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 תאריך תיאור

 09.12.2021החל מיום ה'  פרסום בעיתונות ורכישת מסמכי המכרז

 /karkur.muni.il/bids-hanna-https://www.pardes כרז באתר המועצהקישור לצפייה במסמכי המ

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה על המכרז 
 )בדוא"ל(

 12:00עד השעה  19.12.2021עד ליום ב' 

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז )לתיבת 
 12:00עד השעה  03.01.2022ליום ב'  עד המכרזים(

 )כולל( 01.06.2022 תוקף ערבות המכרז

 

 מסמך א'
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 הודעה בדבר פרסום מכרז

בדרישות הסף של המכרז,  ותהעומד חברותמועצה מקומית פרדס חנה כרכור )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת 
"(, כמפורט במסמכי השירותיםהלן ")ל מועצהאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד בללהגיש הצעות 

 המכרז ובנספחיו. 

 רכישת המכרז:

, כרכור חנה פרדסב 20 הבנים דרךמועצה, ב הגזברותבמשרדי   09.12.2021 םהחל מיואת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
לבצע  ניתן. את התשלום עבור המכרז 077-9779779, טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז: 15:30עד  08:30בשעות 

. תשלום באמצעות המחאה ע"ש מועצה מקומית פרדס חנה כרכור, ניתן לשלם אן בהעברה בנקאיתאו במזומן  שיקב
 לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי.. 20וב דרך הבנים ברח -בגזברות המועצה, בנין המועצה 

 :כדלקמן הינו במכרז והשתתפות הרכישה עבורסכום ה

 300פות במכרז הינו הגשת הצעה במכרז, סכום ההשתת בגין  .₪ 

מובהר כי רכישת המכרז כמפורט לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע 
 בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. 

 עיון במסמכי המכרז:

או באתר האינטרנט   הגזברותבמשרדי ניתן לעיין ללא תשלום בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  09.12.2021החל מיום 
 .karkur.muni.il/bids-hanna-https://www.pardes/של המועצה בכתובת: 

 : מציעים סיור

 לבצע את כל הבדיקות הנדרשות טרם הגשת הצעתו.באחריות המציע  .מציעים סיור ייערך לא 

 ות המכרז:ערב

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו )להלן: 
 לתנאים 13 בסעיף למפורט בהתאם(,  עשרת אלפים שקלים חדשים)במילים:  ₪ 10,000 בסך(, "ההצעה"ערבות 
דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד  תהא ניתנת למימוש מידי בכל עת עם הערבות. המכרז של הכלליים

 .)כולל( 01.06.2022בתוקף עד ליום 

מעבר למועד האמור, עקב התמשכות הליכי המכרז, עד לקבלת החלטה  ההצעה ערבותלפי דרישת המועצה, תוארך 
 סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 הגשת ההצעות:

לתיבת המכרזים הנמצאת  12:00בשעה  03.01.2022 וםעד לי להגיש פיזיתאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש 
, במעטפה כרכור חנה פרדס 20 הבנים דרך ברחובלשלוח בדואר או דוא"ל(  אין) המקומית במועצה גזברות באגף

 . "24/2021: "מכרז פומבי מס' סגורה עליה יירשם

סמכי המכרז שידונו על ידי ועדת ולא יכללו במניין מ פסלויים לעיל קובימסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנ
 המכרזים.

 שאלות / הבהרות בנושא המכרז:איש הקשר למכרז, 

 למכרז הקשר איש

 מייל: מכרזים מחלקת מנהל, נבו אייל - הינוהקשר למכרז  איש ,karkur.muni.il-annah-.eyal@pardesne 
ב, ואך ורק ליתן, בכת מועצההגורם היחיד המוסמך מטעם ה הינו למכרז הקשר איש. 077-9779797טלפון: 

 בכתב, פרטים בקשר עם הליך המכרז.

 שאלות / הבהרות בנושא המכרז

  בפורמטיש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד,  המכרז בנושא והבהרותשאלות  "WORD לאיש הקשר המצוין ,"
 . 12:00 בשעה 19.12.2021 ליום עד(,  ואליו בלבדלעיל )

 

 הבא בפורמט יוגשו השאלות: 

https://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/bids/
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' מס
 שאלה

 סעיף' מס
' מס

 נספח/מסמך
 עמוד

 בקשה/  השאלה פירוט
 להבהרה

1     

 מבלי אך, ידו על הנדרשות להבהרה בקשות /השאלות למספר בהתאם"ל, הנ ה)מובהר כי המציע רשאי להוסיף שורות לטבל
 ייחסת.במכרז אליו היא מת נספחה/המסמךאו /ולגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף (. הטבלה מבנה את לשנות

  כך על חוזר"ל בדוא אישור ולקבלאיש הקשר  לידיבאחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן . 

 להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות משקל ושיקולי  זכותה על שומרת המועצה
 להשיב עליהן.  צדיקיםיעילות מ

 כרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם  מלא, שם בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המ
 , טלפון וכתובת דוא"ל. חברהה

  במכרז ושינויים תיקונים, עדכונים, הבהרות וכןלנכון להשיב עליהן  הלשאלות שהוגשו ושמצא המועצהתשובות 
, חתומים כשהם, הגישל יש אותם המכרז ממסמכי חלק ויהוובמכרז,  למציעים סבבים מספר או אחד בסבב, וופצי

 . הנוספים המכרז מסמכי כל עם ביחד

 והעדכונים התשובות בדבר האינטרנט באתר שוטף באופן להתעדכן המציעים באחריות  . 

 את תנאי המכרז.  לשנות או המועצה את לחייב כדי"פ או בטלפון, בע שיימסרו הבהרה, נתון, פרט כל של בכוחו אין 
באתר האינטרנט שלו ו/או שנמסרו בכתב,  מועצהכתב ואשר פורסמו על ידי השנמסרו ב ועדכוניםרק תשובות 

 . המועצהמחייבות את 

 הוראות כלליות:

 .המועצה שומרת לעצמה את הזכות  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא
 לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראת הדין.

 בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע  מובהר בזאת כי השימוש
 לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 לפעול ומתחייב הבין, קרא המציע כי אישור מהווה המכרז במסמכי עמוד כל בתחתית המציע וחותמת חתימה 
 .בכלל ובמכרז בפרט עמוד בכל לכתוב בהתאם

 ון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד. מסמכי המכרז מנוסחים בלש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ב'
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 תנאים כלליים

 :מועדי המכרז

 09.12.2021החל מיום  (הגזברות במשרדירכישת המכרז )

 12:00בשעה  19.12.2021עד ליום   מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(

 12:00בשעה  03.01.2022עד ליום   המכרזים( מועד אחרון להגשת הצעות למכרז )לתיבת 

 )כולל( 01.06.2022 תוקף ערבות המכרז 

 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות 6 תוקף ההצעה 

 מסמכי המכרז:

 ביהודעה על פרסום מכרז פומ  -מסמך א'  .א

 תנאים כללים להגשת הצעות  -מסמך ב'  .ב

 על היעדר סכסוכים משפטיים. במכרז והצהרה פרטי המציע - , חלק א'(1מסמך ב')

 .3.5פירוט לקוחות לצורך בחינת תנאי סף   -(, חלק ב' 1מסמך ב')

 על ניהול ספרים תקין.אישור רו"ח  -(, חלק ג' 1מסמך ב')

 שבשימוש המציע והרכב ט אמצעי ייצור המזוןפירו - (2מסמך ב')

 .שנה"ל תשפ"א(טופס התחייבות ספק לעמידה בהנחיות ונהלי עבודה ) - (3מסמך ב')

 נוסח ערבות בנקאית למכרז )ערבות הצעה( - (4מסמך ב')

גופים  נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעות שכר מינימום ועובדים זרים, לפי חוק עסקאות עם -( 5מסמך ב')
 ציבוריים

 הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה או חבר מועצה -( 6מסמך ב')

 מה של המציעאישור בדבר מורשי חתי -( 7מסמך ב')

 בדבר אי תיאום מכרז  תצהיר -( 8ב') מסמך

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות של עובדים מטעם המציע -( 9')ב מסמך

 עניינים ניגוד למניעת והתחייבות המידע סודיות על שמירה בדבר תצהיר -( 10ב') מסמך

 הצעה והצהרת המציע -מסמך ג'  .ג

 חוזה -מסמך ד'  .ד

  על פי מסמכי החוזה. ספקת לקיום התחייבויות הנוסח ערבות בנקאי - נספח א'

 ביטוחים.           קיוםאישור על  - נספח ב'

 .אספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך מיוחד במועצה :לביצוע השירותיםמפרט  - ספח ג'נ

 .חירום בזמן שירותים לאספקתהתחייבות  כתב -' ד נספח

 והנספחים האמורים.כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים  .ה

המועצה תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר 
המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 תיבחר כזוכה במכרז. המצורף למכרז, אם הצעתו וזהחפי תנאי ה-ומתחייב לבצע את עבודתו על

 

 כללי .1
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לאספקת ארוחות חמות ( מבקשת  בזאת הצעות מחיר המועצה"מועצה מקומית פרדס חנה כרכור )להלן: " .1.1
 המועצה כמפורט במסמכי המכרז להלן. עבור( "המזון"ו/או  "השירותים")להלן: למסגרות חינוך מיוחד 

, לנהלים ובכפוף כוחה בא או המועצה זבריתג, ונספחיו חוזהה, המכרז להוראות בהתאם יינתנו השירותים .1.2
 הדרושים והציוד ההכשרות, האדם כוח כל את לספק יהיה המציע על. הרלוונטיים והתקנות ההוראות

 .השירותים ובמפרט חוזהב, ובנספחיו במכרז כמפורט, העבודות לביצוע

, ביום מנות 76-הינו כ  וחות חמות למסגרות חינוךנכון למועד עריכת המכרז, ההיקף המבוקש לאספקת אר .1.3
הספק יספק למועצה את השירותים נשוא  המכרז  בהתאם לצרכי המועצה והכל  .מוסדות 7ל בחלוקה 

 בכפוף לאישור תקציבי והזמנה מאושרת כדין שתימסר לספק הזוכה.

בהתאם , מוסדות לגרוע/ולהוסיףלמועצה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את כמות המנות המוזמנות,  .1.4
  לצרכיה.

 הינו איכות+  מחיר של המשוקלל הציון שבה ההצעה תהא הזוכה ההצעהואיכות.  מחירהינו מכרז  המכרז .1.5
 .להלן המכרז במסמכי כמפורט, ביותר הגבוה

המזון שיסופק ע"י הזוכה יהיה מזון כשר, מאיכות גבוהה. אופן הכנתו, אריזתו לשינוע, שינועו פריקתו  .1.6
 שא ובאופן שלא יסכן את בריאות הילדים.תוך הקפדה על כללי התברואה החלים בנוומסירתו יבוצעו 

המזון שיסופק למועצה יעמוד בסטנדרטים הנדרשים לפי הנחיות משרד החינוך בחוזר מנכ"ל "הוראות  .1.7
הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" ובהתאם להוראות משרד הבריאות  -א' 8הקבע תשע"ו/

 ודרישות כל דין.

  https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70לחוזר מנכ"ל: קישור 

ומפרט  חוזהלאורך כל השנה, לרבות בחופשות, הכל בהתאם להוראות המכרז, ה המזון הנדרש יסופק .1.8
 השירותים.

ש, בביקורות תקופתיות שייערכו על ידי אנשי מקצוע , ככל שיידרבאופן מלא על הספק לשתף פעולה .1.9
מטעם משרד החינוך, ו/או משרד הבריאות ו/או נציגי המועצה לצורך עריכת דו"ח ביקורת בדבר אופן 
התנהלות הספק בכל הקשור לאחסון והכנת המזון. על הספק חלה חובה לעדכן את המועצה בקיומן של 

, ממצאי הביקורת ופעולות שנקט ככל וייערכו( -נציגי המועצה  ביקורות אלו כאמור )למעט ביקורות ע"י
 לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת, ככל שנמצאו.

 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר 
התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

, לפי החלטת ספקאו במקרה של סתירה בין הוראות המכרז ומסמכיו, תחייב ההוראה  המחמירה יותר עם ה/ו
 המנהל.

, כמפורט יידרש לספק ארוחות חמות יומיות למסגרות חינוך מיוחד עבור המועצההזוכה במכרז  ספקה .2.1
 ונספחיו ובהתאם להוראות רזמסמך ד' למכ -ההתקשרות  חוזה, בחוזהנספח ג' ל -השירותים  במפרט

( "מי מטעמה"ו/או  "המנהלת"והנחיות מנהלת אגף חינוך במועצה או מי שמונתה על ידה לשם כך )להלן: 
 . כפי שיהיו מעת לעת

ו א/ו ההוראותאו /ו התקניםאו /ו הנהלים בכל ולעמוד דין כל פי על השירותים את להעניק מחויב ספקה .2.2
הנחיות מנהלת אגף חינוך במועצה או מי שמונתה על ידה ל ובהתאם, עבודתו לתחום הרלוונטיות הדרישות

 .לשם כך

 עימו.  חוזהודשים מיום חתימת הח 12 -הזוכה תהא ל ספקתקופת ההתקשרות עם ה .2.3

זה   וזהחמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת למועצה זכות הברירה )אופציה( להאריך את תוקפו של 
זה לא  חוזהלתקופות נוספות, כל אחת בת שנה או חלק ממנה, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לפי 

 שנים.  5תעלה על 

 . חוזהיום מתום תקופת ה 60 -בהתאם לאופציה, תינתן לא יאוחר מ  חוזהעל הארכת ה ההודעה .2.4

 חוזהה של תקופתו את לקצר תהזכו קיימת למועצה כי יובהר זה סעיף של ברישא האמור אף ועל זאת עם
 המועצה"י ע ועברתש"(, התקופה)להלן: "ימים  30בת  מוקדמת הודעה מתן ידי על וזאת, שלב בכל או לבטלו

 .בכתב בהודעה השירות ספק אל

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
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עבודה הכפוף לביצוע בהזוכה,  ספקיהיו בהתאם להצעת המחיר של ה אספקת השירותיםהתמורה בגין  .2.5
 .זהחובפועל ובכפוף להוראות ה

 לצרכיה בהתאם, לפעם מפעם שירותיםה היקף אתלהקטין /להגדיל רשאית תהיה המועצה כי למציעים ידוע .2.6
 . המציע"י ע שניתנו המחירים את לשנות  בכדי זה בשינוי יהיה ולא ושיקוליה

בעצם הגשת ההצעה מטרת מסמכי המכרז הינה לתאר את האופי, טיב והיקף השירותים של המציע לבצע.  .2.7
א הסתמך על מצג כלשהו של המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי למצהיר 
וכמי שערך כל בדיקה, לרבות  המועצה נתוני לרבותכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, ו, המזמין

ם הכנת תה נחוצה לשיקבלת חוות דעת משפטית ו/או כלכלית ו/או חשבונאית ו/או שמאית ו/או אחרת שהי
ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט 

 כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

המציע במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל  .2.8
עשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות המידע ש

  ומסמכיו שלהלן, לרבות מפרט השירותים. בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז, החוזה

"י ע יקבעי כלשהו ומטעם היה. המכרז פרסום למועד נכון לדין בהתאם מפורסם זה מכרז כי למציע ידוע .2.9
, חיצוני ספק באמצעות המכרז נשוא השירותים את להפעיל ניתן לא כי ומחייבת מוסמכת משפטית ערכאה

 .לכך בנוגע טענה כל תהיה לא ולמציע הזוכה המציע עם ההתקשרות את לבטל המועצה רשאית תהא

 תנאי סף -תנאים להשתתפות במכרז  .3

 ים הרשומים כדין בישראל. רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם יחידים /תאגיד

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשה על ידי מספר ישויות משפטיות ולכן לא תותר 
 סף!התיפסל על  -הגשה במשותף. הצעה שתוגש במשותף 

 , בכל התנאים המצטברים שלהלן:הצעות להגשת האחרון למועד נכון, לעמוד, ציעיםעל המ

 . או תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הינו אדם  .3.1

 .אי הימצאות בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל .3.2

קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  .3.3

 .(נותאישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבו) 1976 -מס( התשל"ו 

בחמש השנים שקדמו למועד למוסדות חינוך הזנה  /)קייטרינג(  ההסעדהמציע הינו מפעיל עסק לשירותי  .3.4

וותק המציע יחושב בהתאם לתאריך הוצאת תעודת עוסק מורשה/תאריך  .האחרון להגשת ההצעות למכרז

 רישום התאגיד, בהתאם לזהות המציע. 

ובלבד ככל שהמציע הינו יחיד שהתאגד, תילקח בחשבון גם התקופה שבה עסק בתחום כיחיד,  הערה:

 שהמציא אסמכתאות לכך בהצעתו במכרז.

בשלוש מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע סיפק שירותי הזנה  .3.5

ם מתקיימת הזנת ילדים, ם מוסדות בהלקוחות לפחות, המפעילי 3לילדים, במסגרת התקשרויות עם 

  המקיימות את התנאים הבאים:

 מנות מידי יום )ע"ב תפריט יומי(. 50ו לפחות לכל אחד מהלקוחות סופק  .3.5.1

 ., ברציפות, השירותים סופקו במהלך שנת לימודים אחת לפחותעבור לקוח אחד לפחות .3.5.2

 ., חלק א'(1נספח ב')ע"ג הטבלאות ב להוכחת תנאי זה יצרף המציע את רשימת הלקוחות ופרטיהם

( "המטבח"מפעל/מטבח )להלן:  ברשות המציע או בבעלותו, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, .3.6
 אשר באמצעותו מתחייב המציע לספק את השירותים ואשר מתקיימים לגביו כל המפורט להלן:
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מזון  -ה'  4.6ת המטבח ומתן השירותים, לפי סעיף למציע רישיון עסק תקף על שמו להפעל .3.6.1
עסקים )תנאים  )קייטרינג( כהגדרתה בתקנות רישויומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הסעדה 
 - (, לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי1971 -תברואתיים לעסקים לייצור מזון( התשל"ב 

להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק של רישיון העסק על שמו, כשהוא בתוקף ובעל . 2013תשע"ג 
 הסיווג הנדרש.

מזון ומרכיביו  -ד'  4.6 מתן השירותים לפי סעיףלמציע רישיון עסק תקף על שמו להפעלת המטבח ו .3.6.2
ובלתו, הפצתו או חלוקתו לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ה -לרבות משקאות וחומרי גלם 

מו, כשהוא בתוקף שלהוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק של רישיון העסק על . 1995 -התשנ"ה 
 ובעל הסיווג הנדרש.

)הסחר במזון קוח על מצרכים ושירותים למציע רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי צו הפי .3.6.3
ואספקת מזון, המאפשר הכנת מזון מוכן להגשה מחוץ  לייצור 1960 -ייצורו והחסנתו( תשכ"א 

להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק של רישיון היצרן, כשהוא למקום הכנתו, ביחס למטבח. 
 בתוקף , כאמור.

מ מגבולות שטחי השיפוט של המועצה )ארבעים( ק" 40המטבח נמצא במרחק שאינו עולה על  .3.6.4

 ו/או גוגל מפות(. WAZEמדידת המרחק תחושב לפי מסלול הנסיעה הקצר ביותר )לפי המקומית. 
 (.2המציע יצהיר על כתובת המטבח/מפעל ע"ג מסמך ב')

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, ברשות המציע תעודת כשרות תקפה על שמו מטעם הרבנות  .3.7
להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק של  ת מקומית כאמור, ביחס למיקום המטבח.הראשית או רבנו

 תעודת הכשרות, כשהיא בתוקף, כאמור.

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, ברשות המציע ו/או בבעלותו, ציוד לייצור, הכנה, אריזה, שינוע  .3.8
 ואספקת מזון חם, הכולל לפחות:

 )מאה( מנות מזון חם ליום. 100של לפחות  ור מוכחעל כושר ייצמפעל ו/או מטבח ב .3.8.1

 .רכב בבעלות המציע )או בעסקת ליסינג ע"ש המציע( המותאם להובלת מזון חם .3.8.2

ויצרף העתק של רישיון  (2א את הפרטים הנדרשים ע"ג מסמך ב')ימללהוכחת תנאי זה יצרף המציע 
 .הרכב/ אישור על עסקת ליסינג בתוקף ביחס לרכב המוצהר

( על שמו, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח מקורבות בנקאית אוטונומית )המציע צירף ער .3.9
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

קודת וכן ברשותה רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות, לבקשת המציע במכרז, לפ 1981 -התשמ"א 
למכרז. המציע יגיש  (4כפי שמצורף כמסמך ב')בנוסח מדויק  (,)כולל 2022.06.01ליום המועצה, בתוקף עד 

 חדשים בלבד(.שקלים  ת אלפיםעשר)במילים: ₪  10,000      ערבות על סך

 הגשת ערבות בנוסח שונה עלולה להביא לפסילת ההצעה!

 למכרז. ( 6ב')ך הצהרה בנוסח המצורף כמסמעל המציע לחתום ולצרף  .3.10

 למציע אין סכסוכים משפטיים קיימים עם המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ו/או עם רשויות מקומיות  .3.11
להוכחת תנאי אחרות או מוסדות ציבור, שעניינם הפרת חוזה ע"י המציע ו/או ביצוע אספקה בצורה לקויה. 

 '.אחלק  -( 1זה, יחתום המציע על ההצהרה בנספח ב')

" )שנה"ל תשפ"א( המצ"ב התחייבות ספק מזון לעמידה בהנחיות ונהלי עבודהלחתום על טופס "על המציע  .3.12
 למכרז.( 3נספח ב')כ

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי  .3.13
י יוסיף ו/או ישלים ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כ

יתקן ו/או ייתן הבהרות לגבי איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה 
 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

רט מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע לפ .3.14
 לשתףו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב 

 דם, כאמור.י-פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 הההצע .4
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כאשר כל המסמכים  "(,המציעההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " .4.1
 במכרז בלבד. ציעוהאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המ

עת המחיר. הצעה הגבוהה מהמחיר המחיר עבור סוגי המנות, כמפורט בהצ את להציע במכרז המציע על .4.2
 .ת המכרזיםיפסל ולא תידון בוועדת - 15.1%רבי למנה )בהתאם לסוג המנה( או נמוכה ביותר מ המ

 לספק המגיע מהתשלום סכומים לקזז למועצה תאפשר, זה במכרז המוצע כל של אספקה אי כי בזאת מובהר .4.3
 .וכדומה אי אספקה במועד, אספקת כמות מנות מופחתת מהכמות הנקובה בהזמנה,כגון 

וספת על ' )הצעה והצהרת המציע(.  )לא ניתן להגיש הצעה המהווה תמסמך ג גבי עלתינתן  המחיר תהצע .4.4
 המועצה(. פסל על הסףת -ויותר  15.1%ו/או הצעה הנמוכה בשיעור של  , הצעה המהווה תוספתרביהמחיר המ

תהיה רשאית לזמן את המציע בכדי לעמוד מקרוב על הצעתו הכספית בהיבטי רווחיות וכלכליות וזאת 
 .ההצעהכתנאי לאישור או פסילת 

כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או .4.5
המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב 

 או הסתייגות. גריעהאת הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת, 

המצוינים או הנגזרים יתווסף  למחיריםמע"מ,  לפני םהינ' ג במסמך םנקוביה הסכומים כלמודגש בזה, כי  .4.6
 ישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.שמע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל  .4.7
ות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבוד

וכיו"ב, ולמעט מע"מ,  חוזהביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור ב
 בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה.

קשורה בעבודה ייחשבו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא ה .4.8
 ככלולים במחירי ההצעה.

ההתקשרות ונספחיו,  חוזהעל מורשי החתימה של המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע,  .4.9
 במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 מסמכי ההצעה .5

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כלכל מציע יצרף להצעתו את 

 לעיל. 3רטים בסעיף כלל המסמכים המפו .5.1

במסגרת ההתקשרות לפי מכרז זה, וישמש על המציע לצרף להצעתו דוגמת תפריט שבועי להספקה למועצה  .5.2
על התפריט להכיל גם מנות לאלרגניים. להלן.  11.2את צוות האיכות לצורך ניקוד המציע, כמפורט בסעיף 

באמור כדי לחייב את המועצה לקבל את התפריט שיוגש יחייב את המציע במידה והצעתו תזכה, אולם אין 
 תפריט באם ייבחר המציע כזוכה.התפריט המוצע ושמורה למועצה הזכות לדרוש שינויים ב

שתשלחנה למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י המועצה(,  וההבהרותכל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות  .5.3
 ידו.-כשהם חתומים על

 שהוא מלא ומושלם.: פרטים על המציע, כ'א חלק -( 1מסמך ב') .5.4

 .הסעדה שירותי המציע העניק בהן, שלוש מוסדות לפחותמהמלצות /אישורים .5.5

אישור רו"ח על ניהול ספרים תקין של המציע לרבות דיווח על משכורות עובדיו, ועל העברת ניכויים בפועל  .5.6
 .'ג חלק - 1'ב מסמךלמס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי ולקרנות סוציאליות,  בנוסח המצ"ב ל

 פירוט אמצעי הייצור והרכב שבשימוש המציע. -( 2מסמך ב' ) .5.7

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .5.8

אישור מפקיד שומה, המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  .5.9
וכי הוא נוהג לדווח ם "(, או שהוא פטור מלנהלק מע"מחו)להלן: " 1976הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

 לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

ין חוק שכר מינימום ועובדים זרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יתצהיר בדבר היעדר הרשעות לענ .5.10
 .(4מסמך ב')מטעם המציע ומאושר כדין ע"י עו"ד, בנוסח חתימה ה,חתום על ידי מורשי 1976-התשל"ו
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עבירות מין, וזאת בהתאם לחוק ד, לפיו אין למציע /או מי מעובדיו הרשעה בגין תצהיר מאומת ע"י עו" .5.11
 .(א'5מסמך ב'), בנוסח 2001 -ימים, התשס"א עסקה של עברייני מין במוסדות מסועת הנילמ

שור מאת רשויות המס בדבר יצורף גם אי -דווח בתיק איחוד תעודת עוסק מורשה )במקרה של מציע המ .5.12
 היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע. .5.13

 העתק תעודת התאגדות של המציע. .5.14

וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של  אישור עו"ד או רו"ח המאשר את צורת ההתאגדות של המציע, .5.15
מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב 
את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בנוסח 

 המצורף למכרז(.( 7ב')מסמך 

 המצורף למכרז זה.   (8')במאומת ע"י עו"ד בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח מסמך חתום ו תצהיר .5.16

 המצורף למכרז זה.   (9')בבדבר היעדר עבירות של עובדים מטעם המציע בנוסח מסמך  תצהיר .5.17

 למכרז זה. (10')בבדבר שמירה על סודיות המידע והתחייבות למניעת ניגוד עניינים בנוסח מסמך  תצהיר .5.18

 מועד הגשת ההצעהאופן ו .6

סימני זיהוי של המציע  ללאהצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא  .6.1
 ".24/2021מכרז פומבי מס' ")לרבות חתימה(, סגורה ונושאת ציון 

 .על הסף! לתיפס -זיהוי כלשהו של המציע  סימן ובהכי מעטפת הצעה  יובהר   6.1.1

 יבתיבת המכרזים במשרד גש פיזיתכה שני העתקים זהים וכרוכים של הצעת המציע תומעטפת המכרז ובתו .6.2
בדיוק  12:00בשעה  202201.3.0עד ליום  כרכור חנה פרדס, 20 הבנים דרךין המועצה, רחוב יבבנ גזברותאגף 

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון "(. המועד האחרון להגשת הצעות" או "המועד האחרון)להלן ולעיל: "
 . לא תתקבל! -כאמור 

 על המציע לוודא שהצעתו נרשמה ברשימת שההצעות שהוגשו למכרז. .6.3

 את ההצעות. אין להגיש הצעות בדואר או דוא"ל.    פיסית חובה להגיש .6.4

. ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז (מאה ושמונים) 180כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.5
ציע מחויב לפעול נוספים והמ מים)תשעים( י 90צעה למשך המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הה

 . בהתאם לדרישה זו

 אשר הצעה תידון ולא תתקבל לא. המכרזים תיבת לא הכנסתן ידי על ורק אך ההצעות את להגיש יהיה ניתן .6.6
 .זה במכרז הנקוב האחרון ההגשה מועד עד המכרזים בתיבת תימצא לא

 .דין פי על כמתחייבהצעות בהודעה המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת  .6.7

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי  .6.8
 ההתקשרות. חוזה

 ומקום מועד בדבר הודעה. המועצה במשרדי שתתקיים המכרז בפתיחת להשתתף רשאים ההצעות מגישי .6.9
 .בנפרד תימסר

 ותרכישת חוברת המכרז והוצא .7

 - כרכור חנה פרדס 20 הבנים דרךין המועצה רחוב יבבנ הגזברותלרכוש במשרדי  חובהאת חוברת מסמכי המכרז 
 .₪ 003רכישה והשתתפות במכרז הינה  עלותקומה ב',  

פרדס  20רך הבנים ד -טרם הרכישה יש לבצע את התשלום עבור המכרז במח' הגזברות במועצה, בכתובת  .7.1
  ום בהעברה בנקאית.ניתן גם לבצע תשל חנה.

המכרז  חוברתיוחזר לרוכשי  לא הרכישההמכרז הינה תנאי להגשת הצעות. סכום  חוברתמובהר כי רכישת  .7.2
 . המכרז ביטול של במקרה לרבותמכל סיבה שהיא, 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל  .7.3
 בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ההוצאות הכרוכות 
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 מציעים, הבהרות ושינויים  סיור .8

 .מציעים סיור יתקיים לא .8.1

, כדי לשנות שהיא דרך בכללגרוע מהאמור לעיל, אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בעל פה,  מבלי .8.2
המכרז ו/או  רוכשיל שתימסרבהודעה מפורטת  בכתב, רק ייעשה המכרז בתנאי שינוי כלאת תנאי המכרז. 

 רסם באתר האינטרנט.ופת

 שאלות / הבהרות בנושא המכרז .9

 מנהל - נבו אייל, לידי 12:00בשעה  202112.9.1מכרז, ניתן להעביר, עד ליום  ל בנוגע ותאו הבהר/ושאלות  .9.1
                                                                    ,  karkur.muni.il-hanna-ne.eyal@pardes, במייל: מחלקת מכרזים

. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד 9779797 -077רור קבלת המייל:יטלפון לב
 שוטפות תשלחנה למי שרכש את מסמכי המכרז. ו/או הודעות  הבהרות"ל חוזר על כך. דואולקבל אישור ב

המועד האחרון  שעות לפני 96-עד לבדוא"ל ובפרסום באתר המועצה תמציא את תשובותיה בכתב,  המועצה .9.2
להגשת הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המועצה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי 

על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו 
 המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.  

באתר  ע"י המועצה בנושא המכרז מעת לעת פורסמנהם לעקוב בעצמם אחר הודעות שתבאחריות המציעי .9.3
 . המועצה

לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות  שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם מציע .9.4
 "ב. וכיובדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות 

 זערבות מכר .10

להשתתפות במכרז, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקורית על שמו, בנוסח המדויק  כתנאי .10.1
 שקלים חדשים(.  ת אלפיםעשר)במילים:  ₪ 10,000( למכרז, על סך 3המצורף כמסמך ב')

( 3')במסמך . נוסח הערבות יהיה בנוסח המצורף כ)כולל( 202206.1.0תעמוד בתוקפה עד ליום  הערבות
 למסמכי המכרז. 

לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המציע את תוקף הערבות למשך  .10.2
פית בדבר הזכייה במכרז זה. הארכת הערבות ימים נוספים מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סו 90

 הבנקאית משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט  .10.3
 בנוסח הערבות המצורף למכרז. 

 הערבות להיות חתומה כדין. על .10.4

צדדית של -ימים, על פי פנייה חד 7פי תנאיה לחילוט, תוך  תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על הערבות .10.5
 .המועצה

אשר ייגרם בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט  לנזקפיצויים קבועים ומוסכמים מראש  יהווההערבות  סכום .10.6
, עקב אי למועצההערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו 

 .חולטה אשר הערבות סכום על יעלו שאלה ככלעה, קיום ההצ

יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע השירותים נשוא מכרז  חוזהבעת החתימה על ה .10.7
' למסמכי המכרז. יתר המשתתפים יקבלו את א' של מסמך ד נספחבנוסח המצורף כ חוזהזה לפי תנאי ה

 ם הזוכה.ע חוזההערבות חזרה לידיהם לאחר חתימת ה

 שימשוךמציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו. מציע  .10.8
ו/או שלא יאריך את ערבות ההצעה, תראה בכך המועצה כהסכמה להכרזתה על הזוכה והמציע לא יוכל 

 לערער על התוצאות.

 השבת ערבות המכרז .11

 המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן: במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות מציע .11.1

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמסמכי המכרז שלו  .11.2
חודשים מהמועד האחרון  3 -עם הזוכה במכרז, אך לא יאוחר מ  חוזה, תוחזר למציע לאחר חתימת הנפסלו

mailto:ne.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il
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ת הערבות לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו. מציע כאמור אשר להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכ
מציע שימשוך את הערבות למרות יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. 

 האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.

ת נשוא דו, המצאת ערבות ביצוע לעבוחוזהתימתו על נוסח העם ח - השירותים את תתשנבחר ל למציע .11.3
 , והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.חוזהה

 שמירת זכויות .12

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .12.1
 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  במסמכי המכרז אלא

 . חוזהמציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי הההמועצה תהא זכאית לאכוף  .12.2

 בחינת ההצעות ואמות המידה לקביעת ההצעה הזוכה .13

 סףה בדיקת תנאי שלב .13.1

 סף.  בתנאי הצעה כל של עמידתה בחןית       

ולא  פסליע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תמועצה תבחן את עמידתו של המציה .13.2
פסל הצעה של מציע שיגיש הצעה המהווה יכמו כן, ת .תעבור לשלב בדיקת האיכות ובדיקת הצעת המחיר

  תוספת על מחירי המקסימום הקבועים במסמך ג'. 

 לשם מסמכים או רטיםפשמורה הזכות לבקש השלמת מסמכים ככל שתמצא כי חסרים  למועצהמובהר כי  .13.3
 מסמכי ולהוראות מהותיים או/ו טכניים לפגמים ביחס הדין להוראות בכפוף הכל, סף בתנאי עמידה הוכחת
 .  המכרז

כאמור לעיל, המכרז הינו מכרז מחיר ואיכות. ההצעה הזוכה תהא ההצעה שבה הציון המשוקלל של מחיר  .13.4
 + איכות הינו הגבוה ביותר, בהתאם למפורט להלן:

 20%ון מחיר: צי .13.4.1

 80%ציון איכות:  .13.4.2

 100%( = 80%( + איכות )20%ציון סופי: מחיר ) .13.4.3

 איכותהבדיקת   שלב .13.5

 הסופי מהציון 40% - איכות

סגי  .1: החברים הבאים ועדה לבחינת ההצעות הכוללת את תפעלבמכרז, דיקת האיכות לשם ב .13.5.1

 -אדלשטיין ירית נ. 3 ,חדמחלקת חינוך מיו -יעל חזיזה . 2, מחלקת חינוך מיוחדלנקרי  גבע : 

 .המועצהגזברית  -ירדן ורלי א. 4, סית"קב

המועצה רשאית לשנות את הרכב חברי הועדה המקצועית וזהותם ולזמן משקיפים לדיוניה. ועדה  .13.5.2

ותמליץ בפני  להלןמקצועית זאת תבדוק ותדרג את ההצעות בהתאם לאמות המידה המוגדרות 

 .המציעים ניקודועדת המכרזים בדבר 

ם לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די למען הסר ספק על המציעי .13.5.3

בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות  עמידת ההצעה -בהם לבדיקת "שלב א' 

ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש 

 יים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל. בתנאי הסף. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונט

על המציע לצרף להצעתו דוגמת תפריט שבועי להספקה למועצה במסגרת ההתקשרות לפי  .13.5.4

לעיל. על התפריט  5.2מכרז זה, וישמש את צוות האיכות לצורך ניקוד המציע, כמפורט בסעיף 

 להכיל גם מנות לאלרגניים.

 ן, ייחשב הדבר כאילו ויתר על השתתפותו במכרז.מציע שלא יאפשר ביקור כאמור בטבלה להל .13.5.5

  -נת איכות ההצעה מידה לבחי אמות .13.5.6
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 איכות ניקוד)להלן: " (%80מתוך  64%) האיכות במרכיבנקודות  80ת ולכל הפחלקבל  ציעהמ על .13.5.7

אשר לא יקבל את ניקוד  ציעאיכות +מחיר(. מ)הצעה השקלול שלב "( על מנת לעבור למינימאלי

 הצעתו תיפסל.  -האיכות המינימאלי הנדרש

 שלב בדיקת הצעת המחיר .13.6

 להלן הנחיות לבחינת ציון המחיר:

 . הצעת המחירמסעיפי ת של מחיר עבור כל סעיף הצעת המחיר תוגש במתכונ .13.6.1

( ויתר ההצעות ידורגו סעיףרבי )ביחס לכל יתקבל את הניקוד המ סעיףההצעה הטובה ביותר בכל  .13.6.2

 ביחס אליה. 

 תיפסל ולא תיבדק!. -הצעה שבה לא יצוין מחיר עבור כל אחד מהסעיפים  .13.6.3

 נק' מקס' תיאור אמת המידה

ניסיון בעבודה מול התרשמות ממוניטין, מגוון לקוחות,    ללית מן המציעכ  א. התרשמות
בהתאם לדוגמת התפריט  גיוון התפריטמוסדות חינוך, 

אמת מידה זו יינתן עפ"י . הניקוד בשהגיש המציע בהצעתו
אתר כגון  פרטים שמסר המציע ועפ"י כל מקור מידע אחר

 וכו'. , היכרות מוקדמת של המועצה עם המציעאינטרנט

 נק' 15

ביקור במטבח המבשל של  ב.
  המציע

אום מראש. בין היתר, יהמציע בת ערך ביקור במטבחיי
 יבדקו הפרמטרים הבאים:

 מבושל /עם מזון טרי  . תהליכי עבודה1

 . הקפדה על נהלי בטיחות מזון2

 תנאי שמירת מזון טרי/מבושל .3

 . ניקיון שטחי הכנת המזון5

 נק'  35

ממליצים  3 לצורך בחינת סעיף זה, על כל מציע לציין ג. איכות המלצות שיתקבלו
 לפחות, שהינם ארגון/מוסד/חברה. 

בשלב זה יתקיים הליך בחינה של איכות המציעים הכולל 
 תשומר מועצהשיחות טלפוניות עם ממליצים. הגם 

לקבוע בדיעבד, כי המציע לא עמד  הלעצמו את זכות
בתנאי סף מסוים, אם התברר לו, במסגרת שיחות עם 
ממליצים, כי הפרטים שמסר המציע במסגרת הצעתו 

 אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.

בשיחות עם הממליצים ייבחנו בין היתר הנושאים 
 הבאים:

 רמת השירות  .1

 . עמידה בלוחות זמנים2

. הגעת המזון באופן המבוקש ובהתאם לנהלים )טמפ', 3
 התאמה לתפריט, אריזת המזון כראוי וכו'(.

 . שביעות רצון כללית מן המזון המסופק4

 נק' 10

 ד. טעימות

במקום  מועצה אובשלב זה יערכו טעימות במשרדי ה
יבוצע וידורג ע"י שלב זה אחר, כפי שיסוכם מול כל מציע 

, כולם או חלקם, שחבריו מפורטים צוות האיכות
.במסמכי המכרז  

  איכותן וטעמן של המנות הבשריות  )כולל מנות
 נק'.  20  -צמחוניות( 

   איכותן וטעמן של המנות הטבעוניות/אלרגניים 
 'נק 15-)מבושלות/אפויות/מטוגנות( 

 נק' 35

 נק' 100 סה"כ
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ולא לקבל הצעות אשר יחרגו  מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה שומרת על זכותה לדחות .13.6.4

מהמחיר המירבי הנקוב בהצעת המחיר. בכל מקרה, מובהר  15%)למעלה או למטה( ביותר מאשר 

 יפסלו.י -כי הצעות הגבוהות מהמחיר המרבי הנקוב 

 ההצעה שקלול .13.7

על מנת לקבוע את הניקוד הסופי של כל הצעה יחוברו ניקוד האיכות המשוקלל וניקוד הצעת  .13.7.1

 שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוהה ביותר, תוכרז כהצעה הזוכה. המחיר. ההצעה

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם המועצה לבחירת הזוכה רשאית  .13.7.2

הוועדה, לשקול בנוסף, את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, 

, ניסיון קודם של המועצה עם המציע )ככל חוזהבלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ה

שקיים(, וכל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא 

 המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.

שבו שני מציעים או יותר קיבלו ניקוד משוקלל )מחיר+איכות( זהה, והצעות אלו נמצאו  במקרה .13.7.3

זולות ביותר ביחס ליתר ההצעות, רשאית המועצה לערוך בין אותם משתתפים אלה כהצעות ה

הליך תחרותי נוסף כדלקמן: ועדת המכרזים תודיע למשתתפים שהצעתם שווה כאמור, כי הם 

רשאים להגיש, במועד ובאופן שתורה הועדה, הצעה סופית מטיבה עם המועצה לעומת הצעתם 

"(. בחר המציע שלא להגיש הצעה נוספת, תהיה הצעתו ספתהצעה נוהכספית המקורית )להלן: "

 המקורית הצעה סופית. 

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .13.7.4

 כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

פתיחת ההצעות,  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע, בכל עת לרבות לאחר .13.7.5

 3הסברים וניתוחי מחיר, והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך 

ימים מיום הדרישה כשהם חתומים ע"י הגורם המקצועי אותו תקבע המועצה. הוועדה תהא 

 רשאית להאריך מועד זה בהתאם לנסיבות.

חי המחירים של המציע, אשר ימסרו לבקשת מציע, המועצה תשמור בסוד את כל ההסברים וניתו .13.7.6

 לה לפי דרישתה ככל שהללו יהיו בגדר סוד מסחרי.

הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו.  .13.7.7

הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת 

 ההצעות. 

רב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, אם המציע יס .13.7.8

 רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך בדואר אלקטרוני לאחר חתימת  .13.7.9

 החוזה עם הזוכה במכרז. 

בהתאם כזוכה, ה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצע .13.7.10

 .לשיקול דעתה

 ביטוחים .14

שיחתם עמו, יחזיק המציע כל תקופת  חוזהמבלי לגרוע מאחריות המציע על פי כל דין ו/או על פי מכרז ו/או ה .14.1
 ו/או המכרז. חוזהלק בלתי נפרד מהחוהמהווה   חוזהל' בנספח את הביטוחים כנדרש ב חוזהה

 , יחזיק ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין.וחבות מוצר אחריותו המקצועיתלעניין ביטוח  .14.2

 להלן. 'ד מסמך, חוזההביטוח לעניין התקשרות זו מפורטות ב הוראות .14.3

 כי ביכולתו להציג את הביטוחים הנדרשים ככל שיוכרז כזוכה במכרז.   טרם הגשת הצעתועל המציע לוודא  .14.4
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 הודעה על זכייה וההתקשרות .15

 במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.   הזוכהעם קביעת  .15.1

ימים מקבלת הודעת הזכייה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם  10 בתוך .15.2
 למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על קיום ביטוחים. 

 .(לים חדשיםאלף שק שלושים)במילים:  ₪ 30,000הביצוע תהא בסך  ערבות .15.3

 .חוזההערבות תונפק בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' ל .15.4

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא  15.2מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  לא .15.5
או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית  אחדהמציא 

ייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו המועצה לבטל את זכ
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו 
של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם 

פי -בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על אחר
 פי כל דין. -המכרז ו/או על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והמועצה,  .15.6
)אלף ₪  1,000תהא המועצה זכאית לסך של לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, 

לעיל ועד ד 15.2ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 
 למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

שתתפים במכרז באשר בכתב בדואר רשום ליתר המ הודעהלאחר חתימת חוזה עם הזוכה, המועצה תיתן  .15.7
 לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז.

 אישורים קבלת לרבותדי המועצה, י-ביצוע ההתקשרות בפועל כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .15.8
 עבודה התחלת צו והוצאת המועצה"י ע חוזה לחתימת בכפוף ורק אך העבודה את יבצע ספקה. תקציביים

 .  ספקל שיישלח, המועצה של החתימה מורשי ידי על כדין חתום

 כשיר שני .16

במקרה בו ההתקשרות לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת,  .16.1
 להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום השני בשקלול ההצעות, כמפורט להלן:

ה על פי תנאי המכרז ל המציע הבא בתור בדירוג המציעים, ותציע לו להתקשר עמהמועצה תפנה א .16.1.1
 ועל בסיס הצעתו שהוגשה במכרז.

ימי עבודה בדבר קבלת/אי קבלת  5הכשיר השני יידרש לתת תשובתו למועצה תוך פרק זמן של  .16.1.2
ההצעה. קיבל הכשיר השני את הצעת המועצה והתחייבותו לקיים את כל הדרוש להתקשרות עם 

התקשרות חתום, ערבות וביטוח,  חוזהמים י 10עביר הכשיר השני תוך פרק זמן של י -זוכה במכרז 
 בנוסח ובסכום המפורטים במסמכי המכרז.

 16.1.2ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב תוך פרק הזמן המוגדר בסעיף  .16.2
 לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה. תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת,לעיל, 

 סק בשליטת אישההעדפת ע   .17

( 2)א( )תיקון מס'  המקומיות המועצות צולבהתאם ל עסק בשליטת אישה ש הדרישות על העונה מציע .17.1
 הוא העסק לפיו ותצהיר אישור, ההצעה הגשת במועד יגיש, בעסקים נשים עידוד לעניין, 2016התשע"ו 
   1992. ב"התשנ ם,המכרזי חובת לחוק ב' 2 לסעיף בהתאם אישה בשליטת

 שקלול לאחר בו במקרה, 1950 - א"תשי, המקומיות המועצות צול הרביעית לתוספת( 1)ה 22ף לסעי אםבהת .17.2
 בשליטת עסק של היא ההצעות מן ואחת הצעות שתי על מידה באותה להמליץ יש כי הוועדה מצאה התוצאות

 .אמורכ ותצהיר אישור, הגשתה בעת לה שצורף ובלבד במכרז כזוכה האמורה ההצעה תיבחר ה, איש

 עניינים ניגוד למניעת והתחייבות המידע סודיות על שמירה   .18

 ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביא ,למסור ,להודיע ,להעביר לא, בסוד לשמור בכתב יתחייב המציע .18.1
 יודגש. מכן לאחר או תחילתו לפני ,המכרז נשוא ההתקשרות ביצוע עם בקשר או אגב אליו שתגיע

  118סעיף פי על פלילית עבירה ומהווה זו הוראה של הפרה מהווה לעיל האמור על שמירה אי כי
 . - 1977ז"התשל העונשין לחוק
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 מניעה כל על יודע הוא אין, ההצעה הגשת למועד נכון כי ,המההצע כחלק ויצהיר יתחייב הזוכה המציע .18.2

 באפן מעורב, או/ו קשור הוא אין וכי ,הז חוזה פי על העבודות למתן להפריע כדי בה שיש ,שהיא חוקית

 עם שיחתם חוזהה מכוח להתחייבויותיו ביחס עניינים לניגוד חשש בו שיש אחר עניין בכל עקיף או ישיר

 .הרשות

בכל  מעורב להיות או/ו חלק מלקחת הרשות עם חוזהה תקופת כל במשך להימנע יתחייב הזוכה המציע .18.3
 .תהרשו עם חוזהה עם נייניםע ניגוד של מצב ליצור העלול או/ו בו שיש אחר עניין או/ו עסקה

 ניגודקיים  אם הרשות לקביעת רלבנטי להיות העשוי מידע כל הרשות לידיעת להביא יתחייב הזוכה המציע .18.4
  .אצלו עניינים לניגוד חשש או

 ואשר לו שהוצעה הצעה על למזמין העבודות להודיע לביצוע שיבחר הגורם על האמור, מכלליות לגרוע מבלי .18.5
 .כאמור עניינים ניגודל חשש משום בה יש

יצרף להצעתו את ההצהרה לשמירה על סודיות המידע והתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורף  המציע .18.6
 .המכרז למסמכי( 10ב') מסמךכ

 מאושר תקציב .19

 היה. מאושר לתקציב כפופה זה מכרז נשוא השירותים ומתן העבודות לביצוע ספקה העסקת כי מובהר .19.1
 משמעותית חורגות למכרז שהוגשו שההצעות או חלקו או כולו בוטלאו /ו ושרא לא התקציב כי ויתברר

 על ההכרזה טרם זה מכרז לבטל המועצה רשאית, השירותים ומתן העבודות לביצוע המאושר מהתקציב
 .במכרז זוכה

 כללי .20

שימוש ואין המציעים  יכולים לעשות בהם  המועצהמסמכי המכרז, לרבות אופן ניסוחם ועריכתם הינם רכוש  .20.1
 למטרות אחרות.

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד מסחרי',  .20.2
 .מועצההבמסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את  מראשעליו לציין זאת 

הווה הסכמה מצד אותו מציע סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מ .20.3
לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים האחרים במכרז זה ואלו לא 

 יועמדו לעיונו. הטכניון יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.

 ,גר פרי יגורה                                                                                                    

 המועצה פרדס חנה כרכורראש        

       ______________________ 
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 'א חלק -( 1מסמך ב')

 והצהרה על היעדר סכסוכים משפטיים פרטי המציע במכרז

 פרטים על המציע .1

 

       שם המציע:  .1.1

         מס' הזיהוי:  .1.2

         מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

 ___________________________________________________________ טלפון: .1.4

 ____________________________________________ שם איש הקשר אצל המציע: .1.5

         תפקיד איש הקשר:  .1.6

        טלפון נייד של איש הקשר:   .1.7

         פקסימיליה: .1.8

         דואר אלקטרוני:  .1.9

 _____: ____________________שירותי קייטרינג למוסדות באספקת ניסיון שנות' מס . 1.10

 

        

      

 _________________________ חתימת וחותמת המציע:       

         

 _________________________ תאריך:                  
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 המשך -חלק א'  (1)'מסמך ב

 הצהרה על היעדר סכסוכים משפטיים

 למכרז 3.11ף תנאי ס

 הצהרת המציע

ה לעונשים /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( הגוף" -____ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי __________ .1
. אני מצהיר/ה מועצה מקומית פרדס חנה כרכורשל  24/2021פומבי מס' שהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז 

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

בהווה סכסוכים משפטיים עם המועצה המקומית פרדס חנה כרכור  אין לוהיו בעבר ו גוף לאלהריני להצהיר כי  .2
ו/או ביצוע אספקה בצורה הגוף או מוסדות ציבור, שעניינם הפרת חוזה על ידי אחרות עם רשויות מקומיות ו/או 

 לקויה.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

____________________ 

 תאריך

 

                                                                                                         ____________________ 

 תימת המצהירח                                                                                                                   

 

 

 עו"ד אישור

________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 ד: __________________חתימה + חותמת עו"  תאריך: __________________
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 'ב חלק -( 1מסמך ב')

  3.5תנאי סף ב פירוט לקוחות כנדרש

בשלוש מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע סיפק שירותי הזנה לילדים, . 3.5
המקיימות את ם, לקוחות לפחות, המפעילים מוסדות בהם מתקיימת הזנת ילדי 3במסגרת התקשרויות עם 

  התנאים הבאים:
 מנות מידי יום )ע"ב תפריט יומי(. 50לכל אחד מהלקוחות סופקו לפחות   3.5.1
 .ברציפות לקוח אחד לפחות, השירותים סופקו במהלך שנת לימודים אחת לפחותעבור  3.5.2

 ניתן ואף מומלץ לצרף יותר לקוחות מהנדרש בתנאי הסף 

 .בנוסף לטבלה זו, יש לצרף רשימת המלצות/ממליצים לצורך בדיקת האיכות  

 
שם הלקוח 

 ותיאורו 
מהות 

 השירותים

 

כמות 
מנות 

שסופקו 
 מידי יום

 תקופת ביצוע
השירותים 

 )חודש+שנה(

האם סופקו 
המנות 
במהלך 

שנת 
לימודים 

אחת לפחות 
 ברציפות?

 ל הלקוחפרטי  איש קשר אצ

1. 

 כן / לא     

)מחק את 

 המיותר(

 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

 כן / לא     

)מחק את 

 המיותר(

 שם: ________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

 כן / לא     

)מחק את 

 המיותר(

 ____שם: ____________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

 כן / לא     

)מחק את 

 המיותר(

 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

 כן / לא     

)מחק את 

 המיותר(

 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 'ג חלק -( 1מסמך ב')

 לניהול ספרים תקין"ח רו אישור

 

 

.ז. ת נושא /שמספרו_________  את המבקר________________  מרחוב__ "ח ________רו"מ הח אני

 מדווח הינו וכי תקין באופן החשבונאים ספריו מנהל המציע כי בזאת מאשר'_____________ )להלן::המציע"(, מס

 .תסוציאליו ולקרנות לאומי לביטוח  למוסד, הכנסה למס בפועל ניכויים ומעביר עובדיו משכורות על בקביעות

 

 

 רו"ח                      _______________          ______________________, _______________

 תימהח              שם                                                                       תאריך                         
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 (2')ב מסמך

 ט אמצעי ייצור המזון והרכב שבשימוש המציעפירו

 :למכרז  3.6.4תנאי סף 

)ארבעים( ק"מ מגבולות שטחי השיפוט של המועצה המקומית. מדידת  40המטבח נמצא במרחק שאינו עולה על 

 (. ו/או גוגל מפות WAZEלפי המרחק תחושב לפי מסלול הנסיעה הקצר ביותר )

 הצהרת המציע:

: המכרז נשוא השירותים אתאספק  צעותושבאמ מטבח/המפעלכתובת 

 )יש לציין שם וכתובת מלאים(._________________________________ ____________________

 למכרז: 3.8תנאי סף 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, ברשות המציע ו/או בבעלותו, ציוד לייצור, הכנה, אריזה, שינוע  .3.8
 ות:ואספקת מזון חם, הכולל לפח

 )מאה( מנות מזון חם ליום. 100מפעל ו/או מטבח בעל כושר ייצור מוכח של לפחות  .3.8.1

 רכב בבעלות המציע )או בעסקת ליסינג ע"ש המציע( המותאם להובלת מזון חם. .3.8.2

 הצהרת המציע:

 נות ביום. המפעל/ מטבח שברשותנו הינו בעל כושר ייצור מוכח של לפחות _________ )ימולא ע"י המציע( מ 

  ליסינג בתוקף לרכב המשמש להובלת הארוחות. חוזהמצ"ב העתק רישיון הרכב ע"ש המציע / העתק 

 :בנוסף , להלן פרטים נוספים לעניין אמצעי הייצור שברשותי

 שטח המבנה המשמש את המפעל/מטבח: ___________. .א

פירוט הציוד לאפייה )לרבות כמות תנורים(:  .ב

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

פירוט הציוד לחימום )לרבות כמות תנורים(:  .ג

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ציוד לקירור:  .ד

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ציוד להובלת מזון:  .ה

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  21עמוד 

אופן אחסון המזון:  .ו

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 מידע נוסף )אם נדרש לדעת המציע(: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 הצהרת המציע:

 

הריני להצהיר כי כל המידע המפורט לעיל הינו נכון ומדויק. הריני מתחייב כי במידה ואזכה, עליי להודיע 

 ל כל שינוי לרעה באמור, באופן העלול להשפיע על אספקת הארוחות במסגרת ההתקשרות.ע

    

 תאריך

 

 חתימה וחותמת + משפחה שם

 

 

 עו"ד אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 

, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ____________, מר/גב' ____________

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 חתימה + חותמת עו"ד: __________________  תאריך: __________________

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  22עמוד 

 (3מסמך ב')

 מידה בהנחיות ונהלי עבודה )שנה"ל תשפ"א(טופס התחייבות ספק לע

 למכרז 3.12סף תנאי 

 

 

 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  23עמוד 

 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  24עמוד 

 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  25עמוד 

 (4מסמך ב')

 ערבות הצעה -נוסח ערבות השתתפות במכרז 

 לכבוד:

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 

 ---ערבות בנקאית מס'  הנדון:

 

 -הלן )ל _____________________מספר זיהוי/ח.פ.  ________________________ פי בקשת-על
שקלים  אלפים עשרת )ובמילים:₪  10,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשים"

חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מאת המבקשים וזאת בקשר עם השתתפותם 
 חנה פרדס מקומיתבמועצה  מיוחד לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך  24/2021במכרז מסגרת פומבי מס' 

 ההתקשרות, ככל שיחתם. חוזהם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי ידכ-, שפורסם עלכרכור

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 חילה מאת המבקשים.להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום ת

פיה בהליך -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על
שפטית נגד המבקשים, פיה, תביעה מ-משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

ל הארכתה. דרישה שתימסר ( ועד בכלל אלא אם כן תודיעו לנו עכולל) 01.06.2022 זו תישאר בתוקפה עד ליוםערבות 
 לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.

 כל פניה לפי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב, לסניף _________ כתובת ______________

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 ב,ר   בכבוד                       

 

        _____________________ 

  



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  26עמוד 

 (5מסמך ב')

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 נאי להעסקה עם גוף ציבורית -נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה 

 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 תצהיר

ה לעונשים /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .4
של מועצה מקומית פרדס חנה כרכור. אני מצהיר/ה  24/2021מס'  פומבישהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז 

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ם " הינו כהגדרתמועד ההתקשרות"-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .5
כותרת "קיום דיני עבודה "(, תחת ההחוק" -)להלן 1976 -ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בסעיף 

 עסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.לתנאי  -

 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .6

 
הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא

 שנים ממועד ההרשעה האחרונה.לפחות שלוש  חלפוההתקשרות, 

 
הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד 

 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 

 :2עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו .7

 
בשלוש השנים שקדמו  הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לא

 למועד ההתקשרות.

 
הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו 

 למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(.

 סוג את טלפר המציע על ,לעיל כמפורט הליכים או/ו הרשעות קיימות ,מבעליו מי או/ו המציע שכנגד ככל .8
 החתימה מורשה ידי על חתום בתצהיר ,להיום נכון בגינם הסטטוס ואת ל"הנ ההליכים או/ו ההרשעות

 .המציע להצעת ולצרפו דין עורך בפני ומאומת המציע מטעם

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9

 

                                                                                                         ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                   

 אישור

עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 חותמת עו"ד: __________________ חתימה +  תאריך: __________________

 

 

                                                 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 אחת מהאפשרויות בסעיף. יש לסמן את 2



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  27עמוד 

 (6מסמך ב')

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 א.ג.נ.,

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 וסח חדש( הקובע כדלקמן :ת )נוא' )א( לפקודת המועצ 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 לעסקה עם המועצה, 

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

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

 בר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו ח -"חבר מועצה"  

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1ו"קרוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעלי שליטה" 

 )נוסח חדש( הקובע כי: המקומיות)א( לפקודת המועצות  174סעיף  1.3
זוגו -"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 צעת למענה".או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבו

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2
בין חברי מועצת המועצה  אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  2.1

 שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  2.2

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

 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .3
 נכונה.

 

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

, לפיהן ות( לפקודת המועצ3א' ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
א' )א(  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת המועצה ברוב של 

 שור ותנאיו פורסמו ברשומות.ובלבד שהאי המקומיות ותלפקודת המועצ

 

 

 

 

 חתימת המציע:____________    שם המציע:____________                                 

 

  



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  28עמוד 

 (7מסמך ב')

 אישור מורשי חתימה של המציע

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / שותפות רשומה

 לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 

 20 הבנים דרך

 כורכר חנה פרדס

 

 א.ג.נ., 

 אישור מורשי חתימההנדון: 
 

 24/2021 המציע"( במכרז פומבי מס'"  -הנני עו"ד / רו"ח  של __________________   ח.פ. ___________    )להלן 
נני מאשר ה"המכרז"(.   -)להלן  כרכור חנה פרדס מקומיתבמועצה לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד 

 בכתב, כדלקמן:

 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1

 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

 
 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת של 
 עות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.המציע שנחתמה באמצ

 

להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז: .2
  

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 פרטי בעלי המניות ומנהלי המציע: _______________________________________ .3

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .4

 

 
  _________      ____________________ 
 שיון, ישם עוה"ד/רו"ח, מס' ר       אריךת     

 חתימה וחותמת                                                                                                           



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  29עמוד 

 (8')ב מסמך

 מכרז תאום אי בדבר תצהיר

 בקשרכדין לחתום על תצהיר זה  הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך אני
אספקת ארוחות חמות למסגרות ל "(,המציע____________________________________ )להלן: "עם הצעת 

 :כדלקמן בזאת מצהיר"(, המכרז)להלן: " 24/2021, מכרז פומבי מס' במועצה מקומית פרדס חנה כרכורחינוך מיוחד 

 .ומנהליו המציע בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1

 .למכרז המציע מטעם המוגשת להצעה במציע אחראי אשר המשרה נושא אני .2

 או הסדר, התייעצות ללא, עצמאי באופן המציע ידי על הוחלטו למכרז המציע בהצעת המופיעים המחירים .3
 .אחר פוטנציאלי מציע עם או אחר מציע עם קשר

 את לו יש אשר תאגיד או למכרז הצעות מציע אשר גורם כל בפני הוצגו לא למכרז המציע בהצעת המחירים .4
 .למכרז הצעות להציע הפוטנציאל

 .למכרז הצעה מלהגיש אחר מתחרה להניא בניסיון מעורב הייתי לא .5

 .למכרז המציע מהצעת יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למציע לגרום בניסיון מעורב הייתי לא .6

 .שהוא סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום בניסיון מעורב הייתי לא .7

 מתחרה או מתחרה עם כלשהו ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת למכרז המציע הצעת .8
 .במכרז אחר פוטנציאלי

 .מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע נמצא לא המציע .9

 לא נכון, נא פרט:  אם

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 של עבירות לרבות, העסקיים ההגבלים חוק על בעבירות האחרונות השנים בארבע הורשע לא המציע .10
            אם לא נכון, נא פרט:  .מכרזים תיאומי

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

_________________     _____________________     _________________________     _____ 

 תאריך                       שם המציע                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 עו"ד  אישור

 בפני התייצב____________  ביום כי, מאשר"ד ________________________ עו, מטה החתום אני
 המציע בשם להתחייב והמוסמך_________________  שמספרה.ז ת הנושא_________ _________________

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר

 

_______________                                                                                    __________________________ 

  ימה + חותמת תאריך                                                                                                             שם מלא + חת         
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 (9')ב מסמך

 המציע מטעם עובדים של הרשעות היעדר ברבד תצהיר

 אני החתום מטה:

 ת.ז:________________________   :_________________________________ומשפחה שם פרטי

 בעל/ת זכות חתימה בחברה/המציע: _____________________ ח.פ./ע.מ.: ____________________

מטעם המציע, אשר יועסקו בביצוע השירותים נושא מכרז זה, במהלך מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי 
)כמפורט כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או עבירות מין 

 ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.בהרחבה בנספח זה( 

 מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת חוק "פביטחון וע דרישות פי עלהמציע  התחייבות צהירת
 2001 - א"התשס

 באישור ךלכ ניתן אם אלא אסורה  ע,"יש תושבי עוטים מי בני עובדים הכנסת כי מסכים והמציע למציע ידוע .1
 .המועצה ט"קב של מראש

 המונפק עבודה היתר הצגת לאחר רק תותר ע"יש תושבי מיעוטים בני העסקת כי מסכים והמציע למציע ידוע .2
 .העבודה תקופת כל בתוקף להיות ההיתר האזרחי. על המנהל י"ע

 הנוגעות בפעם פעם מדי הנחיות להוציא רשאית המועצה של טחוןיבה מחלקת כי מסכים והמציע למציע ידוע .3
 .וחשבונ על ויבוצעו המציע את יחייבו ואשר עניין זה, ל

 מיעוטים בני כניסת מניעת לרבות המועצה ט"וקב המועצה של הביטחון מחלקת הוראות כל את יבצע המציע .4
 .המועצה ט"קב של הבלעדי דעתו שיקול לפי

 שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני העסקת למניעת חוק להוראת בהתאם כי מסכים והמציע למציע ידוע .5
להמציא אישור משטרת  ("המוסד")להלן:  יחינוכ מוסד בתחום עובד כל מחויב 2001 - א"התשס ,לקטינים

 ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק זה.
 עבור השירותים או/ו העבודות את יספקו אשר מעובדיוו/או מי  המשתתף/המציע כי ומתחייב מצהיר המציע .6

 בחוק י' לפרק 'ה סימן לפי עבירה כל או מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו אשר עובדים יהיו לא ,המועצה
ם, מסוימי במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת בחוק כאמור 352 סעיף למעט - 1977, ז"תשלה , העונשין

 .2001 -התשס"א 
 . זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .7
 מועדים להארכת עילה תשמש לא זה מסמך הוראות לפי יעוטיםמ בני עובדים כניסת מניעת כי המציע על מוסכם .8

 .כלשהי התחייבות מילוי אי או/ו השירותים במתן הפסקה או/ו לעיכוב או
 מתן הפסקת או/ו השירותים במתן עיכוב או/ו זה מסמך להוראות בניגוד עובדים העסקת כי המציע על מוסכם .9

 .חוזהה של יסודית הפרה וויה כאמור עובדים כניסת ממניעת כתוצאה השירותים
 כי וכן ,במכרז יזכה שהמציע ככל ,ההתקשרות מחוזה חלק יהוו זה מסמך הוראות כי עליו ומוסכם למציע ידוע .10

 .ממנו גורעות ואינן ונספחיו בחוזה האמור על מוסיפות זה מסמך הוראות

__     ______________________     _____________________     _______________________ 

 תאריך                       שם המציע                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 

 עו"ד  אישור

 בפני התייצב____________  ביום כי, מאשר"ד ________________________ עו, מטה החתום אני
  המציע בשם להתחייב והמוסמך_________________  שמספרה.ז ת נושאה__________________________ 

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר

 

_______________                                                                                    __________________________ 

 ם מלא + חתימה + חותמתש                   תאריך                                                                                                  
 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 
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 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  31עמוד 

 (10')ב מסמך

 עניינים ניגוד למניעת והתחייבות המידע ודיותס על שמירה בדבר תצהיר

 המידע סודיות על הבדבר שמיר תצהיר והתחייבות
 

מטעם המועצה המקומית פרדס אספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד למתן הצעות לוכפי ההזמנה  הואיל
חתם י, עשוי להח.פ. ______________ ___________ חב'  "(, לבין המציעןהמזמיחנה כרכור )להלן: "

 "(;ההסכם)להלן: " ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחדלאספקת הסכם 
 

לספק ארוחות חמות למסגרות חינוך חתם בין המזמין לבין המציע יידרש המציע יולפי ההסכם שעשוי לה והואיל
 "(;מתן השירותים, הכל כאמור בהסכם, )להלן: "מיוחד של המזמין

 
זאת בתנאי שהמציע ו/או הבאים מטעמו ישמרו על וככל שהמזמין יתקשר עם המציע בהסכם, הוא יעשה  והואיל

סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע ו/או הבאים מטעמו לעשות את כל הדרוש 
 לשמירת סודיות המידע )כהגדרתו להלן(;

 
יתכן כי יעסוק  וידוע למציע כי במהלך עיסוקו במתן השירותים על פי ההסכם ו/או עקב ו/או בקשר אליו  והואיל

 ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע או ידע מסוגים שונים, לרבות, תכתובת, חוות דעת, חומר תכנית,
, שאינו 1977-לחוק העונשין, תשל"ז 91מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

ל אמצעי אחר האוצר מידע, בין ישיר ובין עקיף, מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב או בכ
השייך למזמין ו/או נודע למציע ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;
 

שהיא, לכל אדם או גוף, מלבד  וידוע למציע כי גילוי המידע או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה והואיל
המזמין, ללא קבלת אישור המזמין או מי מטעמו, המוסמך מראש ובכתב ליתן אישור כאמור, עלול לגרום 

 למזמין ו/או לצדדים נזק והוא עלול להוות עבירה פלילית;
 

 אי לזאת המציע מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

 כל הקשור והנובע ממתן השירותים או ביצועם. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או .1

להשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר או הובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים, לא להשתמש  .2
במידע או לנצלו לפרנסתו או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום ולא לאפשר 

 ידע.לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המ

לעיל, הוא מתחייב במשך תקופת מתן השירותים או לאחר מכן, ללא  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3
הגבלת זמן, לא לגלות, לא להביא לידיעת, לא למסור, לא לעביר, לכל אדם או גוף, וכן לא לפרסם ולא להוציא 

 ישיר ובין עקיף, לצד כלשהו. מחזקתו את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין

לא לגלות, להראות או למסור, בכל עת, בין במשך תקופת תקפו של ההסכם, ובין לאחר מכן, לשום אדם או  .4
גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של המזמין, ושום מידע הנוגע למזמין ו/או לצד ג', לרבות מידע הקשור 

ור במערכת האמורה, וכן מידע הנוגע תהליכי העבודה אצל המזמין במערכות מחשוב של המזמין ו/או מידע האצ
 ואשר הגיע לידי המציע אגב השתתפות בתהליך ההזמנה ו/או ביצועו של ההסכם או כתוצאה מהם.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת, כדי  .5
 על פי התחייבות זו.לקיים את התחייבויותיו 

 להביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .6
 

להיות אחראי כלפי המזמין על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו למזמין,  .7
את בין אם יהיה אחראי לבדו בגין כל האמור ובין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבות זו, וז

 אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.
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 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  32עמוד 

להחזיר לידי המזמין ולחזקתו, מיד כשיתבקש לכך, כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מן המזמין או השייך  .8
רותים, או למזמין, שהגיע לחזקתו או לידיו עקב מתן השירותים, או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השי

חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, המציע מתחייב לא לצלם, לצטט,  להקליט, להעתיק או לשמור אצלו עותק 
 כלשהו, לרבות מסמך או חלק ממנו, או כל נתון או רשומה של חומר כאמור או של המידע.

וכן לכל מטרה שהיא להימנע מלהשתמש במידע, לרבות כל מידע שהגיע לידיו בעקבות קשריו עם המזמין ,  .9
 זולת לצורך ביצועו של ההסכם.

בכל מקרה שיגלה מידע כאמור השייך למזמין ו/או הנמצא ברשותו ו/או הקשור לפעילותו של המזמין , תהיה  .10
 למזמין זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין  הפרת החובות שלעיל.

מתן השירותים, ומסירתו לאחר, מהווים עבירה המציע מצהיר כי ידוע לו ששימוש במידע שיגיע לידיו במהלך  .11
 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1977 -על פי חוק העונשין התשל"ז 

המציע מצהיר כי יהיה אחראי במקרה של הפרת הוראות נספח זה על ידי מי ממנהליו, עובדיו,  וכל הפועלים  .12
ההסכם, ובמתן השירותים, וכן במקרה של בשמו ומטעמו בקשר להגשת ההצעה להזמנה, חתימתו וביצועו של 

הפרת נספח זה על ידי כאלה אשר מידע כאמור הגיע לידיהם בעקבות השתתפות המציע בהליך ההזמנה ו/או 
בעקבות ביצועו של ההסכם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל העובדים ו/או הפועלים מטעמו יקבלו על עצמם 

 יבות בנוסח נספח זה.את ההתחייבויות הנ"ל וייחתמו על התחי

במסגרת מתן השירותים, לא ימסור המציע את  –ככל שהטופס ממולא על ידי מורשה החתימה של המציע  .13
המידע אלא לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו לצורך ביצוע ההסכם, לשם ביצוע ההסכם, וזאת מבלי לפגוע באמור 

 לנספח זה. 12לעיל בסעיף 
 
 

 ______________ולראיה באתי על החתום: ______
 

 
 חתימת מורשה החתימה של המציע:

בנוסף על הצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו 
מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל 

 פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. מניעה על
 

 שם פרטי: ___________    שם המשפחה:__________________   ת.ז. :    __________________
 תאריך: _____________   חתימה: ________________   חותמת: __________________

 
 __________________   שם פרטי:_____________ שם המשפחה:______________   ת.ז. : 

 ותמת: __________________ח_______________ _____________   חתימה:  תאריך: 
 
 
 

 אישור חתימה על ידי עו"ד:
 

_________ ת.ז.  / גב' אני הח"מ __________ עו"ד _____________ ת.ז. __________ מאשר בזאת כי מר
______, אשר זיהה/זיהו עצמו/עצמם על ידי ת.ז. ________ ת.ז. _____ / גב' __________ ומר

ם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו י__________ולאחר שהזהרת
 כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה.

 

__________________ _____________________             
 דחותמת + חתימת עוה"                                                                                                     תאריך
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 המשך -( 10')ב נספח

 בדבר התחייבות למניעת ניגוד ענייניםוהתחייבות  תצהיר
 

מטעם המועצה המקומית פרדס  אספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחדכפי ההזמנה למתן הצעות לו הואיל
חתם י, עשוי להח.פ. ______________ ___________ חב'  "(, לבין המציעןהמזמירכור )להלן: "חנה כ

)להלן:  לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד במועצה מקומית פרדס חנה כרכורהסכם 
 "(;ההסכם"

 
מות אספקת ארוחות חולפי ההסכם שעשוי להיחתם בין המזמין לבין המציע יידרש המציע ליתן שירותי  והואיל

 "(;מתן השירותיםלמזמין, הכל כאמור בהסכם, )להלן: "
 

וככל שהמזמין יתקשר עם המציע בהסכם, הוא יעשה זאת בתנאי שהמציע ו/או הבאים מטעמו יתחייבו שלא  והואיל
 להימצא במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים;

 
 אי לזאת המציע מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לו להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים  שלא לעסוק או להתקשר .1
 כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין. שלא לייצג או לתת שירותים מסוג כל שהוא נגד המזמין.

 

יגוד להודיע למזמין, לאלתר, על כל תיק בטיפולו אשר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או חשש לנ .2
 עניינים, ולפעול על פי הוראותיו של המזמין.

 

 ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס לבעלי התאגיד המציע ו/או מנהליו כמפורט להלן: .3
עניינו של קרוב משפחה ממדרגה ראשונה, לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/פועלים בחברה, לעניינו של 

עובדיהם, מייצגים או מייעצים או מבקרים, לעניינו של תאגיד אשר  לקוח שהם או מעסיקיהם או שותפיהם או
להם או לקרוב משפחה שלהם ממדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/פועלים במשרד או בחברה/שותפות 

חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל  –המציעה יש קשר עמו 
שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. ניגוד עניינים לתאגיד המציע מתייחס ,בהתאמה, רווחים, או בעל 

 לחברות אם, חברות בת, חברות שהינן בעלות שליטה בתאגיד המציע או חברות שבשליטת התאגיד המציע.
 

מתן  התחייבות זו תהא תקפה עד לתום תקופת החוזה או לאחר סיום הטיפול בתיק בגינו נחתם ההסכם וסיום .4
השירותים, ותהא תקפה ביחס לכל עובדי המציע הח"מ, וביחס לכל תאגיד/שותפות אשר המציע, שותפים, 
 בעלי שליטה, או בעלי עניין בו; ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/בשותפות המציע.

 .1969 -בעל עניין ושליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

תחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויות המציע, וכל המועסקים  על ידו ו/או הפועלים מטעמו, אין בה .5
 להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו.

 

 התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בין המציע לביניכם. .6
 

 ________________ולראיה בא המציע על החתום:__
 

 
 חתימת מורשה החתימה של המציע:

בנוסף על הצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו 
מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.מניעה 
 

 ותמת: __________________ח_________________חתימה: _________________ תאריך: 
 

 __________________   חותמת: __________________ חתימה: 
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 אישור חתימה על ידי עו"ד:
 

_________ ת.ז.  / גב' מאשר בזאת כי מר אני הח"מ __________ עו"ד _____________ ת.ז. __________
________ ת.ז. ___________, אשר זיהה/זיהו עצמו/עצמם על ידי ת.ז.  / גב' __________ ומר

ם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו י__________ולאחר שהזהרת
 ליה.כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל וחתמו ע

 

__________________ _____________________             
 ותמת + חתימת עוה"דח                                                                                                        תאריך
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 מסמך ג'

 הצעה והצהרת המציע

לאספקת ארוחות חמות הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו אנו 
 במועצה לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד 24/2021מס' מכוח מכרז פומבי למסגרות חינוך מיוחד 

 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: כרכור חנה פרדס מקומית

ה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את הננו מצהירים בז .1
כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב אתר 

בביצוע  העבודות ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות
העבודה וקיבלנו חוות דעת משפטית וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, 
פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על 

לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל  האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים
 תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

נשוא  לאספקת השירותיםאנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים  .2
 מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה ה

 בגין אישום כתב מטעמנו החתימה מורשי מי כנגדאו /ו ממנהלינו מי נגדאו /ו נגדנו הוגש לא, ידיעתנו למיטב .3
 סעיפים לפי עבירות בגין או"ב( וכיו המס לרשויות דיווח אי, ניכויים העברת אי)כגון:  פיסקלי שנושאה עבירה

 .1977-"זהתשל, העונשין לחוק 438 עד 414-ו 393 עד 383, 297 עד 290

 המכרז במסגרת שניתן לשירות המתייחסים נהלים וההנחיותה כל את מכירים אנו כי בה מצהירים אנו .4
 .לעת מעת בהם יחולו אשר השינויים לפי לרבות, פיהם על לפעול ומתחייבים

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  .5
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים 

כרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המ
לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, 
מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, 

 יניה ואף לפסול את ההצעה. רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות ע

 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .6

 תתיש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת ל .7
 חייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  ם במסמכי המכרז, ואנו מתנקוביבמועדים ה השירותים כלל את

נשוא המכרז  נספק את השירותים, חוזההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו ב .8
ם נקוביוהוראות כל דין, לפי המחירים ההנחיות המועצה ומשרד החינוך בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, 

 בהצעתנו להלן, לשביעות רצון המועצה.

, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש חוזהע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בכן ידו .9
 במסמך זה.

 ם אחרים. ציעיאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מ .10

יום מהמועד האחרון  )תשעים( 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11
יום נוספים, וכי  90להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים 
 ן.  פי כל די-או עלפי המכרז ו/-להם זכאית המועצה על

לחוק  3בסעיף   חוזרת, כאמור-אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .12
 . המועצה יןמחייב בינינו  לב חוזהיכרת יובקבלתה על ידכם   1973 -החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

יא את כל המסמכים  והאישורים היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמצ .13
 , חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על קיום ביטוחים. חוזהשעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ה

אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי  המכרז ו/או לא  .14
)אלף ש"ח(, ₪  1,000ם להצעתנו, תהא המועצה זכאית לסך של נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתא

תנו על פי רשימת הקנסות המפורטת הפיצויים שהמועצה רשאית לגבות מאוזאת בנוסף לכל יתר הקנסות ו
במסמכי המכרז ויתר הפיצויים המוסכמים הכלולים במכרז ונספחיו, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין 
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מועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי כל יום איחור מתום ה
 המועד המאוחר שביניהם, מבלי לגרוע מכל יתר הזכויות המוקנות לה על פי דין.  

אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא יאוחר  חוזהבהגשת מסמכי המכרז וחתימת ה .15
ודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת ימי מתקופת ביצוע העב

 העבודה וכיו"ב הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 

נשוא המכרז בהתאם  עבודותבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את ה .16
 .שבמסמך ג' לטופס הצעת המחיר 

 לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: ולראיה באנו על החתום .17

 

 חתימה:______________________ 

  

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 

"( המציעח.פ. ___________________ )להלן: "      עו"ד של  אני הח"מ
המציע, כי נתקבלו מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם 

אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע 
 על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

__________________ _____________________             
 חתימת עוה"ד +חותמת                                                                                                         תאריך
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 הצעת המציע -מסמך ג' )המשך( 

 לכבוד:

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שלום רב,

במועצה וך מיוחד לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינ 24/2021להן הצעתנו והתחייבויותינו למכרז פומבי מס' 
 מקומית פרדס חנה כרכור:

וכן כל פעולה הצריכה  אספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך מיוחד שירותיהמחירים המוצעים כוללים את כל  .1
  לביצוע כל אלו בין אם זו מפורטת במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות ובין אם לאו. 

תכנית העבודה, להקטין את היקף העבודה וכפועל את  לשנותהמועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  .2
יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה. 

כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המועצה בגין צמצום היקף העבודה  ספקמוצהר ומוסכם על ה
זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר. המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול  כאמור לעיל וכי לא יהיה

וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה ,  דעתה ובכפוף להוראות הדין, להגדיל את היקף העבודה
 רוכיםהכ אחרים שירותים הגדלת של במקרה. המכרז במסגרת השירותים למתן הקשור בכל הגבלה ללאבשיעור 
 עבודה להגדלת הזמנה להוצאת בכפוף הכל, לדין בהתאם להגדלה ניתנים יהיו, המועצה של כספית בהוצאה

מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף  ספקוה המועצה של החתימה מורשי"י ע כדין חתומה, בכתב
 ים בהתאם לנדרש.העבודה על כל הכרוך בכך, לרבות הקצאת כוח האדם, הציוד והחומרים הנוספ

לפחות,  ימים מראש  7בכתב,  ספקהודעה על שינוי כאמור )הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה(, תימסר ל .3
 יחולו המכרז מחירי, העבודה היקף יוגדל שבו במקרהכשהיא חתומה על ידי גזברית המועצה  וראש המועצה.  

 .הנוספת העבודה על בהתאמה

ייערך  שנה בכל לינואר 1כמפורט בכללי ההצמדה שבחוזה, באופן שבכל  דלמדיהיו צמודים  המוצעיםהמחירים  .4
כי במהלך שנת ההתקשרות הראשונה,  מובהרוהתמורה תעודכן בהתאם.  חוזהלאמור ב בהתאםתחשיב הצמדה 

 לינואר של שנת ההתקשרות השנייה.  1-לא תבוצע הצמדה למדד. הצמדה תחול החל מ

וכוללים את כל המרכיבים ותוספות למיניהן, מכל מין וסוג, לרבות תשלום המחירים שבכתבי הכמויות, סופיים  .5
בין   חוזהתוספת אחרת שתקבע במהלך תקופת ה כללקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה, 

 בדרך של חקיקה ובין בדרך אחרת אך למעט מע"מ.  

, מוסדות לגרוע/ולהוסיףלמועצה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את כמות המנות המוזמנות, לי כי ידוע  .6
  ., ללא שינוי במחיר המוצע על ידיבהתאם לצרכיה

יות ו/או שגיאה בסיכומים,  יבוצע תיקון ע"פ ם תמצא המועצה, שגיאה בחישוב הכפלת מחירי היחידות בכמוא .7
 מחירי היחידות.

  כוללים מס ערך מוסף. אינםכל המחירים  .8

 והמינימום וםהמקסימ ימחיר םידוע לנו כי מחיר המועצה הנקוב בטבלאות בטופס הצעות המחיר להלן, הינ .9
, המינימום ממחיר תההפח אוולא ניתן להגיש הצעה המהווה תוספת על מחיר המקסימום  סעיף לכל ביחס

 אמור. כ

 לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מתחייבים בזה להמציא ערבות בנקאית  כערבות .10
 במקרה, זו ערבות לממש חוזר בלתי באופן כוחכם ומייפים חוזהל הרצוף בנוסח לפקודתכם ₪ 20,000 סך על

 במועד כרזהמ נשוא השירותים במתן נתחיל לאו א/ו זו שבהצעתנו - מקצתן או כולן - התחייבויותינו נקיים ולא
 כל על מסויג ובלתי מוחלט סופי בוויתור, מראש בזה מוותרים ואנו התראה או הודעה כל בלי, חוזהב הקבוע

 "ל.הנ הערבות את לגבות כדי שתנקטו צעד לכל להתנגד זכות

 מצהירים כי כל תנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.  הננו .11
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 :חוזהוה השירותים מפרטהלן הצעת המחיר לשירותים נשוא המכרז, על פי מסמכי המכרז, ל

כמות  סוג הארוחה מס"ד 
 חודשית

 מוצעתמ

מחיר מרבי 
 למנה בש"ח

 מחיר מוצע בש"ח 

 )למילוי ע"י המציע(

משקל 
בחישוב 

 הניקוד

1 

ארוחת צהריים 
 לה רגי -חמה 

2,128 00.13  

_________  ₪ 

 במילים: 

_______________ 

%90 

2 

ארוחת צהריים 
 לרגנייםא -חמה 

24 26  

_________  ₪ 

 במילים: 

_______________ 

%10 

  .מציע יגיש הצעתו בש"ח, בספרות ובמילים 

 תיפסל הצעתו - 15%מ ונמוכה הצעה גבוהה מהמחיר המרבי אשר יגיש  מציע.! 

 זאת במפורש בהצעתו. , יצייןגיש הצעה שווה למחירים המרביים הנקוביםמציע המ 

 ם המוצעים ע"י המציע, יתווסף מע"מ, אשר ישולם ע"י המועצה, בהתאם ידוע כי למחירים הנקובי
 לשיעורו עפ"י דין.

  1חוזה, באופן שבכל שב כמפורט בכללי ההצמדההמחירים לצרכן למדד יהיו צמודים  המוצעיםהמחירים 
מובהר כי במהלך והתמורה תעודכן בהתאם. הסכם בהתאם לאמור בייערך תחשיב הצמדה  לינואר בכל שנה

לינואר של שנת ההתקשרות  1-שנת ההתקשרות הראשונה, לא תבוצע הצמדה למדד. הצמדה תחול החל מ
 השנייה.

  .ידוע למציע כי הכמויות המפורטות בטבלה לעיל )וכן כל כמות המצוינת במסמכי המכרז( הינן הערכה בלבד
 צרכי המועצה ובכפוף להוצאת הזמנה.ק תהיה בהתאם לכמות המנות שיצטרך המציע לספ

  לגרוע/ולהוסיףלמועצה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את כמות המנות המוזמנות, כי מציע לידוע 
  ., ללא שינוי במחיר המוצע על ידיבהתאם לצרכיה, מוסדות

  כמו כן, מובהר בזאת כי המועצה רשאית לפסול מציע שהצעתו תתברר כהצעה שאיננה סבירה ביחס לאומדן
 רעונית. יהמועצה ו/או אם יתעורר חשש שההצעה הינה ג

 המציע הצהרת

 הנדרשת לביצוע כל אלו,  נלוויתפעולה הנדרשות לצורך מתן השירותים וכל  ההוצאותכוללת את כל  הצעתנו
 אלו אם בין, הנדרשות והפעולות ההוצאות יתר וכל, תחזוקהאדם, ציוד, חומרים ואביזרים,  כוח לרבות

 .לאו אם ובין המכרז במסמכי מפורטים

 את ביצוע כל העבודות, השירותים החומרים, הציוד,  ומשקף סופיים הינום בהצעתנו קוביהמחירים הנ
נשוא  ספקומילוי כל התחייבויות ה השירותיםובהספקת  העבודות ביצועוהעלויות הכרוכות בההוצאות 
 מכרז זה.

 . כזוכה, שהיא הצעה כל אוביותר  הזולהאין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה 

 ______________________________ תאריך:

 

 : _________________________המציע חתימת
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 מסמך ד' 

 חוזה

 

 0222ערך ונחתם בפרדס חנה כרכור ביום ________לחודש ______שנת שנ

 

 בין:          מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

                                                   "המועצה"(   -)להלן 

 לבין:________________________

 מ.ז. / ח.פ.______________________

 _______מרח' ______________

 "(ספק)להלן: "החברה" ו/או "ה

במועצה מקומית פרדס אספקת ארוחות חמות ל 2021/24והמועצה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'  הואיל
 חנה כרכור )להלן: "המכרז"(; 

 יאשקראה והבינה את תנאי ההתקשרות ומהות השירות וה לאחרהצעה במכרז  ההגיש החברהוהואיל        ו
 מהלפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה והסכי הככי ער המצהיר

 נשוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו; השירותים מתןאת  הלקבל על עצמ

 הלספק את השירותים, נשוא המכרז, וכי יש ל תומסוגל נה, מוכנתכי הוא מעוניי המצהיר חברהוה והואיל
, היכולתאת  הרישיונות הנדרשים על פי כל דין וכן יש להיכולת הארגונית וכל האישורים וה

 זה; חוזהלפי  השירותים את לתת, כוח האדם, הידע והניסיון הנדרשים על מנת אמצעיםה

הנחיות ונהלי משרד החינוך ומשרד הבריאות הנוגעות לאספקת ארוחות למוסדות והחברה מכירה את    והואיל       
 ;פיהם לרבות השינויים שיחולו בהם מעת לעת חינוך והיא מתחייבת לפעול על

והיא מתחייבת  תספקהמתייחסים לשירות ש נהלים, ההנחיות והדיניםוהואיל      והחברה מכירה את כל ה
 לפעול על פיהם לרבות השינויים שיחולו בהם מעת לעת;

מועצה לקבל את וועדת המכרזים של המועצה, בהחלטתה מיום __________, המליצה בפני ראש ה והואיל
"( וראש המועצה אישר את המלצת ועדת השירותיםלמכרז. )להלן ולעיל: " ספקהצעתו של ה

לביצוע העבודות במחיר ובתנאים המפורטים בחוזה  חוזהב ספקהמכרזים האמורה, להתקשר עם ה
 זה;

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 והגדרות מבוא .1

 יו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.זה ונספח חוזההמבוא ל .1.1

 זה. חוזהזה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של  חוזהכותרות  .1.2

 ובחזקת תנאיו: חוזההנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מה .1.3

  על פי מסמכי החוזה. ספקנוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות ה - נספח א'  .1.3.1

 ביטוחים.           קיוםר על אישו - נספח ב'  .1.3.2

 .אספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך מיוחד במועצה :לביצוע השירותיםמפרט  - ספח ג'נ  .1.3.3

 .חירום בזמן שירותים לאספקתהתחייבות  כתב -' ד נספח  .1.3.4

  'סמכיו ונספחיו לרבות כל האסמכתאות והמסמכים מעל  - 24/2021כל מסמכי מכרז פומבי מס
 המוזכרים בו.

 זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: החוזב .1.4
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לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד , 24/2021מכרז פומבי מס'  "המכרז"
 פרדס חנה כרכור. מקומיתבמועצה 

  "המועצה" 
 תאשר -מועצה מקומית פרדס חנה כרכור באמצעות מורשי החתימה מטעמה 

 המועצה בלבד. תהמועצה וגזברי

מטעם המנהל " 
   המועצה" 

 .הכוחה או מי שימונה מטעמ באאו  מנהלת אגף חינוך במועצה

איש הקשר הבלעדי בין  שהינו, מלאה במשרה הספק אצל המועסקק, הספ נציג "נציג הספק"
 .הספק למועצה, אשר אמון על אספקת השירותים בפועל

 עובדי הספק"

  רותיהםישש אלה אוו/ ידו על המועסקים או/ו שליחיו או/ו הספק של עובדיו
 מתן לצורך שליחיו ידי על או עובדיו ידי על או ידו על רכשויי או יושכרו

 יםהשירות במתן שמעורב מי כלו אליהם בקשר או המכרז נשוא השירותים
 .למחדליו או למעשיו דין כל פי על אחראי שהספק מי וכל

 "השירותים"
ד במועצה מקומית פרדס שירותי אספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוח

  .לרבות כל שלב בעבודהחנה כרכור, 

 הימים בהם על הספק לספק את השירותים, בהתאם להוראות החוזה ונספחיו. "ימי אספקה"

"מסגרות חינוך 
מיוחד" ו/או 

 "האתרים"

, לאורך כל השנההמופעלות על ידי המועצה ו/או על ידי מי מטעמה מסגרת 
ועצה המקומית, כמפורט במסמך מפרט בתחומי המלרבות חופשות, 

 .השירותים

 ספק" או"החברה" 
 השירות"

 לחוזה בהתאם השירותים מתן את עצמו על המקבל המשפטי הגוף או האדם
 בגוף כמוגדר מטעמו והמורשים שליחיו עובדיו, ספקה נציגי לרבות, ונספחיו

 משנה קספ כל לרבות חוקית בדרך תחתיו שיבוא מי כלאו /ו ונספחיו החוזה
 .העבודות בביצוע מטעמו או בשמו הפועל

ו/או  "נהלים"
 "הנחיות"

ו/או  מועצהמעת לעת על ידי ה ויינתנו וגדרונהלים והנחיות כפי שי
ים/הנחיות של משרד החינוך ו/או משרד הבריאות הרלוונטיים לשירותים נהל

מכול וכן כל נוהל חדש ו/או עדכון  םוכל נוהל אשר יבוא במקומנשוא החוזה 
 .רשות מוסמכת

 ו/או"ארוחה" 
"מנה" )ביחיד או 

 ברבים(
 כל אחת מהמנות הנדרשות לאספקה במסגרת החוזה.

    "ציוד" 
בעצמו הנדרשים  ספקובין אם סיפק ה ספקסופקו ל ביןציוד ואמצעים 

 . ובנספחיו חוזהב שירותיםהאספקת ל

 .ספקהמנהל בכתב ותועבר ל ע"י תועבר אשר מוסדרתתכנית עבודה  "      "תכנית עבודה

" או חוזהמסמכי ה"
 חוזה" או "החוזה"

 "ההתקשרות
 זה על נספחיו. חוזה

 "מועד" או "חג"
ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של  2

פסח, שביעי של פסח, שבועות. מובהר שיום העצמאות ויום בחירות לכנסת 
 , לא נחשב כיום חג לצורך מכרז זה.  ולרשויות המקומיות

מדד " " או "המדד"
 "המחירים

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
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מדדי  תאריך"
 "הבסיס

 .  15.11.2021הידוע ביום  2021אוקטובר מדד חודש 

 

 " התארגנות"תקופת 

 זכייתו על ספקל ההודעה מסירת ממועד, היותר לכל ימים 30 בת תקופה
 האדם כוח וגיוס הציוד רכישת את להשלים ספקל לאפשר מיועדת אשר, במכרז

 השירותים כלל למתן ולהכשירם, לצורך אספקת השירותים הנדרשים
 .הנדרשים

 פרשנות .2

ו/או אי התאמה בין הוראות מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעיות  .2.1
ו תמיד לאו נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם, יחולו תמיד אותן הוראות ויוח/וזה,  חוזהו/או  המכרז

אותם פירושים הנותנים למועצה את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת המועצה בנסיבות 
נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על  על חוזה. הוראות ההמנהל החלטת פי על וזאתהעניין, 

 זכויות המועצה ולא כבאות לגרוע מהן.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,  .2.2
ספח אפשרות לפירוש שונה וכיו"ב בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנ

 החלטת לפי, ספקה עם המחמירהאו לתקנים ישראלים, בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה 
 .המנהל

 ספקבנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב, בין המסמכים הנזכרים לעיל, חייב ה .2.3
 ל פיו.לפנות אל המנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג ע

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה  .2.4
 ספקבין הנספחים הטכניים האופרטיביים לבין עצמם, יכריע המנהל לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות וה

 ינהג על פי הוראותיו.

 חוזהתקופת ה .3

לאחר  חודשים 12"י אחרון מורשי החתימה במועצה ולמשך מיום חתימתו ע החלזה יהיה בתוקף  חוזה .3.1
 המועד הנ"ל.

זה   חוזהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת למועצה זכות הברירה )אופציה( להאריך את תוקפו של  .3.2
ה נזה לא תעל חוזהלתקופות נוספות, כל אחת בת שנה או חלק ממנה, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לפי 

 תום טרם לפחות ימים 60 של זמן בפרק ספקל תועבר ההתקשרות תקופת הארכת על הודעה. שנים 5על 
 .חוזהה תקופת

למרות האמור לעיל, רשאית המועצה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי  .3.3
או טענות, /יום מראש, ולחברה לא תהיינה כל תביעות ו 06חוזה זה, בהודעה מוקדמת בכתב לחברה, של 

כספיות או אחרות, למעט זכותה לקבלת התמורה המגיעה לה בגין השירות שניתן על ידה בפועל, אם ניתן, 
עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה. מוסכם כי המועצה לא תהיה רשאית להודיע על הביטול 

 כאמור בסעיף זה לפני חלוף שישה חודשים מיום תחילת ההתקשרות.

האמור בסעיף זה, כדי למנוע כל ספק, מאחר והשירות הנדרש מהחברה דורש יחסי אמון מיוחדים, על אף כל  .3.4
הרי שבכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון תהא רשאית המועצה להודיע לחברה על ביטולו המידי של חוזה 

והיא   זה ללא כל הודעה מוקדמת, ובמקרה כזה תדאג החברה לפעול כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה,
 לא תהיה זכאית לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא. 

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, תפעל החברה להעברה מסודרת של השירות לידי נציג  .3.5
המועצה או חברה אחרת שתבוא במקומה, וכל המסמכים, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנו על ידי 

ו על ידה לידי נציג המועצה או למי שהוא יורה ולשביעות רצונה החברה במסגרת חוזה זה וכיו"ב, יועבר
המלאה של המועצה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותה של החברה לכל תשלום שהוא 

 מהמועצה, אשר טרם שולם לה עד אותו מועד ולהחזרת כתב הערבות לחברה.

לתת השירותים הנדרשים למועצה נשוא להמשיך  ספקלסיומו, מכל סיבה שהיא, מחויב ה חוזהה הגיע .3.6
החוזה, כפי שיתבקש ממנו בהודעה בכתב ע"י מורשי החתימה של המועצה, על פי אותם תנאים ומחירים, 
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 ספק/ נותן שירות חדש שיבוא במקומו ורק לאחר הודעת המועצה על כך ל ספקוזאת עד לכניסתו של כל 
 ההתקשרות )לפי המוקדם(. חודשים מסיום  3היוצא ולמשך תקופה שלא תעלה על 

 אחר שיחליף אותו ו/או שיועסק במקומו בעבודות נשוא המכרז.  ספקמחויב לשתף פעולה עם כל  ספקה .3.7

 ספקהצהרות ה .4

 מצהיר בזאת כדלקמן:  ספקה

לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים  העבודות וביצוע השירותים מתןהוא בעל מיומנות, ניסיון וידע ל .4.1
רכב ומימון על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה, על  כליבחינת כוח אדם, ציוד, נאותים ומספיקים מ

 פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה. 

כי התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי  .4.2
 הצעת בטופסת למחירים כפי שציין זכאי לכל תוספ ספקהחוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה ה

 חוזה זה.  נשואבמכרז  המחיר

 כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז.  .4.3

כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום  .4.4
 ל פי כל דין. או ע חוזהפגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי 

 הוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים. .4.5

כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת העבודות, כל האישורים, הרישיונות וכיו"ב  .4.6
רישיונות וכיו"ב כאמור, יהיו על פי הדין לצורך ביצוע העבודות, וכי ידאג שכל האישורים, ה הנדרשים

 בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

 המועצה מטעם המנהל והנחיות העבודה תכניות, השירותים מפרטבהתאם ל השירותים את עניקכי הוא י .4.7
 , מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי מעבר לתשלומים המגיעים לו.לעת מעת אליו שיועברו כפי

שורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים לביצוע ימציא למועצה את כל האי כי .4.8
 העבודות בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל והצעתו במכרז הסכימה המועצה להתקשר עימו  כי .4.9
 בחוזה.

רוחות שסופקו בפועל, בכפוף להזמנה כי ידוע לו שהתשלום עבור הארוחות שסיפק הינו בהתאם לכמות הא .4.10
 מאושרת.

כי התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי  .4.11
בטופס הצעת החוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת למחירים כפי שציין 

עקב עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמפורט בסעיף , למעט תוספת זהנשוא חוזה במכרז  המחיר
  .התמורה

 ספקההתחייבויות ו אחריות .5

באחריות הספק להודיע למועצה על כל שינוי שיחול בתוקפם של המסמכים ו/או האישורים הנדרשים  .5.1
 ומתן השירותים, או בזכאותם לו. חוזהבמסגרת ה

רבות בחופשות, הכל בהתאם להוראות המכרז, הספק מתחייב כי המזון הנדרש יסופק לאורך כל השנה, ל .5.2
 ומפרט השירותים. חוזהה

הספק מצהיר כי הוא וצוותו, כשירים על פי כל דין לספק את השירותים נשוא המכרז למועצה, ובידיהם  .5.3
 כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים, לרבות )אך לא רק(:

 ממשרד הבריאות.כל רישיון/אישור/היתר נדרש   .5.3.1

 כל אישור/היתר נדרש ממשרד החינוך.  .5.3.2

 כל רישיון/אישור/היתר נדרש מכל גוף רלוונטי אחר לצורך הפעלת המטבח ואספקת הארוחות.  .5.3.3

 רישיון עסק בתוקף ובסיווג הרלוונטי למתן השירותים נשוא המכרז.  .5.3.4

 תעודת כשרות בתוקף.  .5.3.5
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מסמך/תעודה/המסכה רלוונטית אחרת לצורך מתן  ככל שיבוטל או יושהה אישור/היתר/רישיון ו/או כל
הביטול העדכון/השירותים, או אם ייערכו באלו שינויים, מתחייב הספק לעדכן את המועצה בדבר השינוי/

 באופן מידי ובכתב.

לשתף פעולה באופן מלא, ככל שיידרש, בביקורות תקופתיות שייערכו על ידי אנשי מקצוע  הספק מתחייב .5.4
ך, ו/או משרד הבריאות ו/או נציגי המועצה לצורך עריכת דו"ח ביקורת בדבר אופן מטעם משרד החינו

התנהלות הספק בכל הקשור לאחסון והכנת המזון. על הספק חלה חובה לעדכן את המועצה בקיומן של 
(, ממצאי הביקורת ופעולות שנקט ככל וייערכו -ביקורות אלו כאמור )למעט ביקורות ע"י נציגי המועצה 

 ן הליקויים שנמצאו בביקורת, ככל שנמצאו.לתיקו

הספק מתחייב להימנע ככל הניתן מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך לפעילות המוסדות ו/או הלימודים  .5.5
במוסדות ולרבות בציבור התלמידים, הצוות החינוכי וכל אדם הנמצא במקום. ידוע לספק כי האתרים 

ינוכי ו/או ציבורי והוא מתחייב לבצע את השירותים המיועדים לביצוע השירותים הינם שטחים במוסד ח
 תוך הקפדה יתרה על זהירות, מזעור ההפרעה לציבור ומניעת נזק לרכוש או לגוף. 

 להוראות בהתאם יבוצעו העבודות, להלן זה חוזהב למפורט בהתאם השירותים במתן יתחיל ספקה .5.6
הנחיות שיימסרו לו מעת לעת מטעם  הנחיות ונהלים של משרד החינוך ומשרד הבריאות, וכן, חוזהה

 המועצה.

  .העבודות לביצוע הקשור בכל בעקיפיןאו /ו במישרין המתייחס דין כל הוראות את למלא מתחייב ספקה .5.7

 ביצוע על ולדווח ויסודית מקצועית בצורה זה חוזהב למפורט בהתאם העבודות את לבצע מתחייב ספקה .5.8
 .כוחה ובאי צההמועהמנהלת מטעם  להוראות בהתאם העבודות

 מתן השירותים בהתאם לנדרש. בכמות ובאיכות הנדרשים לצורך יעסיק עובדים וציוד  ספקה .5.9

, המזמין ספקידאג לתיקון הנזק. במידה ולא יתקן ה ספק, הספקמידה ויגרם נזק כתוצאה מעבודתו של הב .5.10
 .זה חוזהב כמפורטבהוצאות,  ספקרשאי לתקן ולחייב את ה

להפסיק את עבודת  המועצה ת, רשאיחוזהלא עמד בתנאי ה ספקבמידה והו ללעי מהאמור לגרוע מבלי .5.11
חלופי  ספקהזכות להתקשר עם  על תשומר המועצהולחייבו בהוצאותיו עבור הנזקים שנגרמו.  ספקה

  .הביצוע ערבות את לחלט וכןבהוצאותיו,  ספקולחייב את ה

החינוכי ו/או למי מטעמם כתוצאה מפעולה הספק יישא בכל העלויות לנזקים שנגרמו למועצה ו/או למוסד  .5.12
במתן השירותים ו/או מתן השירותים באופן רשלני ו/או לא לפי ההנחיות והכללים הנהוגים ו/או הקשורה 

 בשל אי קיום איזה מהתחייבויות הספק.

הספק מתחייב לספק את הארוחות לספק את הארוחות במועד ובמקום שייקבעו ע"י המנהלת מטעם  .5.13
 מי מטעמה. המועצה ו/או

 . למוסד ארוחות 5הספק מתחייב לספק ארוחות בכמות מינימלית של  .5.14

 הצדדים  יחסי .6

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הציוד הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם  ספקה .6.1
ת וכל דבר אחר הכרוך בכך, כמוגדר במפרט השירותים לביצוע וביתר מסמכי המכרז ונספחיו. בעבודו

 ספקשלצורך ביצוען קיימת חובת רישום רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, חייב ה
 להעסיק רק מי שרשום, כבעל רישיון או בעל היתר כאמור. 

. בלבד ספקה של ואחריותו ביקורתו, השגחתו, פיקוחו תחת ימצאו ספקה עובדי כי הצדדים בין מוסכם .6.2
 עובדיו ידי על חוזהה מסמכי פי על העבודות בביצוע והקשורות הכרוכות וצאותהה בכל יישא, בלבד ספקה
, מטעמו שבא מי וכל( ובכתב מראש המועצה הסכמת קבלת)לאחר  ידו על שיועסקו המשנה קבלניאו /ו

 בתחום וכמקובל דין פי על כנדרש אחרים והפרשות ותשלומים סוציאליות זכויות, שכרם תשלום לרבות
 בחוק, לפעם מפעם, שייקבע המינימום שכר לפחות ישולם ידו על שיועסקו לעובדים כי ייבמתח ספקה. זה
 .בעניין"ח רו אשור לה ימציא המועצה לדרישת וכי

 והבריאות הבטיחות, העבודה חוקי בכל האמור אחר ולמלא דין כל הוראות כל אחר למלא מתחייב ספקה .6.3
 .עובדיו להעסקת ביחס
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 המועצה בין שוררים יהיו ולא עצמאי ספקכ חוזהשב התחייבויותיו בצעמ ספקשה בזה ומוצהר מוסכם .6.4
 אלה וכל, ומעביד עובד יחסי בשליחותואו /ו מטעמו העובדיםאו /ו ידו על מהמועסקים מיאו /ו ספקה לבין

 חוזה במסגרת המתבצע הפיקוח וכי, מכך והנובע הכרוך כל על, ועובדיה המועצה במסגרת משתלבים אינם
 מפורשות מצהירים הצדדים. למועצה שירותים המספק עצמאי ספק בין מקובל פיקוח הינו דיםהצד בין זה
 .מעביד עובד יחסי יצירת משום מתנאיו בתנאי או זה חוזהב אין כי

 ציוד, מוצרים וחומריםרציפות העבודה;  .7

 רציפות העבודה

דות, מכל סיבה שהיא הספק מתחייב לא לשבות ו/או להשבית ו/או להפסיק את אספקת הארוחות למוס .7.1
 ., לרבות חגים וחופשיםולבצע את שירות אספקת הארוחות ברציפות, בכל יום ובהתאם לתכנית העבודה

בכל מקרה שהספק השבית או לא ביצע את העבודה, מכל סיבה שהיא, כנדרש במכרז, בהסכם ובנספחיו  .7.2
ירייה פיצוי מוסכם בסכום ומבלי לפגוע ולגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות המועצה, ישלם הספק לע

 להלן, עבור כל מקרה שבו לא סופקו הארוחות. 15.14הנקוב בטבלת הפיצויים בסעיף 

 ציוד, מוצרים וחומרים

לשם ביצוע העבודות ואספקת הארוחות, לסוגיהן, הספק מתחייב להשתמש בציוד ו/או במוצרים ו/או  .7.3
ים הישראלי או כל גורם מוסמך אחר בחומרים מתאימים שלגביהם קיימים אישורים של מכון התקנ
 )במידה ואישורים כאלו נדרשים לאותו סוג של ציוד/מוצר/חומר.

הארוחות יסופקו למועצה באמצעות כלים ואביזרים ייעודיים לאספקת מזון חם בטמפרטורה מבוקרת.  .7.4
 המזון ייעטף וייארז בצורה הרמטית באופן שימנע טפטוף נוזלים מכל סוג שהוא.

 תאם לכל הנהלים וההנחיות המקובלים לנושא הובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת.בה המזון יובל .7.5

 כוח אדם .8

זה לרבות להעמיד את כל  חוזהלבצע את כל התחייבויותיו על פי  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה .8.1
 כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור. 

עצה הינו אישור ממשטרת ישראל על היעדר תנאי להעסקתו של עובד אשר מספק את הארוחות בשטח המו .8.2
 עבירות מין.

כל העובדים שיועסקו ע"י הספק על פי חוזה זה יהיו בעלי אזרחות ישראלית. העובדים יהיו בעלי הניסיון  .8.3
 והידע הנדרש לצורך עבודתם, בהתאם לתפקידם אצל הספק.

פקת המזון בשטח המועצה, העוסקים בשינוע ואסקב"ט המועצה יבדוק ויאשר בכתב את זהות העובדים  .8.4
 כתנאי להעסקתם. 

 כל עובד מחליף חייב לקבל אישור המועצה ו/או המנהל מטעם המועצה. .8.5

של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי  החלפתוו/או המועצה רשאי לדרוש בכל עת את  המנהל .8.6
מוקים. נתקבלה דרישת , וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה וללא צורך ליתן ניספקה

 את העובד/הגורם מידית כנדרש על ידי המועצה. ספקה יחליףהמועצה כאמור, 

 .בעצמה  ועל חשבונה לאספקת הארוחות,החברה  תאייש את כל המשרות וכוח האדם הדרושים  .8.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוהל, המועצה רשאית לדרוש מהחברה להעביר מתפקידו כל עובד המועסק  .8.8
ידה ו/או מטעמה במתן השירות, ו/או לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר וזאת ללא כל צורך במתן  על

 נימוקים. דרשה המועצה מהחברה לפעול כאמור, חייבת החברה לעשות כן באופן מיידי .

יום לפחות, לפני מועד  30בקשת החברה להחליף עובד, תחויב במתן הודעה מוקדמת על כך למועצה, תוך  .8.9
 ובקבלת הסכמתה לכך. ההחלפה

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות החברה לרמת העובדים ורמת השירות. .8.10

שמר רמתם המקצועית של העובדים המועסקים יהחברה מתחייבת, כי במשך כל תקופת ההתקשרות, ת .8.11
מועצה וכי לא יוחלפו עובדים מקצועיים בעובדים בעלי רמה מקצועית לצורך הכנת ואספקת הארוחות ל

 מוכה יותר.נ
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תייחס החברה מתחייבת, כי כל עובד שיועסק במתן השירות יעבור הדרכה שתינתן על ידי החברה ואשר ת .8.12
 .נהלים וההנחיות של הכנה, שינוע ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך מיוחדל

 למען הסר ספק מובהר, כי כל העובדים המועסקים במתן השירות להלן הם עובדיה של החברה בלבד וכי .8.13
 ד.מעבי -לא יהיו בינם לבין המועצה כל יחסי עובד 

 החברה תעסיק את כוח האדם ו/או כל גורם אחר מטעמה בהתאם לכל דין. .8.14

מוסכם ומוצהר כי המנהל מטעם המועצה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על השירותים, רמתם,  - פיקוח .8.15
פריטי המזון, המצרכים וחומרי ד, כמו כן הוא רשאי לבדוק את טיב ואיכות הציו .איכותם ואופן ביצועם

. הערות המנהל יועברו לספק והוא ו/או הרכיבים המשמשים את הספק לצורך הכנת הארוחותהגלם 
אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות על המפקח באשר לטיב המוצר,  מתחייב לפעול לתקן את הטעון תיקון.

 כשרותם ואיכותם. אחריות זו מוטלת בכל מקרה על הספק.

 בלעדיות והיעדר משנה קבלני והעסקת זכויות הסבת איסור .9

י פ-אחרת את זכויותיו על לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  ספקה .9.1
 מפורשת, מראש ובכתב, מאת המועצה.  זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות  חוזה

ויותיו ו/או למסור את ביצוע  העבודה, כולה או מקצתה, לכל לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכ ספקה .9.2
צד ג' שהוא לרבות לקבלני משנה, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה באמצעות מורשי 

 כתב.בהחתימה מטעמה, מראש ו

 הסכימה שהמועצה ובמידה אם אלא, קצתן או כולן, העבודות ביצוע את לאחר למסור רשאי ספקה אין .9.3
 ששכרם ובין העבודות ביצוע זמן לפי משתלם ששכרם בין עובדים העסקת ואולם, ומראש בבכת לכך

 .לאחר מהן חלק או העבודות מסירת משום כשלעצמה בה אין העבודות ביצוע שעור לפי משתלם

 ספקה את פוטרת האמורה ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם הסכמתה את המועצה נתנה .9.4
 מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות יישא ספקוה, חוזהה לפי ותיווהתחייבוי מאחריותו

 .ועובדיהם כוחם באי, בפועל העבודות

או יותר מהשליטה בתאגיד  25%הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  ספקוה היה .9.5
בחלקים, כהעברת זכות או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה 

 לעיל. 9.1מנוגדת לסעיף 

 פי על אחרים מקבלנים גם ההתקשרות תקופת במהלך העבודות לביצוע הצעות לקבל רשאית המועצה .9.6
 .ספקל בלעדיות להעניק כדי זה חוזהב ואין, דעתה שיקול

 הודעות ודו"חות -שמירה על זכויות עובדים   .10

בלבד.  ספקחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הימצאו ת ספקמוסכם בין הצדדים כי עובדי ה .10.1
בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה והמכרז על ידי  עובדיו   ספקה

מורשי החתימה מטעמה,  באמצעותו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת המועצה 
להלן( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות מראש ובכתב, כמפורט בחוזה זה 

 ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

עצמאי ולא כעובד, והעובדים  ספקכ ספקיחשב ה ספקבכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין ה .10.2
ו/או מי מעובדיו  ספקו יקבע אחרת לגבי הבלבד. בכל מקרה ב ספקהינם עובדי ה ספקהמועסקים על ידי ה

כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט  תחויבאת המועצה בכל סכום בו  ספקיפצה ה
 עו"ד.

מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו  ספקה .10.3
ים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלא

 ספקלרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בהעסקתם. ה
אישור רואה חשבון לפיו הוא משלם לכל העובדים  המתחייב להמציא למועצה, מעת לעת, לפי דרישת

נימום הקבוע בחוק וכן את כל יתר התשלומים המגיעים להם על המועסקים על ידו לפחות את שכר המי
, לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל ההפרשות והניכויים הנדרשים לשלטונות המס חוזהפי כל דין או 

 ולזכויות סוציאליות, במלואם ובמועדם.

וראות החוק מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, ה ספקה .10.4
, 1987-חוק שכר מינימום התשמ"ז-הקיימות במועד חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  46עמוד 

-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א
הזדמנויות  שוויון , חוק1996-, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד1950

, חוק הביטוח 1983-, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג1958-, חוק הגנת השכר תשי"ח1988 -בעבודה התשמ"ח
, חוק העסקת עובדים 1994-, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1995 -הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

, חוק למניעת הטרדה מינית 9531-, חוק עבודת הנוער התשי"ג1996-על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו
, חוק ארגון הפקוח על העבודה 1998 -זכויות לאנשים עם מגבלות התשנ"ח שוויון, חוק 1998 -תשנ"ח
, 1945ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה(,  1959 -, חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1954 -תשי"ד

, חוק החניכות, 1949 -החזרה לעבודה(, תש"ט, חוק החיילים המשוחררים )1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
, חוק 1957-, חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז1967-, חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1953-תשי"ג

-, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א1991-עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א
, חוק 2002-, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29, סעיף 2001

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה 5, סעיף 2006-הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו
 -)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 7, סעיף 1997-בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז

, חוק הגנת השכר, חוק איסור קבלת בטחונות מעובד 2000תשס"א לחוק מידע גנטי ה 29, סעיף 1998
 )ולהלן: "חוקי העבודה"(.   2012 -התשע"ב 

לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת המועצה  בדבר פגיעה  ימי עסקים 15-ישיב מידית ולא יאוחר מ ספקה
ך בדיקת התלונה יפרט בתשובתו את הלי ספקבזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה. ה

 והאופן שבו זו טופלה.

 אחריות   .11

יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק כולל לגוף ולרכוש, ולכל אבדן שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה  ספקה .11.1
, כתוצאה ספקו/או למי מטעמו של ה ספקו/או לרכושם של אלה ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לעובדי ה

או מי מטעמו או על ידי מי שנתון למרותו,  ספקאו בקשר אליהן על ידי ה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות
 ולרבות, כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, רשת מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון,
 צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו

 באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. 

מתחייב לתקן על חשבונו הוא בהתאם להוראות המועצה והרשויות המוסמכות על פי דין, ככל  ספקה .11.2
, לשאת בעלות התיקון של המועצה בחירת לפישקיימת לרשויות כאמור סמכויות ספציפיות עפ"י דין, או, 

זאת באופן מידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של המועצה ושל כל נזק או קלקול כאמור ו
כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, ביוב, חשמל, 

 כבלים, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

אור הנמצא או שהובא ידן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותבויהיה לבדו אחראי כלפי המועצה לא ספקה .11.3
 . חוזהעל ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ה

פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה  ספקה .11.4
לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  ימים על כל סכום שתחויב 7ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

להתגונן מפניה על על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו  ספקהוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע ל
 חשבונו. 

זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  חוזהזכאי להם מכוח  ספקהמועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה .11.5
כאמור לעיל  ספקבגין מעשה או מחדל שהם באחריות ה אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו

 כאמור לעיל. ספקו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות ה

 ביטוח  .12

, למשך ספקלערוך ולקיים, על חשבון ה ספקזה או על פי כל דין, על ה חוזהעל פי  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .20.4
זה כנספח ב', והמהווה  חוזהחים המפורטים באישור קיום הביטוח המצורף לאת הביטו חוזהכל תקופת ה

", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח אישור קיום הביטוח" ו"ספקביטוחי החלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
ביטוח הספק , יחזיק וחבות מוצר לעניין ביטוח אחריותו המקצועיתמורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 ף כל תקופת אחריותו על פי דין.זה בתוק

להמציא לידי המועצה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא  ספקללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על ה .12.1
זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור קיום הביטוח, כשהוא  חוזה

להמציא לידי המועצה אישור קיום  ספקל החתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, ע
 חוזהלתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  ספקביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי ה
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לעניין ביטוח אחריותה המקצועית תחזיק החברה ביטוח זה כל תקופת אחריותה על פי דין זה בתוקף. 
 מועד המאוחר מבניהם., החוזהשנים מתום העבודות על פי ה 7ו/או 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  ספקיודיע למועצה כי מי מביטוחי ה ספקבכל פעם שמבטח ה .12.2
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  ספקלרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום הביטוח, על ה

 .קיום ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

כמפורט באישור קיום הביטוח הינם בבחינת  ספקמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה .12.3
ו/או על פי  חוזהלפי ה ספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספקדרישה מזערית המוטלת על ה

לא תהיה כל  ספקלזה ו/או על פי דין, ו חוזהממלוא החבות על פי  ספקכל דין ואין בה כדי לשחרר את ה
 טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

כאמור לעיל,  ספקלמועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוח שיומצא על ידי ה .12.4
א לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נוש ספקועל ה

 זה. חוזהעל פי  ספקהאישור להתחייבויות ה

מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  .12.5
המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום 

 ספקואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם,
קו זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בד חוזהעל פי 

 את אישור קיום הביטוח ובין אם לאו.

ו ציוד כלשהו פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש א ספקה .12.6
לצורך מתן השירותים,  ספקלחצרי המועצה או המשמש את ה ספקאו מי מטעם ה ספקהמובא על ידי ה

כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור  ספקולא תהיה ל
 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף  ספקערך על ידי הבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שיי .12.7
כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

זה או  חוזה, ובמקרה בו השירותים נשוא חוזהזה לעניין הסבת ה חוזהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .12.8
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח  ספק, על הספקק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם החל

נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם  ספקנאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות לחלופין, ל
 כמפורט באישור קיום הביטוח.  ספקהמבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי ה

מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם לרבות  ספקק מובהר בזאת כי על הלמען הסר ספ .12.9
תחול האחריות לשפות את המועצה  ספקשירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל ה

ן על ידי בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינת
 קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 ספקהתמורה ל .13

ייערך תחשיב  לינואר בכל שנה 1באופן שבכל  המחירים לצרכןלמדד צמודים יהיו  המוצעיםהמחירים  .13.1
ונה, לא תבוצע הצמדה מובהר כי במהלך שנת ההתקשרות הראשהצמדה והתמורה תעודכן בהתאם. 

 לינואר של שנת ההתקשרות השנייה. 1-למדד. הצמדה תחול החל מ

למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תשלם המועצה לנותן בתמורה אחת לחודש. חישוב התמורה יבוצע  .13.2
התמורה בכל חודש תיגזר מסה"כ מכפלת מחיר בתוספת מע"מ כדין )להלן: "התמורה"(.   תמורה השירות

 הארוחות שסופקו באותו חודש נתון, בהתאמה לסוג הארוחות ומחיר כל סוג ארוחה. וכמות

לצורך חישוב וקבלת התמורה יעביר הספק למנהל חשבון מפורט ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעד  .13.3
 הארוחות שסופקו באותו חודש נתון, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות ו/או כל אישור אחר.

(, )לעיל סמך ג'מ)חודשית יהיה בהתאם להצעה הכספית של הקבלן במכרז לחישוב התמורה ה הבסיס .13.4
 "(.התמורהולהלן: "

ממועד הגשת חשבונית מס על ידו  45התמורה תשולם לנותן השירות על ידי המועצה בתנאי שוטף +  .13.5
למועצה, ובכפוף לאישור המועצה את החשבונית שהוגשה. נותן השירות יצרף לחשבונית דו"ח מפורט 

מספר הימים והשעות שבהם ניתן השירות על ידו בבניין המועצה בתקופה נשוא החשבונית וכן תיאור  בדבר
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אין באישור נציג המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה כלשהי תמציתי של הפעילות שנעשתה. 
 ו/או השירותים שניתנו על ידו.  נותן השירות של המועצה כלפי 

דים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן השירות, מוסכם ומוצהר בין הצד .13.6
והינה בבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא חוזה זה, ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל 
תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע 

יותיו בחוזה זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, ביטול זמן, השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, התחייבו
שירותי משרד, שכר עובדים שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו 

 ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

ן החודש החולף. חשבונית שתוגש לאחר מועד זה תיחשב ילחודש בג 10-את החשבונית יש להגיש עד ל .13.7
 כאילו הוגשה בחודש הבא.

לעיל, או במקרה שתשלום  31לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים תוך התקופה הנקובה בסעיף  .13.8
כלשהו לנותן השירות התעכב כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי 

של אותו סכום, לא יישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם  מוקדם לתשלומו
בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי 

 יום בביצוע תשלום 30החוזה, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 
כלשהו שעל המועצה לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות 

 כלשהן. 

להגדיל או להקטין את כמות , פת ההסכם, לרבות תקופות האופציה, לאורך כל תקולמועצה שמורה הזכות .13.9
  .וצע, ללא שינוי במחיר המבהתאם לצרכיה, מוסדות לגרוע/ולהוסיףהמנות המוזמנות, 

 ערבות ביצוע  .14

זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למועצה על פי כל  חוזהעל פי  ספקלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה .14.1
זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  החוזלמועצה, עם החתימה על  ספק, ימציא החוזהדין ו/או 

 זה כחלק בלתי נפרד הימנו, חוזהלפקודת המועצה, בנוסח המדויק המופיע כנספח א' לחוזה, המצורף ל
 אלף שקלים חדשים(. לושיםש)במילים: ₪  30,000בסך 

מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם  תהאהערבות 
מובהר,   .לחוזה' א כנספח המצורף הערבות בנוסח הנקובמדד הסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו ל

 זה. חוזהלמען הסר ספק, כי המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מוקדם לחתימת 

 חודשים(, 15 -)קרי  חוזהחודשים נוספים לאחר תום תקופת ה 3ערבות הביצוע  תהיה בתוקף לתקופה של  .14.2
 מועצה תחליט על מימוש תקופת האופציה.הבהתאם ככל ש והיא תוארך

מוסכם כי המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר פעמים,  .14.3
וזאת בכל פעם שהמועצה תהיה סבורה, לפי  שיקול דעתה  הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן לערעור, כי 

זה ו/או במקרה בו נגרמו למועצה  חוזהיותיו על פי כל דין ו/או לא עמד  בהתחייבות מהתחייבו ספקה
 זה וכל דין. חוזהלשפותה בגינם על פי הוראות  ספקנזקים אשר מחובת ה

למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה מכל  כדי .14.4
 וע מזכות המועצה למימוש הערבות כאמור לעיל.ואין בכך כדי לגר ספקתשלום אשר מגיע ו/או יגיע ל

 הפרות ופיצויים .15

ימים לא תיקן  7זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  חוזהיפר תנאי או התחייבות הכלולים ב ספקאם ה .15.1
את ההפרה, תהיה המועצה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לקבל כל סעד או תרופה אחרים, 

  חוזהחלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי  זה, כולו או חוזהלבטל 
 .ספקזה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן ה

המפורטות בסעיפים  ספקעל אף האמור לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות ה .15.2
זה, והמועצה תהיה רשאית  חוזהל זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית ש חוזהל 2,3,4,5,9,10,11,12,13,15,18

 חוזהיה פ -זה, כולו  או חלקו, כל זאת מבלי לגרוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על חוזהלבטל לאלתר 
 .ספקעל פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן ה  זה ו/או

מק בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנ ספקבנוסף לכל האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית להודיע ל .15.3
זה לידי גמר.  חוזהולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד  לשירותיו וכי ברצונה להביא 
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ימים ממועד משלוח  ההודעה  60לידי גמר עם חלוף  חוזהבמקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ה
 האמורה.

ת למסור את ביצוע העבודות ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה המועצה רשאי חוזהבוטל ה .15.4
ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של המנהל, והדבר יהווה  ספקלאדם אחר, וה

או הבאתו  חוזהמהמועצה בגין העבודות שבוצעו על ידו טרם  ביטול ה ספקתנאי לביצוע כל תשלום המגיע ל
 לידי גמר.

כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית של זה, התרחשות  חוזהבנוסף לאמור בכל מקום ב .15.5
 :ספקשל ידי ה חוזהה

, כולם או ספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה .15.5.1
 יום ממועד ביצועם. 14חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

כים/ צו פירוק חברה או צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או תחילת הלי צו ספקניתן נגד ה .15.5.2
חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו 
צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233תם על פי סעיף קבל ארכה או פשרה למען הסדר אי
1983. 

או מפרק זמני או  מיוחד מנהל, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע/ ספקמונה לנכסי ה .15.5.3
 קבוע.

 הסתלק מביצוע החוזה. ספקהוכח להנחת דעתה של המועצה כי ה .15.5.4

מו נתן או הציע שוחד, או אדם אחר מטע ספקכשיש בידי המועצה הוכחה, להנחת דעתה, כי ה .15.5.5
במקרים נוספים, כגון:  וכןמענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו. 

 באופן נאות לא יחס; המועצה כספי על נאותה לא שמירה או הקפדה אי; חריגה מעילה בוצעה
 .כרכור חנה פרדס לתושבי חריג

או /ו מניותיה מבעלי מי נגדאו /ו החברה נגד פלילים הליכים ננקטו או פלילית חקירה נפתחה אם .15.5.6
 ;הבכירים מעובדיה מיאו /ו ממנהליה מי

 ספקשניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שה ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .15.5.7
 לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

פה וסעד אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מובהר כי בכל מקרה מבלי לגרוע מכל תרו .15.6
לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא המועצה רשאית, על פי  ספקבו ה

אחר לשם השלמת ביצוע העבודה, והוצאות  ספקשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר באופן  מידי עם כל 
וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו  ספקהוצאות ותקורה יחולו על ה 25%בודה בתוספת השלמת הע

 בכל דרך חוקית אחרת.

ומועדיהם, לשיעור  ספקהמועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל ספרי .15.7
 הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה אלא אם המועצה לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על  .15.8
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא  ספק, והספקהודיעה על כך במפורש ובכתב ל

 ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

ועצה על זכות שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של המ .15.9
 דיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.י-זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על חוזהמזכויותיה לפי 

עבודות חיוניות שלא ניתן להפסיקן בכל מקרה  זה הן חוזהמושא מצהיר כי ידוע לו כי עבודות  ספקה .15.10
הפסיק ביצוע העבודה  ספקה והלרבות בתקופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות ואשר על כן הי

, תהיה המועצה רשאית חוזהבוטל על ידי המועצה, מטעם כלשהו על פי הדין או על פי הקבוע ב חוזהו/או ה
תהיה זכות למנוע  ספקאחר או כל צד ג' אחר בלא של ספקלהעביר את ביצוע העבודות באופן מידי  לידי 

 זאת. 

פוטית צו שימנע בדרך כלשהי מהמועצה למסור את ביצוע מוותר בזאת על זכותו לבקש מערכאה שי ספקה .15.11
 העבודות לאחר, אף אם העניין השנוי במחלוקת הינו זכות הביטול של המועצה.
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לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין כל סטייה מהוראות  המועצהבנוסף לאמור לעיל תהא רשאית  .15.12
ולרבות פגם  באספקת השירותיםפגם או ליקוי  לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגיןחוזה זה, על נספחיו, 

להפרה. ₪  500 בפיצוי מוסכם של המועצהכל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה את  וליקוי חד פעמיים.
  לכל יום בו ההפרה לא תוקנה.₪  500 כת יהא סך הפיצויים שווה במקרה של הפרה מתמש

טבלה שלהלן הינה בנוסף לכל זכות, סעד ותרופה מובהר בזה כי סכום הפיצוי הנקוב ביחס לכל הפרה ב .15.13
 שהעירייה זכאית להם לפי החוזה, או לפי כל דין.

( אספקהיום  רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות )בהתייחס לכל המועצהכמו כן תהא  .15.14
 מהוראות מפרט הדרישות לביצוע ע"פ הטבלה שלהלן:

 ₪ -י המוסכם ב הפיצו הפרה /פרוט הליקוי בעבודה  מס'

אספקת ארוחות שאינן תואמות בהרכב ובערך הקלורי עם העקרונות   .1
המנחים של משרד החינוך לתכנון ובניית תפריט שבועי ו/או חורגים 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, וכפי שיעודכן מעת מהכמויות כפי שמוגדרות 
 לעת.

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70   

 מקרהכל ל₪  1,500

 דקות איחור 30כל ל₪  150 דקות 30איחור באספקת הארוחות מעל   .2

הקדמה של אספקת הארוחות בטווח של יותר מחצי שעה לפני תחילת   .3
 נציגת המנהלת הארוחה כפי שהגדירה הרשות ו/או המוסד ו/או

דקות  30לכל ₪  150
 הקדמה

 לכל מקרה₪  1,500 הפסקת עבודה או אי מתן אספקת השירותים ברציפות  .4

 כל מקרהל ₪  500 שלא אושר מראש/העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל  .5

 ליום₪  500  חריגה מהתפריט שנקבע ואושר מול המועצה   .6

 כל מקרהל₪  2,000 בחוזר מנכ"ל משרד החינוךשימוש בחומרי גלם מסוכנים כפי שמוגדר   .7

 לכל מקרה₪  500 נהיגה בשטח המוסד באופן העלול לסכן את התלמידים/הצוות  .8

 מוצרלכל ₪  50 אספקת מוצר פג תוקף  .9

 לכל מקרה₪  500 דשא לא מכוסח/מדושן/מושקה/עשביה  .10

לעיל מכל סכום שיגיע  15.14 תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף המועצה .15.15
 לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

מובהר כי במקרים מיוחדים, על פי קביעת המנהל, הפיצויים המוזכרים לעיל, יהיו בנוסף לכל יתר  .15.16
 קזזם מהתמורה המגיעה לו.הפיצויים המוסכמים ו/או הקנסות שהמועצה רשאית לגבות מהקבלן ול

חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן    .15.17
 מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.

על זכות  המועצהשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של  .15.18
 דיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.י-ישמשו מניעה לתביעה על מזכויותיה לפי הסכם זה ולא

 המועצה כמפעל חיוני  .16

 ספקים" והימצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומ ספקה .16.1
או יותר מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד 

 מהחוקים הבאים:

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .16.1.1
 .1973-תשל"ד

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
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 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .16.1.2

שטרה )נוסח חדש(,  א לפקודת המ90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .16.1.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .16.1.4

ראת כל דין רלבנטי ו/או הו 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 דות נשוא חוזה זה.המשמשים לצורך ביצוע העבו ספקאחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ה

 . חוזה' לדיחתום על כתב התחייבות לעבודה בשעת חירום בנוסח המצורף כנספח  ספקה .16.2

 סודיות  .17

מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל  ידיעה ו/או מסמך שיגיעו  ספקה
וזאת במהלך ביצוע העבודה , לרבות שמות ופרטי ילדיםנשוא חוזה זה,  לאספקת השירותיםאליו בקשר 
מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  ספקולאחריה. ה

 הפועלים מטעמו.

 עובדים זרים  .18

 (2/2011)בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס' 

עובדים זרים, למעט מומחי חוץ  חוזהא המתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשו ספקה .18.1
ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף 

הזוכה ובין  ספקמשירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בים אם ע"י ה
 הזוכה. ספקימו יתקשר המשנה או כל גורם אחר ע ספקח אדם, וכ ספקבאמצעות 

 לעניין זה: .א

  ( עובדים זרים:1)  

עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל עזה, שברשותם 
בדבר  חוזההיתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ה

 . 1994-יים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"הרצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכל

  ( מומחה חוץ:2)

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

ח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב וח אדם או מתווך כוכ ספקהוזמן על ידי תושב ישראל שאינו  .א
 ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 

 שוהה בישראל כדין.  .ב

 ת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. בכל תקופ .ג

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר  .ד
 הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

ותהווה הפרה יסודית  זהחוהעסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, תהווה אי עמידה בתנאי ה .18.2
 ההתקשרות.  חוזהשל 

מתחייב להעסיק עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין בכתב, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש  ספקה .18.3
לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר 

 ספקזכות להורות ל מנהלשום או בעל רישיון או היתר כאמור. ללהעסיק רק מי שר ספקלפי כל דין, חייב ה
 לא תעמוד הזכות לערער על כך. ספקעל החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרג ול

( ומהווה 5ן העסקת עובדים זרים המסומן כמסמך ב )ייחתום על תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעני ספקה .18.4
 זה. חוזהחלק בלתי נפרד מ

 מסמכיםעדיפות בין   .19

 אחר במסמך ומפורשת ברורה הוראה לבין זה חוזה תנאי מהוראות הוראה בין סתירה של מקרה בכל .19.1

  .האל בתנאים האמורה ההוראה של כוחה על עדיף האחרונה זו של כוחה החוזה את המהווים מהמסמכים
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 :תההוראו יןב סתירה של למקרה ,המסמכים בין העדיפות סדר להלן ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .19.2

 ;המחייב התקן הוראות לרבות ,הדין הוראות .19.2.1

 ;בכתב שניתנו ,לביצוע ותכניות ספציפיות הוראות .19.2.2

 ;המכרז במסמכי הטכני המפרט הוראות .19.2.3

 בחוזה הקשור אחר במסמך או בו אחרת להוראה החוזה מהוראות אחת הוראה בין סתירה הספק גילה  .19.3
 לספק הודעה המנהל שמסר או ,ממנו חלק כל של או מסמך של הנכון בפירושו ספק הספק לדעת שיש או

 לרבות ,בכתב הוראות תןיי והמנהל לעירייה בכתב הספק יפנה החוזה את כהלכה מפרש הספק אין שלדעתו
 .לפיו לנהוג שיש הפירוש בדבר הצורך לפי תכניות

 שונות  .20

אחר  חוזהין מכח זה וב חוזהמהמועצה )בין מכח  ספקהמועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע ל .20.1
סכום אשר המועצה תהיה סבורה לפי שיקול דעת  (, כל ספקולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה ל

, ובכלל זה כל סכום שהמועצה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על ספקמגיע ל לאהמוחלט כי הוא 
. ספקבמשלוח הודעה ל. המועצה תהיה רשאית לקזז כאמור ללא צורך ספקהנזקים שנגרמו לה על ידי ה

 לא תהא זכות לקזז כספים המגיעים ממנו למועצה.  ספקל

 כוחם.-די שני הצדדים או באיי-זה אלא במסמך בכתב החתום על חוזהאין לשנות תנאי מתנאי  .20.2

מוסכם בין הצדדים, כי חוזה זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי המועצה לא  .20.3
ות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם תהיה קשורה בכל הבטח

נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה 
לא יהא לו כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והחברה תהא מנועה מלהעלות כל טענה 

 ן שלא נעשה בדרך האמורה. בעניי

מוסכם בזה במפורש, כי החברה לא תוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל בבית המשפט ו/או בבית  .20.4
קשר דין כלשהו, ציווי ביצוע בעין ו/או ציווי עשה ו/או ציווי מניעה ו/או צעד הצהרתי, זמניים או קבועים, ב

דה ו/או על ידי גורם אחר. החברה מסכימה, כי היא תוכל לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו על י
לתבוע את המועצה ו/או כל צד ג' אחר בקשר לחוזה זה ו/או בקשר לשירות רק לסעד כספי. כן מצהירה 
ומסכימה החברה, כי היא לא תעכב בידיה בשום מקרה ונסיבות כל חלק מהשירות ו/או כל מסמך )כגון: 

אשראי וכד'( ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל קובץ נתונים שניתנו שיקים, הוראות תשלום, מסמכי 
לה על ידי המועצה ו/או שהגיעו לידיה לצורך ביצוע חוזה זה והיא מוותרת על כל זכות עכבון המוקנית לה 
על פי כל דין. החברה מתחייבת שלא לבצע ולא לדרוש ביצוע עכבון כאמור, ומתחייבת שלא לבקש כל צו 

 י בדבר עכבון כאמור. שיפוט

 הצדדים לחוזה זה מתחייבים לפעול בביצוע חוזה זה תוך שיתוף פעולה מלא. .20.5

הנדרשות  לצורך התחלת ביצוע השירות, המועצה תכין דו"חות מתאימים ותהיה אחראית להתאמות .20.6
 .לתחילת אספקת הארוחות

נו, ינסו הצדדים להגיע להבנה במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה או הנובע ממ .20.7
באמצעות גזברית המועצה ומנכ"ל החברה. לא הגיעו הצדדים להבנה, תפעל החברה על פי הנחיות גזברית 
המועצה באופן מלא, מבלי לפגוע בזכותה לקבל סעד באמצעות הליך שיפוטי אשר יסיים את המחלוקת 

ברה רשאית לבקשם. למען הסר ספק יודגש, והכל בכפוף לכל יתר הוראות חוזה זה באשר לסעדים אשר הח
כי החברה לא תהיה זכאית בשום מקרה ונסיבות לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או לעכב בידה כל 

 רכוש, ציוד, מידע וכל דבר אחר השייכים למועצה ותהא זכאית לתבוע סעד כספי בלבד. 

שרד הפנים ו/או כל גורם סטטוטורי אחר מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם תינתן למועצה הוראה מאת מ .20.8
ו/או תיווצר מניעה חוקית או אחרת לביצוע חוזה זה, יבוא החוזה לידי סיום וגמר באופן מידי, ויחולו 

 לעיל. 3הוראות סעיף 

כל הסכמה ו/או ויתור של המועצה על כל זכות מזכויותיה על פי חוזה זה, לא יהיה בהם כדי לגרוע מזכות  .20.9
 ולדרוש את מימוש זכותה כאמור בכל עת.המועצה לשוב 

המועצה תהיה רשאית לבדוק וליישם הצעות העשויות להביא לתוספת הכנסות למועצה או להקטנת  .20.10
 הוצאותיה והחברה תפעל ליישומן המהיר תוך שיתוף פעולה מלא עם המועצה. 
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ל מצב של ניגוד החברה מצהירה, כי ביצוע השירות על ידה כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותה בכ .20.11
 אספקת שירותיםאינטרסים או חשש כלשהו לניגוד אינטרסים וכי היא תימנע מלקבל על עצמה בעתיד 

 שיש להם נגיעה כלשהי לשירות נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שתיקלע למצב של ניגוד אינטרסים. 

י לגרוע מכלליות האמור לעיל ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבל חוזהזה הינו  חוזה .20.12
כרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים יו/או ז חוזהמוסכם, כי כל 

 בטלים.  -זה חוזהושאינם כלולים ב

זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה  חוזהמוסכם בזאת כי חתימת מורשי החתימה של המועצה על  .20.13
 זה . חוזהישום עליהם כל אחריות  אישית לי

זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף כל  חוזה .20.14
 זה. חוזההאישורים  הנדרשים כפי שפורטו  ב

כל הודעה שישלח צד אחד למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  .20.15
ימים לאחר שיגורה מבית  3ה שנשלחה בדואר רשום תחשב שהתקבלה המצוינת במבוא לחוזה זה. הודע

 דואר בישראל ואם נמסרה ביד ממועד מסירתה.

 זה, בית משפט השלום בחדרה או בית המשפט המחוזי בחיפה. חוזהני יבית משפט מוסמך לעני .20.16

 כל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה. .20.17

20.18.  

  כתובות הצדדים:

 פרדס חנה כרכור. 20 הבנים דרךמית פרדס חנה כרכור, בנין המועצה :   מועצה מקוהמועצה
 

 :      ____________________________________________.ספקה
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_________________________             _____     __________________ 

                     ספקחתימה וחותמת  ה                                     כרכור -המקומית פרדס חנה המועצה          

 

 

 

 

 :ספקאישור עו"ד מטעם ה

אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _______ 
כים לחתום בשם המפעיל התייצב/ו בפני: _____________________ ת.ז. ___________________ המוסמ

 זה בפני.  חוזה__________________ וחתמו על 

______________                      _________________ 

 חתימת עו"ד                                  תאריך          

 אישור יועמ"ש המועצה

 כפוף להרשאה תקציבית.בהנחה שהעובדות בו נכונות וב חוזהשל ה נוסחוהריני מאשר/ת את 

 

________________      ___________________ 

 חתימת יועמ"ש               תאריך         
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 נספח א' לחוזה ההתקשרות
 רבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויהע-נוסח ערבות ביצוע

 במכרז הזכיה לאחר להגשה מיועד זו ערבות נוסח

 לכבוד

 ורמועצה מקומית פרדס חנה כרכ

 ערבות בנקאית מס'__________________: הנדון

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל המבקשים" -_____ ח.פ ______________ )להלן עפ"י בקשת _________
ך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הס₪. (  אלף לושיםש)במילים: ₪  30,000סכום עד לסך של 

אספקת ל"(,וזאת להבטחת ביצוע כל תנאי החוזה שנכרת בין הצדדים הפרשי הצמדה" :להלןלמדד, כמפורט להלן )
מקומית פרדס חנה כרכור, כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס'  מועצהב , ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד

24/2021 . 

ם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד ע
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 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן מתייחסת א
 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 יקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:לסטטיסט

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -" המדד היסודי"
 כלכלי.

"(, כי המדד המדד החדש" -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
המדד " -היינו, __________ נקודות )להלן  15/12/2021שפורסם ביום  2021 11 בגין חודשהחדש עלה לעומת המדד 

"(,יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל היסודי
 מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 תישאר בתוקפה עד ________, אלא אם כן, תודיעו לנו על הארכתה. ערבות זו

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________, לא תענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 .-------------כתובת ב ----------כל פנייה על פי ערבות זו צריכה להמסר לידנו לסניף 

 בכבוד רב       

 

 בנק: _______________      : ____________תאריך
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 ההתקשרות חוזהלנספח ב' 

 24/2021למכרז  ביטוחים קיום לאישור ע

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור קשמב מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 שם

-מועצה מקומית פרדס חנה 
 כרכור

 שם
 

 

 נדל"ן☐
 שירותים ☐
 אספקת מוצרים☒
שירותי אחר: ☒

אספקת ארוחות 
חמות למסגרות 
חינוך מיוחד 
במועצה מקומית 

 כרכור-פרדס חנה 
 

 
 
 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , פרדס חנה20דרך הבנים 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

הש
תתפ
 ות

עצמ
 ית

כיסויים נוספים 
 בתוקף

ס טבעמ סכום
כ
ו
 ם

מ
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 רכוש
 

תנאי  
 ביט

 ויתור על תחלוף  309      
כיסוי בגין נזקי  313
 טבע
כיסוי גניבה ,  314

 פריצה ושוד
כיסוי רעידת  316

 אדמה 
 -מבוטח נוסף 318

 מבקש האישור
 ראשוניות 328

         
         
         

תנאי   צד ג'
 ביט

  4,000,000  
למקרה 

 ולתקופה

 אחריות צולבת 302   ₪ 
 הרחב שיפוי 304
קבלנים וקבלני  307

 משנה
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 תביעות המל"ל 315 
מבקש האישור  318 

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328 

רכוש מבקש  329
 האישור ייחשב צד ג'

 
תנאי   אחריות מעבידים

 ביט
  20,000,000  

למקרה 
 ולתקופה

 הרחב שיפוי 304   ₪ 
ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  329

 וייחשב כמעבידם
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 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 )מזון/שירותי הסעדה//בתי אוכל(  041

 

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

  

  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 

 

 

 
 

 

 

 ראשוניות 328 

תנאי   אחריות המוצר
 ביט

  4,000,000 
למקרה         
 -ו

8,000,000 
 לתקופה

 אחריות צולבת 302   ₪ 
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309

 ישורלטובת מבקש הא
מבקש האישור  318

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328 

 
תנאי   אחריות מקצועית

 ביט
  4,000,000 

למקרה 
 ולתקופה

 (301אובדן מסמכים)   ₪ 
 (302אחריות צולבת)

 (304הרחב שיפוי)
מבוטח נוסף מבקש 

 (321האישור )
 (325מרמה ואי יושר )
 (326פגיעה בפרטיות)

 (327עיכוב)
 (328ראשוניות)

 6קופת גילוי )ת 332 
 ( חודשים

          



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  57עמוד 

 ההתקשרות חוזהל' גנספח 

 אספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד לביצוע:  השירותיםמפרט 

 

 כפיפות, אחריות ופיקוח .1

 בביצוע התחייבויותיו לפי מכרז זה, הספק יהיה כפוף למנהל מטעם המזמין.  .1.1

 נהל לספק.אופן ביצוע ההזמנות ייקבע בין המבניית התפריט השבועי ו .1.2

הספק מתחייב לשמור ולקיים כל הנחייה, נוהל עבודה והוראה של המזמין בקשר עם אספקת  .1.3
לתדרך, ליידע  ספקהשירותים, כפי שיועברו לו על ידי המנהל מטעם המזמין. כמו כן, מתחייב ה

ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו את תפקידיהם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של ההנחיות, 
, טיפול, קירור, הובלה של מזון, הכנה, עיבוד -רק , לרבות, אך לא וההוראות כאמורהנהלים 

 . ניקיון ובריאות של עובדי המזון

 הספק מתחייב לתקן, על חשבונו, כל ליקוי הנובע מתפקודו.  .1.4

, שלפיה דרישה כלשהי לפי דין לא ספקמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לא תישמע כל טענה מצד ה .1.5
 ספקדרשה במפורש במסמכי המכרז. רואים את מסמכי המכרז והתחייבויות ההופיעה או נ

   ככוללים מכללא את כל דרישות הדין, כפי שיהיו במועד מתן השירותים.

כונים ושינויים שיחולו מעת כלל דרישות הדין, לרבות עדבבאחריות הספק להתעדכן באופן שוטף  .1.6
ייצור, אחסנה, הובלה לתחום  יםהרלוונטי ת, נהלים והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאולעת

. דרישות, עדכונים או שינויים כאמור יחולו על הספק והוא ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך
 יידרש לעמוד במלואם ולבצע את כל ההתאמות הדרושות. 

המנהל מטעם המזמין יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את אופן אספקת השירותים מטעם  .1.7
 .חוזהלפקח ולהשגיח כי הספק עומד בתנאי המכרז וה הספק, וכן

הספק ימציא למנהל מטעם המזמין על פי דרישתו, מעת לעת, את כל הפרטים והמידע בקשר  .1.8
 לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

הספק ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור הקשורים לאספקת השירותים לרבות פיגור ו/או אי  .1.9
 ום אחריותו, מיד עם התגלותו של הפגם האמור.התאמה שאינם בתח

אם בכל זמן שהוא, יהיה המנהל בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים, בתנאים  .1.10
ובציפיות המזמין, יודיע על כך המנהל לספק בכתב והספק ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים 

 בהתאם להוראות המנהל. אספקת השירותיםבכדי להבטיח את 

ת הפיקוח שניתנה למנהל מטעם המזמין לא משחררת את הספק מאיזו מהתחייבויותיו כלפי זכו .1.11
על כל נספחיו ו/או פוטרת אותו מאחריות כלשהי כלפי המזמין ו/או  חוזההמזמין למילוי תנאי ה
 כלפי צד שלישי כלשהו.

 הכנת המזון, שינוע ואספקה .2

 ו.כל ההכנות לביצוע העבודה ייעשו ע"י הספק ועל חשבונ .2.1

ימים מראש.  14המועצה רשאית להוסיף/להסיר מוסדות בהודעה מראש שתימסר לספק לפחות  .2.2
 מחירי הארוחות לא ישתנו בעקבות הגידול/הקיטון בכמויות.

 חימום המזון ייעשה אך ורק במתקן חימום )ולא בארון לשמירת מזון בחום(. .2.3

)כולל תעודות משלוח עם ציון הספק ישמר את כל התיעוד של רכישת חומרי הגלם והספקת המזון  .2.4
 יום לפחות. 90שעת המשלוח וטמפ' המזון( למשך 

יספק מנות יומיות של ארוחות צהריים חמות של לילדי מסגרות החינוך המיוחד, לאורך הספק  .2.5
כל שנת הלימודים לרבות חופשות )עד אמצע אוגוסט(, בהתאם להוראות המכרז, החוזה ונספחיו 

 טעם המועצה ו/או מי מטעמה, כפי שיימסרו מעת לעת.ובהתאם להוראות המנהלת מ

 מעלות צלזיוס לפחות. 65מפ' פנימית של יובל בט -מזון חם  .2.6

 מעלות צלזיוס. 5יובל בטמפ' פנימית שלא תעלה על  -מזון קר  .2.7



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 24/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד
 במועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 _____ותמת המציע: ____________חתימה וח                                                                                 61מתוך  58עמוד 

 מעלות צלזיוס. 12יובל בטמפ' פנימית שלא תעלה על מינוס  -מזון קפוא  .2.8

רכב שהינו סגור, ממוזג ומתאים לביצוע הובלת מזון  אספקת הארוחות תיעשה אך ורק באמצעות .2.9
חם ו/או קר ו/או קפוא בכל ההיבטים הנדרשים, בעל רישיונות מתאימים בתוקף, לרבות רישיון 

 משרד הבריאות להובלת מזון. 

סדות יהיו מצוידים בטלפון סלולרי. למנהל מטעם נציגי ועובדי הספק אשר יובילו את המזון למו .2.10
 .הקשר הרלוונטיים במוסדות יימסרו מספרי הטלפון של נציגי ועובדי הספקהמועצה ואנשי 

הספק, עובדיו וכל מי שמעורב מטעמו במתן השירותים ואספקת הארוחות הוראות הבטיחות  .2.11
וכללי הניקיון וההיגיינה הרלוונטיים, ימלאו אחר כל דרישות והנחיות רשויות וגופים מוסמכים, 

ריאות, לרבות נהלים והנחיות הנוגעים למטבח, ייצור, הכנה, לרבות משרד החינוך ומשרד הב
 הובלה ואספקת המזון, לרבות הרכבים, הכלים והציודים המעורבים באספקת השירותים.

הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים לשם מתן השירותים באופן שלא ייגרם  .2.12
 נזק ו/או סיכון לאדם ו/או לרכוש.

ושימורן )המטבח/מפעל שהוצג בהצעתו במכרז( רוחות במטבחו/מפעלו בלבד הספק יכין את הא .2.13
 עד לאספקתן למוסדות בתנאי היגיינה מעולים.

משגיח מטעם הרבנות  מושגח ע"יעל הספק לוודא בכל תקופת מתן השירותים כי המטבח יהיה  .2.14
 המקומית )בהתאם למיקום המטבח/מפעל( או מטעם הרבנות הראשית.

מוסדות הרלוונטיים כשהן ארוזות בכלי אחסון איכותיים בעלי תקן ובתוך ציוד הארוחות תגענה ל .2.15
 שומר קור/חום.

. 5113האריזות שיסופקו יהיו מתאימות לתקן ישראלי  המזון יסופק במנות אישיות ארוזות. .2.16
 המזון יסופק כשהוא מוכן לאכילה.

 , משרד החינוךות משרד הבריאותהאמור לעיל לא נועד ואין בו כדי להקל מהוראות כל דין לרבות הורא
 ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

 נכון למועד עריכת המכרז  - אספקת המזוןומועדי אתרי  .3

 מס' ימי האכלה ביום  כמות מנות כתובת המוסד שם המוסד מס"ד

 286 34 כרכור 36החורש  שבילים 1

 34הנחילה  שדות 2
 כרכור

8 286 

 286 7 כרכור 8הצליל  מעיינות 3

פרדס  12חבצלת  גן מנגו 4
 חנה

7 286 

פרדס  5מלאכי  ננסגן א 5
 חנה

7 286 

 3סמטת פודים  מרחבים 6
 פרדס חנה

7 286 

ג' פרדס 7תמר  גן ליצ'י 7
 חנה

6 286 

 מנות 76 -סה"כ 
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 כמויות הערכת מהוות,  )מס' ילדים, מס' ימים, כמות המנות( המוצגות הכמויותרשימת המוסדות ו .3.1

 להנחיות בהתאם לעת בתחילת ובמהלך כל שנת לימודים מעת להשתנות עשויותו תשפ"א ל"לשנה

 הרשות והספק מתחייב לפעול בהתאם.

ת שיועברו נחיובהתאם לה ,09:30-11:30ין השעות האתרים בטבלה שלעיל בכל יום ב המזון יסופק את .3.2

 לספק ע"י המנהלת.

הארוחה, כפי שהגדירה המנהלת מטעם  דקות לפני תחילת 30הגעת האוכל למוסד החינוכי לא תעלה על  .3.3

 המועצה.

בהתאם , מוסדות לגרוע/ולהוסיףלמועצה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את כמות המנות המוזמנות,  .3.4

 ., ללא שינוי במחיר המוצעלצרכיה

 בטיחות בהזנה .4

 

המיוחד הסכנה   להימנע מהגשת מאכלים מסוכנים העלולים לגרום לחנק. בחינוך  לדאוג הספקעל  .4.1

לחנק ממזון אינה דווקא תלוית גיל אלא קשורה לבעיות לעיסה או בליעה. יש להתאים את המזון המוגש 

 לעוס ולבלוע את המזון.לכל תלמיד בהתייחס ליכולתו ל

מאכלים העלולים לגרום חנק הם מאכלים בגודל קטן, עגולים או קשים. אין לתת לילדים מאכלים  .4.2

 כאלה, אלא אם כן מצמצמים את הסכנה הנשקפת מהם, כמפורט להלן:

תפוח, גזר וכל פרי או ירק אחר: יש לחתוך לחתיכות קטנות או לרסק או לבשל עד שיהיו רכים  .4.2.1

 פן שהילד יוכל ללעוס אותם ללא קושי.מאוד, באו

 ענבים: יש לחצות אותם לשניים לפני האכילה. אם יש בהם גרעינים, יש להוציאם. .4.2.2

 תחי בשר, שניצל: יש לחתוך אותם לאורכם ולחתיכות קטנות המאפשרות לעיסה.נ .4.2.3

ובדבנים תשומת לב מיוחדת נדרשת בהגשת מזון הכולל ירקות או ֵפרות בעלי חרצנים, כגון זיתים, ד .4.3

 וצימוקים ודגים טחונים המכילים עצמות.

 יש להתאים את התפריט למרקם דייסתי: .4.4

 ירקות טריים: יש לרסק את הירקות או לטחון אותם בהתאם למרקם הנדרש. .4.4.1

 דגנים: יש להגיש דייסות מגוונות, כגון דייסה מסולת, משיבולת שועל ומקמח תירס עם חלב. .4.4.2

העדיף ככל האפשר להגיש כל מזון בנפרד ולא כתערובת. זאת כדי כשמגישים מזון במרקם דייסתי יש ל .4.5

 לאפשר לתלמיד ליהנות מטעמים מגוונים של המזון.

 כללי .5

בקשה למנות ייחודיות תתקבל יחד עם מסמך רשמי של תזונאי ו/או רופא המטפל בתלמיד ואישור של  .5.1

 ההורים.

 ימים( בכל 12-רית של תפריט הזנה לבועי )מסגרת מחזוש-בהתאם להנחיות בנספח זה ייבנה תפריט דו .5.2

טעם הרשות המקומית/הבעלות, ויכלול את כל הארוחות הניתנות מ אחראי ההזנה  מסגרת, באחריות

 במהלך יום הלימודים.

ל ידי אחראי ההזנה מטעם הרשות או הבעלות עשבועי שאושר -ספק המזון יעבוד על פי התפריט הדו .5.3

 י הרפואה במסגרות החינוך המיוחד.ובהתייעצות עם דיאטנית של ספק שירות

חשוב מאוד להקפיד על מגוון הטעמים, המרקמים ושילוב המזונות הניתן במסגרות החינוך המיוחד  .5.4

 לאור הצרכים השונים ולאור הבעיות הקשורות בהכנה, בהגשה ובהאכלה במסגרת.

 יש להיענות לבקשת מנהל המסגרת לשינויים בתפריט על פי צורכי התלמידים.  .5.5

תאם למסגרת התפריט הנדרשת עבור התלמידים יש לספק מספר מנות עיקריות ופרי. במידת הצורך בה .5.6

 יש לספק מנות עיקריות ופרי במרקם רך לצד המנות במרקם רגיל.
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תלמידים  -לצורך יסופקו מנות אישיות מותאמות לתלמידים הזקוקים לתזונה מותאמת, כגון  בהתאם .5.7

המזון י רגישות למוצרי מזון ספציפיים וכן תלמידים צמחוניים. חולי צליאק וסוכרת, תלמידים בעל

על ידי  אחראי ההזנהל יימסרש ינית/רופא,כתוב ומאושר על ידי דיאטנית קל  על פי מידע יוגש

 .ובאישורם ההורים

על פי מתכונים מתועדים ובני בקרה העומדים בהנחיות  באחריות הספק לוודא כי הכנת המזון מתבצעת .5.8

 נספח זה.

ד להגשתו בהתאם לדרישות התברואיות ע חומו ועל ועל טריות המזון ישמור באחריות הספק לוודא כי  .5.9

 של משרד הבריאות.
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 ההתקשרות חוזהל ד'נספח 

 חירום בזמן שירותים לאספקת התחייבות כתב

 לכבוד 

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 

 

 שלום רב, 

 יבות לאספקת שירותים בזמן חירוםכתב התחי
 

 מקומית פרדס חנה כרכור  במועצה,  ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחדהואיל ואנו מספקים לכם 

 )להלן: "החוזה"(; אתכם)להלן: "השירותים"(, בהתאם לחוזה מיום ____________ עליו חתמנו  

 

ים" והשירותים נדרשים למועצה יירותים קיומוהואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן ש
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 

למועצה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן יוכרז  אספקת השירותיםאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך  .1
 מצב חירום. 

 

את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים את כל יתר  אנו מתחייבים לספק למועצה .2
התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים, 

 שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 
 

מוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה ה .3
 האמורה. 

 

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה,  .4
 המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 

 

___________           ___________     _____________      ___________________ 

 ספקשם החותם מטעם ה      טלפון                   ספקכתובת ה                      ספקשם ה

 

 

 

 חתימה + חותמת: ___________________________                       תאריך: ______________

         


