
 עיריית יבנה
 וועדת המכרזים

 _____19/2019__מכרז פומבי מספר 
 

אספקת מצרכי מזון לגני ילדים כאמור בהוראות מכרז למחיר עיריית יבנה )להלן "העירייה"( מבקשת בזה הצעות 
  זה על נספחיו. 

 
 200 תמורתיבנה ב 50קופת העירייה ברח' דואני רכישה בתיק המכיל את מסמכי המכרז וכל חומר רלוונטי ניתן ל

 11רח הנשר מנהל מינהל החינוךבמשרדי מכי המכרז ללא תשלום ניתן לעיין במס שלא יוחזרו. ש"ח(  מאתייםש"ח )
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט העירוני של עיריית  בימים א' עד ה'. 15:30 – 8:00בין השעות  ביבנה

הודעות הבהרה/ שינויים בפרסום. הנוסח המחייב הינו הנוסח יבנה, על המעיין חלה החובה לבדוק עדכונים/ 
 שיירכש מהעירייה ולרבות הודעות ההבהרה שימסרו לרוכשים. 

 
 יבנה.  11באגף החינוך ברח' הנשר  10:00בשעה ,  23.6.19 מועד סיור קבלנים לקבלנים המעוניינים הינו

 
 דלהלן: המצטברים בתנאים תשעומד ישות משפטית אחתל במכרז להשתתפות הזכות

 

 .ון עסק מתאיםרישימציע בעל  -

 

   לביצוע העבודות ע"פ מכרז זה. על רישוי כדין להובלת מזון ברכב מציע שלו  -
 

מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל  של אחד ממרכיבי המציע  -
עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע,  הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש

או אם תלויים הליכים פלילים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל 
של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע )בין מציע 

 לעניין מכרז זה(, להגיש הצעה כלשהי למכרז זה. יחיד או שותפות של מספר מציעים 
 

המציע או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשטרה על אי רישום  *  
 פלילי. 

 
על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות העובדים  * 

על המציע לצרף להצעתו אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת המועסקים בידי קבלנים.  
שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעה בגין הפרה של חוקי העבודה,  3 -בדבר הרשעות וקנסות שהושתו ב

וזאת כנגד המציע, בעלי השליטה בו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה או על המציע לצרף 
 '.זכנספח לפי הנוסח המצ"ב  תצהירים חתומים כדין

 
)למעט  או חבר מועצת העירייה/ו לפקודת העיריות( 174)ס'  לעובד  קירבההיות נעדר על המשתתף ל   *

  .א' לפק'  העיריות(  122ס' הוראות הדין לרבות התקשרות שתאושר ע"פ  
  

בחתימת ידם  חתומים תקיםוע בשני להלן שיפורטו והאישורים המסמכים בצירוף כל ההצעה את יגיש המציע *
 לוועדת המכרזים היטב סגורה התאגיד )בהצעה מטעם תאגיד(. ההצעה תוגש במעטפה וחותמת המנהלים של

עד השעה  27.6.19מיום  יאוחר העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(, לאמזכירות  באמצעות העירייה של
 שוי לזהות את המציע.. אין לציין על גבי המעטפה סימן או כיתוב כלשהו הע12:00

 
 מציע אשר רכש את המכרז .      * 
 

 הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח, ולא תובא לדיון.
 

 על מועד פתיחת תיבת ההצעות בנוכחות המציעים תגיע הודעה בנפרד.
 

 ההצעות תוגשנה בשני עותקים זהים ובצירוף המסמכים והאישורים הבאים:
 
מדד המחירים חדשים, צמודה ל שקלים 10,000סך  כדין על ומבוילת אוטונומית, חתומה בנקאית ערבות .1

 המדד יהא הבסיסי המדד לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי המרכזית הלשכה ידי על לצרכן כללי, המתפרסם

ערבות מכרז(  -)נספח ה לזה המצורף בנוסח תהא הערבות ההצעה. להגשת האחרון במועד הידוע האחרון
 של העירייה. צדדית חד דרישה פי על לחילוט וניתנת מותנית תיבל ותהא

 
 ורשאית זכאית המכרז. העירייה תנאי קיום להבטחת וזאת 29.9.19 וכולל יוםעד  בתוקף תעמוד הערבות  

 את להאריך מתחייב והמציע יום 60של  נוספת לתקופה בנקאית הערבות של תוקפה הארכת מהמציע לדרוש

 תפסל. הצעתו לעיל כאמור הבנקאית הערבות של תוקפה את יאריך שלא העירייה. מציע לש דרישתה לפי תוקף
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 אישור מע"מ כחוק )עוסק מורשה(. .2
 
 )אכיפת ציבוריות עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות ניהול על השומה מפקיד או חשבון מרואה אישור .3

 . -1976חשבונות( תשל"ו ניהול
 
 ניכוי במקור. .4
 
 יד מגישי ההצעה וחתימה בראשי תיבות על כל דף. חוזה חתום בחתימת .5
 
 המנהלים שלה, שמות והתקנות החברות, תזכיר התאגדות רשם בידי חתומה החברה : תעודת רישוםחברה .6

  החברה. את ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה ואישור
 
  שיון עסק בתוקף. יר  .7
 
 הובלת לחם ודברי קירור. לים סניטררישיון רכב המיועד להובלת מזון בתנאים  .8
 
 (.זאישור מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת או נוסח תצהירים כנדרש לעיל )נספח   .9
 

 .או תצהיר המאומת בידי עו"ד בהתאם לדרישות המכרז תעודת העדר רישום פלילי  .10
 

סמכי למ 3' זכנספח הצהרה אודות היות המשתתף נעדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף  .11
  .ותצהיר העדר תיאום מכרז המכרז

 
הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים, כולל הערבות יהיו על שם  .12

 המציע בלבד.
 

 .עלול להביא לפסילת ההצעה מילויןדרישות סף מוקדמות אשר אי  ןכל אלה הינ
 

ב  . נספחבנספח אאחיד למחירי המוצרים שננקבו  לתשומת לב המציעים על הקבלן ליתן הצעתו כאחוז הנחה
של מוצרים אשר אותם נוהגת העירייה להזמין במסגרת ההזמנות נשוא מכרז זה. אין  כמות משוערתלמכרז הינו 

רשימה זאת נועדה אך ורק ליתן . לראות ברשימה זאת מחייבת לא מבחינת הרכב הרשימה במוצרים ובכמות
 מכרז זה. גודל של הזמנות חודשיות נשוא סדרהערכה/למציעים במכרז זה 

 
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ההשוואה בין ההצעות תהיה בין היתר 

 המזון כמפורט בנספח א' לחוזה. מחירי על בסיס 
מנהלתיות ו/או  העירייה רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או

 אירגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעת העירייה. 
 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה שהיא 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר,   התוצאה הטובה ביותר,

 צורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. ובלבד ש
 

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

  -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת  –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1ת פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )לכוון א
 אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  –"אישור" 

ח, הורה הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של א -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –ה" "נושא משר

 בעסק אף אם תוארו שונה;
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או  –"עסק" 

 שותפות הרשומה בישראל.
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ריה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמציעים לפי שיקול דעתה מובהר כי לאחר קבלת המענה, העי
הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל שיינקט, או ככל שיוחלט. 
בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען הסר ספק, נתונים 
כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', זולת נציגי העירייה ו/או ועדת המכרזים, ככל 

 שהדבר יידרש לבחינת ההצעה.   

העירייה רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל בעקבות הליך זה, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין כך, 
 מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, היה ותחליט על כך. בין היתר, לצורך הכנת 

 
ככל שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש בהצעתו תוך שהוא מציין 
במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה תהיה שמורה לעירייה האפשרות שלא להתיר למציע 

 ייה בתחום לגביו נדרש המידע וכן לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאינו מוגן.  התקשרות עם העיר
 

 העירייה לא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז, או לכל מטרה אחרת.
 

 העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי העירייה ואינה מטילה על העירייה חובה כלשהי. 

דיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי בב
שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות 

ל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעי
 בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, 
הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 

 סף במכרז זה.כתנאי 

 לדרישות התייחסות בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה
העירייה רשאית לבחון גם את  .כנדרש ההצעה מונע הערכת העירייה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או

ות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרב
 עבורה בעבר. 

 
  

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ו/או התחרות עם המציעים ו/או עם מי מהם ו/או לפרסם הזמנה 
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי –ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לה  ו/או לפצל את הזכיה בין מספר זוכים להצעות נוספות

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

מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של 
 נוך של העירייה וזאת  כמפורט להלן.סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר לראש אגף החי

 
העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, 
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  ויובאו, 

כי המכרז בדואר רשום או ביד או בפקסימיליה לפי הכתובת או מספר בכתב לידיעתם של כל רוכש, מסמ
הפקסימיליה שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה ע"י רוכש מסמכי 

 המכרז מטעמו כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או מספר פקסימיליה.
 

יחייבו את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון כי   בהצעתו  למען הסר ספק רק שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב
 הסתמך על תשובות שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה  

ים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל  ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישור
 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. -בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

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

 הצעת המציע.
 

  . 29.9.19  עד וכולל יוםההצעה תהא בתוקף 
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז זה. 

עות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו. על כל רוכשי מסמכי המכרז להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצ
 אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים:
  

בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים. רק מעטפות 
 המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעות.שתענה לדרישות 

 
 העירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז.

 
 –ימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז  14תוך 

אישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי וימציא את כל המסמכים וה נספח ה' -בערבות המפורטת בחוזהנספח ב 
 המכרז והודעת העירייה ויחתום על החוזה על נספחיו.

 
 חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה.

 
 
 
 
 
 

 
 צבי גוב ארי   

 ראש עיריית יבנה 
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 אספקת מוצרי מזון לגני הילדיםחוזה ל
 2019  בחודש נערך ביבנה ביום שנחתם ו

 
 

 בין:
 

 עיריית יבנה
 , יבנה3ת.ד. 

 
 )שתקרא להלן: "עירייה"( 

 
 -מצד אחד 

 
 

 
 לבין:
 
 

________________ 
 מרח' __________________

 
 "(הקבלן)שיקרא להלן: "

 
 -מצד אחר  -

 
 
 

והכל   (וחובה )טרום חובה יבנה בשירותי אספקת מצרכי מזון לגני הילדים בעירעוניינת והעירייה מ : הואיל
 ;נספח א'בהתאם להוראות החוזה לרבות 

 
ועדת המכרזים של העירייה בישיבתה מס' ____ מיום ________ החליטה להמליץ בפני ראש  : והואיל

 ז פומבי לביצוע העבודות הנ"ל מס'שהוגשה לה לאחר פרסום מכר הקבלןהעיר לקבל את הצעת 
19/2019. 

 
 העיר בתוקף תפקידו וסמכותו אישר את המלצת וועדת המכרזים הנ"ל. וראש  והואיל:

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 הוראות כלליות .1
 

 הצדדים מצהירים כי המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
 

  –בחוזה זה, כפי שהוא מוגדר להלן  1.2
 
 כפי שיקבע מפעם לפעם. חינוך ו/או מנהלת מחלקת הגנים,  מינהל משמע, מנהל  –"הממונה"    
 
ידי הממונה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של -משמע, האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן על  –"המפקח"   

 .הקבלן
 
, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות אדם הפועל בשמו או הקבלןמשמע, לרבות: נציגיו של   –" הקבלן"  

 לפי חוזה זה. הקבלןבביצוע התחייבויותיו של בשבילו 
 

, תנאי המכרז, כתב הכמויות וכן כל מיסמך אחר שהוסכם הקבלןמשמע, חוזה זה, הצעתו של   –"החוזה"   
 בחוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 

 
 . נספח א'בהתאם לקבוע ברשימת מצרכי המזון שיסופקו לגני הילדים משמע,  –" צרכי מזון"מ  
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 . 'גבנספח אמור בעיר יבנה בהתאם לציבוריים טרום חובה חובה וגני ילדים   -"גני ילדים"
 
 הקבלןהצהרות  .2
 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: קבלן
 

פי חוזה זה -הינו בעל היכולת הכספית ובעל המיומנות וכושר הייצור לביצוע התחייבויותיו על קבלן 2.1
 אספקת מצרכי מזון כאמור בחוזה זה. וכי הינו בעל ידע וניסיון בוהוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה 

 
הינו עוסק מורשה וכי כל ספרי החשבונות שלו מנוהלים וינוהלו עפ"י כל דין, והוא יציג לעירייה  קבלן 2.2

וכי ברשותו כל בכל עת  אישור על ניהול ספרים ותשלום מע"מ כחוק ואישור על ניכוי מס במקור 
 שיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.יהאישורים והר

 
 

, את כל )ע"י גננות גני הילדים( פי הזמנות שיוזמנו אצלו מעת לעת-קבלן מתחייב לספק לעירייה, על 2.3
 כלוכמפורט בתנאי המכרז לאורך רשימת המצרכים שהינה נספח למכרז זה בהתאם למצרכי המזון 

ההזמנות יעשו  פי חוזה זה.-י חוזה זה בהתאם לצורכי העירייה ובמועדן עלפ-תקופת ההתקשרות על
מועדים שבועיים לכל גן כאשר הקבלן מתחייב לקבל שינויים טלפוניים. הקבלן  3 -כאמור בנספח א' ב

ימנה איש קשר לצורך מכרז זה. איש הקשר יהא זמין בטלפון נייד שמספרו יועבר לעירייה ו/או מי 
גננות גני הילדים,  במועד החתימה על ההסכם. איש הקשר יקבל הזמנות טלפוניות מטעמה לרבות ל

 7:30-14:30בשעות ושינויים להם ויהא זמין לצרכי העירייה ו/או מי מטעמה ע"פ האמור במכרז זה 
 ו. עד יום וחצי לפני מועד האספקה.-בימים א

  
 

מוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם ה הקבלן 2.4
לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות 

 בחוזה. 
 

מתחייב ומצהיר בזה, כי הינו בעל הניסיון, הידע, המתקנים, והמשאבים, לרבות כח אדם  הקבלן 2.5
ת הדרושים על מנת לעמוד בכל חובותיה שיונות, ההיתרים ו/או ההרשאות האחרוימתאים, הר

והתחייבויותיה על פי חוזה זה וכנדרש על פי דין, וכי חתימתו על חוזה זה ו/או ביצוע חובותיו 
ו/או גופים  הקבלןוהתחייבויותיו על פיו לא יפרו כל חוק, תקנה או הוראה ו/או כל הסכם או הסדר ש

 הקשורים אליו הינם צד לו.
 

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הפיקוח על  הקבלןולמען הסר כל ספק,  2.5עיף בנוסף לאמור בס 2.6
, התקנות -1981, חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1968, חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1957מצרכים ושירותים

והצווים שהוצאו מכוחם וכן אחרי הוראות כל דין שעניינו שיווק מוצרים, פיקוח על מחירים, רישוי 
 מזון וכיוצא בזה. עסקים, כשרות ה

 
לשמור על כל הוראות פקודת בריאות העם וכל החוקים, התקנות  הקבלןנוסף על כך מתחייב   

וההנחיות בנושא בריאות ומכירת מוצרי מזון לקהל הרחב וכי ישמע לכל הוראות הגורמים 
 המוסמכים בעניין בעירייה ומחוצה לה.

 
ידי ציוד שלו -שלישי כלשהו, כולל עובדים מטעמו ו/או עליהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לצד  הקבלן 2.7

 או מטעמו ו/או מנות האוכל, לרבות הרעלת מזון.
 

יהא אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו והוא מתחייב לפצות  הקבלן 2.8
אחראי יחיד  הקבלןיהא  ו/או לשפות את עירייה בגין כל נזק שייגרם בגינם במהלך ביצוע חוזה זה. כן

ובלעדי לפצות לצד שלישי כלשהו, כולל עובדים מטעמו ו/או שלוחיו על פגיעה שיפגעו, לרבות מקרה 
מוות, נכות או תחלואה הקשורה בביצוע חוזה ואשר בגינה עלול העירייה להיתבע ו/או להיות 

 מחוייבת בתשלום פיצויים.
 

תאמתו לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וערך את כל את המצהיר במפורש כי ראה ובדק  הקבלן 2.9
את העבודות לצורך התאמתו לביצוע העבודות וכי יש ביכולתו לבצע  הבירורים ובדיקות הדרושים

 ביעות רצונה של העירייה. שבלוחות הזמנים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ול במכרז זה לרבות לעמוד
 

טניות מאת , בהתאם להזמנות פרכנספח א'ברשימה המצ"ב מתחייב לספק מצרכים כאמור  הקבלן 2.10
בנוסף יהיו זכאים גני הילדים להזמין מוצרים משלימים ומוצרים עונתיים . גני הילדים ציבוריים

)בהתאם לעונות השנה( ולחגי ישראל במחירי השוק של מוצרים אלו אצל הקבלן. העירייה תהא 
לו. הזמנת המוצרים הנוספים תעשה באישור מראש של זכאית ליהנות ממחירי מבצע גם על מוצרים א

 מחלקת גני הילדים בעירייה לקבלן. 
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הקבלן מתחייב לספק את המצרכים ישירות לכ"א מגני הילדים פעמיים בשבוע בימים א,ד או ב,ה   

פעמיים בשבוע. אספקת מוצרי המזון היבשים, מוצרי חלב  -בבוקר. אספקת לחם 7:30-13:00בשעות 
 פעם בשבוע. מוצרים יבשים פעמיים בשבוע. -רקות ופירותוי

 

 טרייםבאיכות גבוהה לשביעות רצונו של שממונה, ק את סל המוצרים כשהם פמתחייב לס הקבלן 2.11
עם סימון תאריכים, ועומדים בדרישות משרד הבריאות. סל המוצרים יסופק ע"פ  באריזתם המקורית

ועל פי  גננות הגנים הנכללים במסגרת מכרז זהצורך הגן בהתאם להזמנה טלפונית של כ"א מ
 .  דרישותיהן המשתנות

 
רשאי לספק אך ורק מוצרים המופיעים ברשימה. למען הסר ספק, העירייה לא תשלם עבור  הקבלן 2.12

שינוי סוג המוצרים ו/או  לעיל. 2.10ס' זה הינו למעט האמור בס'  מוצרים שאינם נכללים ברשימה.
נהלת מחלקת הגנים בעירייה. עוד יאמר כי העירייה מקפידה על איכות וסוג היצרן הינו רק באישור מ

מוצרים ואספקת שווה ערך מסוג אשר לדעת מנהלת מחלקת הגנים בעירייה הינו פחות, או מכל סיבה 
 אחרת, לא תאושר. 

 
מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי עמידה במועדי אספקת המוצרים הינה הפרה יסודית של הסכם  הקבלן 2.13

תהא שמורה הזכות לבטל הסכם לאלתר, זה ללא כל  התראה מראשו/או כל זכות ו/או  עירייהה, ולז
 . קבלןתביעה ו/או פצויי ל

 
תוקף מוצרי החלב יהא  וירקות טריים.כור רק מוצרי מזון ימ הקבלןבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מ  2.15

אינו עומד בתנאי זה או יתגלה  מוצר בכל מקרה בו יסופק מוצר ש  לפחות שבוע מיום האספקה. 
 שעות ממועד ההודעה לקבלן.  4מקולקל, יוחלף המוצר בתוך 

 
  

יהיו ויהיו כשרים  סופקו לגני הילדים בעירייהשי מוצרי המזוןכי  מצהיר ומתחייב בזאת  הקבלן       2.16
ות המוצרים כל מתחייב להמציא אישורים  לכשר הקבלןכפופים לאישור הרשויות המוסמכות לכך. 

 אימת שיידרש לכך ע"י מנהל. 
הקבלן מודע לכך שהעירייה נוקטת במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל. הקבלן  

מצהיר ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות הפרה של חוק כלשהו 
 מהדין החל.

 
על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה או הקבלן מצהיר בזאת כי אין בחתימתו  2.17

מחדל, של כל הסכם, חוק, תקנה או הוראה אחרת מאת רשות, או צו או פסק דין, אשר הקבלן מהווה 
צד לו או אשר הקבלן מחוייב או כפוף לו. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, 

 לות הנדרשות לפי הדין החל.הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעו
 
הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בנוסף לכך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות,   

 קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות.
 

 
 תמורה .3
 

את מחירי המוצרים שיחושבו  קבלן, המפורטים בחוזה זה, תשלם העיריה לקבלןתמורת שירותי ה  3.1
הנות יא' בניכוי ההנחה באחוזים בהצעת הקבלן למכרז. העירייה תהא רשאית למחירי נספח כ

 בנספח א'ממבצעים ו/או מחירי שוק נמוכים שנותן הקבלן לשאר לקוחותיו במוצרים הקבועים 
)להלן: ובלבד שמחירי המוצרים לא יעלו על מחירי נספח א' בניכוי ההנחה בהצעת הקבלן למכרז.  

 (."התמורה"
 

 הקבלןהוכרז  הבמכרז אשר בהתבסס עלי הקבלןשל נחתו ה אחוזספק, התמורה מהווה את  ען הסרלמ 
על אף האמור בהצעת הקבלן למחירים נספח א, באם מחיר השוק/ מחיר מבצע למוצר   כזוכה במכרז.

מהמוצרים המופיעים ברשימה נספח א' הינם זולים בתקופת ההסכם ממחירי הצעת הקבלן, יעמוד 
מחיר השוק או מחיר מבצע אצל הקבלן כמחיר לעירייה בגין מוצר זה. על תו פריט המחיר עבור או

הקבלן יידע את העירייה על מבצעים ומחירי השוק/ מבצע לפריטים כאמור בנספח א' במועד פרסומם 
למען הסר ספק הקבלן לא יהא זכאי לעלייה במחירים הנקובים בהצעתו.  על ידו לקהל לקוחותיו.

שר הינם בפיקוח ממשלתי ישתנו בהתאם להוראות הפיקוח הממשלתי. באם הקבלן מחירי מוצרים א
יציע ליתר לקוחותיו מבצעים על מחירי הפיקוח הממשלתי תהא העירייה זכאית למחירי מבצע אלה 

 בהתאם. 
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 לעיל.  2.10בנוסף תשולם לקבלן תמורה עבור מוצרים שיוזמנו בהתאם להוראות ס  
  
המוצרים, כאמור במכרז זה, הינם התמורה המלאה לקבלן והעירייה לא תשלם כי מחירי עוד יובהר  

 כל תוספת מכל סוג שהוא לרבות לא בגין הובלה ו/או הספקה. 
 

באם לקבלן יש אתר אינטרנט להזמנות, תהא העירייה ו/או מי מטעמה זכאית להשתמש בשירות זה 
 הזמנות טלפוניות. ביצוע ללא תמורה ובנוסף לאפשרותה ל

 
 התמורה כוללת מע"מ, התייקרויות וכל עלות אחרת, מכל סוג ומין הכרוכה בביצוע החוזה.  3.2

 
שאינן כלולות בעבודות עפ"י חוזה זה ומבלי שניתן עליהן אישור המנהל  הקבלןכל ביצוע עבודות ע"י   3.3

 .בכתב ומראש, לא תחייבנה את העיריה בתשלום כלשהו, באשר הוא
 

מתחייב בזאת, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא מוותר על כל תביעות ו/או טענות, מכל מצהיר ו הקבלן 3.4
 סוג ומין, לכל שכר ו/או כספים בגין העבודות, למעט כספי התמורה המוסכמים.

 
 אופן ביצוע התשלומים

 
לחודש עבור  5בכל  בעירייהמנהלת גני הילדים שהועברו אליו ע"י  ,הזמנות מאושרותעפ"י חשבון הקבלן יגיש  .4

 .ובו פירוט ההזמנות עבור כל גן מגני הילדים בחודש הקודם מוצרים שסופקוה
 

לאחר שאושר כדין תום החודש בו התקבל הח"ן בגזברות יום מ 45העיריה תשלם את החשבון לקבלן תוך  
ם הינלעירייה שמורה הזכות שלא לאשר לקבלן תשלומים ש ת מחלקת הגנים בעירייה. לתשלום ע"י מנהל

לעיל,  3היה והקבלן יחייב את העירייה בסכומים שלא בהתאם לאמור בס' לעיל.  3בניגוד להוראות ס 
לעיל ותחייב אותו בקנס של  3תשלם לו העירייה את הסכומים אשר היה עליה לשלם בהתאם לאמור בס 

ייבת העירייה לעיל. סכום הקנס/ות יקוזזו מכל סכום אשר תהא ח 3בגין כל חיוב שלא בהתאם לס ₪  100
 לקבלן. 

 
בעירייה ולא עם הגננות  מנהלת הגניםהקבלן יעמוד בקשר עם תשלומים ו/או מחירים ו/או תקציב רק עם  

 בגני הילדים.
 

העירייה תהא רשאית לשנות את מועדי התשלום והכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, 
 . 2017התשע"ט 

 
 
 תקופת החוזה  .5
 

בחודש  31היינו )"פ תשתום שנת לימוד לס לתוקפו במועד חתימתו ויעמוד בתוקפו עד חוזה זה יכנ 5.1
, במידה ולא בוטל מסיבה אחרת כלשהי לפני כן. ואולם לעירייה שמורה הזכות להודיע (2020אוגוסט 

ימים, על סיום תוקפו של חוזה זה אף טרם הגיע מועד סיומו המוסכם  30, בהודעה מוקדמת של קבלןל
תוקנה כל זכות,  קבלןוזה ובתום ההודעה המוקדמת לעיל, יבוא חוזה זה לידי סיום מבלי שלשל הח

 .ם של החוזהתביעה ו/או טענה כלפי עירייה עם סיומו המוקד
 
 

 .לתקופה נוספת של עד שנתיים לעירייה אופציה להאריך את החוזה 5.2
 
 

העירייה  תזה זה או לפי הדין רשאילמרות האמור לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיו של עירייה לפי חו 5.3
 להפסיק חוזה זה ללא הודעה מוקדמת בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 
 יפר חוזה זה הפרה יסודית. הקבלן 5.3.1

 יכנס להליכי כינוס נכסים ו/או פירוק. הקבלן 5.3.2
יר או עקיף בעירייה ו/או מי מעובדיו ו/או מורשיו ו/או שלוחיו יגרמו לפגיעה באופן יש הקבלן 5.3.3

 ו/או מוניטין עירייה.
 יואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון. הקבלן 5.3.4
 לא עמד בלוח הזמנים הקבוע בחוזה זה לאספקת מוצרי המזון לגני הילדים.  הקבלן  5.3.5

 
 התחייבויות נוספות .6
 

אביזרים, הובלה, אחסנה, ת ישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה זה לרבו הקבלן
 הוצאות חשמל, ניקיון, העסקת פועלים וכל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
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 היתרים  .7
 

פי תנאי הרשיון ו/או כל היתר שינתן -בהתאם לחוק ועל לבצע את העבודות במכרז זהמתחייב  הקבלן 7.1
 פי דין.-לו, על

 
ישיג על חשבונו ואחריותו את כל ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי דין מתחייב, כי  הקבלן 7.2

ויהא אחראי לתוצאות הישירות של אי קיום הוראה כלשהי על פי כל  ביצוע העבודות נשוא מכרז זהל
 ידי הרשויות המוסמכות.-ידאג לחידוש תוקף כל היתר מעת לעת כפי שיידרש על הקבלןדין לעניין זה. 

 
 ת לממונהכפיפו .8
 

ו/או מי מטעמו כפוף להוראותיו ו/או הנחיותיו של  הקבלןבביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה יהיה  8.1
הממונה וימלא את כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של הממונה הרשות בידי העירייה להחליף מידי 

 .קבלןפעם את הממונה ע"י מתן הודעה ל
 

 נה בכל עת שיידרש לכך בדבר כל פרט הקשור בביצוע חוזה זה.יהא חייב לדווח לממו הקבלן 8.2
 

יציג בפני הממונה, בכל עת שיידרש לכך, כל אישור, רשיון, היתר או מסמך כפי שיידרש ע"י  הקבלן 8.3
 .הקבלןהממונה והנוגע במישרין או בעקיפין לקיום התחייבויותיו של 

 
וזה וכן לבדוק את ולהשגיח על ביצועו של הח הקבלן המפקח רשאי לבדוק את ביצוע התחייבויותיו של 8.4

מבצע כהלכה את  הקבלן. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלןידי -עלהמבוצעת  מוצרים וההובלהטיב ה
 החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

 
 מעביד -אי קיום יחסי עובד  .9
 

לכל דבר ועניין וכי אין נקשרים בינו ו/או  הינו קבלן עצמאי הקבלןמוסכם מפורשות בין הצדדים כי  9.1 
 בין מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד.

 
 אספקת המוצריםיועסקו על ידו לצורך מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים ש הקבלן 9.2

תיו כלפי עובדיו, לרבות תשלום כל עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין והוא מתחייב למלא את כל חובו
 הקבלןהתשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין, והעירייה לא יהיה אחראי כלפי עובדי 

 באחריות כלשהי.
 

מתחייב לשפות ולפצות את העירייה על כל סכום שידרוש העירייה לשלם על כל נזק ו/או  הקבלן 9.3
ידי גוף שיפוטי ו/או בית דין הפועל -סק דין שיינתן נגדה עלהוצאה שייגרמו לה בגין כל תביעה ו/או פ

ו/או מי מעובדיו  הקבלןמעביד בין עירייה לבין -על פי דין אשר ידון ויפסוק בשאלת קיום יחסי עובד
ו/או שלוחיו, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה. עירייה רשאית לקזז כל סכום כאמור מכל סכום במידה 

 .קבלןשיגיע ל
 
 יותאחר .01
 

ידי כל אדם בגין כל -יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי לכל פגיעה, נזק או תביעה שתוגש על הקבלן 10.1
 מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע חוזה זה על ידיו או מי מטעמו.

 
מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה, תוך שבוע ימים מיום דרישתו, בגין כל נזק או חיוב  הקבלן 10.2

וג ומין, לרבות חיוב כספי, שיוטל עליה ו/או יהיה עליה לשאת בו מחמת נזק ו/או תביעה שתוגש מכל ס
כנגד העירייה ע"י צד ג' כלשהו מחמת מעשה ו/או מחדל ו/או עילה שמקורה בין במישרין או עקיפין 

 בחוזה זה ו/או ביצועו ע"י קבלן ו/או שלוחיו.
 

 וערבות ביטוח .11
     
מתחייב להחזיק בתוקף את  הקבלןלפי חוזה זה ו/או לפי כל דין,  הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של   11.1           

 והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  'דכנספח הביטוחים כמפורט באישור הביטוח  המצ"ב 
 

ידי המבטח שלו על קיום -, אישור חתום עלעם החתימה על חוזה זהמתחייב להמציא לעירייה  הקבלן 11.2
אישור כאמור במועד, יהיה העירייה רשאי לבטל  הקבלןוליסה הנזכרת בפסקה לעיל. לא ימציא הפ

חוזה זה על אתר וללא צורך בהודעה מוקדמת, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומד לעירייה לפי 
 החוזה ו/או הדין.

                
 .הקבלןהנ"ל בנוסף לשמו של הפוליסות הנזכרות לעיל יישאו את שם עירייה כמבוטח בפוליסה   
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מתחייב, כי במשך תקופת חוזה זה לא ניתן יהיה לבטל את הפוליסה לעיל או   לשנות את  הקבלן 11.3

יום מאת  60ההוראה בפוליסה לעיל הקובעת את עירייה כמבוטח, ללא הודעה מוקדמת  בכתב בת 
 חברת הביטוח המבטחת העירייה.

 
 כלפי העירייה לפי חוזה זה. הקבלןאחריות אין בביטוח האמור לגרוע מ 11.4

 
לוי התחיבויותיו יהקבלן מתחייב להמציא לעירייה במועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית למ 11.5

על פי חוזה זה, והכל לפי תנאי ונוסח הערבות )ערבות לקיום החוזה( המצ"ב כנספח למסמכי המכרז 
 .'הכנספח 

 
 הפרה ותוצאותיה .21
 

הוראה מהוראות חוזה זה ו/או לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו לשביעות רצונו של  הקבלן הפר 12.1
יהיה חייב לתקן את ההפרה ו/או למלא את  הקבלןהעירייה, יהיה העירייה רשאי להתרות בו בכתב ו

 ידי העירייה.-התחייבותו לשביעות רצונו של העירייה לפי העניין ותוך המועד שיקבע לכך על
 

שעות  72 שאי לבטל חוזה זה בהודעה בכתב שללעיל, יהיה העירייה ר 5כאמור בסעיף  הקבלןלא פעל  12.2
   מראש.

 
את החוזה שומרת העירייה לעצמה זכות לבצע את הדברים הבאים או, חלק מהם לפי קבלן הפר ה 12.3

 קביעתה הבלעדית:
 

 לחלוט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כנ"ל. א.
 

 להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר. ב.
 
 לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה. ג.

 
החליטה העירייה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית לעשות כן   

לא ופית ו. החלטה זו של העירייה תהיה ס קבלןטה מבלי צררך להודיע על כך למיד עם קבלת החל
  .קבלןניתנת לערעור ע"י ה

 
והקבלן יהא חב  לעיל, בשינויים המחוייבים 12.3לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף  ביטול הסכם על  12.4

לשפות ו/או לפצות ו/או לשאת במלוא עלויות העירייה כתוצאה מהפרתו ו/או ביטול ההסכם ו/או 
 ביעה ו/או כל זכות כתוצאה מכך. התקשרות עם אחר. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או ת

 
, ייחשב הדבר כהפרה  עסקופושט רגל ו/או ימונה לו כונס נכסים ו/או יוטל עיקול על  הקבלןאם יוכרז  12.5

  לעיל. 12.3של ההסכם ויחולו הוראות סעיף 
 
 שונות .31
 

זה, כולו או  פי חוזה-מצהיר ומתחייב בזאת שלא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו על קבלן 13.1
פי חוזה -מקצתו. וכן מתחייב שלא לשתף כל אדם אחר ו/או גוף אחר, זולת עובדיו בביצוע העבודות על

 זה, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.
 

 הקבלןנתן העירייה את הסכמתו, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את   
ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של  הקבלןלפי החוזה, ו מאחריותו והתחייבויותיו

 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
 

ידי הצדדים ונחתם כדין. כל חוזה -כל שינוי בתנאי חוזה זה, לא יהא לו תוקף, אלא אם נערך בכתב על 13.2
, או לגרוע מהם. הצדדים פה, אף אם ייעשה, לא יהא בו כדי לשנות תנאי חוזה זה, להוסיף עליהם-בעל

 יהיו מנועים מלטעון שחוזה זה שונה בעל פה.
  

ידי העירייה, לא יחשבו כויתור על זכויות -שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועד על 13.3
 פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.-פי חוזה זה או על-העירייה על

 
למשנהו, לפי הכתובות המצויינות במבוא לחוזה, לפי ענין, תחשב  כל הודעה שתשלח ע"י מי מהצדדים 13.4

שעות ממועד שיגורה בדואר רשום, אף אם יוחזר לשולחו מכל סיבה  72כאילו הגיעה לתעודתה תוך 
 שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
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חוזה זה או פי -פי חוזה זה כל חוב המגיע לו על-לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על תהעירייה רשאי 13.5
. הוראות סעיף זה קבלןוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן העירייה ל הקבלןכל חוזה אחר שבינו לבין 

 אינו גורע מזכותו של העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 

 העירייה בכתב.    כל שיעבוד אחר ללא הסכמת בפי חוזה -מתחייב שלא לשעבד את זכויותיו על הקבלן 13.6

 

לא תהיה רשות להפסיק את המשך ביצוע  קבלןבכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה ל 13.7
העבודות, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן. הפוסק היחידי בנושא חילוקי דעות בין 

  .הקבלןהצדדים יהיה המנהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את 
 

 .'ו בנספחות בין הצדדים, לרבות בגין תשלום השכר החודשי, ייושבו בהתאם לקבוע נתגלעו חילוקי דע 13.8
 

התגלעותם של מחלוקות בין הצדדים ויישובן לרבות ניהול בוררות לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע  
 התחייבויות הצדדים עפ"י חוזה זה.

 
הבוררות לרבות התוספות חתימת הצדדים על חוזה זה תחשב כחתימה על שטר בוררות. הוראות חוק  

 יחולו על הליכי הבוררות.
 

באותם  הקבלןידי -האמור בסעיף קטן זה לא יחול ביחס לחובות תשלום ושיפוי של העירייה על 
 עניינים שלפי הסכם הביטוח שלו יש צורך בהכרעתם ע"י בית המשפט.

 
 יות הצדדים עפ"י חוזה זה.התגלעותם של מחלוקות בין הצדדים לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע התחייבו 
  

כי להתקשרות זו קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר וכי  יםמצהירבשם העיריה  ח"מה 29.7
 נתקיימו בהתקשרות זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי כל נוהל ודין

 
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

                                       _________________ 
  הקבלן                                  העירייה 
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 עיריית יבנה

 , יבנה11רח' הנשר  -מחלקת גני ילדים
 08-9425559(, פקס: 1)שלוחה 08-9327291טלפון: 

 

 נספח א'
 מחירי המוצרים הנרכשים במסגרת פרויקט ההזנה

 
 מצרכי המזון ומחירם

 מחיר תיאור המוצר מחיר תיאור מוצר מחיר תיאור מוצר

  ירקות  חומרי ניקוי 6.28 לחם שחור פרוס

 6.5 מלפפון 9.9 מ"ל 750נוזל כלים  14 לחם בריאות פרוס

 7.5 עגבנייה 11.9 נוזל כלים  פיירי 11.3 12ביצים 

 8.5 פלפל ירוק 51.5 4000צץ רץ  28  30ביצים 

 8.5 פלפל אדום 24 נייר טואלט 7.8 ל' 1שמן קנולה 

 18.9 אבוקדו 9.9 יח' 10מטליות לשיש  15.5 ג' 750קורנפלקס 

 2.5 כרוב לבן 9.9 י 3מיקרופייבר לשיש  2.07 ק"ג 1מלח שולחן 

 4.9 כרוב סגול 8 75*85שקיות אשפה  13.5 ג'500שוקולית עלית 

 6 קולרבי 9 יח' 300שקיות סנדוויץ'  25 ק"ג 1.750פתי בר 

 3.5 בצל  9.9 יח' 6כריות לכלים  9.9 ג' 500מיונז 

 7.5 לימון 6 ספוג הפלא 29.9 750שמן כתית 

 ג' 1תה בשקית 
 ויסוצקי

 5.5 תפוז  לחגים: 16.9

 5.5 קלמנטינה  ראש השנה 26.9 יח' 25תה ירוק 

 8.5 תפו"ע זהוב 17.2 ג' 350דבש  11.9 750מיץ תירוש 

 12 אגס  טו' בשבט 13.6 פרי 100קונפיטורה 

 9.5 בננה 5 קילו אננס 4.5 ק"ג 1סוכר 

 10.5 פלפל צהוב 65 קילו תאנים 25 גר' 960טונה נתחים 

 8.5 תפו"ע אדום 39.9 קילו משמש 5.9 גר' 150טונה נתחים 

 3.5 תפו"א תפזורת 45 קילו פפאיה 5.5 ג' 600מלפפון במלח 

 3.9 רתגזר תפזו 50 קילו שזיף מגולען 5.50 ג' 600מלפפון בחומץ 

 3.9 אבטיח  50 קילו תפו"ע מיובש 5.50 גר' 550תירס 

 6.9 מלון 50 קילו בננה מיובש 10 ק"ג 1/2טחינה 

 4.5 חסה רגיל  יום העצמאות 8.9 חרוזית טבעות 

 2.9 נענע רגיל 15 ק"ג 1צ'יפס  6.9 ג' 480ממרח תמרים 

 2.9 כוסברה רגיל 16.9 ק"ג 1פלאפל  10 ג' 500חלבה 

 2.9 פטרוזיליה רגיל 1.2 פיתות 13.9 לווהממרח ח

 5 סלרי עלים רגיל  פסח 13.8 גר' 900סילאן 

 5 בצל ירוק 6.8 מיץ ענבים שתיה קלה 12 ממרח חרובים 

 5.9 בצל סגול 29 ק"ג 2.5מצות  4.9 קמח

   8 גר' 500מצות  13.9 ג' 500שמרים יבשים 

    שבועות  מקרר

   12.9 מגש פיצה  10.9 ק"ג 1חומוס 

  גוש קטיף 12.4 ליטר 1שוקו לשתייה  5.95 3%חלב קרטון 

 6.9 חסה 5.9 שמנת מתוקה 25 ג' 400ג.צהובה 

 6.9 סלרי עלים 2.9 מעדן שוקו 4.6 ג' 250ג.לבנה 

 10.9 כרוב לבן 2.9 מעדן וניל 5.5 ג' 250קוטג' 

 3.9 כוסברה 21.9 אקטימל שמינייה 15.3 ג. צפתית

 3.9 נענע   23.6 ג. בולגרית 

 3.9 פטרוזיליה   14.5   גבינה משולשת

     3.8 גר 100חמאה  
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 עיריית יבנה

 , יבנה11רח' הנשר  -מחלקת גני ילדים
 08-9327720(, פקס: 2)שלוחה  08-9327328טלפון: 

 
 רט חודשי כמות אספקה ממוצעת משוערת לגןמפ -נספח ב'

                                                                                                                                 

 
 כמות תיאור המוצר כמות תיאור מוצר כמות תיאור מוצר

  ירקות  חומרי ניקוי  מוצרים יבשים

 ק"ג 15 מלפפון 1 מ"ל 750נוזל כלים  50 לחם שחור פרוס

 ק"ג 15 עגבנייה 2 4000 צץ רץ 10 לחם בריאות פרוס

 ק"ג 8 פלפל אדום 2 נייר טואלט 10  30ביצים 

 ק"ג 2 אבוקדו 2 75*85שקיות אשפה  3 ל' 1שמן קנולה 

 ק"ג 2 כרוב לבן 1 יח' 300 'שקיות סנדוויץ 16 ג' 750קורנפלקס 

 ק"ג 2 קולרבי 1 יח' 6כריות לכלים  2 ק"ג 1מלח שולחן 

 ק"ג 2 לימון  מקרר 1 ג'500שוקולית עלית 

 ק"ג 20 תפו"ע זהוב 2 ק"ג 1חומוס  5 ק"ג 1.8פתי בר 

 ק"ג 10 אגס 10 3%חלב קרטון  10 ג' 500מיונז 

 ק"ג 10 בננה 8 ג' 400ג.צהובה  1 750שמן כתית 

 ק"ג  3 פלפל צהוב 15 ג' 250ג.לבנה  1 יח' 25תה ירוק 

 ק"ג 20 תפו"ע אדום 15 ג' 250קוטג'  2 750מיץ תירוש 

 ק"ג3 גזר תפזורת 1 ג' 200צפתית  2 פרי 100ונפיטורה ק

 3 חסה רגיל 1 ג.בולגרית במשקל 4 ק"ג 1סוכר 

 2 נענע רגיל 1 ג'240גבינה משולשת  8 גר' 960טונה נתחים 

 3 כוסברה רגיל   20 גר' 150טונה נתחים 

 3 פטרוזיליה רגיל   6 ג' 600מלפפון במלח 

 3 י עלים רגילסלר   6 ג' 600מלפפון בחומץ 

     6 גר' 550תירס 

     3 ק"ג 1/2טחינה 

     6 גר' 550חרוזית 

     1 ג' 480ממרח תמרים 

     3 ג' 500חלבה 

     1 ממרח חלווה

     1 גר' 900סילאן 

     5 ממרח חרובים 

     4 קמח

      
 

שום התחייבות העירייה הערה: רשימה זאת הינה משוערת בלבד. אין לראות ברשימה זאת מ
 להזמנת מוצרים ו/או בהיקף כאמור ברשימה. 
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 רשימת גני הילדים נשוא מכרז זה –נספח ג' 
 

             

 "פשנה"ל תשב גני הילדים המשתתפים במכרז ההזנה
 

 כתובת שם הגן מס'

 10חרמון  כרמל 1

 1האיריס  סביון 2

מלכי ישראל  טללים 3

1 

מלכי ישראל  סנונית 4

1 

 1לילך  לילך 5

 1הצבעוני  צבעוני 6

 6השחף  סייפן 7

 6השחף  זמיר 8

 9הנשר  פשוש 9

 9הנשר  שחף 10

 14הדרור  חוחית 11

 14הדרור  דוכיפת 12

 26הדרור  עגור 13

 1הזמיר  דרור 14

 הזמיר אנפה 15

 23הדרור  צופית 16

 23הדרור  חוגלה 17

 25הדרור  יונה 18

 25 הדרור תור 19

 11תאנה  גפן 20

 11תאנה  תאנה 21

 1שקמה  שקמה 22

 1הזית  זית 23

 38הדס  צאלון 24

 38הדס  אילנות 25

 38הדס  הנגב 26

 38הדס  אשל 27

 1אבוקדו  אבוקדו 28

 1אבוקדו  חרוב 29

 1הנגב א'  ברוש 30

 1הנגב א'  הרדוף 31

 1הנגב א'  דם המכבים 32

 1גומא  גומא 33

 1גומא  ליתג 34

 19לוע הארי  מורן 35

 19לוע הארי  דפנה 36

 1הפטל  שקד 37

 1הפטל  ארז 38

 1עדעד  תלתן 39

 1עדעד  רעות 40

 1תלתן  נופר 41

חטיבת גבעתי  מיתר 42

8 

חטיבת גבעתי  צליל 43

8 

 1הפטל  פטל 44

 1הפטל  תורמוס 45
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 6הדייגים  דולפין 46

 6הדייגים  האדוו 47

 6הדייגים  מפרשית 48

 6הדייגים  דוגית 49

 6הדייגים  התורן 50

 6הדייגים  הדייגים 51

 9הדייגים  אפיק 52

 9הדייגים  שניר 53

 9הדייגים  ירדן 54

 9הדייגים  מעיין 55

 9הדייגים  גל-לי 56

 9הדייגים  דר 57

 9הדייגים  ים 58

 9הדייגים  נחל 59

 3השייטים  השייטים 60

 3השייטים  וגןהע 61

 3השייטים  המצפן 62

 3השייטים  גלים 63

 6השייטים  קורל 64

 6השייטים  ריף 65

 22הדוגית  כסיף 66

 22הדוגית  שירת הים 67

 22הדוגית  תכלת 68

 22הדוגית  בת גלים 69

 22הדוגית  פנינה 70

 22הדוגית  בת הים 71

 7הצדף  נעמן 72

 7הצדף  כנרת 73

 7צדף ה ברקן 74

 7הצדף  דן 75

 3השייטים  איתן 76

 4הנחשול  מעגן 77

 19הנמל  חופית 78

 19הנמל  הצדף 79

 21הנמל  שונית 80

 21הנמל  אלמוג 81

 34הנמל  הסיפון 82

 34הנמל  הנחשול 83

 36הנמל  הסירה 84

 36הנמל  הנמל 85

 4הנחשול  יובל 86

 4הנחשול  טל 87

 4הנחשול  מלחים 88

 4הנחשול  פלג 89

 4הנחשול  סנפיר 90

 4הנחשול  דג הזהב 91

 4הנחשול  כוכב הים 92

חב"ד אור  93

 שרה

 1הזמיר 

 1נחליאלי  מרכז מדעי 94
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- 
  אישור על קיום ביטוחים  - דנספח 
 לכבוד

 עיריית יבנה 
 "(המזמינה"" ו/או העירייה")להלן:  
 

 א.ג.נ.,
"( קבלן___________)להלן "ה________________________אישור על קיום ביטוחים של הנדון:

( ומתן שירותים מצרכי מזון לגני הילדים בעיר יבנה )טרום חובהספקת שירותי אמתן   בגין
 "(השירותים)להלן: "  הסכם _________________ו 19/2019מכרז נלווים  בקשר עם 

 
 זאת כדלהלן:אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים ב

 
 ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: לקבלןאנו ערכנו   .1
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
1,000,000  ₪ 

 
על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הקבלן   הקבלןאחריותו של  :יסויתאור כ

ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה 

 .מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים
ו כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה א .1 הרחבות נוספות

 מחדל  של הקבלן.

כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי  .2
 המזמינה.

 כיסוי בגין פריקה וטעינה .  .3
נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות ל יסויכ  .4

נזקי גוף לכלי הרכב וכן פוליסת  האחריות הסטנדרטים של
 .שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה

מחריג הרעלה מכל סוג שהוא עקב קיומו של טוח אינו הבי .5
 חומר זר או מזיק במאכל ו/או במשקה.

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .6
 

לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:
 ש"ח ( 40,000

  
 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 גבול אחריות: 

 בע, תו
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

 הקבלןהמועסקים על ידי  הקבלן, קבלני משנה ולכל עובדיל
 שירותים.בביצוע ה

אחריות  היהיה ותוטל על ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן כמעביד

 
 
 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
 . , בקשר עם השירותיםהקבלן ו/או המזמינה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

 עיריית יבנה ו/או המזמינה לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה               
 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א



 

 

17 

 . סעיף אחריות צולבת .ב
מת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוז .ג

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, קבלן שנמסור ל
 המבוקש.

התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד
 ח .במועד התחלת הביטו

 לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. הקבלן .5
  

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא  .6
ל פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה הביטוח ע מזמינהוכלפי מבטחיה, ולגבי ה מזמינהיופעל כלפי ה

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה  מזמינהבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי ה מזמינהאת ה
, קבלן. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מזמינהממבטחי ה

 וכלפי מבטחיה. מזמינהה של ביטוח כפל כלפי האנו מוותרים על טענ
 

 באישור זהבמפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            יךתאר 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 
 

 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:_____________
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 נספח ה
 ערבות בנקאית לקיום המכרז

 
 לכבוד 

 עיריית יבנה 
 

 א.נ.,
 

 כתב ערבותהנדון:  
 

, ש"ח 10,000 )  "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של –לן )לה ________על פי בקשת 
 –( בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן, )להלן עשרת אלפים ש"ח

 ם מכרז לאספקת מזון לגני ילדי 19/2019"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

שפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה מ
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 סך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על ה
 

 במכתבנו זה:
 

 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. –"מדד" 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

"המדד החדש"(, כי המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה  הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז )להלן:"המדדעלה לעומת המדד החדש 

 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .
 

 . 29.9.19 ולל יוםעד וכ ערבות זו תישאר בתוקף
 

 . 29.9.19מועד דרישה שתגיע אלנו אחרי 
 

 ערבותנו זו בטלה מבוטלת , 29.9.19יום לאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 לכבוד 
 עיריית יבנה 

 
 

 א.נ.,
 

 רבותכתב עהנדון:  
 

מגובה  5% "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  –על פי בקשת __________ )להלן 
בכפולת המחירים לאחר הנחה כאמור בהצעה  סה"כ משוער לחודש בהתאם לנספח ב'הזוכה במכרז )ההצעה 

( בתוספת כולל מע"מ ש"ח)בום החוזה( כתב תאריך תי)הערה: י _______גנים * מס' החודשים עד ליום 84( *הזוכה
"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר  –הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן, )להלן 

 ולהבטחת מילוי תנאי החוזה. מכרז לאספקת מזון לגני ילדים  19/2019_עם זכייתם בחוזה נשוא מכרז
 

ם עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומי
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 ד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.שיכולה לעמו
 

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 בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(  –"מדד" 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"(, כי המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

רן והפרשי ההצמדה סכום "המדד היסודי"( יהיו הק -)להלןהידוע במועד חתימת החוזה החדש עלה לעומת המדד 
 השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

 
 ועד בכלל_________  ערבות זו תישאר בתוקף עד

 
 לא תענה י ________דרישה שתגיע אלנו אחר

 
 ערבותנו זו בטלה מבוטלת_________ _____  לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 תאריך: ___________ בנק: ___________
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 יישוב סכסוכים –' ונספח 

 
 

נתגלו חילוקי דעות כלשהם, בין העירייה לבין הקבלן, בכל הקשור לחוזה זה, פירושו, או ביצועו, יועברו חילוקי 
פי דרישת אחד הצדדים חייבים, להעביר את חילוקי -הכרעתו של בורר מוסכם. הצדדים יהיו רשאים, ועלהדעות ל

 הדעות להכרעתו של בורר דן יחיד, אשר הכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.
 

וכן למען הסר ומנוע ספק, מובהר בזאת, כי העברת חילוקי הדעות להכרעת המנהל ו/או אי הסכמה מצד הקבלן לת
החלטתו של הבורר, לא יהוו בשום צורה ואופן עילה להפסקת ביצוע העבודות, ו/או לדחייתן, ו/או לכל עיכוב בהן, 
מכל מין וסוג שהוא, ועל הקבלן מוטלת בכל מקרה החובה להשלים את ביצוע העבודות במלואן ובמועדן בהתאם 

 להוראות החוזה.
 

ידי סגן -ידי הממונה על מחוז המרכז, ובהעדרו, על-ר הסכמה, עלידי הצדדים בהסכמה, ובהעד-הבורר ימונה על
 הממונה על מחוז המרכז.

 
 .   1968-פי הוראות חוק הבוררות-הוראות פרק זה דינן כדין הסכם בוררות על

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 
 לכבוד 

 עיריית יבנה
 י ב נ ה

 
 א.נ., 

 
 19/2019המציע במכרז מס' והצעת הצהרת 

 
עיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים, ובין שאינם אנו הח"מ לאחר שקראנו ב

 מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 

אנו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי או מסכימים לכל 
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו האמור במסמכי המכרז וכי לא 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי התעתנו עונה על כל 
נאים שבמסמכי הדרישות שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לת

 המכרז.
 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.
 
 . 29.9.19עד וכולל יום צעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי ותהא תקפה ה

יב בנינו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחי אנו מסכימים כי היו
 לביניכם.

 
 ש"ח. 10,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"ס 

 
 

למכרז הינה _____ אחוז/ים  נספח אההנחה )לא תוספת ולא הנחה שלילית( שאנו מציעים למחירי 
)ובמילים: ________________________ אחוז/ים( )הערה: יש ליתן הנחה אחידה באחוזים לכלל 

  הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור לעיל, תפסל.ירים בנספח א'( המח
 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 
 .ואישור ביטוח כדרישות החוזה בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה

 
כימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכם היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מס

הערבות יחולט על ידכם לטובת העירייה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי עמידתנו 
 בהתחייבויותינו כאמור.

 
אנו מצהירים כי אנו זכאים בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו 

 על הצעה זו.
 
 
________________      _____________________ 
 חתימות המנהלים וחותמת       שם התאגיד המציע  
 
 

 כתובת:____________________ טלפון:________________פקס: _______________.
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 'ז נספח 
 
 

 1' זנספח  – הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
 

 ריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מסלפי חוק עסקאות גופים ציבו
 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

אני הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  .1
 -ר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהי

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו  .א
 שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; בשנה, 1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

בדים זרים )איסור לפי חוק עו בשתי עבירות או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ב
לא הייתה בשלוש , כאשר ההרשעה האחרונה 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. השנים
לפי חוק עובדים זרים )איסור  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ג

, ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, היה 1991 –הוגנים(, התשנ"א העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 
 .1.1.02לפני יום 

 ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[.
גם בעל  –לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

ל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בע
 .1968  -ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
_______________ 

______________ 
 אישור

אני הח"מ __________עו"ד )מ.ר. __________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
__ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה __________

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
                 
    _________________ 
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 2זנספח 
 תשלום שכר מינימום הצהרת הקבלן בדבר

 
 לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 
 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 ים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:צפוי/ה לעונש

 
 הקבלן ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .א

 

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד  .ב
 ההרשעה;

 

ו יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות א .ג
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[. 

 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________ 

 
 

 אישור
 
 

____ עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____
_____________ ת.ז. ____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 .לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני
                 
                _____________ 
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 : 3זנספח 
 

 תאריך: _________                                           לכבוד
 יבנהעיריית 

 שדרות דואני יבנה 
 

 א.ג.נ.,
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:בנה יהנני מצהיר בזאת כי עיריית  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 ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2

 הקובע: 
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  

ועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר מ -מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

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

ו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת זוג-ידי בן
 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
לק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם ח 2.2

 ברווחיו של 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

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  3
 סרתי הצהרה לא נכונה.מ

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

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

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 
 

חתימת המשתתף: ____________שם המשתתף: ____________________________      



 תצהיר בדבר אי תאום מכרז- 4נספח ז' 
 

מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________
למכרז  "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז, מכרז פומבי מס' ________ )להלן: "____________

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 תף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.אני נושא המשרה אשר אחראי במשת .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר  .4

 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. יש
 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף  .6

 למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה  .8

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
)יש לסמן בעיגול את  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 התשובה(. 
 אם לא נכון, נא פרט: 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
 _ 

יים, לרבות עבירות המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסק .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –של תיאומי מכרזים 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
_ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 
_____________      ______________________     _____________________     __________ 

 שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת המצהיר         תאריך                    
 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
ב בשם __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחיי

המשתתף 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.

_______________                                                           ________________________            
  תאריך                                                                                              שם מלא + חתימה + חותמת          

 
 


