה לאשר כי  המפקח יהיה .ג
 התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.-בדבר אי המפקח החלטת. זה

 
מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בקשר למתן השירותים על פי חוזה זה. להוראה  ספקה .ד

אלא אם ניתנה בכתב ובחתימת  -, לא יהיה כל תוקף ספקשמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם ה
 . עירייהמורשי החתימה של ה

 
על ידי  שלביו אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל מפקח,אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .ה

הן במידה והמדובר הוא באחריות עצמאי  ספקמזמין ו, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין ספקה
ייה העירלאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי  ספקהלגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות 

 ולתוצאות הביצוע.
 

 שירותיםה
 
6.  

לפרק  עירייהה הנמצאות בתחום שיפוטה של חינוךאו /ו למסגרות רווחההספק מתחייב לספק  .א
 מוכנות חמות, ארוחות ______________ )הערה: יוסף בהתאם לפרק הזכיה של הקבלן במכרז(

  ונספחיו. חוזה זהמסמכי המכרז לרבות כהגדרתם בובכלל זה את כל השירותים  באיכות מעולה
 

ה' והכל כמפורט במסמכי המכרז  –הספק מתחייב לבצע את השירותים על בסיס יום יומי, בימים א'  .ב
 לרבות המפרט הטכני לביצוע העבודות )נספח א' לחוזה זה(.  

 
הספק מתחייב להיות מעודכן באשר לשינויים ולקבל מידי יום את הוראות המפקח באשר להיקף  .ג

 אספקת הארוחות ומקום הובלתן. 
 

שעות על מנת לתת מענה באופן מיידי.  24ק מתחייב להיות מצויד במכשיר סלולארי ולהיות זמין הספ .ד
רשאית ייה העיר, ים המפורטים בנספח א' לחוזה זהבמידה והספק לא יהיה זמין, או לא יגיע במועד

 לפנות לספק חיצוני ולחייב את הספק בעלות ההוצאה.
 

ה בכל עת שיידרש העתק עירייימציא לשסופקו, מספרן, יעדן  והארוחות ינהל רישום מדויק של  ספקה .ה
  . מהדו"ח

 
 

  חוזהתקופת ה

7.  
החתימה של  יידי מורשי-על חוזהחודשים, החל ממועד חתימת ה 12למשך תקופת ההתקשרות הינה  .א

 (. "חוזה"תקופת ה -)להלןייה העיר
 

 12תקופות נוספות, בנות  2 -, ב, ולה בלבד, שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרותעירייהל .ב
חודשים( )להלן  36 –כולם או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי )סך תקופת ההתקשרות המרבית  ,חודשים

ו/או  חוזהימים לפני תום תקופת ה 60 ספק(, ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב ל"תקופות ההארכה" -
 פי העניין. -על כולה או חלקה, תום תקופת ההארכה,

 
ו/או את תקופות ההארכה, יחולו יתר תנאי מסמכי המכרז על תקופת  חוזהאת תקופת הייה העירהאריכה  .ג

 הארכה בשינויים המחויבים.
 



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה

 

    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  
  חתימה +חותמת                                                                                                         

 41 

                                     

, וזאת בהודעה מראש ספקנתונה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הלעירייה אף האמור לעיל, -על .ד
 במתן הנמקה מיוחדת.  יום, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך 30ובכתב, של 

 
 ספקשכר ה

 
8.  

 ספקבהצעת הסכום כמפורט  ספקלייה העירעל פי חוזה זה ונספחיו, תשלם  ותתמורת ביצוע העבוד .א
וכל סכום ו/או הוצאה  ספק. סכום זה כולל את מחירי החומרים, העבודה, רווח הבפועל ובהתאם לביצוע

לא ישונה במשך תקופת החוזה,  ספקשכר ה"(. ספקאחרים הקשורים לביצוע העבודה )להלן: "שכר ה
 . (האופציה) ההארכה לרבות תקופת

 
בכל חודש חשבון מפורט, בשלושה עותקים, המפרט  4-הספק יגיש למפקח בראשית כל חודש, עד היום ב .ב

 את השירותים שבוצעו בחודש הקודם. 
 

 חשבונות
 
9.   

מדי חודש חשבון בגין החודש החולף. לאחר אישור החשבון כולו או חלקו ימציא  פקחיגיש למ ספקה א.
 יום.  45בתנאי שוטף +  ספקחשבונית מס בגין הסך שאושר אשר ישולם לעירייה ל ספקה

 
לטיב העבודה  פקחו/או המהעיראישור התשלומים וביצועם של תשלומים אין בהם משום הסכמת  .ב

רשאי  פקחשנעשתה או לאיכותם של החומרים, ציוד ומוצרים שעליהם מבוססים התשלומים. המ
 לבצע שינויים בעבודות שכבר אושרו ו/או לדרוש ממנו החלפת הציוד ו/או הכלים. ספקלדרוש מה

  
העירייה תהא רשאית לשנות את תנאי התשלום לספק, הכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים  .ג

 . 2017לספקים, התשע"ט 
 

 ערבות לביצוע 
 

10.   
 ₪ 8,000של  בסך ערבות בנקאית אוטונומיתייה העירבידי  ספקבעת חתימת חוזה זה יפקיד ה א.

 .   חוזהממועד סיום היום  90שתעמוד בתוקפה בחלוף 
 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ב.
 . חוזהמדד הבסיס יהיה המדד הידוע האחרון במועד חתימת ה

 
בנוסח התואם במדויק ייה העירצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנת וניתנת לחילוט על פי פניה חד ג.

 .חוזהלנספחי ה 'גנספח כאת הנוסח המצורף 
 

רשאית לחלט את ייה העיראת התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא  ספקבכל מקרה שבו יפר ה ד.
 הערבות.

 
 30לחידוש הערבות הבנקאית לפחות  ספקידאג ה לעיל, 7האמורה בסעיף  חוזההוארכה תקופת ה ה.

מועד לאחר יום  90מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום -יום לפני פקיעת תוקפה, על
רשאית ייה העירלא יעשה כן, תהא  ספק. היה והאו תקופת ההארכה, לפי העניין חוזהתקופת ה

-על ספקלחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות ה
 פי החוזה.
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בגין הפרת  ספקכנגד הייה העיראין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות  ו.
 התחייבויותיו.

 
 בלבד. ספקלמען הסר ספק, מודגש בזאת, כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה תחולנה על ה .11

 
 

 בנזיקין ושיפויאחריות 
 

12.   
 לעובדיה אוו/ עירייהל שייגרמוו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר,  אובדןאו /ו נזק לכל אחראי הספק .א

 עם בקשראו /ו קבו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ע לספקו/או  כלשהו שלישי לצדמטעמה ו/או  למי או/ו
 .זה חוזה פי על התחייבויותיו הפרתאו /ו השירותים מתן

, טעות ו/או ו/או מי מטעמו הספקאחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של  הספק .ב
 חוסר או/ו במוצרים פגםהזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב 

 הספקאחריותו של  .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו העירייה לדרישות התאמתם
בגין  הספק. אחריותו של זה חוזהההתקשרות על פי תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעוששירותים האמור בסעיף זה תחול גם בגין 

תוך כדי ו/או בקשר עם  עירייהאחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  ה הספק .ג
, והוא מתחייב הספקפי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת -מתן השירותים על

 להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק הו/או כל אדם הנמצא בשירות הו/או עובדי עירייההפוטר את  הספק .ד
מיד עם קבלת  שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות באופן מלא,

ו/או את עובדיה ו/או את שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או  עירייהאת ה דרישה בכתב,
הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל 

תוך על קבלת תביעה כאמור ב לספקתודיע  עירייהדין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. ה
 זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

 ביטוח 
13.  

או ממועד  תקופת ההתקשרותעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת  הספקלפגוע באחריות  מבלי .א
(, מתחייב התקשרות )לרבות כל הארכה שלהתחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ה

לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים  הספק
המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי  כנספח ב'מסומן  -המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

צר אצל חברת ביטוח המורשית בישראל, ולעניין ביטוח חבות המו(, "אישור הביטוחנפרד ממנו )להלן: "
 כל עוד עלולה להיות לספק אחריות על פי דין.

 :הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .ב

 :עירייהו/או ה הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.ועובדיה ו/או חבר לרבות: הביטוחי הכיסוי" לעניין עירייה"ה

 בגין ו/או בקשר עם  הועובדי עירייהאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות ה ביטוח
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  הקבלןמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 
שר עם ביצוע בק הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 השירותים.

 בגין ו/או בקשר עם ביצוע  הועובדי עירייהחבות המוצר מכסה את אחריות ה ביטוח
 ומי מטעמו בביצוע השירותים. הקבלןהשירותים ו/או המוצרים של 
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 .עירייהל המוצרים אספקת ממועד יאוחר לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  –חבות המוצר  ביטוח .2

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים סותבפוליסכום השתתפות עצמית  .3
 ₪ . 100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהו/או עובדי עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .4

 עירייהל שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .5
יום לפחות לפני מועד  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  הספק"י עהודעה בכתב, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . .6

 אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הספק בפוליסות סעיף כל .7
  עירייהה ולגבי, מבטחיה וכלפי עירייהה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הספק מבטחי

 המגיע השיפוי במלוא עירייהה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח
 השירות נותן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי עירייהה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי

 הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף עירייהה ממבטחי תביעה זכות
 עירייהה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותר  הספק מבטחי, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ
 . מבטחיה וכלפי

יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח ה .8
ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת   ןהתקפות במועד התחלת הביטוח ולעניי

 .הפיקוח ידי על והמאושרת המעודכנת, המבטחת החברה שלביטוח אחריות מקצועית 

יכסו את  הספקביטוחי  –, הרמה מכשיריכוללות עבודות פריקה, טעינה ו הספקועבודות  ככל .9
 אחריותו בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.

 

את אישור עם החתימה על הסכם זה,  עירייהמתחייב להמציא לידי  הספק, עירייההללא כל דרישה מצד  .ג
כשהוא חתום  אישור הביטוחכי המצאת  חתום על ידי מבטחו. הספק מצהיר כי ידוע לו כשהואהביטוח 

על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 
תקופת יום לפני מועד תום  14-לא יאוחר מ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  הספקמהתחייבויותיו של 

 תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את עירייהה בידי להפקיד הספק מתחייב, הספקביטוחי 
 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות

מתחייב  הספקו עירייהללהמציא את פוליסות הביטוח  הספקרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ עירייהה .ד
 .עירייהה שתדרוש התאמהאו /ו תיקוןאו /ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה

 והספקכאמור לעיל,  הספקשיומצא על ידי  את אישור הביטוחרשאית, אך לא חייבת, לבדוק  עירייהה .ה
אישור מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא 

לעריכת הבדיקה ולדרישת  עירייההמצהיר כי זכויות  הספקעל פי הסכם זה.  להתחייבויותיו הביטוח
בה ו/או כל אחריות לגבי ו/או מי מטעמה כל חו עירייהההשינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על 

הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט  הספקשהיא המוטלת על 

 ן אם לאו.לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובי

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת  הספק .ו
לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הספקיישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי  הספק

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  הספקכי, אין בעריכת הביטוחים על ידי  מובהר .ז
בגין כל נזק  עירייההמחובתו לשפות ו/או לפצות את  הספקבהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את 

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא  הספקש
 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. עירייההדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים כ
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נה יקביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים ה מוסכם כי .ח
 הספקל שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ע הספקבבחינת דרישת מינימום המוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  הספקלבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  עירייההמנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

  .האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו

ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי  העירייהפוטר את  הספק .ט
השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מתן ו/או המשמש לצורך  עירייההמטעמו לחצרי 

ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  עירייההכלפי 
 נזק בזדון.

 
 

   העדר יחסי עובד מעביד 
       

14.  
יחסי עובד מעביד לרבות העירהינו ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין  ספקה א.

ו/או  העיראת  ספקס"ד חלוט, יפצה ו/או ישפה המוסדותיה ו/או עובדיה. בכל מקרה בו ייקבע אחרת בפ
מי מטעמה בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל, לרבות הוצאות 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד. 
 

את התחייבויותיו על פי חוזה זה  ספקהצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם ה ב.
, והוא ישא ספקבלבד וכי יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאה של ה ספקהינם עובדיו של ה

 בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל דין. 
 

להעסיק כח אדם  מתחייב ספקיספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורים לעיל. ה ספקה ג.
, תוך הקפדה על לוחות הזמנים ספקל התחייבויות הבעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כ

 שיקבעו.  
 

מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר על פי הוראות כל דין וידאג לבטחם בביטוחים הדרושים  ספקה ד.
 דין.  וליתן להם מלוא התנאים המגיעים להם על פי כל

 
מצהיר כי ידוע לכל המועסקים על ידו לצורכי ביצוע חוזה זה כי הינם מועסקים במסגרת  ספקה ה.

 אינה המעביד.יה העירבלבד וכי  ספקהארגונית של ה
 

מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, את כל הוראות חוקי  ספקה ו.
 הקיימות כיום ו/או שיחוקקו בעתיד.     העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק 

 
התנהג יה העירבדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו באם לדעת העירימלא כל דרישה מטעם  ספקה ז.

מלהשיבו  ספקהאדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות. הורחק אדם כאמור ימנע ה
 בין במישרין ובין בעקיפין. העירלעבודה עבור 

 
 הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה איסור 

       
15.   

את זכויותיו ו/או חובותיו לפי חוזה  אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר, לרבות על דרך השעבוד, ספקה א.
ה. הסכמה כאמור, אם עירייזה, כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין ללא הסכמה בכתב ומראש של ה

לביצוע העיריהא אחראי כלפי  ספקלבין הנעבר וההעירניתנה, לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין 
 העבודות.
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 חוזהולא להעסיק קבלני משנה לשם מתן העבודות נשוא מתחייב לבצע את העבודה באופן אישי,  ספקה ב.
משנה מותנית בעמידת  ספקמראש ובכתב. העסקת העיר, אלא לאחר קבלת הסכמת ןאו חלק ן, כולזה

המשנה בתנאי סף שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז, בדיקת העדר ניגוד עניינים, והיא תתאפשר רק  ספק
קבלני המשנה, ולגבי זהות /ספקלגבי העסקת  מראש ובכתביקבל את אישור המזמין  ספקלאחר שה

, לסרב מיוחדת דעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקהשיקול ה עירייה קבלני המשנה המוצע על ידו. ל/ספק
משנה  ספק)הפעלת  לצד ג' או המחאת כל זכות מכוחו חוזהו/או להסב את ה משנה ספקלאשר העסקת 

 (. חוזהללא אישור בכתב כמוה כהפרה יסודית של ה

את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת ייה העירבכל מקרה בו נתנה  .ד

מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה. האחריות לקיום הוראות חוזה זה ולטיב העבודה  ספקאת ה
של כל מבצעי העבודה,  מחדלשא באחריות מלאה לכל מעשה או יי ספקבלבד. ה הזוכה ספקעל התחול 

 באי כוחם ועובדיהם.

משנה, וזאת  ספקלהחליף  ספקרשאית, אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד, לאשר לייה העיר .ה
 ספקעל פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל הפרטים הנחוצים לגבי 

 , הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.המשנה המחליף

 זכויות, שמירת סודיות וניגודי עניינים

16.  

והיא  - עירייהיהיו שייכים ל ספקיוכנו על ידי הזכויות היוצרים בכל המסמכים, מכל מין וסוג שהוא, אשר  .א
 תהיה זכאית להשתמש בהם, בכולם או בחלקם, בהתאם לחוק.

 

מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל צורה בה  ספקה .ב
לרבות עניינים, נהלים, כללים, שיטות  -העיריהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות 

, בין ספק( שיגיעו לידיעת ה"המידע"עבודה ומידע טכני בנושאי ביטחון ובטיחות הנהוגים אצלה )להלן: 
 במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים.

 

 -מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש  ספקה .ג
ה, עיריי, בהסכמה מראש ובכתב של העירייהו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי ההעירובדי למעט ע

הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים, ובהיקף שלא יעלה על הדרוש 
 לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל.

 

דרש לצורך ביצוע השירותים, מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנ ספקה .ד
 ה( את המידע.עירייולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת ה

 

 וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין, לרבות  ספקמובהר בזאת שעל ה .ה
 .1981-, וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1979-ותוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט

 

 הפרות .17

כי אי אספקת  העירייה,ידי -הספק מצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו והובהר לו באופן חד משמעי על .א
כל הארוחות המוזמנות, לפי התפריט, במועדים להם התחייב הספק, יהוו משום הפרה יסודית של 

 ההסכם.
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כם, כי בגין ביצוע פי הוראות כל דין, מוס-פי ההסכם ו/או על-על מבלי לפגוע מיתר זכויות העירייה .ב
תעמוד למועצה הזכות לחייב את  במפרט הטכני לכל פרק ופרק מפרקי המכרז, ההפרות המפורטות 

כאמור במפרטים נספחי ההסכם. מבלי לגרוע  הספק בתשלום פיצוי כספי מוסכם ומוערך מראש
ך מראש מהאמור במפרטים תהא העירייה רשאית לחייב את הספק בתשלום פיצוי כספי מוסכם ומוער

  וכדלקמן:

 לכל יחידה ו/או מוצר. ₪  50 -אספקת מוצר פג תוקף  (1

  -אספקת מזון לקוי  (2

שיעמוד באחד או יותר  -הקבלן ידרש להחליף  ולא תשולם תמורה בגין מזון לקוי  
  -מהליקויים להלן

 פג תוקף. 

 ריח לא טוב. 

 במזון או בכלי האחסנה / קופסת האחסנה.  –חרקים או גופים זרים 

 מזון מעורבב / מעוך.

עירייה ה –ככל שהמזון הנ"ל לא יוחלף באופן מיידי ולא יאוחר מתוך חצי שעה 
תהיה רשאית להזמין את המזון מספק חלופי, תוך חיוב הספק במלוא עלויות 

 המועצה. למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגין מזון לקוי. 

 לכל יום הפרה. ₪  50 -אי ציות להוראות המפקח בכתב  (3

תוצאות בדיקות מעבדה שנערכו ביחס לדגימות מזון הצביעו על הפרות /ליקויים במזון שסופק  (4
הספק ישא בעלות ביצוע הדגימה / בדיקה. בנוסף יקוזז מהתשלום לספק התשלום  –ע"י הספק 

יים. לדוגמא וקיצאי הבדיקה הצביעו על לבגין המנות הרלבנטית בהתייחס לאותו מוסד אשר ממ
 10לא ישולם עבור  –מנות נדרשו( נמצאו ליקויים  10דגימות מצהרון א' )בו  1/1אם בתאריך 

 מנות אלו בגין יום זה עקב ההפרה.  

מוסכם כי במקרה של דרישה של המפקח לתיקון ליקוי שנפל באספקת הארוחות )לרבות: מחסור  .ג
ו/או מזון המוגש שלא בטמפרטורה הקבועה בהסכם ו/או תפריט שונה במזון, מזון בלתי אכיל 

 -מהמוסכם וכיו"ב(, שתעלה בסמוך למועדי האספקה למועדון, יתוקן הליקוי כאמור תוך לא יאוחר מ
  פה. -כך לספק, כאשר "הודעה" לענין זה כוללת אף הודעה בעל-דקות ממועד מתן הודעה על 30
 

פק בתשלום פיצוי מוסכם, הן בגין האיחור באספקת הארוחות והן בגין הפרת הוראה זו, תחייב את הס
 כמפורט לעיל.  -אי ציות להוראות המפקח 

המזמין רשאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לספק, או לגבותם בכל  .ד
ד מהמדד האחרון דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, כשהם צמודים למד
  הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל. 

 ניכוי הפיצויים המוסכמים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו 
 פי ההסכם.-על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו יאחר הספק באספקת הארוחות ו/או יספק  .ה
באופן שלדעת המפקח, אינן אכילות מחמת טריות ו/או בשל מידת  -רוחות שלא כנדרש בהסכם א

תיבול ו/או מידת הכנה ו/או מידת החום בעת ההגשה ו/או בשל אי התאמתן לתפריט שהוזמן ו/או 
הזכות לקזז את עלותן  עירייהסמך התרשמות כללית של המפקח או מי מטעמו וכיו"ב, תעמוד ל-על

פי שיקול דעתה הבלעדי של -ות הרלבנטיות מכל סכום שיגיע לספק לפי הסכם זה, עלשל הארוח



 

 עיריית יבנה 

 :32/2019 מכרז פומבי מס'

וחינוך )ילדים( ו/או למועדוניות )קשישים( בתחום  למסגרות רווחהחמות אספקת ארוחות 

 העיר יבנה

 

    חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________  
  חתימה +חותמת                                                                                                         

 47 

                                     

  המועצה. 
 

אף הזכות לרכוש ארוחות חלופיות לתלמידי הגנים/מועדוניות  עירייהכן, במקרה כזה תעמוד ל-כמו
אשר לא קיבלו את הארוחות בזמן או כנדרש, מספק אחר, ולהשית את כלל ההוצאות בגין כל על 

  , כפוף להצגת חשבונית/קבלה מתאימה. הספק

פעמים, במהלך חודש אחד,  3 -חזרה על עצמה אחת או יותר מן ההפרות המנויות, כאמור לעיל, יותר מ .ו
מסך התמורה המגיעה  25%לנכות מהתמורה המגיעה לספק, סכום בשיעור עירייה תעמוד הזכות ל

 לספק בגין אספקת הארוחות באותו חודש.

שלא  עירייה ל פי הסכם זה, תעמוד הזכות-אינן בהתאם לתפריט לו התחייב הספק עלסופקו ארוחות ש .ז
 ה.  עירייזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות הו -לשלם תמורה כלשהי עבור אותן ארוחות 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את המועצה  .ח
 פי כל דין:-פי ההסכם ועל-עלבכל הזכויות המוקנות לה 

 .20, 13,16, 12,  10, 5, 4, 3הפרה של אחד או יותר מהסעיפים הבאים בהסכם:  (1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי הספק או נכסיו, כולם או חלקם,  (2
 יום ממועד ביצועם. 30ואלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך 

הספק בדבר פירוק מרצון, או הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא בוטלה  נתקבלה החלטה של (3
 יום, או ניתן צו פירוק כנגד הספק או הגיע הספק לפשרה או סידור עם נושיו. 30תוך 

, כי הספק מסתלק מביצוע ההסכם או מפסיק ביצועו ו/או עירייההוכח, להנחת דעתה של ה (4
 כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים.

ה בביצוע ההסכם, ק מסר את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או שהוא מעסיק קבלן משנהספ (5
 מראש ובכתב. עירייהללא הסכמת ה

 . ימים מיום מתן ההתראה בנושא 7בוצעה עבירה אשר לא תוקנה במשך  (6

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, הרי שמבלי לגרוע מיתן הוראות הסכם זה, יהא המזמין רשאי,  .ט
פי הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, -רוע מכל סעד או זכות העומדים לו עלמבלי לג
או כל דין אחר, לבטל את ההתקשרות עם הספק ו/או לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה  1970-תשל"א

ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או כל בטוחה אחרת של הספק המצויה בידי המזמין וכן להשלים 
השירותים באמצעות ספק אחר, תוך חיוב הספק בהוצאות החלפת הספק, בתוספת שיעור  את ביצוע

 תקורה והוצאות. 10%של 
 
 

 ביטול החוזה 
 

18.   
זכאית לבטל החוזה ייה העיר, תהא ספקהיה והופר החוזה ע"י ה לעיל, )ד(7סעיף מבלי לגרוע מהוראת  א.

 ובה יצוינו ההפרות ומועד ביטול החוזה.  ספקעל פי הודעת ביטול בכתב שתישלח ל
דרישה והתראה בכתב לתקן  ספקשלחה לייה העירימים לאחר ש 30הודעת הביטול תשלח לכל הפחות 

 והוא לא עשה כן. כארבעה עשרה ימיםהפרותיו תוך פרק זמן של 
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ייה העירעל פי מסמכי המכרז ו/או בחוזה זה ו/או על פי כל דין,  עירייה מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות ל ב.
 רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מיידי, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 
, כולם ספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה .1

או הוסרו לחלוטין תוך שלושים יום ממועד חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו 
 הטלתם. 

 
ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או  ספקנגד ה .2

 נתקבלה על ידו החלטה של פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק. 
 

הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או אין  ספקכי הייה העירהוכח להנחת דעתה של  .3
 בידו להמשיך בביצוע העבודות ואספקת השירותים, מכל סיבה שהיא.

 
שניתנה בקשר עם חוזה זה אינה  ספקכי הצהרה כלשהי של הייה העירהוכח להנחת דעתה של  .4

ן כלשהו על ההתקשרות לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופ ספקנכונה או שה
 עמו. 

 
האמור לעיל, יחול בשינויים המחויבים אף על חברה אשר אינו חברה אלא תאגיד אחר, לרבות  .5

 אדם, שותפות ו/או עוסק מורשה. 
 

זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או גורם ייה העירבוטל החוזה כאמור בסעיף זה, תהא  ג.
 התחייב לספקם על פי חוזה זה.  ספקשהאחר לשם קבלת השירותים 

 
מבלי למעט מהזכויות המוקנות ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ו ספקמבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על ה ד.

עקב הפרת החוזה, לרבות בגין הפרש עלות  לעירייהשא בכל הוצאה שנגרמה יי ספקעל פיהם, ה עירייהל
 ההתקשרות עם גורם אחר. 

 
בנוסף לאמור לעיל, במקרה של הפרת החוזה יעמדו לרשות הצדדים לחוזה, כל הסעדים והתרופות  ה.

 המוקנים על פי דין. 
 כללי 

 
19.   

וככל שקיים, עובר לחתימת למען הסר ספק, יובהר כי חוזה זה בא במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים  א.
עובר לחתימת חוזה זה. עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין  חוזה זה

לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים ייה העירהצדדים במלואו וכי 
 והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 
על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  ספקזכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ליה העיר ב.

המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין. סעיף 
 עניין. אינה חייבת לשלוח הודעות נוספות ביה העירזה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ו

 
נהגה על פיהם, אלא אם הותנו והוסכמו ע"י יה העירכל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם  ג.

 הצדדים כדין מראש ובכתב.
 

ולספק להם לפי ייה העירמתחייב להישמע להוראותיהם ולהנחיותיהם של הממונים מטעם  ספקה ד.
 במסגרת חוזה זה.דרישותיהם כל מידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה 

 
 התראות לצד השני יינתנו בכתב בדואר רשום או במשלוח על ידי שליח. ה.
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כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות  ן.
בעת  –ימים ממועד שגורה ואם נמסרה ביד  3הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד הנמען בתוך 

 מסירתה.
  

יתור מצד כל שהוא וכל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כו ז.
 ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי כל דין. 

 
בראשון לציון ובית המשפט  מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה הוא בית המשפט השלום  ח.

 על פי הסמכות העניינית . –המחוזי בלוד 
 

 כמפעל חיוני עירייה ה .20

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והספק  העירייההספק מצהיר כי ידוע לו ש
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .א
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .ב

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .ג
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .ד

ו/או הוראת כל דין  1967-הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או
רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה 

והוא ימשיך לבצע את השירותים גם בתקופת החירום כאמור. להבטחת האמור בסעיף זה יחתום הספק על 
 צורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. המ "1ב"נספח 

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 
 ע"י: ספקע"י:                                                                         הייה העיר

 
 

__________________________                                  ___________________________ 
                                      העירראש                  

 
 

__________________________                                  ___________________________ 
 עירייה ה יתגזבר                 
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________________________ 
 העירייחותמת ה              

 
        

 
 
 
 

 (ספקאימות חתימה )ב"כ 
 

זה נחתם כדין על ידי ה"ה_______________  חוזה, מאשר כי ספקאני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ ה
, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד ספקמטעם 
 זה.  חוזהלעניין 

       __________________ 
 עו"ד              

 
 

 אישור תקציבי
 

 הרינו לאשר בזאת כי :
 

 זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. חוזהנתקיימו ב
 

זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס'  חוזהההוצאה הכספית לביצועו של 
.______ 

 
 

_____________________   _______________________ 
 העירייה יתגזבר     עירייהראש ה          
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 (צהרים)ארוחת  עיקרית מנה הרכב  -מפרט לפרק אחד –נספח א' 

להנחיות משרדי ממשלה כפי שמעודכנות מעת לעת, לרבות הוראות "הנחיות )קוים מנחים( כמפורט להלן  ובהתאם 

למרכז השלטון המקומי, למכרזים בנושא מערך הזנה לקשישים" שנכתב ע"י המח' לתזונה, שירותי בריאות 

 הציבור, משרד הבריאות. 

 

ס

' 

 הערות כמות גודל מנה מינימלי הארוחה הרכב

 .מעובד שאינו מזון  - בשרית )חמה( מנה 

 

 

 

 

 

 

 

אפשרויות לבחירה  3

מבין 

האפשרויות 

המנויות 

בעמודה 

 מימין

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לגוון את 

התפריט 

במהלך 

 השבוע

בשר טחון: בקר / 

עוף/ 

 הודו/ דג

 

ג'  )לפני בישול ולא  100

 כולל תוספים(

 

 כרעי עוף

 

ג' )עם עצם לאחר  180

 בישול(

 

חזה הודו/ חזה 

עוף/ 

שיפודי 

הודו/ 

שיפודי 

 עוף

ג' )אחרי בישול לא  140

 כולל רוטב(

קציצות /  -דג 

מטוגן / 

 אפוי

 

 ג' )אחרי בישול( 140

 

ג' )אחרי בישול לא  140 בקר

 כולל רוטב(
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עדשים / מרק:  

עוף / 

 ירקות

 תוספות למרק: 

 ירקות במרק

 דגנים

 קטניות

 מ"ל 250

 

 ג' לפני בישול 75

 ג' 10

 ג' 20

  

אפשרויות לבחירה  3 )חמה(  פחמימות/  דגנים תוספת 

מבין 

האפשרויות 

המנויות 

בעמודה 

 מימין

 

 

 )*( ביום אחד סוג

יש לגוון את 

התפריט 

במהלך 

 השבוע  

 ג' )אחרי בישול( 200 תפו"א / בטטה

 ג' )לפני בישול( 35 אורז

פתיתים/ 

אטריות

/ 

פסטה/ 

קוסקוס

/ 

כוסמת/ 

בורגול/ 

 גריסים

 ג' )לפני בישול 40

ג' )גרגירים ללא  150 תירס

 קלח(

מבושלים  ירקות 

 או)חם( 

ירקות 

טריים: 

אפונה 

וגזר/שע

ועית/תי

רס/ירק

ות 

   ג' )ללא גרעינים( 100
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מוקפצי

 ם 

 אוחטיף  - קינוח 

 אופרי 

עוגה 

 אישית

 או לפתן

לפי הנחיות משרד 

 הבריאות 

 ביום אחד סוג למנה 1

 לבחירה:סלטים  

ח/חומוס/טחינה

מוצים/

חצילים

כרוב/ג/

 זר/סלק

מלפפונים /

 בשמיר.

 

יש לגוון את  אפשרויות לבחירה 3 ג' למנת סלט 100

התפריט 

במהלך 

 השבוע  

 

 

 

 , אין להגיש כל יום את אותו פרי / ירק. יש לגוון את התפריט במהלך השבוע  

 כלול במחיר למנה  -פעמים בשנה(  3למנה בחגי ישראל )עד  תוספות

 עוגת דבש. אותפוח  וכןמסוג "יד מרדכי" או שווה ערך )לפי דרישת המפקח(  דבש:השנה בראש

  .סופגנייה תוספת :בחנוכה

   .המן אוזן תוספת: בפורים

 

 

 אספקת ארוחות חמות למועדוני קשישים ברחבי העיר  -מפרט לפרק אחד -נספח א'

 הוראות כלליות

מרכיבי הארוחה יהיו מגוונים מדי יום. למען הסר ספק, אין להגיש כל יום אותו סוג מזון / רכיבים, לרבות  .1
 פרטי מזון כגון ירקות, פירות, ממרחים וכיו"ב. יש חובה לערוך גיוון. 
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ע"פ דרישות  –העירייה תהיה רשאית להורות על שינוי תפריט ו/או תפריטים ספציפיים למועדונים שונים  .2
 האוכלוסיה הרלבנטית.  

 כלול במחיר למנה  -פעמים בשנה(  3תוספות למנה בחגי ישראל )עד  .3

 עוגת דבש. אותפוח  וכןדבש מסוג "יד מרדכי" או שווה ערך )לפי דרישת המפקח(  בראש השנה:

  סופגנייה. תוספת בחנוכה:

   תוספת אוזן המן. : בפורים

יש לגוון את התפריט במהלך השבוע  , אין להגיש כל יום  הירקות במנה יסופקו כשהם חתוכים לפלחים. .4
 את אותו פרי / ירק. 

  . 135454545454:14-30:54545400כדלקמן: שעות מועד אספקת ארוחות הצהריים תהיינה,  .5

הספק ייקנס  -מנות שיסופקו לפני או אחרי המועד כאמור  -יש להקפיד על מועד אספקת הארוחות במועד  .6
 כמפורט בהסכם והעירייה תהיה רשאית להוראות על אספקת ארוחות חלופיות. 

כל הארוחות שיסופקו על ידי הספק יעמדו בדרישות ההסכם והנחיות משרד הבריאות כהגדרתה בהסכם  .2
 וזר משרד החינוך על נספחיו וכפי שיעודכנו מעת לעת. וכן בהתאם לח

מובהר בזאת כי המנות יסופקו בהתאם לגודל המנה כמפורט לעיל  במועד הרלבנטי ובכל מקרה לא תנתן  .3
 תוספת תשלום כלשהי, המחיר למנה יהיה זהה.  

למרכז השלטון  מובהר בזאת כי בכל הנוגע לשירותים הנדרשים,  יחולו הוראות הנחיות )קוים מנחים( .4
 המקומי למכרזים בנושא מערך הזנה לקשישים וכן הנחיות משרד הבריאות כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

 

 כללי 

שומרת על זכותה לערוך מעת לעת, ביקורי פתע במתקני הספק לצורך בחינת איכות וטיב המזון  עירייהה .5
 המסופקים על ידו וכן לאסוף דגימות מזון לצורך בחינתם במעבדה. 

לערוך ביקורות לבדיקת המזון שיסופק ע"י הספק ותהיה רשאית לשלוח  עירייהכמו כן תהיה רשאית ה .6
שא בעלויות בדיקות מעבדה שיבוצעו ביחס ימעת לעת מזון שהוגש ע"י הספק לבדיקות מעבדה. הספק י

בדרישות החוק למזון שיסופק' על ידו אחת לרבעון. ככל שתוצאות בדיקה יעלו  כי המזון שסופק לא עומד 
את הספק בפיצוי  עירייהאו בדרישות הסכם זה תקנוס ה/לרבות חוזר המנכ"ל/ חוברת לאכול ולגדול ו

מוסכם כמפורט בהסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לבטל הסכם זה במקרה של הפרות חוזרות 
ת נוספות שיבוצעו עד שא הספק בעלות בדיקת דגימויונשנות. ככל שתוצאות דגימה הצביעו על ליקויים, י

 לקבלת תוצאות חיוביות. 

 למען הסר ספק, גודל / משקל רכיבי הארוחה הנדרש הינו כקבוע להלן. .7

 הספק ימנע משימוש במזון מעובד ומטיגון המזון ומתחייב לספק מזון טרי או מבושל. .8

ורט לעיל, וכן פי המפ-על -המפקח רשאי לשנות את הרכב המנות ואת אופן הגשתן )כפוף לתנאי ההסכם(  .9
 לשנות את תיבול המנה ו/או את אופן הכנתה וכיו"ב. 
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, העירייה וגזברית העירייהכל שינוי במנות הכרוך בתוספת תמורה או תקציב, מחייבת את אישור ראש  .10
 מראש ובכתב, כמפורט בהסכם. 

 רש ידי הספק יהיו טריים ויישאו תווית ביחס לתוקף המוצרים, כנד-כל המוצרים שיסופקו על .11
 פי דין. -על

 לא יסופקו מוצרים באריזה בלתי מקורית. .12

תהא  -פי דין -מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, מוצרים לא טריים ו/או שאינם נושאים תווית תוקף על .13
 המועצה רשאית להחזירם לספק, תוך קיזוז העלויות הרלבנטיות והדבר ייחשב כהפרה של הספק.

 יאות ובהנחיות בנושאי התזונה והמזון.הספק חייב לעמוד בהמלצות משרד הבר .14

על הספק להימנע לחלוטין מהשימוש במזון מעובד ובמזון תעשייתי ומטיגון המזון ולספק מזון מבושל, אפוי  .15
 בתנור או מוכן בגריל.

 . 1983-הספק יספק מזון כשר ויציג תעודת כשרות מגורם מוסמך על פי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג .16

, הספק יכין מנות אישיות מותאמות לקשישים בעלי צרכים מיוחדים )כגון עירייהלהזמנת הבהתאם  .17
קשישים חולי צליאק וסוכרת, קשישים בעלי רגישות למוצרי מזון, קשישים המתקשים ללעוס מזון קשה, 

 צמחונים וכיו"ב(.

ות לסוג הרגישות. אם הספק יכין מנות אלה בתנאים שמשרד הבריאות קבע כתקן לייצור מנות מזון מותאמ .18
לספק המספק מזון לבעלי רגישויות אין דרך לבחון אם המזון מתאים לבעלי רגישות זו או אחרת, ולא קיימת 

 ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה, לא יהיה אפשר לספק מזון לקשישים בעלי אותה רגישות.

על  –מיוחדים כאמור אם קיימים במועדון קשישים שלא נמצאה עבורם מנת מזון מותאמת לצרכים ה .19
לנסות ולהתאים לקשיש מנה המורכבת מרכיבים "בטוחים", שאינם  –הספק, בתיאום עם המועצה והקשיש 

מכילים את הגורם לרגישות. יודגש כי הרכב המנה החלופית חייב לקבל את אישור הקשיש מראש ובכתב, 
 תוך הבהרה שהאחריות בעניין זה חלה עליו.

, בכל סגור הרמטית, גסטרונום נירוסטה, השומר על החום. בצלחות מתוך כלים הארוחות יגיעו בתפזורת .20
 מרכזיים שבהם הגיע המזון )"בתפזורת"( כמפורט בהסכם.

אם המזון מוגש ב"תפזורת", על המגיש להקפיד על כללי היגיינה ולהשתמש בכלי הגשה מתאימים ובכפפות  .21
 פעמיות בעת החלוקה.-חד

  -שיעמוד באחד או יותר מהליקויים להלן -תשולם תמורה בגין מזון לקוי  דרש להחליף  ולא יהקבלן י .22

 פג תוקף.  .א

 ריח לא טוב.  .ב

 במזון או בכלי האחסנה / קופסת האחסנה.  –חרקים או גופים זרים  .ג

 מזון מעורבב / מעוך. .ד

שבפרק שעות, בתנאי  4שהות המזון מרגע יציאתו ממערך הייצור של קבלן המזון ועד לארוחה לא תעלה על  .23
 זמן זה יישמר המזון בתנאי תברואה וטמפרטורה מתאימים. כמפורט בהמשך.
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 ב. רישוי

דרושים רישיונות לכל שלב משלבי ההזנה על פי החוק. מכין המזון או ספק המזון יהיה חייב ברישיונות       .1

 עסק ויישא באחריות לכל שלבי ההזנה.

אם הוא נמצא בהליך משפטי או אם הוא מפר את תנאי הרישוי אין להתקשר עם יצרן/ספק מזון           .2

 בנושאים של טיפול במזון.

כל מכין מזון וכל ספק מזון חייב להעביר אל לשכת הבריאות שבתחומה העסק נמצא ואל לשכת           .3

הבריאות שבתחומה הוא מספק את המזון את הפרטים האלה: מקור הכנת המזון, יעדי אספקת המזון 

 ירוט מספר המנות לכל יעד.ופ

 ג. אספקת מזון

 .אספקת המזון תהיה אפשרית באחד מהאופנים האלה:1

 המזון יסופק באמצעות קייטרינג )הסעדה( בעל רישיון יצרן בתוקף ובעל רישיון עסק בתוקף.1.1

 .במועדוניות הקשישים בהתאם להנחיות העירייההמזון יסופק 1.2

 המזון יוכן במטבח המוסד.1.3

 .1995-ג' לצו רישוי עסקים, התשנ"ה 4.2המזון יסופק על ידי עסק על פי פריט 1.4

 .המזון יסופק תוך עמידה בתנאים האלה:2

 או לכל תקן אחר הנדרש על פי כל דין. 5113הוא יסופק באריזות המתאימות לתקן הישראלי 2.1

 הוא יהיה מוכן לאכילה.2.2

 הוא יסופק במנות אישיות ארוזות.2.3

 לאספקת מזון בצובר )בתפזורת( יש צורך בקבלת אישור מיוחד ונפרד מהמנהל.2.4

 מזון קפוא/מצונן הדורש חימום2.5

 א(לאספקת מזון כזה יש צורך באישור מיוחד ונפרד מהמנהל.

 מעלות צלסיוס לפחות עד לחימומו. 12ב(מזון קפוא יישמר בטמפרטורה של מינוס 

 מעלות צלסיוס עד לחימומו. 5ת של ג(מזון מצונן יישמר בטמפרטורה מרבי

 ד(חימום המזון ייעשה אך ורק במתקן חימום מתאים )לא בארון לשמירת מזון בחום(.
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 מעלות צלסיוס לפחות. 80מזון חם יוכנס לאריזה מבודדת בטמפרטורה של 2.6

ימום חום מינימום/מקס-חום רושמים וממוחשבים למכלי/מארזי המזון ומדי-מכין המזון יכניס מדי2.7

 באופן מדגמי ומייצג, על פי תנאי הרישוי שייקבעו לכל ספק.

יום לפחות. המידע  30החום הרושם הממוחשב למשך -על ספק המזון לשמור את המידע הנרשם ממד2.8

 יועמד לרשות נציג משרד הבריאות, משרד החינוך או מי שהוסמכו לכך.

הגלם או אספקת המזון )כולל תעודת משלוח בציון  מכין המזון ישמור על כל התיעוד של רכישת חומרי  2.9

 יום  לפחות. 90שעת המשלוח וטמפרטורת המזון( למשך 

 ד.הובלת המזון

 על הובלת מזון יחולו הוראות אלו:

 מעלות צלסיוס לפחות. 70.מזון חם יוחזק בטמפרטורה פנימית של 1

 ס.מעלות צלסיו 5.מזון קר יוחזק בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 2

 מעלות צלסיוס. 12.מזון קפוא יוחזק בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על מינוס 3

.המזון יובל ברכב סגור ובציוד המבטיח שמירת טמפרטורה נאותה: במכלים שלמים, מבודדים, בעלי מכסה 4

 הנסגר היטב, המונעים כניסת זיהום מכל סוג שהוא ושינוי הטמפרטורה של המזון.

 .1291המזון יהיה בהתאם לתקן הישראלי  .סימון הרכב להובלת5

 פעמי, או שיהיו ניתנים לניקוי לח.-.הציוד או המכלים יהיו מבודדים ומדופנים בפלסטיק נשלף חד6

 .תהיה אפשרות לשטוף את המשטח שהמזון מובל עליו.7

 ה. קבלת המזון

 שעות. 4.משך הזמן מאריזת המזון ועד לצריכתו לא יעלה על 1

בהתאם לתנאי המכרז  מועדוניות/ מוסדות נשוא מכרז זההמזון ולשינועו ל הכנתלהיערך לחייב ספק .ה2

 .ולרבות נספח זה

 .יש לדאוג להימצאות אמצעי להובלת המזון מסוג מתאים ובמספר לפי הצורך.3

 יוקצה מרחב מיוחד לקבלת המזון ולשמירתו. מועדונית /.במוסד 4

 .קשישיםבלת המזון עד לחלוקתו ליהיה גורם אחראי לקמועדונית /.במוסד 5
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חום -.גורם זה ינהל יומן שבו יירשמו התאריך והשעה של קבלת המזון, התפריט והטמפרטורה במד6

 מינימום/מקסימום.

 מועדונית. .המזון יתקבל במארזים נפרדים לכל 7

 .אין לקבל מזון שלא במארז ובטמפרטורה לא מתאימה:8

 מעלות צלסיוס לפחות. 70של א(מזון חם יהיה בטמפרטורה פנימית 

 מעלות צלסיוס. 5ב(מזון קר יהיה בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 

 .המארזים )הצידניות, התרמופורטרים( יישארו סגורים עד להגשה.9

סוכרת -בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים )כגון חולי קשישים.דרושה ערנות ברישום של חלוקת המזון ל10

 נים וכדומה(.וצליאק, צמחונים, טבעו

 ו. מקום האכילה )כל מקום שנבחר ע"י המוסד (

 .המקום יהיה מואר ומאוורר.1

 .בסמוך לו יימצאו ברזים לנטילת ידיים ומתקנים לסבון נוזלי ולנייר לניגוב הידיים.2

יימצא גליל של שקיות פלסטיק לאיסוף אשפה; האשפה תפונה מיד עם גמר הארוחה למכל  מועדונית.בכל 3

 (.מועדוניתמרכזי בחצר )לא באשפה 

 .יש לדאוג לניקוי הריהוט וחדרי הכיתות בתום הארוחה.4

 .מזון שאינו נצרך באותו יום יושמד.5

 .יש לדאוג שהסועדים ירחצו את ידיהם לפני האכילה ואחריה.6

.במקרה שלאוכל יש ריח מוזר או שיש שינוי בצבעו או במרקם שלו, יש להתייעץ עם מחלקת התברואה 7

 ברשות המקומית או עם הרופא הווטרינרי הרשותי ולפעול בהתאם להנחיותיהם.

 ז. כללי

הנחיות משרדי ממשלה כפי שמעודכנות מעת לעת, לרבות הוראות מזמין שירותי הזנה יקבע את התפריט ע"פ             .1

שנכתב ע"י המח'  "הנחיות )קוים מנחים( למרכז השלטון המקומי, למכרזים בנושא מערך הזנה לקשישים"

 ותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ו/או כל הנחיה מועדכנת של משרד הבריאות. לתזונה, שיר

 צנן".-הכנת המזון תהיה לצריכה באותו יום בלבד, אלא אם אושרה מתכונת הפעלה של "בשל           .2

 לעיל. 1ג -אין לאפשר אספקת מזון באופן אחר מהמפורט ב           .3
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 מעלות צלסיוס בשעה. 2-הציוד או המכלים להעברת המזון לא יאבדו יותר מ          .4

אם מזון מוגש בטיול במקום שמגישים בו מזון דרך קבע, המקום חייב להיות מורשה ובעל רישיון           .5

 עסק תקף.

 י עסקים בבתי אוכל.יש להתאים את הדרישות להכנת מזון במוסד לדרישות של התקנות לרישו         .6

פעמי -אם אין במוסד תנאים מתאימים לשטיפת כלים, על הספק לספק יחד עם הארוחה סכו"ם חד          .7

לעיל, תסופקנה גם  2ג -. במקרה של הגשת מזון בתפזורת, כמפורט בקשישיםמתאים ל)מתכלה( 

 .נחיות העירייה, בכלים מתכלים או בהתאם להפעמיות, מצקת וכף הגשה מתאימה-צלחות חד

 .בכל שיטה של הגשת מזון על עובדי המטבח להקפיד על היגיינה.8

פיצוי מוסכם בגין הפרות של הוראות מכרז זה והוראות ההסכם שייחתם בין עירייה הקבלן במכרז ישלם ל. 9 .1.1

מהחשבונות ה גם בדרך של הפחתה ן. הפיצוי יכול להיות משולם לעירייהצדדים בהתאם למחירי הטבלה שלהל

 ה.או בכל דרך אחרת שבה תיבחר העיריי השוטפים המשולמים לקבלן, או ע"י חילוט הערבות הבנקאית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גובה הקנס הליקוי:

  ש"ח150 דקות באספקת המזון 15איחור של עד 

 ₪  200 דקות באספקת המזון 15-איחור/הקדמה של למעלה מ

 ביום למחרתהקבלן לא אסף את כלי הגשת המזון בסוף יום או 

 בהתאם להוראת נציג המזמין

 ש"ח 250

 ₪ 400 ה(יכות המזון )בהתאם להחלטת נציג העירייאי שביעות רצון מא

 ש"ח 1500 ליקוי בתוצאות בדיקה מיקרוביאלית
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אספקת ארוחות למועדוניות חינוך ו/או רווחה  בפרק שתייםלזוכה מפרט טכני לביצוע העבודות  -נספח א'

 וכן ילדי חינוך מיוחד בגנים ובתי ספר
 
 

 : הגדרות

 במפרט זה יהיו למונחים הבאים פירושים שבצדם :

 

 .עיריית יבנה   ה"עיריי"ה

 

 המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות מי שהוסמך על ידו                "הקבלן"

 לעניין מכרז זה או חלקו.                                         

 

 אספקת ארוחות הכוללת ייצור ארוחות, הובלתן וחלוקתן ליעדן במרוכז, בהתאם               "השירותים"

 לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות הדין בעניין.                                        

 

 תעודת כשרות שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל או רבנות מקומית.               "הכשר"

 

 מי שימונה על ידי החברה לפקח על אספקת הארוחות, בהתאם למסמכי המכרז.             "המפקח"

 

  ו/או מי מטעמה.העירמנהל מטעם              "המנהל"

 

 י( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן )כלל              "המדד"

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.                                        

 

 :ארוחות נשוא המכרז .2

סוגים של ירקות טריים שלמים, ,פרי  3הקבלן יספק בכל ארוחה מנה עיקרית, מנת חלבון, מנת ירקות מבושלים, 

ממרח     להזמין,יה העיר. כמו כן רשאית 2.4עונתי על פי מספר הילדים ולחם על פי היחס המפורט בהמשך בסעיף 

 ומה.וכדממרח טחינה  קונפיטורה/ממרח חומוס / /חמאת בוטנים חלבה / 

  

 הארוחה תכלול  .3

בשר בקר/עוף/הודו/דגים: שניצל מחזה עוף שלם, חזה עוף על הגריל, שיפוד עוף/הודו, שוקיים עוף,  – מנה עיקרית  .3.1

 סטייק עוף, רצועות/קציצות עוף/הודו, קציצות דגים, רוטב בולונז, גולאש, קציצות מבשר בקר טחון.

 .כימיקלים ומחזקי טעםיש להימנע לחלוטין משימוש בצבעי מאכל, 
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 : אורז, פתיתים, פסטה, תפוח אדמה אפוי, עדשים, בורגול, אטריות, קוסקוס, תירס. דגנים וקטניות .3.2

  

ברוקולי, אפונה   : שעועית ירוקה, שעועית צהובה, שעועית לבנה, שעועית אדומה, גזר גמדי, מנת ירקות מבושלים .3.3

 ירוקה, לקט ירקות.

 

 ילדים. 15כיכר לחם אחיד/מלא פרוס לכל   - לחם .3.4

 

 ילדים. ניתן לספק במרוכז בתחילת כל שבוע עבודה. 20גר' לכל  500 -ממרחים .3.5

 

 פרי העונה. -קינוח .3.6

 ארטיק קרח ללא צבעי מאכל מלאכותיים, מאכלי חג/את הפרי בעוגה אישית/ במועדים מיוחדים ניתן להמיר

 באישור מראש.

 

 מים בלבד. -שתייה .3.7

 

 הנחיות: .4

 

 יש להימנע משימוש בחומרי גלם מעובדים וממנות מהירות הכנה )אינסטנט(. .4.1
 

 יש לעשות שימוש במגוון שיטות בישול כמו: אידוי, אפייה וצלייה. אין להגיש מזון מטוגן. .4.2
 

 בלבד ולהמעיט את השימוש בו ככל הניתן. חמניות/יש להשתמש בבישול בשמן קנולה .4.3
 

 דיום גלוטומט.וומונוס , צבעי מאכלוסוכר ולהימנע לגמרי משימוש באבקות תיבוליש לצמצם שימוש במלח  .4.4
 

 יש להקפיד על גיוון בארוחה, כך שמנה לא תחזור על עצמה מעבר לפעם אחת בשבוע. .4.5
 

עדכון מיוני  -יש לספק את המנות והתוספות עפ"י ההנחיות של מחלקת תזונה של משרד הבריאות )"לאכול ולגדול" .4.6
והוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בעניין, ו/או כל שינוי ו/או תוספת  כמפורט בטבלאות המופיעות להלן( 2015
 .להם

 

 על ההצעה להיות חתומה ומאושרת על ידי תזונאית קלינית. .4.7
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של מכון התקנים, הדן במגע של חומרי פלסטיק  5113הכלים בהם יסופק המזון חייבים לעמוד בתקן מס'  .4.8
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעירייה הזכות להורות לספק להמציא את המזון בכלים  עם מזון חם.

 מתכלים/ נירוסטה ובהתאם לשיקול דעתה. 
 

 ערכי מוצרי בשר/עוף/דג/מנות צמחוניות: .5

  במסגרת הארוחות יספק הקבלן מוצרי בשר/עוף/דג/צמחוני איכותיים בעלי הערכים הבאים )מינימום(: .5.1

 

 נתרן במ"ג ברזל במ"ג שומן בגרם חלבון בגרם 

 500 2.0-3.5 6-13 24-29 בשר בקר/הודו/עוף *

 500 1.3-2.3 13-20 13-18 בשר טחון: בקר/הודו/עוף* 

 200 1.1-1.4 10 13-15 דג*

 250 1.8-2.0 10-15 13-18 מנה צמחונית

 

 לאכילה.נקיים, שטופים, יבשים ומוכנים מחוטאים, ירקות ופירות טריים יוגשו כשהם .5.2

 

 על המזון להיות רך, ניתן לחיתוך במכשיר קהה כמו כף או מזלג..5.3

 

 המזון יוגש בצורה אסטטית וברמת תיבול מותאמת לילדים ולנוער.  .5.4

 

להחליף  לארטיק ללא צבעי מאכל במועדם מיוחדים ועל פי הזמנה תינתן עדיפות ברורה לפרי, ניתן  –קינוח .5.5

 עוגת מאפין שמרכיביה יפורטו בהצעה ויחייבו אישור מראש. מאכלי חג/ מלאכותיים /

 

, )בעל תקינה ישראלית( סכו"ם חד פעמי צלחות )מאושרות למגע עם מזון חם(, ויכללו תפזורתבהארוחות יוגשו .5.6

  מפות ומפיות.

 

לילדים בעלי רגישות למזון מסוים או מרכיביו יוגשו ארוחות העונות למגבלות אלה ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  .5.7

מנות לילדים אלרגיים. מספר זה יכול וישתנה ועל הספק להתאים  8בשנה"ל תש"פ ידוע כי נדרשות  משרד החינוך.

 המנות ומספרן לדרישות והנחיות העירייה בעניין. 

 

את, כי הספק לא יהיה רשאי לספק מזון לתלמידים בעלי רגישות אם אין לו את הדרך לבחון אם המזון יובהר בז .5.8

 מתאים לבעלי רגישות ולא קיימת ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה.
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מוסדיות או כל פעילות -הספק נדרש להיערך לשינויים בתפריט לרגל אירועים מיוחדים, כגון טיולים ופעולות חוץ .5.9

. יובהר, כי במצבים כדלקמן תינתן לספק הודעה המסגרת החינוכיתשאינה סדירה בהתאם לתכנית הפעילות של 

החינוך בבוקר  סגרתאת המזון למבגין הקבוצות הספציפיות המשתתפות באותם האירועים והספק יחויב להב

 .יום האירוע

 

לילדים המבקשים מזון צמחוני יסופקו מנות עתירות חלבון מן הצומח, על פי הערכים הנדרשים בחוזר מנכ"ל   .5.9.1

 סוגים בשבוע. 5משרד החינוך, עם מגוון משתנה של 

 

 גודל המנות: .6

 המנות בארוחות יהיו כמפורט בטבלאות שלהלן: משקלי

  בשרית )יש להתייחס רק לחלקים הנוגעים לגילאים הרלוונטיים(: ארוחת צהריים

מדידה בכל סוגי הפחמימות למעט פירה ותפוחי אדמה יהא '", המשקל הממוצע של כוס ו-א'עבור קבוצת הגיל "

ט'" וקבוצת -גרם. עבור קבוצת הגיל "ז' 200גרם ומשקל ממוצע של כוס מדידה פירה או תפוחי אדמה יהיה  170

מרכיבי 

 הארוחה

 תדירות פרטי מזון

 ימים 5-ב

  מבוגרים ט' -ז' ו'-א'

 5 250 200 150 מרק מרק )במ"ל(

מנה עשירת 

 חלבון )בגרם(

 2 120 120 100 חזה הודו/חזה עוף/שיפודי הודו/שיפודי עוף

 1 200 200 165 ועצמות(כרעיים עוף)ללא עור 

 1 150 120 100 הודו/בקר:גולש/טחון קציצות/המבורגר/קבב

 1 200 160 120 )משקל ללא ציפוי(  מנתח שלם  שניצל עוף

 2 150 150 120 דג ללא עצמות)פילה(/אצבעות דג/קציצות דג

דגנים וקטניות 

 240)בכוס של 

 מ"ל(

אורז/חיטה/גריסים/ בורגול /קוסקוס/ 

 פתיתים/מקרוני/ספגטי/ תפו"א/ תירס

   כוס1

 ½1 

 כוסות

 5 כוסות 1½ 

 ירקות

)בגרם או בכוס 

 מ"ל( 240של 

 5 150 150 150 ירקות מבושלים או מאודים

 5 כוס1 כוס 1 כוס 1 ירקות חיים

פרי 

 העונה)בגרם(

 5 200 200 150 פרי העונה
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גרם  250המשקל הממוצע של כוס מדידה בכל סוגי הפחמימות למעט פירה ותפוחי אדמה יהא  הגיל "מבוגרים" 

 גרם. 300כוס מדידה פירה או תפוחי אדמה יהיה ומשקל ממוצע של 

 

/ תבשיל קטניות/  אפוי מנה צמחונית תכלול במקום המנה הבשרית אחד מאלה: פלאפל - ארוחות צמחוניות

קציצות טופו/ קציצות סויה )לא לביבות בורגול/ לביבות קינואה/ אפויות  /  קטניות פשטידת ירקות/ קציצות 

 ר על שימוש מזון מעובד או קנוי.חל איסומהונדסת גנטית(. 

 

 הערות כלליות .7

כמות מנות לכל יום פעילות.  175 -לאספקה במסגרת מכרז זה הינה כיה העירכמות המנות המשוערת על ידי  .7.1

יה העירחלים שינויים במצבת הנוכחות/ רישום של ילדים ולמסגרות. מאחר ו המנות היומית הינה אומדן בלבד

 איננה מתחייבת להזמנת היקף מנות כלשהו ו/או להזמנת מנות בכלל. 

 

ברחבי העיר בארבעה עשר נקודות חלוקה  יההעירהינה על פי הערכת  המסגרות שיימסרו לקבלן תומיקום וכתוב .7.2

לשיקול דעתה  והיקפן בהתאם אספקת הארוחותתהא רשאית לשנות את מיקום יה העיר ברחבי העיר לפחות. 

 לצרכיה.ו

 

הקבלן יבצע את הובלת הארוחות וחלוקתן ביעילות, הכל בהתאם לתנאים ולאופן הביצוע הקבועים במסמכי  .7.3

 .המכרז

 

קערות  , הגשה כגון:, צלחות רב פעמיים מוסכם בין הצדדים כי כל כלי ההגשה לרבות סכו"ם ולרבות אמצעי עזר .7.4

פעם בשבוע עפ"י מצבת כ"א  לן ועל חשבונו,סכו"ם, כלי חימום/קירור, יסופקו על ידי הקבהגשה, כפות הגשה, 

 ה.עיריילפי דרישת ה וכן 15%+

 

ה' לפי פירוט שיקבע מראש ועל הקבלן החובה להעמיד את כל הציוד, האמצעים וכח -השירות יבוצע בימים א' .7.5

מכרז ה, אותה הינו חייב עפ"י דרישות עירייהאדם, הדרוש לביצוע מיטבי של העבודה בהתאם לדרישות המכרז וה

 זה להעמיד מידי יום ביומו.

 

 ובשום אופן לא מוקדם או יאוחר מהטווח הזה. 12:30עד  12:00ה' בין השעות -בימים א'מועד אספקת ארוחות:  .7.6

  מיקום החלוקה: .7.7

 ושיקול דעתה הבלעדי. יה העירמסגרות חינוך/ רווחה שייקבעו בהתאם להנחיות  .7.7.1
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במהלך השבוע שלאחר את התפריט השבועי של ארוחות הצהרים אותו יספק למנהל בכל סוף שבוע ימציא הקבלן  .7.8

 ו/או אחראי ההזנה מטעמה.העירלשיקול דעת לשנות את התפריט השבועי בהתאם  המנהל רשאי מכן. 

 

על הקבלן חלה חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע השירותים ויהיה אחראי  .7.9

 .פעלו בהתאם להוראות והנחיות העירייהו ילכך שעובדי

 

הקבלן מתחייב כי לצורך אספקת הארוחות על פי כל הזמנת אספקה שתימסר לו יעסיק צוות עובדים מיומנים  .7.10

 וכשירים, במספר מספיק לאספקת הארוחות בצורה טובה ונאותה בהתאם להזמנה ולאמור בחוזה זה.

 

שיועסק על ידו במתן השירותים למזמינים לפי חוזה זה יקפידו  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא, עובדיו וכל מי .7.11

וישמרו על כל הוראות הבטיחות וכללי הניקיון וההיגיינה הרלוונטיים, ימלאו אחר כל הדרישות ביחס לייצור 

הארוחות, אחסונן, הובלתן ברכב מתאים בתוך כלי אחסון מתאימים, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף 

 הדין בעניין.לכל הוראות 

 

הקבלן מתחייב לצייד את נהגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולרי על מנת למנוע תקלות או שיבושים בעת חלוקת  .7.12

מנהלי האגפים חינוך ו/או הקבלן יעביר אל הארוחות ועל כל תקלה או שיבוש, יודיע הקבלן בתוך שעה למנהל. 

 . נהגי החלוקה והטלפונים שלהםאת רשימת ו/או המוסדות השונים ברחבי העיר,  רווחה

 

ה. הנציג יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או מכשיר קשר ו/או עירייהקבלן ימנה נציג מטעמו ששמו יועבר לנציגי ה .7.13

 על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת. העיראיתורית וישמש כאיש קשר מול איש הקשר מ

 

 .עירייההקבלן מתחייב לבצע את אספקת הארוחות על פי הנחיות ה .7.14

 

ו/או נציג מטעמה יהיו רשאים, בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי המזון בהם משתמש ייה העיר .7.15

הקבלן, אופן אחסון הארוחות, הובלתן וכל עניין אחר שהוא הקשור לאספקת הארוחות לפי חוזה זה, ועל הקבלן 

 לאפשר ולסייע לו/להם לעשות זאת ללא סייג.  

 

רשאית לטעום את המנות וכן, לקחת מעת לעת דוגמאות של ארוחות לבדיקות מיקרוביאליות או  תהאייה העיר .7.16

כימיות של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות, על חשבון הקבלן. על הקבלן חלה 

 פקתם.שעות ממועד אס 48חובה בכל יום לשמור דגימות מזון מכל המנות שהוגשו באותו יום למשך 
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לבצע שינויים בהזמנה, לרבות אך ייה העירמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי בכל מקרה תהיה רשאית  .7.17

 לא רק שינויים בסוג ו/או מספר הארוחות ו/או תפריטיהן ו/או מקום הובלתן, מכל סיבה שהיא, ברמה היומית.

 

מנות שסיפק. אישור הדו"ח ע"י המנהל יהא על הקבלן להגיש חשבון מפורט על הארוחות שסיפק, בו יופיעו ה .7.18

 תנאי מוקדם לתשלום.

 

רישיון יצרן ואישורים נוספים על פי קביעת שרות המזון חזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות בספק המזון י  .7.19

 . הארצי

 

הקבלן מצהיר ומתחייב לכך כי כל הנהגים שיועסקו על ידו הינם כשירים ומיומנים לביצוע ההובלה והחלוקה  .7.20

בהתאם לאמור במכרז וכי יהיו בידיהם רישיונות מתאימים ותקפים, וזאת בכל תקופת ההתקשרות על פי חוזה. 

כמו כן, מצהיר ומתחייב הקבלן לכך כי הרכבים בהם ישתמש לצורך הובלת הארוחות במכרז יהיו מבוטחים כחוק 

זאת בכל תקופת ההתקשרות על פי של מכון התקנים הישראלי, ו 1291ובעלי רישיונות רכב תקפים על פי תקן 

 חוזה.

 

אופן הובלת המזון יתבצע בהתאם לכל הוראות הדין בעניין, לרבות התקנות המתייחסות להובלת מזון ומורות,  .7.21

 בין היתר כדלקמן :

 

 בזמן הובלת המזון הוא יוחזק בטמפרטורה הבאה :
 

 מעלות צלסיוס לפחות. 70בטמפרטורה פנימית של  –מזון חם 
 

 מעלות צלסיוס. 5בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על  –מזון קר 
 

המזון יוחזק במיכל מבודד בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב נקי וסגור המונע זיהום המזון, תוך   .7.22

 הקפדה על תנאי היגיינה מקסימאליים.

 

הקבלן לפנות את הכלים שבהם בסוף כל יום או  לחילופין ביום שלמחרת והכל בהתאם לדרישת המנהל, מתחייב  .7.23

 את ארוחת הצהריים כגון קרטונים, טרמופורטים,  וכיו"ב .מוסדות החינוך ו/או הרווחה סיפק ל

על הקבלן מוטלת האחריות לשמור על כל תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור בבטיחות 

 וההיגיינה של המזון.
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מוסכם בגין הפרות של הוראות מכרז זה והוראות ההסכם שייחתם בין פיצוי עירייה הקבלן במכרז ישלם ל .7.24

ה גם בדרך של הפחתה מהחשבונות ן. הפיצוי יכול להיות משולם לעירייהצדדים בהתאם למחירי הטבלה שלהל

 ה.או בכל דרך אחרת שבה תיבחר העיריי השוטפים המשולמים לקבלן, או ע"י חילוט הערבות הבנקאית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 הקנסגובה  הליקוי:

 ש"ח 150 דקות באספקת המזון 15איחור של עד 

 ₪  200 דקות באספקת המזון 15-איחור/הקדמה של למעלה מ

 הקבלן לא אסף את כלי הגשת המזון בסוף יום או ביום למחרת

 בהתאם להוראת נציג המזמין

 ש"ח 250

 ₪ 400 ה(יכות המזון )בהתאם להחלטת נציג העירייאי שביעות רצון מא

 ש"ח 1500 בתוצאות בדיקה מיקרוביאלית ליקוי
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

)העירייה  ֹעיריית יבנה
ו/או תאגידים עירוניים 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☒

 אחזקה☐
 

אספקת ארוחות,  אחר : ☒

 הובלתן וחלוקתן

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים ☒
 מוצרים( /
 

אחר ☒
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען

 יבנה 51שד' דואני 

 מען
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 כיסויים
 סוג הביטוח

 
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך  תאריך תחילה
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מט סכום
 בע

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000  
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

ביט   חבות מוצר
______ 

 ת. רטרו: 
__________ 

 4,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי אובדן תוצאתי 311
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 חודשים.12תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 מזון / שירותי הסעדה / בתי אוכל 041

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 'גנספח 

 ערבות הביצוענוסח      
 

 לכבוד
____________________ 
____________________ 

 א.נ.,
 .………………ערבות מס'הנדון: 

 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום ספקעל פי בקשת ___________________ )להלן: "ה .1

"סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן  –להלן )( ₪  אלפים תשמונ: )ובמילים ₪  8,000של 
בגין חוזה בעקבות זכיה  ספק"סכום הערבות"( שתדרשו מאת ה –בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן 

 . לאספקת ארוחות חמות למועדוניות חינוך ו/או רווחה ו/או קשישים ברחבי העיר יבנה 32/2019במכרז 
תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד המחירים  .2

 –לצרכן המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן 
"המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם 

"המדד הבסיסי"(, נשלם  –___________ והעומד על_________________ נקודות )להלן ביום______
 לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש שעל ידכם עד סכום הערבות מייד עם קבלת דרישתכם הראשונה  .3
י שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש בכתב וזאת מבל

. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים ספקתחילה סילוק הסכום הנ"ל מה
ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום  ספקו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל ספקמשפטיים נגד ה

 ם ערבות זה על ידינו.סכו
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום  .4

הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
חת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי הערבות. לפיכך, במדיה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם א

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים נדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

בכל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת המדד  .5
ן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן הבסיסי, כי נשלם את סכום הקר

 אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י  .6

על כל טענה לרבות כל ברירה  כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש
 עפ"י הדין. ספקהמוענקת ל

הערבות תהיה בתוקף עד ליום____________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  .7
 _________ לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. -למשרדנו ב

 
 בכבוד רב,

 
 מורשי החתימה של הבנק  
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 'דנספח 

 דבר הזמנות עבודה חתומות בתצהיר המשתתף 

 

 אני הח"מ ________________  בעל/ת ת"ז שמספרה __________, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום  .1

  (. הזוכה –להלן ולהצהיר בשמו )

כי הוא לא זכאי לתמורה, וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת ידוע לזוכה,  .2

בצירוף חותמת ייה העיר ית, גזברעירייה: ראש העירייההזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של ה

 ה.עיריי

מנת עבודה חתומה כדין, ה, ללא קבלת הזעירייככל שהזוכה ביצע עבודה ו/או שירותים ו/או התחייב בשם ה .3

 כאמור לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או אספקת השירותים.

ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן עבודה ו/או אספקת  .4

ייה העירתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה ח

 כדין.

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

 אישר/ה את תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
 

 
 

 
  

 חותמת  עו"ד
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 'הנספח 

 תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  .א

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________  .ב

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של "המציע")להלן: 

"( ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העירייה)להלן: " מהו/או מי מטע יבנה עירייתניגוד עניינים עם 

ובין בהתקשרות חד צדדית, שאני, מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם  חוזהבין בפעולה, בין ה

 ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין.

שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור הריני מתחייב לגרום לכך  .ג

 ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת מכרז  .ד

 טוהר המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. מס' ____________ תוך שמירה על

 

לפחות מהמניות של התאגיד או ככל שמדובר  25%מי שמחזיק בשיעור של  – בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו: 

 לפחות מהשליטה בשותפות. 25% -ב –בשותפות 

 

 

 1.  2.  3.  4.  

 חותמת המציע .9  .8 חתימת המציע .7  .6 תאריך .5
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 1נספח ב'

 

 

 אל:

 עיריית יבנה 

 

 א.נ.,ג.

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירוםהנדון: 

 

"( בהתאם לחוזה השירותים)להלן: "  אספקת ארוחות חמות -הזנהשירותי ואנו מספקים לכם  :הואיל 

 "(;החוזהמיום _________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "

 יוכרז מצב חירום;והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן   :והואיל

 

 לפיכך אנו, הח"מ,

 

 שם הספק/קבלן: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 

ם בתקופות שבהן יוכרז מצב אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותי .1
 חירום.

 

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו מתחייבים לספק לכם  .2
את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן 

 ים ושעות חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.יוכרז מצב חירום, לרבות בימ
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לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3
 לתמורה האמורה.

 

המקנה התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית של החוזה,  .4
 לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין.

 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

 

 

_________________ 

 חתימה+ חותמת

 


