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 02/21 מס' מכרז

 צהריים לקשישיםאספקת ארוחות 
 
 
 
 

 תוכן עניינים 
 
 

 ההזמנה להציע הצעות  – 'מסמך א
 

 . והצהרה בדבר ניסיונו פרטי המשתתף –(  1מסמך א')  
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  –(  2מסמך א')  
 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית. –(  3מסמך א')  
 נוסח ערבות בנקאית למכרז.  –(  4מסמך א')  
 תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות. –(  5מסמך א')  

 
 המשתתף. הצהרת   –מסמך ב' 

  
   הצעת המשתתף  -1מסמך ב' 

 
 הסכם. –מסמך ג' 

 
 בות ביצוע. נוסח ער   –  נספח א'

 מפרט    –  'בנספח 
  .נספח ביטוח    –  'גנספח 
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 02/21מכרז מס' 
 לאספקת ארוחות צהריים לקשישים 

 
 
 

בע"מ עמנואל  הכלכלית  "  החברה  הצעות    "(החברה )להלן:  להציע  בזאת  ארוחות  עבור  מזמינה  אספקת 
 . מקומית עמנואלה  כחלק מפעילות הקשישים במועצהצהריים לקשישים 

 
 .על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז .1

 

במשרדי   .2 לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  רמב"ם    החברהאת  באמצעות    1בכיכר  ו/או   טלפוןעמנואל 
א',  200שלוחה    09-7927100שמספרו   השעות  ה',  -בימים  של   14:00עד    09:00בין  תשלום          תמורת 

ב  300 מע"מ,  כולל  ש״ח  החברה₪  ע״ש  במזומןהמחאה  או  אשראי  בכרטיס  במסמכי    .,  לעיין  ניתן 
 ה המקומית עמנואל.באתר המועצ המכרז קודם לרכישתם

 

המכרז   .3 במעטפת  ידנית  למסור  יש  נספחיהן  כל  על  ההצעות  מספר  את  את  ונושאת  סגורה  כשהיא 
זיהוי אחרים עד ליום הנמצאת במשרדי    המכרזים  לתיבת  12:00שעה    21.6.21-ה  המכרז ללא סימני 

 , עמנואל. 1, כיכר רמב"ם המועצה המקומית עמנואל

 

 ביותר או כל הצעה שהיא.  טובהת לקבל את ההצעה הייבמתח החברהאין  .4
 

 
 אליהו גפני 

   דירקטוריוןיו"ר 
 החברה הכלכלית עמנואל 
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 הזמנה להציע הצעות 
 לקשישים    צהריים אספקת ארוחות

 
 כללי  .1

 
עמנואל הכלכלית  "   החברה  בזאת  "(החברה)להלן:  ארוחות    מחיר   הצעות   ציע לה  מזמינה  לאספקת 

בהתאם  ,  "(המועצה)להלן: "  המקומית עמנואל   צהריים לקשישים כחלק מפעילות הקשישים במועצה
 לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו. 

 
 
 עיקרי ההתקשרות:  .2

 
רק   הצדדים  את  תחייבנה  הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים 

הייתה  אש  ריםבמק המכרז.  ממסמכי  באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  ר 
 התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 
במכרז   .2.1 כהזוכה  וצהריים  ארוחות    35-יספק  ביחמות  שלטריות  ראשון,  וחמישימי  אשר   ישי 

לקשישליסופקו   הפיס  טובברחוב    מרכז  שם  "עמנואל  ב  הבעל  במועדיהמרכז)להלן:    ם "(, 
 למסמך ג'(.    ב'ובתנאים המפורטים במפרט )נספח 

 

תהא מחויבת  החברה  מבלי ש  החברההזוכה יספק למרכז ארוחות בכל כמות שתידרש על ידי   .2.2
מינימום.   כי  בכמות  הארוחותיובהר,  בלבד  דלעיל    2.1בסעיף    האמורה   כמות  אומדן  מהווה 

או בתשלום בגין הארוחות  הזמנת ארוחות בכמות כלשהי ו/בה  ברהחואין בה כדי לחייב את  
 כאמור. 

 
חמות וטריות באיכות  צהריים  הזוכה מתחייב לספק במהלך כל תקופת ההתקשרות ארוחות   .2.3

ג'(  במפרט )נספח ב'ובמפורט    החברהמעולה לשביעות רצונה המלאה של   יובהר, כי  למסמך   .
  אחידהורמה  על איכות  הקפדה  תוך  נדרשים,  ארוחות כאמור בסטנדרטים הככל שלא יסופקו  

  ימים  30בתוך  תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות    החברה ת ההתקשרות,  לאורך כל תקופ
 ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.  

 

ותשולם    ( 1)מסמך ב'  התמורה בגין אספקת הארוחות תהא בהתאם להצעת המחיר של הזוכה .2.4
 .  בפועלחות שתסופק על פי כמות הארו

 

עפ"  .2.5 החוזה המצ"בההתקשרות  בנוסח  תהא  זה  ג'(  י מכרז  של  ,  )מסמך  ,  חודשים  12לתקופה 
ההתקשרות    כשלמועצה תקופת  את  להאריך  האופציה  בנות    4-בנתונה  נוספות    12תקופות 

 .  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,חודשים כל אחת
 
 

 תנאי סף  .3
 

  עומדים בדרישות, ה המאוגדים בישראל  או תאגידים  אל אזרחי ישר  רשאים להשתתף במכרז יחידים
 הבאות:  המצטברות

 

והמציע   .3.1 ארוחות ייצר  וטריות  סיפק  של    חמות  מזערי  עבור  א  35בהיקף  ליום  (  2)   שנירוחות 
 . 2017-2021, בין השנים במשך שנה אחת לפחות גופים ציבוריים לפחות

 
 . לצותצרף המוכן ל (1מסמך א)פרט לגבי ניסיונו במסגרת על המשתתף ל

 

 שלהלן:  רישיונות/םמחזיק באישוריהמציע  .3.2

 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 02/21מכרז 
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 על  הפיקוח   צו  לפי   הכנתן  למקום  מחוץ  הגשתן   לשם  ארוחות  לייצור  תקף   רישיון .3.2.1
 .  1960 – א" תשכ(  והחסנתו  ייצורו, במזון הסחר) ושירותים מצרכים

 
 .שיון התקף, כאמוריעל המשתתף לצרף להצעתו העתק מהר

 
, 1995  -וי( התשנ"ה טעוני רישצו רישוי עסקים )עסקים    שיון תקף לניהול עסק לפייר .3.2.2

קבוצה    באחד )עסקים   4מסעיפי  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  לניהול  תקף  רישיון  או 
תשע"ג רישוי(  קבוצה    באחד  2013-טעוני  הייצור"  4מסעיפי  "מקום  לגבי  וזאת   ,

 . דלעיל 3.2.1המופיע ברישיון לייצור ארוחות האמור בסעיף 
 

קור" ע"י רו"ח או עו"ד של "נאמן למ -מאושר כ  העתק  להצעתו   רףצל  המשתתף   על
 הנמצא ב"מקום הייצור" כאמור.  עסקל העסק רישיון

 
לישראל   .3.2.3 הראשית  שניתנה מאת הרבנות  כשרות תקפה  תעודת   הרבנות   וא /וברשותו 

 האמור   ארוחות   לייצור  שיוןי בר  המופיע,  "מצוי "מקום הייצור   שבתחומה  המקומית
 . רוביןדית או הרב לנדאו או הרב ץ העדה החרוכן כשרות בד"  עיללד 3.2.1 בסעיף

 
"נאמן למקור" ע"י רו"ח או עו"ד של -כ  מאושר ק  על המשתתף לצרף להצעתו העת

 . כאמורכשרות התעודת 
 

   להלן. 5.12, כאמור בסעיף  ₪ להבטחת הצעתו במכרז 2000הגיש ערבות בנקאית על סך המציע  .3.3

 

 ₪.  300רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4
 

במכר להשתתפות  מהתנאים  איזה  אחר  מציע  מילא  רשאילא  המכרזיםו  תז,  זה  עדת  מטעם   ,
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי   הלבד ולפי שיקול דעתב

 ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
 

 הצעת המשתתף:  .4

 

יכונה   .4.1 )המגיש  בלבד,  ישות משפטית אחת  ידי  על  תוגש  ו לעיההצעה  "ל  או    "המשתתףלהלן: 
שר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על  כא  ("המציע"

 . שם המשתתף במכרז בלבד

 

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  .4.2
בו המפורטים  לתנאים  בהתאם  בשלמותו  ימולא  ואשר  י  .זה  כי  את  מובהר  להגיש  טופס  ש 

 . חתומים כדין בשני עותקים (1מסמך ב') ההצעה
 
כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת   .4.3

  בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה
 או הסתייגות. , ללא כל שינוי, תוספת החברהע"י  ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן

 
המשתתף,  .4.4 הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי  על 

 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות הסכם
 

 
 מסמכי ההצעה  .5

 
 המסמכים והאישורים המפורטים להלן:  כלכל משתתף יצרף להצעתו את 

 
מל .5.1 של  סט  המכרזא  למלרבות    מסמכי  החברההודעות  ע"י  שנשלחו  שנשלחו(  ציעים  ,  )ככל 

 ידי המציע.-כשהם חתומים על

 
 כלל המסמכים להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף וכן לצורך קבלת ניקוד האיכות. .5.2
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 אישור עדכני משלטונות מע"מ על היות המציע עוסק מורשה. .5.3
 
 אישור על ניכוי מס במקור.  .5.4

 
 , דהיינו: 1976התשל"ו  -ים ציבוריים  לפי חוק עסקאות גופ הנדרשים יםשורהאיל כ .5.5

 

הוא מנהל    מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי תקף  ישור  א .5.4.1
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

  הוא נוהג לדווחוכי    א פטור מלנהלםחוק מע"מ(, או שהו  -  להלן )  1976מוסף, התשל"ז  
חוק  לפי  מס  עליהם  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד 

 מע"מ. 

 . המצורף למכרז זה  (2מסמך א)בנוסח  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .5.4.2

 
 הוגשה הצעה על ידי תאגיד, יצורפו גם המסמכים הבאים:  .5.6

 

 העתק תעודת התאגדות.  .5.6.1

 
העמותות בדבר פרטי הרישום של התאגיד   ונים מעודכן מאת רשם החברות /ס נתתדפי .5.6.2

 . מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו
 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו חברה בע"מ ו/או עמותה רשומה בישראל    .5.6.3
על   וכי הינו פעיל וקיים; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים

ו המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  המכרז פי  מסמכי  על  המציע  לחתימת  דין  כל  פי  על 
חתימה   מורשי  של  הן  המכרז  מסמכי  גבי  על  החתימות  וכי  למכרז  הצעתו  ולהגשת 
הנ"ל   החתימה  מורשי  וכי  ועניין  דבר  לכל  המציע  את  מחייבות  המשתתף,  מטעם 

נוס ולחתום בשמו על כל מסמך  ף או אחר שיידרש לצורכי  הוסמכו לחייב את המציע 
 הוצאתו אל הפועל )בשולי ההצעה או במסמך נפרד(. מכרז זה ו

 
אינו   .5.7 והוא  המציע  נגד  תביעות  מתנהלות  לא  כי  פירוק  תצהיר  ו/או  רגל  פשיטת  בהליכי  נמצא 

 . (5מסמך א)שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, בנוסח שצורף למכרז כ

 

 ( 1ך א)במסמכנדרש  נאי הסף וניקוד איכות פירוט ניסיון קודם ועמידה בת .5.8
 

תצהיר לפיו אין כנגד המציע ו/או בעלי המציע ו/או מנהלי המציע הרשעה פלילית שנקבע שיש   .5.9
המצ"ב   בנוסח  עו"ד,  ע"י  ומאומת  חתום  וכן  המציע  ידי  על  חתום  יהא  התצהיר  קלון.  עימה 

 (.3כמסמך א)
 
תאגיד(  הזהות של המציע )ככל והמציע אינו  העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת   .5.10

וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה  
 או במסמך נפרד(. 

 
 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המשתתף.  .5.11

 
להצעתו   .5.12 אוטונומיתצרף  בנקאית  מקור,ערבות  שלב   ,  אלף  )  ₪   2000  סך  עשר  ים  שקל תשעה 

ליום   עד  ובתוקף  בנק ישראלי    בדיוק,  1.9.21חדשים(  ידי  על  ביטוח  שהוצאה  ידי חברת  על  או 
ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח  

לפקודת    1981-התשמ"א בלבד,  במכרז  המשתתף  המצורף    נוסחב,  החברהלבקשת  הערבות 
 מכרז.הצעתו ב להבטחת   זאת, ולמסמכי המכרז בדיוק

 
 י:  מובהר כ

 
הערבות  החברה   תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תוקף  תהא  את  יאריך  והמציע  נוספת  לתקופה 

אי  הדרישה.  עפ"י  הצעת  -הערבות  לפסילת  עילה  כשלעצמה,  תהווה,  כנדרש  הערבות  הארכת 
 .  המשתתף
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חלקה, במקרים    כולה או  לפירעון,להגיש את הערבות    יהיו רשאיותהחברה  עדת המכרזים ו/או  ו
 : בד, ובלהבאים

 

אימת   .5.12.1 הצעות,   שהמשתתףכל  להגשת  האחרון  המועד  חלוף  לאחר  מהצעתו  בו  יחזור 
 בכל דרך שהיא.  

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .5.12.2

 י לא מדויק.  כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהות .5.12.3

שנבחר .5.12.4 שלאחר  אימת  ההוראות   כל  פי  על  פעל  לא  הוא  במכרז,  כזוכה  המשתתף 
 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות. 

 
עקב מעשים    לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה   החברה מבלי לגרוע מזכותה של    והכל

ישית ו/או המחאת עסק  כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה א
 ערב.

 

לו   משתתף תוחזר  ערבותו  זכתה,  לא  במכרז,    שהצעתו  הזוכה  עם  ההתקשרות  בדואר  לאחר 
 ציין בשולי הצעתו. ירשום לכתובת ש 

 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6
 

במעטפה    , , עמנואל1תיבת המכרזים במשרדי החברה בכיכר רמב"ם  ב  מעטפת המכרז תופקד .6.1
הצעה    .12:00בשעה    21.6.21" בלבד עד ליום  02/2021  פומבי מס'סגורה הנושאת ציון "מכרז  

השבת  לשם  המשתתף  זיהוי  לשם  )למעט  תפתח  לא  כאמור  האחרון  המועד  לאחר  שתוגש 
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

 

יגיש   .6.2 הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,    את המציע 
 שעליו לצרף כאמור לעיל. שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים תוספת או הסתייגות

 
ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  
הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה  

א  ת הצעתו. בכל מקרה )גם אם החברה לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן א
העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה  

 וכפי שנמסר למציעים. 
 

ההצעה   .6.3 בתיבת    ר בדואמשלוח  ההצעה  מעטפת  שלשול  שאינה  אחרת  דרך  בכל  הגשתה  או 
של והצעה  המכרז,  דרישות  על  עונים  אינם  בתיבת   ,תמצא  אהמכרזים,  שהיא,  סיבה  מכל 

 .   ת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרזהמכרזים בע
 

מבי  .6.4 הצעתו  המכרז,  ע  בהגשת  במסמכי  האמור  ולכל  המכרז  תנאי  לכל  הסכמתו  המשתתף 
 . ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 

המשתתף,  .6.5 הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי  על 
וכן חתימה בראשי תיבות בשולי    במקום המיועד לכך  , נספחיו והתוכניות,ההתקשרות  הסכם
 .כל דף

 

ועשרים)  120תהא בתוקף לתקופה של  ה  הצעכל   .6.6 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  (  מאה 
( יום נוספים  תשעים)  90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    חברההבמכרז.  

 בהתאם לדרישה זו.   והמציע מחויב לפעול 
 

 .   להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפיםרשאית  החברה .6.7
 
מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות   .6.8

 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7



 

 מה: _________________ חתי
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במשרדי   .7.1 לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  באמצעות    1רמב"ם    יכרבכ  החברהאת  ו/או  עמנואל 

א',  200שלוחה    09-7927100שמספרו    טלפון השעות  ה',  -בימים  תמורת    15:00עד    09:00בין 
בהעברה    ראי אושכרטיס א, ב₪ ש״ח כולל מע"מ, בהמחאה ע״ש החברה בלבד  300תשלום של  

 . בנקאית

 

ובה .7.2 למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  במכרז, כל  שתתפות 
רבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הע

 המציע.  
 

 
 הבהרות ושינויים .8

 
יום    .8.1 להפנות    16.6.21עד  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  דוא"ל:  בלחברה  יהיה 

 calcalit.ceo@emanuel.muni.il  במסמך    שאלות הבהרה בכתבword  בלבד, במבנה שלהלן  .
יועבר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן  שינויים  ביצוע    ה תחליט עלשהחבר  ככל

 יצורף הנוסח לחוברת המכרז.
 

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף  

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

1    

2    

 
 

ק תשובות  שהוא. ר   פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף-בעלכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו   .8.2
 . החברה תחייבנה את  –בכתב 

 

עת,החברה   .8.3 בכל  שינויים    קודם  רשאית,  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 
המשתתפים.   לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  תוקף  ותיקונים  יהיו  לא 

אל כאמור,  ותיקונים,  הבהרות  כאמור,  לשינויים,  ובמקרה  בכתב  למשתתפים  נמסרו  אם  א 
ההבהרות  י השינויים,  המכרז  והתיקוניםהיו  מתנאי  נפרד  בלתי  הבהרות    .חלק  שינויים, 

 .  שימסרו על ידם הפרטיםלפי   או בדוא"ל, פקסימיליה ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות 
 

 שמירת זכויות  .9
 

יהיו רשאים לעשות כל  במכרז לא    והמשתתפים  לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות   .9.1
 כי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  שימוש במסמ

 

 . לביצוע ההתקשרות החברהין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  א .9.2
 

כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  החברה    .9.3 על כל משתתף שהצעתו תיקבע  לאכוף  זכאית  תהא 
 בהתאם לתנאי ההסכם.  

 

 צעות בחינת הה .10
 

 שלבים כמפורט להלן:    ניתתפים בש תבחן ותעריך את ההצעות של המש החברה .10.1
 

 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף.  – 'שלב א .10.1.1
 

mailto:calcalit.ceo@emanuel.muni.il
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מציים אשר עמדו בתנאי הסף, תנוקד הצעתם בהתאם לרכיבי    –ניקוד ההצעה    –  'שלב ב .10.1.2
 האיכות והצעת המחיר להלן:

 
יהא   .10.1.3 זה  למרכיב  )המלצות(:  האיכות  מרכיב  של  בדיקת  יחסי  ינוקד    10%משקל  והוא 

לשיחות  של    בהתאם  ניסיון  ו/או  המציע  של  קודמים  שירותים  מזמיני  עם    החברה עם 
 . המציע

 
תיצור קשר עם מזמיני שירותים קודמים )בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין אם   החברה

יישאלו   השירותים  מזמיני  עב  5לאו(.  שבוצעו  השירותים  סוג  שעניינן:  זהות  ור  שאלות 
ההתקשר היקף   ; ההתקשרות  תקופת   ; הארוחות  המזמין  ואיכות  השירותים  טיב   ; ות 

המציע   לנקד את  או  לדרג  יתבקש מזמין השירותים  ובשאלה האחרונה  )טריות המזון(; 
הניקוד הסופי של המציע במרכיב זה יהא ממוצע הניקוד    –בהתאם לניסיונו עם המציע  

 שניתן על ידי מזמיני שירותים קודמים. 
 

מציע  "(.  הניקוד המזערי ב האיכות )להלן: "נקודות במרכי  6  על המציע לקבל לכל הפחות 
 . שלא יקבל את הניקוד המזערי הנדרש הצעתו תפסל

 

. הצעת המחיר הכוללת אשר 90%בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של   .10.1.4
 וד ביחס אליה.תהא הנמוכה ביותר תקבל את הניקוד המירבי ויתר ההצעות יקבלו ניק 

 
 
 
 

 

 

חיבור   .10.2 דהיינו  ביותר,  הגבוה  המצרפי  הניקוד  את  שיקבל  המציע  ולהלן,  לעיל  לאמור  בכפוף 
כזוכ יוכרז  המחיר,  הצעת  ניקוד  עם  האיכות  במכרזניקוד  דין, ,  ה  כל  להוראות  בכפוף    זאת 

המ ו  ההצעה  שלמות התנאים    ציעעמידת  ויתר  ההצעה  סבירות  המכרזים,  דיני  הסף,  בתנאי 
 . המפורטים במכרז זה

 

 ככלל, תבחר החברה בהצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר. .10.3
 
ו/או  .10.4 ייעשו  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ש  אי הגשת הצעת מחיר 

ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס א  ליהם, בין על 
ע"י ועדת    ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה 

 . המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים
 

מסמכים,   .10.5 או  מסמך  הגשת  דרישותאי  לפי  להגישם  יש  ל  אשר  עלול  זה,  לפסילת  מכרז  גרום 
ועדת    ההצעה  ע"י  שייקבע  כפי  אחרת,  פעולה  או  תוצאה  לכל  ו/או  להשלמתם  לדרישה  או 

 . המכרזים
 

מידע,   .10.6 כל  ולקבל מהמציעים  לבקש  לעיל, תהא רשאית החברה  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 
לשתף פעולה עם החברה, ככל שיידרש.  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים  

ו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה  במקרה ב
 ואף לפסול את ההצעה. 

 
חוסר   בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  החברה 

החברה מונע הערכת ההצעה    התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת
 כנדרש.

 

האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל   למרות כל .10.7
חובת   ללא  בתנאים,  הזכייה  את  להתנות  המכרזים  ועדת  רשאית  כן  כזוכה,  שהיא  הצעה 

   .הנמקה
 

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר
_ _____________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת 
 ×90   

 
 להצעה = ניקוד מרכיב מחיר 

 הנבחנת 
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רצ  תרשאיהחברה   .10.8 לשביעות  נוספות  הבהרות  ו/או  פרטים  מהמציעים  גם  לדרוש  המלא  ונה 
ר כן,  כמו  ההצעות.  פתיחת  במשרדי  החברה    תשאילאחר  ביקורים  לערוך  מטעמה  מי  ו/או 

 . המציעים לצורך בחינת ההצעות
 
של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם   .10.9

אומדן כאמור  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לדחות הצעת מחיר אשר חורגת מה
סבירה לדעתו. כמו כן, החברה רשאית לבטל את המכרז כולו  בשיעור ניכר, אם הסטייה אינה  

מן האומדן   ניכר  בשיעור  )או מרביתן( תחרוגנה  נתקבלו במסגרתו  והצעות המחיר אשר  היה 
 כאמור. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או   .10.10

סר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  שפעל בחוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש  ולפ
ידי  מכרז, או   על  ידי שגיאות שנעשו במתכוון או  על  שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה 

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות  
 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.  בלתי נכונות או אם

 
כן,   ועדת .10.11 לעשות  רשאית  והיא  המשתתף  אודות  פרטים  לברר  מתחייבת  אינה  המכרזים 

 במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

למען הסר ספק, מובהר כי במידה והוגשה למכרז הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון   .10.12
המכרז. יודגש כי  רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול  לפני ועדת המכרזים, זו תהא 

החלטה על ביטול מכרז תהא אפשרית גם אם ההצעה היחידה אינה במחיר המרע עם החברה  
ומבלי שניתנה למגיש ההצעה האפשרות להגיש הצעת מחיר    מדןוא לעומת   שווי ההתקשרות 

המיטיבים   תסב  עםבתנאים  המכרזים  ועדת  אם  והכל  ועריכת  המציע,  המכרז  ביטול  כי  ור 
בין מספר  ש תחתיו  מכרז חד דין, יאפשרו תחרות  כל  להוראות  קיום משא ומתן בהתאם  או 

 . לחברהמציעים על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב היתרונות  
 
תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,    וועדת המכרזים  .10.13

של רשויות מקומיות וגופים  ו  החברה פיננסית של המציע, ואת ניסיונה של  כישוריו, יכולתו ה 
רשאית   תהא  כך,  לצורך  בעבר.  המציע  עם  כל    החברהאחרים  מהמציעים  ולקבל  לבקש 

 , ככל שיידרש. החברהאסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 
 

או .10.14 היקפו  הוגדל  או  היקפו  הוקטן  או  המכרז  פוצלה    בוטל  או  ממנו  חלק  ו/או  ביצועו  נדחה 
יה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל  הזכי

ו/או הזוכה לא   נזק כאמור, והמציע  לו  יגרם  פיצוי אף אם  כל  בגין  זכות תביעה  ו/או  תביעה 
 יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.   

 
המכרזים  ו .10.15 מי  )אעדת  המש  (מהטעמו  עם  לדון  דעתה,  שיקול  פי  על  בפרטי רשאית,  תתפים 

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם    מהמשתתפיםלדרוש  הצעתם,  
 .לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

   ודעה בכתב.על כך ה  תימסר לועם קביעת הזוכה במכרז,  .11.1
 

נקוב .11.2 שיהיה  המועד  כל   החברהבהודעת    עד  את  הזוכה  ימציא  כאמור,  במכרז  הזכייה  על 
הבנקאית   הערבות  לרבות  המכרז  למסמכי  בהתאם  להמציא  שעליו  והאישורים  המסמכים 

 לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(. 

 

יל, תוך התקופה האמורה שם לע  11.2יותיו כמפורט בסעיף  אחר כל התחייבולא מילא הזוכה   .11.3
אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו    ם לא המציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות א

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר    החברהמהצעתו, תהא רשאית  
וזאת להצעתו  במצורף  המשתתף  ע"י  מכל   הוגשה  לגרוע  ומבלי  מראש  ומוסכם  קבוע    כפיצוי 

תהא   כן  הזוכה.  התחייבויות  של  זו  הפרה  נוכח  לזכותה  העומדים  נוספים  סעד  ו/או  זכות 
התנאים  החברה  רשאית   בכל  אחר  יזם  או  מציע  כל  עם  המכרז  בנשוא  להתקשר  זה  במקרה 
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פי המכרז  -על  רההחבשתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  
 פי כל דין.  -ו/או על

 

הזכייה    מבלי .11.4 בעקבות  מהתחייבויותיו  איזו  קיים  לא  שהזוכה  במקרה  לעיל,  מהאמור  לגרוע 
הזכוהחברהכאמור   את  לבטל  שלא  החליטה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  תהא  ,  החברה  ייה, 

של   לסך  )  500זכאית  מאות₪  בגין  חמש  מראש  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  יום    ש"ח(  כל 
בסעיף   או    11.2איחור מתום המועד הנקוב  ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה  דלעיל 

 מועד המצאת כל האישורים. 

 

את    החברה .11.5 להם  ותחזיר  זכייתם  לאי  באשר  במכרז  המשתתפים  ליתר  בכתב  הודעה  תיתן 
 ערבות המכרז. 

 

    .החברהידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.6
 

יו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות  ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספח .11.7
זה.   את  זה  המשלים  אחד  כמסמך  נספחיו,  על  לו,  המצורף  ההסכם  ואת  זה  מכרז  כל  באת 

  מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
כם, יגבר נוסח ההסכם ויראו  ח מכרז זה לבין נוסח ההסיתן ליישב בין נוסבנסיבות שבהן לא נ

 נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 

 המכרז הוצאות .12
 

הכרוכות   .12.1 שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  ו/או  כל  המכרז  חוברת  ההצעות  בהכנת  ברכישת 
אופן בלעדי, ללא קשר לתוצאות  רז בבמכ   תחולנה על המשתתף  -למכרז ובהשתתפות במכרז  

 . בעניין זה ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה החברהאו להחלטות המכרז ו/
 

 אישור תקציבי  .13
 

לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים   .13.1 זוכה במכרז כפופה  כי קביעת  ,  בחברהמובהר בזאת 
 לבטל את המכרז.החברה ת  למכרז, רשאיהחברה  ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב 

 
לפי  רשאיתהחברה    אהתכן   .13.2 דעת,  להיקף    השיקול  עד  השירותים  היקף  את  לצמצם  הבלעדי 

 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.  
 

שהוא   .13.3 ומין  סוג  מכל  תביעות  ו/או  דרישות,  טענות,  כל  תהיינה  לא  מטעמו,  למי  ו/או  למציע 
 אלו. ה בזכויותי החברה  בשל שימושהחברה כלפי 

 
 ביטול המכרז  .14

 
רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז    ההחבר .14.1

שלא   או  סבירות,  בלתי  יהיו  המתקבלות  שההצעות  במקרה  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  חדש 
וכיוצא    יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב 

 באלה.  
 

ולאמור   .14.2 לעיל  לאמור  כי  "עפבנוסף  בזאת,  מובהר  דין,  כל  רשאית    החברה י  לא    –תהא  אך 
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -חייבת  

 

ההבהרה   .14.2.1 שאלות  לאור  ו/או  המכרז  מסמכי  פרסום  לאחר  המכרז,  לעורך  התברר 
בדרישו או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  פתיחת  לאחר  המפורטות  ו/או  ת 

דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על  במסמכים, או שהושמטו נתונים /  
 נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון   .14.2.2

 ליצור הסדר כובל. 
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מרוכשי מסמכי    ו/או למי  עים במכרזי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ  החברההחליטה   .14.3
 ו/או כלפי מי מטעמה.  החברהאו דרישה ו/או טענה כלפי המכרז כל תביעה ו/

 
 הוראות כלליות  .15

 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג לחברההתברר   .15.1
ת  שאיבמסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רהחברה  אחר שהציג המציע כלפי  

 לבטל את הזכייה.  –כהצעה הזוכה  לפסול את ההצעה, ואם בחר בהצעההחברה 
 

קניינ  .15.2 הם  המכרז  של    המסמכי  ההצעות  החברההרוחני  הגשת  לצורך  למציעים  מועבר  אשר   ,
 בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. 

 
בכל הקש  .15.3 והייחודית  הבלעדית  הקשוריסמכות השיפוט  או  הנובעים  ולעניינים  לנושאים  ם  ור 

 במחוז מרכז. למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 
 

 
 
 

 אליהו גפני 
   דירקטוריוןיו"ר 

 החברה הכלכלית עמנואל 
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 פרטי המשתתף וניסיון קודם

 פרטים על המשתתף  .1

 
        תף: שם המשת .1.1

           מס' הזיהוי:  .1.2

         תתף )כולל מיקוד(:מען המש .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה:  .1.7

          דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 2.1ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף בסעיף   .2

וסיפק ארוחות חמ ייצר  של  המציע  מזערי  בהיקף  וטריות  ליו   200ות  )ארוחות  שני  עבור  גופים  2ם   )

 . 2021-2017ציבוריים לפחות במשך שנה אחת לפחות, בין השנים 

ואת  ניסיונו  פרטי  את  למלא  המציע  על  כאמור,  בתנאי  המציע  של  עמידתו  הוכחת  לצורך 

 שמות המליצים.

  כמות הארוחות  שם הגוף הציבורי  מס'
 שסופקו 

מתן    מועד תחילת
 השירותים  

מועד סיום מתן  
 השירותים

 טי איש קשרפר

      

      

      

      

      

      

      

 
סעיף   לפי  האיכות  ניקוד  לצורך  גם  תשמש  לעיל  הטבלה  כי  מובהר  למסמכי    10.1.1* 

 המכרז. 
 

 המלצות ממזמיני שירותים קודמים  לצרףיש ** 
 

 
 
 
 

 02/21מכרז מס'  
 ( 1מסמך א)

 מסמכי הערכה 



 

 מה: _________________ חתי

13 

 
 
 __________ ________ שם המשתתף: _      

      
 תתף: __________ תימת וחותמת המשח       

         
 תאריך: _______________________        

 
 
 

 עו"ד  ישורא
לחתום   רשאים  אשר   ,____________________ של  חתימותיהם  הינן  דלעיל  החתימות  כי  מאשר  אני 

חתימ וכי  ]המשתתף[   ____________ של  בשמו  דין  פי  על  החברה  ולהתחייב  חותמת  בצירוף  ותיהם 
 תף לכל דבר ועניין. מחייבות את המשת

       ____________   ___________ 
 עו"ד           תאריך             
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 02/2021מכרז מס' 

 ( 2מסמך א)
 קיום דיני עבודה 

 
 נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
וכ  את להצהיר עלי  כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת,  ____________ מ"הח אני  אהיה יהאמת 

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

 )להלן: "המציע"(.  _______________________ המציע  מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף  את לסמן יש .2

 ; ***עבירות ימשת ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע  

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 . 1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק רשעהו  -** "הורשע" 

 שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה   ***

 להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו תרושי לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת  כדין

 לאותו בתוספת השלישית  המנויות  החיקוקים הוראות  על  עבירה  גם -2011 ב"התשע  ,דיני העבודה לש האכיפה 

 .חוק

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

"  1998  -נ"חת, התשמוגבלו עם לאנשים זכויות שוויון לחוק  9 סעיף  הוראות  -א  חלופה    חוק שוויון )להלן: 

 "( אינן חלות על המציע.תזכויו

 .מקיים אותן והוא המציע על  חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה  בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף  'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק  המציע - (1) חלופה 

משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה    הרווחה העבודה ל 

 תקבל לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

והשירותים  העבודה משרד ל"למנכ  לפנות  בעבר יבהתחי  שהמציע במקרה  .ליישומן בקשר הנחיות  הרווחה 

 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים

 הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 ףסעי לפי חובותיו ליישום הנחיות  קיבל ואם  ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2

 .מןפעל ליישו גם

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה   –לעיל    4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  5

בתוך   החברתיים  והשירותים  התקשרות    30והרווחה  שתהיה  )ככל  המזמינה  עם  התקשרותו  ממועד  ימים 

 כאמור(.

 הירי אמת.מי, זו חתימתי ותוכן תצ. הנני מצהיר כי זהו ש6

 ________________ חתימה:__

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני  
מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

ר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  ים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישיהא/תהא צפוי/ה לעונש
 בחתמו/ה עליו בפני. 

  חתימה וחותמת:____________
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 02/2021מכרז מס' 
 ( 3מסמך א)

תצהיר על היעדר הרשעה 
 פלילית

 
 

 תצהיר  
 

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

 
 

בשם   זה  תצהיר  נותן  )להלן  _________הנני  המבקש    "( המשתתף"  –_______________  הגוף  שהוא 
עם   הכלכלית  להתקשר  בשם  בע"מ.  עמנואל  החברה  זה  תצהיר  לתת  מוסמך/ת  הנני  כי  מצהיר/ה  אני 

 .המשתתף
  

מצ בזאהנני  ו/או  היר  ממנהליו  מי  ו/או  המשתתף  כי  בעבירה  ת  הורשעו  לא  שלו  החתימה  ממורשי  מי 
 ( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה.  10פלילית שיש עמה קלון וזאת בעשר )

 
לא הורשעו בעבירות   ו/או מי ממורשי החתימה שלו  ו/או מי ממנהליו  כי המשתתף  כן, הנני מצהיר  כמו 

 ז, לרבות צווי סגירה ו/או פינוי.  ו של המשתתף בהפעלת עסק בתחום המדובר במכרהנוגעות לתחום עיסוק
 
 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז
 
 
 

         
  ____________________ 
מת  חתי                     
 המצהיר 

 
 
 
די  רשמ  רשא_________,    פיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר.וה ,  ני לאשר, כי ביום ________ירה

____________ ____________ברחוב  מר/גב'  ה,  עליו  ,  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישי,  באופן  לי  מוכר 
אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל    קוח להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב 

 בפני.  ווחתם עלי
 

    ____________________  
  ________________ __________ 
 עורך דין                                 תאריך     
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 02/2021מכרז מס'  
 ( 4מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד 
 תאריך _________     החברה הכלכלית עמנואל בע"מ

 
 

 ערבות בנקאית : הנדון
 

 
  _________________ בקשת  פי  _________________ על  זיהוי  "  מספר  אנו  שיםהמבק)להלן:   )"

סכו כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  שלערבים  לסך  עד  )   2000  ם  חדשים  2000ש"ח  "  (שקלים  סכום  )להלן: 
 שפורסם על ידכם.  02/21להבטחת הצעתו במכרז מס'  וזאת  "(הערבות

 
לסך עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך    אנו  הערבות  דרישתכם    14סכום  מקבלת  יום 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  להטיל עליכם לבסס או לנמק את  אלינו, מבלי  בכתב שתגיע    הראשונה
ומבלי לטעון    ,כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

דרישות, שכל אחת  או במספר    תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל. 

 
לביטו ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  הנה  זו  בתוקפה  ערבות  ותישאר  ועד    1.9.21עד  ל 

 בכלל. 
 

 ה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסב
 

ן כתב ערבות  י בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לענידרישה בפקסימיליה ו/או  
 זה.

            
 

 ____________  בנק / חברת ביטוח:  ___________                         תאריך:
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 02/2021מכרז מס' 

 ( 5מסמך א)
תצהיר פשיטת רגל והיעדר 

 תביעות 
 
 

 פשיטת רגל והעדר תביעות  היעדר רתצהי
 
 
 

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

 
המזמי .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   ,_______________ בשם  זה  תצהיר  נותן  נה  הנני 

 " )להלן:  זה  מכרז  מהמציעבמסגרת  אני  כ"(.  מוסמך/ת    -כהן  והנני   ,___________________
 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר   .2

בהליכי   נמצא  אינו  והוא  זה  מכרז  עפ"י  בהתחייבויותיו  לפגוע  פירוק  עלולות  ו/או  רגל  פשיטת 
 דו ככל שיזכה במכרז. שעלולים לפגוע בתפקו

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

 ______________ 
 המצהיר 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

מר/גב'     הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _____________
התה עצמו/ה ע"י  שזיהה/זי  _________ בעיר ______________ _______________ במשרדי ברחוב  

תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר את  
האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל  

 וחתם/ה עליה.  
 
 

 
 

 

 ________  ______________  _______________________ 
 ד י ן  -ע ו ר ך                 ח ו ת מ ת                 
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 02/21מכרז מס' 
 ב' מסמך 

 המשתתף   הצהרת

 
 לכבוד 

 "( החברה החברה הכלכלית עמנואל בע"מ )להלן: "

 

 ג.א.נ.

 

 21/20מכרז מס'  –  הצהרת המשתתףהצעת ו
 

 בזה כדלקמן: מצהירים ומתחייבים  ירה את כל מסמכי המכרז,אנו ובחנו בחינה זהאנו הח"מ, לאחר שקר
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים  

 י בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  וכ  באספקת השירותיםהכרוכות הוצאות הים על  המשפיע 

 

ידי   .2 על  פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה  זו על מצגים,  לא הסתמכנו בהצעתנו 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי    החברה

ות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  ולא נציג כל תביעלכל האמור במסמכי המכרז    אנו מסכימים 
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

לביצוע   .3 הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעלי  הפעולות  אנו 
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .4

נצרף מסמך    המכרז ולא  כי במידה  לנו  ידוע  ו/או  ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. 
המפ מן  ואישור  דלעיל,  לפסוורטים  עלולה  המכרזים  לועדת  כי  לנו  ידוע  עוד  הצעתנו.  את  עדת  ול 

רזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך  המכ
מומחיות ניסיוננו,  כשירותנו,  להוכחת  יידרש  אשר  לאספקת  נוסף  התאמתנו  המימון,  אפשרויות  נו, 

ו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות  וכי  השירותים
 יניה ואף לפסול את ההצעה. ע

 
 .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5

 
צועי והמיומן על  הנדרש וכוח האדם המקהטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל ה את  יש לנו   .6

את   ולהשלים  לבצע  המכרזמנת  נשוא  הנקובי  התחייבויותינו  המכרז,  במועדים  במסמכי  ואנו  ם 
    אם נזכה במכרז. מתחייבים לעשות כן

 
במכרז   .7 ונזכה  במידה  כי  נשוא    והחברההננו מתחייבים  נבצע את השירותים  בהסכם,  איתנו  תתקשר 

 המכרז בשלמות. 
 
כל התחייבות .8 כי  לנו  ידוע  לא    כן  אם  גם  אותנו  לרבות בהסכם, מחייבת  זו,  בחוברת מכרז  המופיעה 

 מסמך זה. הוזכרה במפורש ב
 
 אום עם משתתפים אחרים. י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת  .9
 

ולהלן בכל מסמכי המכרז,   .10 הננו מציעים לשלם לכם את הסכומים המפורטים  בהסתמך על כל האמור לעיל 
 .1במסמך ב' 
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(  מאה ועשרים)  120ותהא תקפה במשך    ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  נההצעתנו זו הי .11

כי  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.   תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  החברה  ידוע לנו, 
ר בו  )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחז  30ההצעה למשך  

פי  -עלמכרז ו/או  פי ה -על חברה  ה , והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  מהצעתו
   כל דין. 

 

זו    ,אנו מסכימים .12 בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  לאכי  הצעה  חוזרת, כאמור   -משום 
תשל"ג    3בסעיף   כללי(,  )חלק  החוזים  ידכם     1973  –לחוק  על  בינינו הסכם  ייכרת  ובקבלתה    מחייב 

 לביניכם. 

 
מתחייבים   .13 אנו  תתקבל,  והצעתנו  שנידהיה  במועד  ידכם,כי  על  לכך  המסמכים נ  רש  כל  את    מציא 

שעלי המכרזנו  והאישורים  למסמכי  בהתאם  הביצוע     ,להמציא  ערבות  כדין,  חתום  ההסכם,  לרבות 
 והאישור על עריכת ביטוחים. 

 

 

אספקת  ם חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלו .14
מהסכומים שיגיעו    החברה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה    מכרזעפ"י    השירותים

  לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 

בגדר .15 הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  מוגשת    אנו  בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות 
לחתו זכאים  אנו  כי  על ההצעה,  מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  הסכם  -ם  או  דין  פי 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
 _______________  __________________ 

 חתימת המשתתף      תאריך          
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 

________________  ח.פ      עו"ד של   אני הח"מ  )להלן: ./ע.ר 
___________________  על הצהרה זו ה"ה    בפני  חתמו__________    יוםב"( מאשר בזה כי  המשתתף"

המשתתף על בשם  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי  מסמכי    ,  פי 
ימת ה"ה המפורטים לעיל  וכי חת ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  

 מחייבת את המשתתף. 
 

 _____________________                                                            __________________                     
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                           תאריך
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 כספית  ה הצעה ה

 
ן  להלבהמשך להצהרותינו דלעיל ולמסמכים אשר צורפו על ידנו בקשר עם הצעתנו למכרז שבכותרת, 

 : ארוחת צהרים בשרית על פי המפרט במסמך ג' סעיף ב' בגין  הצעת המחיר
 

מחיר מוצע   היחידה   *תיאור
 ליח' 

כמות 
 מוערכת

מחיר מוצע  
 לכמות

 – הכוללת  ארוחת צהריים בשרית
 מרק, מנה עשירת חלבון, תוספת פחמימה, ירק, קינוח 

  35  ארוחה 

 
 

 :  על המחיר לכלול
 

 מפיות, סכו"ם צלחות/חמגשיות, 
 

 גבי אופן מילוי הטבלה:הבהרות ל
 

 .לסכומים לעיל יתווסף מע"מ כדין .1

 , כנגד חשבונית מס כדין. 30בתנאי שוטף +  החברה ל ידי התמורה תשולם לזוכה, ע  .2

 מובהר כי הכמויות לעיל הינן הערכה כללית ומשמשות לצורך ניקוד הצעת המחיר בלבד. .3

נאותה   .4 תמורה  מהווה  התמורה,  כי  במפורש,  בזאת  מצהיר  כל  המציע  ביצוע  עבור 
   .התחייבויותיו לפי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות

 
 

 ______________________________ _   שם המשתתף: 

 _______________________________   כתובת המשתתף:

 _______________________________   טלפון של המשתתף:

 _______________________________  חתימת וחותמת המשתתף:

 02/20201מכרז מס'          
 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף 
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 02/2021מכרז מס'  
 מסמך ג'   
 ההסכם   

  
 הסכם 

 2120שנת  __לחודש _ ביום _ בעמנואל שנערך ונחתם

 

 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ    בין:

 "( "המזמינה או החברה )להלן: "    

מצד                 
 אחד; 

 ______________________________  לבין:    

    ___________________________ ___ 

  "(הספק )להלן: "    

 מצד שני;                           

 

 
למכרז הקשישים  צהריים לקשישים  ארוחות  לאספקת    02/2021פרסמה את מכרז    והחברה  - והואיל

 "( והספק הגיש הצעה במכרז;המכרז)להלן: "כחלק מפעילויות הקשישים במועצה 
 

ותיו של הספק והצעתו במכרז החליטה לבחור  וועדת המכרזים של החברה על בסיס הצהר - והואיל
 בהצעת הספק כהצעה הזוכה;

 
זכויותיהם והתחייבויויהם  ו - והואיל ולעגן בכתב את מערכת  בכל  ברצון הצדדים להגדיר, להסדיר 

 השירותים על פי הסכם זה, בתמורה ובמועדים הקבועים בו;  אספקתהנוגע ל
 

 
 כדלקמן:הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים  לפיכך

 

 מבוא .1
 

 . ובחזקת תנאיו חלק בלתי נפרד הימנו הזה מהוו  להסכם המבוא .1.1
 והן לא ישמשו לפרשנות ההסכם. בלבד  נועדו לשם הנוחות הסעיפים תכותרו .1.2
  הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו. .1.3

 ערבות בנקאית לביצוע.  – נספח א' .1.3.1

   .מפרט  -נספח ב'   .1.3.2

   .נספח ביטוח – ג'נספח  .1.3.3

 
לרבות   לעיל,  המפורטים  המסמכים  ולשם  הסכםכל  להלן  יכונו  "ה  זה,  או    "הסכםהקיצור 

 . "החוזה"
 

 :להלן כמוגדר המשמעות הבאים  למונחים  תהא זה הסכםב .1.4

 
 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שליחיו ומורשיו.   - "הספק"

 
וטריות    צהריים  ארוחותאספקת   - ""השירותים יום  חמות  הקשישים מידי    למכרז 
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 בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו. 
 

; יפקח על ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ברההחנציג   - "פקח"המ
 . החברהעל נספחיו ולשביעות רצונה המלאה של 

 
   
   

 הספק  הצהרות .2
 

 :בזאת כדלקמן  מצהיר הספק
   

ניסיון .2.1 בעל  הוא  המימון    השירותיםבאספקת  והידע    כי  האמצעים,  האדם,  כוח  וברשותו 
 ל נספחיו.והיכולת לבצע את השירותים בתנאי הסכם זה ע 

 

מהוראות   .2.2 הוראה  לבצע  ו/או  זה  בהסכם  להתקשרותו  אחרת  ו/או  חוקית  מניעה  כל  אין  כי 
שלישי   צד  בזכויות  יפגע  לא  זה  הסכם  מכוח  השירותים  מתן  במסגרת  כי  ו/או  זה  הסכם 

 כלשהו. 
 
יו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין  יש בידיו, ויה .2.3

ביצוע השירותים. על הספק להודיע  וע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש ללביצ
מיידי  ב ההיתרים    לחברהאופן  או  מהרישיונות  איזה  של  בתנאים  התנאה  או  חידוש  אי  על 

הכשרות   תעודת  לרבות  יהיו  שברשותו  שתמיד  מנת  על  במועד  לחדשם  לפעול  מתחייב  והוא 
ת כאמור. אי חידוש או אי המצאות של רישיון או היתר או  ברשותו כל ההיתרים והרישיונו

 תעודת כשרות בתוקף תביא לביטול ההסכם כאילו נבע מהפרתו על ידי הספק. 
 

ה, לרבות בכל הקשור  הוא יעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן השירותים על פי הסכם ז .2.4
 לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה.   -לבטיחות, הכל

 

קרא .2.5 ו  כי  נספחיו  על  ההסכם  לאת  ביחס  הנחוצים  ההסברים  כל  את  שעליו  קיבל  שירותים 
פרטי השירותים הנדרשים בהסכם    לו נהירים   כי כי הוא מכיר את הדרישות,  .  לחברהלהעניק  

לבצע   מסוגל  הוא  וכי  ובנספחיו  השירותים    אתזה  זה  בהסכם  יעילותבכנדרש    , קפדנות, 
 .החברהן רצו לשביעות ו מיומנות 

 
י .2.6 כי  כי  ומאשר  מסכים  והינו  לו  )לרבות    החברה דוע  המזון  איכות  לאבטחת  ביקורת  תבצע 

המנות   ו/או  הגלם  חומרי  מרכיבי  אחסונם,  ותקפותם,  גולמיים  מזון  מצרכי  רכישת  מקור 
כמותי ביקורת  וכן  התזונתי(  ובתדירות  וסימונם  לנכון  שתמצא  מקום  בכל  זאת  למזון,  ת 

 . עה מראשידה, ללא צורך במתן הוד -שתיקבע על
 
בהכנת   .2.7 שלב  בכל  רשאים,  יהיו  מטעמה  נציג  או  הרשת  כי  ומאשר  מסכים  והינו  לו  ידוע  כי 

אריזתן,   בהכנתן,  הכרוכים  הסידורים  את  וכן  המנות  טיב  את  לבדוק  מקום  ובכל  המזון 
ובתו ואספקתן  משרד הובלתן  קביעת  )לפי  מתאימה  מקצועית  בצורה  הוכן  שלא  מזון  כך  ך 
מוסמכת( או הכולל מרכיבים שאינם עומדים בדרישות והספק מחויב  הבריאות ו/או מעבדה  

לחילופין,   שנפסלו.  במרכיבים  שימוש  כל  לעשות  תשלא  רשאיהחברה  ארוחות    תהא  לרכוש 
 ת .ות כנגד חשבוני, ישירחברהלאותו יום והספק יישא בעלות זו וישלמה ל

 
 

 התחייבויות הספק   .3
 

 :בזאת כדלקמןמתחייב  הספק
   

פעולה הצריכה לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור במסמכי המכרז, הסכם זה   כי יבצע כל .3.1
 מטעמה.  או מי/ו  החברהוכן על פי דרישות והנחיות  חיו; בהתאם להוראות הדין; ונספ 
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ומקו .3.2 מעולה  בצורה  השירותים  את  יספק  סביר  הוא  באופן  שנדרשת  פעולה  כל  ויעשה  בלת, 
ה מידה  אמות  בעל  הקיימספק  ביותר  אגבוהות  לשם  בשוק,  ברמה  מות  השירותים  ספקת 

ההכנות   כל  את  לעשות  מתחייב  הוא  כך,  בתוך  זה,  הסכם  פי  על  הנדרשים,  ובמקצועיות 
ר ולשביעות  מעולה  יעיל,  באופן  השירותים  למתן  נחוצים  שיהיו  והסידורים  צונה  הדרושות 

 .   החברההמלאה של 
 

ינהג .3.3 ובנאמנות    כי  מטעמה    החברהכלפי  ביושר  מי  מרביים  תוךו/או  אמון  ימסור    יחסי  וכי 
 .  למתן השירותים, על כל דבר ועניין הנוגע ושלםמידע נכון   לחברה

 
החוקים   .3.4 בכל  ויעמדו  טריים  יהיו  זה  הסכם  במסגרת  מספק  הוא  אותם  המוצרים  כל  כי 

 כל, הובלתו, אחסונו וכיו'. והתקנות הקשורים לאו
 
כל   .3.5 יהיו  כי  זה  הסכם  במסגרת  מספק  הוא  אותם  החוקים  המוצרים  בכל  ויעמדו  טריים 

 . והתקנות הקשורים לאוכל, הובלתו, אחסונו וכיו'
 
כי ייצר ויספק מזון מאיכות מעולה ולנקוט את כל האמצעים הנדרשים לשם כך, לרבות ניהול   .3.6

הנדרשים דיני הכשרות  עפ"י  ע"י הרבנות המוסמכת. מצרכי המזון הטעונים הכשר   המטבח 
ם ובעלי הכשר ובהשגחת רבנות מוסמכת עפ"י חוק איסור  ירכשו ע"י הספק ממקורות מבוקרי

 . 1983  -הונאה בכשרות, התשמ"ג
 
כי במקום הכנת המזון תהיה הפרדה ברורה בין המחלקות השונות כגון מחלקת הכנת מזון   .3.7

)בשר בי-עופות-גולמי  לחומרי  ירקות(  מחסן  למצרכים,  מחסן  דגים,  חלב,  דברי  בשרים,  שול 
וגי לאריזה  מקום  תיעשה  ניקוי,  הגולמי  המזון  הכנת  כי  מתחייב,  הספק  להובלה.  נוחה  שה 

בהתאם לדין, ובין היתר, תיעשה על גבי משטח ובאמצעות ציוד מיוחד ונפרד המשמש למטרה  
  20חדר שהטמפרטורה בו אינה עולה על  זו ובלבד, וכי הכנת בשר או דגים גולמיים תיעשה ב

 מעלות צלסיוס.  
 
על .3.8 יספק  לעובדים-כי  על  חשבונו  ציוד  עליהם  והממונים  המזון  הכנת  שיהיו    -במקום  מנת 

חלוק לבן    -לבושים, במשך כל שעות עבודתם בטיפול במזון והובלתו, בהתאם לדין ובכלל זה 
השיער וכיסוי  לאיסוף  כובע  סינר,  בכפפות,  וארוך,  ומתאימות    נקי  סגורות  עבודה  ונעלי 

 לעבודה.  
 
ב'ות  כי יספק את המנות למוסדות בהתאם להורא .3.9   חברה והוא מצהיר, כי ידוע לו שה  נספח 

אזורים   ו/או  כמויות  ו/או  מנות  של  מסוים  למספר  בקשר  עימו  להתקשר  מתחייבת  אינה 
טין את מספר  והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והיא תהיה רשאית להגדיל ו/או להק

לכל    אזוריםה המנות  מספר  את  ו/או  המנות  תסופקנה  במ כאמור  אזורלהם  תקופת  ,  הלך 
 ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

 תקופת ההסכם .4

של   .4.1 לתקופה  נעשה  זה  את   לחברהכאשר  חודשים,    12הסכם  להאריך  האופציה  שמורה 
 שנים.   5ופה כוללת של  חודשים בכל פעם(, עד לתק  12ההתקשרות בארבע תקופות נוספות )

 

בו   .4.2 לעיל, במקרה  האמור  לאעל אף  בסטנדרטי  השירותים  הוראות  יעמדו  פי  על  הנדרשים  ם 
זה המזון  ,נספחיו  על  הסכם  וטיב  טריות  על  תהא  בדגש  לסיום    החברה,  להביא  רשאית 

   ימים.  30ההתקשרות תוך הודעה מוקדמת של 
 

ל .4.3 כי  יבחברה  מובהר  ההסכם  כי  להחליט  הברירה  תקופת  זכות  תום  טרם  סיום  לכלל  וא 
בכפו תוכל,  והיא  כלשהי  בהנמקה  צורך  שיהא  ללא  עליה,  ההסכם  החלות  הדין  להוראות  ף 

 למסור את ביצוע השירותים לאחר. 
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מזכות   .4.4 לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בכל    החברהאין  מיידי  באופן  ביטול  לכלל  זה  הסכם  להביא 
בו התברר כי הספק נהג במירמה ותוך  מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה  

 בביצוע השירותים. החברההפרת אמון 
 

  ירותים אספקת הש .5

ארוחות   .5.1 יספק  וטריות  צהרים  הספק  הלחברהחמות  ובמועדים  בתנאים    במפרט  יםמפורט , 
 .כנספח ב'המצ"ב 

 

ו .5.2 לו  מתאימים  בכלים  והמזון  הכיבוד  את  יספק  לדרישות  \הספק  בהתאם  ידאג  החברהאו   ,
 .החברה , הגשתו והבאת ציוד נלווה בהתאם לדרישות למכרז הקשישיםזון  להבאת המ

 

והתברואן הממשלתי  מטעם החברה  להשמע להוראות הדין, המפקח הסניטרי    הספק מתחייב .5.3
וכל   והתקנות  החוקים  כל  את  בקפידה  לקיים  וכן  נאות  תברואתי  מצב  לשמירת  הנוגע  בכל 

 אות משרד הבריאות.  הוראה חוקית אחרת הנוגעים לרישוי עסקים והור
 
מקובלים, צורתו האסתטית של  בזמן הטיפול במזון, בישולו והכנתו, יישמרו כללי התברואה ה .5.4

 .המזון וטעמו הטוב
 
ואיכות המזון  וטעים  מזון טרי  הקשישיםלמרכז  ספק  להספק מתחייב   .5.5 ,  תוך שמירה על טיב 

 וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.  היגיינהה ניקיון וה
 
והוא  הקשישים  למרכז  אחראי הבלעדי לטיב וטריות הארוחות שיסופקו על ידו  הספק יהא ה .5.6

 יות לתוצאות כל תלונה ו/או תביעה בעניין זה. ישא באחר
 

  ומתחייב, כי אם במהלך ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו, יתוקן כל נזק כאמור על יד  ספקה .5.7
 . החברהלשביעות רצון  וועל חשבונ 

 
 

 התמורה .6

ידי הספק בהתאם לכמויות הנדרשות    אספקת השירותים על .6.1 ידי  פי הסכם זה תבוצע על  על 
  שולם על פי הכמויות שסופקו בפועל ובהתאם להצעת המחיר של הספק , והתמורה תהחברה

 (.  1מסמך ב')
 

בגין  ספקה .6.2 כי התמורה  בזאת  כל ההשירותים    מאשר  כבר את  וכוללת  בתוכה  טובין  מגלמת 
 אספקת השירותים. בקשר עם  חברהלספק  ישירותים, העבודות והמוצרים שה

 

ל .6.3 תשולם  ידי  ספקהתמורה  על  +  בתנאי  החברה,  וכנגד  30  שוטף  כחוק  מע"מ  בתוספת   ,
 חשבונית מס כדין. 

 

תוך   .6.4 קלנדרית,  לשנה  פי    7אחת  על  התמורה,  סכום  יעודכן  הראשון  הרבעון  מתחילת  ימים 
הח המדד  ירידת  או  לעליית  בהתאם  מוקטן  או  מוגדל  כשהוא  זה,  מדד  חוזה  לעומת  דש 

יהווה את סכום התמורה הקוב , היום האחרון להגשת המכרז, והבסיס ע בשנה שלאחר  הוא 
"(. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכפוף לתשלום  התמורה המוצמדתמכן )לעיל ולהלן: "

   התמורה המוצמדת, התמורה בתקופת ההארכה תהא זהה לתמורה בתקופת ההתקשרות.
 
  ו ורש, כי התמורה, מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותימצהיר בזאת במפספק  ה .6.5

 . בעניין זה מלטעון כל טענה שהיא  היה מנועיכי  לפי חוזה זה, ו

  



 

 מה: _________________ חתי

25 

 וביקורת פיקוח .7

על  זה    הסכםבהתאם להוראות    השירותיםמבצע את    ספק, כי ה החברהיבדוק מטעם    פקחהמ .7.1
 נספחיו. 

 

ל  מפקחה .7.2 להורות  רשאי  לספקיהיה  כל  לתקן  לביצוע  ,  להנחיות  התאמה  אי  ו/או  יקוי 
ו/או  מחוייב  ספקוה   השירותים הליקוי  את  הוראת    לתקן  קבלת  עם  מיד  ההתאמה,  אי  את 

 . פקחהמ

 

ו/או מי מטעמה,  החברה  למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח, כדי להטיל על   .7.3
מכל    ספקו לשחרר את ה אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, א

 על פי חוזה זה ו/או על פי הדין.   ו אחריות שיש ל

 

המרשהחברה   .7.4 את  להחליף  כך  פקח  אית  על  והודעה  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  עת,  בכל 
 . ספקתימסר בכתב ל

 
ות שיבוצעו ע"י משרד התמ"ת  הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפקח ועם ביקור .7.5

ו כל משרד ממשלתי אחר ו/או כל גורם מקצועי אשר ימונה לעריכת  ו/או משרד הבריאות ו/א 
 ביקורות. 

 

 קבלן עצמאי  –הספק  .8

ומבלי לגרוע    שהספקמוצהר ומוסכם בזה במפורש   .8.1 ועניין לרבות  הינו קבלן עצמאי לכל דבר 
 מכלליות האמור בהסכם זה, כמפורט להלן. 

 
הנראות   .8.2 העבודה  לשיטות  בהתאם  תבוצענה  אספק  להעבודות  כפוף  ועל  כשהוא  חריותו 

 להוראות חוזה זה ונספחיו;
 

אנש  לספק .8.3 להעסיק  סמכות  כל  תהא  בשם  לא  ידי    החברהים  על  שיועסק  אדם    הספקוכל 
 ייחשב כעובדו בלבד;

או  החברה  לקבל על עצמו מטעם    הספקשום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את   .8.4
 בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא; 

 
מס    הספק .8.5 לרשויות  תשלומים  לרבות  לעצמו  ביחס  וההיטלים  המיסים  בכל  בעצמו  יישא 

 נסה, מע"מ וביטוח לאומי.הכ

 

 העדר יחסי עובד מעביד  .9

ו/או בתנאי מתנאיו כדי    הספק .9.1 ו/או    ליצורמצהיר כי אין בהסכם זה  מי מעובדיו  בין הספק 
שים עמם יתקשר בקשר למתן  ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנמי מטעמו  ו/או  

 הסכם זה. ב השירותיםע למתן מעביד בכל הנוג-יחסי עובד  החברהלבין השירותים ובכלל, 

 

על   .9.2 תחול  כלפי  החברהלא  כלשהי  אחריות  מטעמה  מי  או    העובדים  ו/או  המשנה,  קבלני  או 
 או כלפי צד שלישי כלשהו.  ספקכלפי ספקי ציוד וחומרים של ה

 

שיועסקו על    מיתיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או  אחר כל חובו  ימלא  הספק .9.3
כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם   לפי ים לפי הסכם זה,  בביצוע השירות   ידו

כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד    ביצוע קיבוצי או הסכם אחר, לרבות  
פ  בניכוייםוכל התשלומים שמעביד חייב   כן,  י חוק.  על  לעובדיו שכר הוגן,    הספקישלם  כמו 

 . שאינו נופל משכר המינימום
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עובדי  הספק .9.4 לכל  עובדים  ובעתידבהווה    ויודיע  הינם  כי  מטעמו,  המשנה  ספקי  לכל  וכן   ,
 . החברה  ו/או של ספקי המשנה, ואינם עובדי  הספקומועסקים במסגרת הארגונים של 

 

והם  החברה  של עובדים אצל    זכויותעל פי הסכם זה  תהיינה לספק ו/או למועסקים על ידו    לא .9.5
טבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או  או ה/ ולא יהיו זכאים לכל פיצוי  

 מכל סיבה שהיא.  הפסקתוביטולו ו/או סיומו ו/או 

 

כפי שבאה לידי ביטוי    המפורשות לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים    מבלי .9.6
בטענה כי שררו יחסי עובד    שמקורובמועד כלשהו לשלם תשלום    החברהכם זה, תידרש  בהס

מיד עם דרישה בגין  החברה  הספק את    ישפהלבין הספק ו/או למי מטעמו,  החברה  ביד בין  מע
 . דעו" טלרבות הוצאות ושכ" כאמורלשלם   החברהסכום שתידרש  כל 

 
 

 שמירת סודיות .10

י מטעמו, ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע מכל סוג שהוא,  מתחייב ומצהיר כי הוא ו/או מ  הספק
יבוא   ו/או  )להלן: "שיגיע לחזקתו  כל מדיה  המידע לידיעתו  גבי  על  ובין  ובין בכתב  בין בעל פה   ,)"

או   לפעילותו  הנוגע  ו/או  השייך  מידע  זה  ובכלל  עקיף,  ובין  ישיר  בין  מסמכים,  לחברהשהיא,   ,
מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו,  הספק  שר להסכם זה.  תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בק

לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל מידע מהנ"ל,  לשמור בסוד ולא להעביר,  
 אשר יגיעו לידיעתו, במישרין או בעקיפין, בתקופת הסכם זה ואחריו.  

 

 ערבות להבטחת ביצוע החוזה .11

 

זה,   .11.1 על הסכם  בנקאית  לחברה ימציא    הספקעם החתימה  מותנית    ערבות  ובלתי  אוטונומית 
התחייבויותי  כל  ביצוע  של  להבטחת  )להלן    הספק ו  זה  חוזה  פי  של  "(הערבות "  -על  בגובה   ,

הנוסח    4000 עפ"י  א'₪,  לפחות  בנספח  בתוקף  תהא  הערבות  תקופת    90.  תום  לאחר  יום 
 בלבד.   הספק על למען הסר ספק יובהר, כי כל הוצאות הערבות יחולוההתקשרות.  

 

ט את הערבות כולה או  זכאית לחל  החברהתהא  בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו,   .11.2
מבלי לגרוע מכל סעד  , וזאת  לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות  והספק  מקצתה

 . הספקשל החוזה על ידי  בגין הפרה צפויה ו/או ממשיתחברה  לו/או זכות העומדים  

 

לגר .11.3 של  מבלי  מחובתו  אם    הספקוע  הרי  זה,  חוזה  להוראות  בהתאם  ערבות  עת  בכל  לקיים 
  החברהופת תוקפו של חוזה זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום, תודיע על כך  תק  במהלך

תוקפה  לספק יוארך  לא  אם  כי  תחולט.    של  ותודיע  היא  ישולםבנוסף,  הערבות    לספק  לא 
   בהתאם להוראות סעיף זה. החברה  תשלום כלשהו עד שימציא ערבות לפי דרישת

 

עשתה   .11.4 שהיא  סיבה  ומכל  היה  כי  ומוסכם,  חלקה,    ברההחמובהר  או  כולה  בערבות,  שימוש 
ימים את סכום הערבות    7להשלים, בתוך    הספקלבטל את ההסכם, כי אז יהיה חייב    מבלי

בות  ולא יעמיד ער  הספקתחת הערבות שנפרעה, ערבות חדשה ומלאה. לא יעשה כן    ולהעמיד
יסודית של ההסכם    מלאה חדשה יהווה הדבר הפרה  ת  תהיה רשאי  והחברהבמועד האמור, 

 על אתר.  לבטל את ההסכם

 

ע"י   .11.5 שהיא  כל  ערבות  החזרת  בעצם  כי  בזה  בקשר   החברהמוסכם  המפקח  באישור  לספק, 
מלהעלות טענות או תביעות נגד  החברה  להחזרתה, לא יהא כדי להוות מניעה או השתק כנגד  

בדבר הפרה של החוזה, או כל טענה אחרת. כמו כן, לא יהא בסכומים אשר ניתן יהיה  הספק  
של ל במקרה  לנזקים  הספק  של  אחריותו  גובה  את  להגביל  כדי  ערבויות  באמצעות  גבותם 

עפ"י חוזה זה    חברההפרת החוזה או זכות אחרת, או כדי לגרוע מכל זכות אשר תהא נתונה ל
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זכות לרבות  דין,  כל  של  ו/או מכוח  הערבות  החברה  ה  על סכומי  העולים  כסף  לתבוע סכומי 
 ותיה ונזקיה, בכל דרך שתמצא לנכון, בכפוף לכל דין. האמורים, או לגבות את הוצא

 

 

 וביטוח לנזקים ושיפוי אחריות .12

 
ו .12.1 ו/או הוצאות מיוחדות או אחרות  הספק  בכל מקרה    לחברהיגרום לנזקים ו/או הפסדים 

פרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו או  ו/או הבאים מכוחה כתוצאה מה
  הספק ביצוע עבודות בצורה שאינה מקצועית, אזי מתחייב    כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או

ולכל מי שהמזמינה תחויב    לחברהלשלם את כל ההפסדים הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו  
 לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא. 

 
 

  ביטוחים .13

כי  הספק , מתחייב  ווחובותי יוכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותיות הספק אחרלהבטחת 
 יחולו עליו הוראות נספח הביטוח  נספח ג' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  

 הסבת ההסכם   איסור .14

הסכם זה, כולם או מקצתם   פיאינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על    הספק .14.1
 ובכתב.   מראש החברהלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת לכל צד ש

 
 זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. סעיףוד להוראות מסירה או העברה בניג כל .14.2

 
 בשעבוד כלשהו.  אסורותשל הספק לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן,  זכויותיו .14.3

 
 

 
 קיזוז .15

חוזה זה, כל סכום או חוב, בין קצוב ובין  על פי    ספקרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל  החברה

פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין  על פי חוזמהספק  שאינו קצוב, המגיע לה   ה זה או על 

)לרבות החזר הוצאות, פיצויים, דמי נזק ותשלומים אחרים(. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה  

 לרבות בדרך של חילוט ערבויות.   לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחרת,   החברהשל 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .16

או  מלע  החברההימנעות   .16.1 מסוים  במקרה  החוזה  פי  על  לה  המוקנות  בזכויות  שימוש  שות 

ואין   זכות באותו מקרה או בכלל,  כוויתור על אותה  ולא תפורש בשם אופן  בכלל אין בה 

 זה.  ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה

דים  לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תק  הספקו/או    החברההסכמה מצד   .16.2

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  

ידי   .16.3 פיו על  ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על  או מטעמה לא  החברה  כל 

של   בזכויותיה  עם  החברה  יפגעו  בקשר  הגנה  או  צידוק  לקבלת  ישמשו  אי  ולא  או  הפרה 

 על זכות מזכויותיה. החברה  , ולא ייחשבו כוויתור מצד  הספקקיום מצד 

 

 ותרופות  הפרהסעדים עבור  .17

 . 1970  –על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  .17.1
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סעיפים   .17.2 כי  בזאת  תהווה    10-15,  2-5מוסכם  שהפרתם  ועיקריים  יסודיים  סעיפים  הינם 
 וזה זה. הפרה יסודית של ח 

 

תוך  ההפרה  ולא תיקן    יסודיתהספק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא    הפר .17.3
מאת    ימים  3 לכך  דרישה  שקיבל  זה   החברהתהא    החברהלאחר  הסכם  לבטל  זכאית 

 פי כל דין. ועל לאלתר, זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה 
 

את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא    וישחרר גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא   .17.4
ו/או    גורם אחר קשרות עם הספק ולהתקשר עם  ההת  אתלבטל    החברהיגרעו מזכותה של  

 .  הדעתלפעול בכל דרך אחרת על פי שיקול 
 

, ישא הספק לבדו בכל נזקיו  הספקל  שיסודית    הבשל הפר  17.3ההסכם כאמור בסעיף    בוטל .17.5
לרבות ההסכם,  מביטול  הנובעות    כתוצאה  כלפי  ה   מהתחייבויותיוהוצאותיו  חתומות 

 צדדים שלישיים. 
 

החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,    בחוקכמשמעה  תוגדריסודית"   הפרה" הסכם זה לצרכי .17.6
 : הבאיםוכן בכל אחד מן המקרים  1970-אהתשל"

 
 ידי הספק;  על מידע מהותי  גילוי   אי .17.6.1
 ; נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו-של אי גילוי .17.6.2
כונס נכסים    שמונהנכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או    הספק .17.6.3

 ; לספקאו לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע  וני או קבוע לרכוש זמ
ותוך מתן הודעה מוקדמת לספק,  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לחברהיתברר    אם .17.6.4

שבדין   הוראות  עקב  ההסכם    יהיהכי  של  קיומו  לבלתי  המשך  או  חוקי  לבלתי 
 אפשרי. 

מטע .17.6.5 מי  ו/או  הספק  של  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  יכול  אם  לא  האירוע  מו 
 להתקיים באופן סביר  ובטוח. 

 הספק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  אם .17.6.6
 
 
   כללי .18

נערך    כל .18.1 יהיה תקף רק אם  זה  ביטול תנאי הסכם  ו/או  ידי מורשי    בכתבשינוי  על  ונחתם 
 . של שני הצדדיםחתימה 

 

לבין    בכל .18.2 זה  הסכם  הוראות  בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  את  ונספחימקרה  יראו   ,
 הדרישות החלות על הספק כמצטברות.

 
לפקח, להדריך, או   לחברה  זהמצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם    הספק .18.3

אמצעי להבטיח ביצוע  על ידו אלא כ  מהמועסקיםליתן הוראה לספק ו/או לעובדיו ו/או למי 
לני המשנה מטעמו כל זכות  או לעובדיו ו/או לקב /ו  ספקהוראות הסכם זה במלואן וכי אין ל

אחרות   הטבות  או  פיצויים  סיום    בקשרלתשלומים,  ו/או  ביטול  עם  בקשר  לרבות  לכך 
 , אלא על פי הסכם זה. ההסכם בכל נסיבות שהן

 
בהתאם להסכם זה ו/או מכל    מהספקה  תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע ל   החברה .18.4

הסכום, הכל לפי שיקול    לנכותו/או  בתשלומו לספק    תא חייבי מקור אחר, מכל סכום שה 
 .  תמסור לספק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמורחברה ה .  חברההדעתה הבלעדי של 

 

לבית המשפט המוסמך    נתונה השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה    סמכות .18.5
 . שליםבירו

 

לא    אם .18.6 זה,  הסכם  לפי  מזכויותיו  איזו  יממש  לא  מהצדדים  לוית   ייחשב מי  על  הדבר  ורו 
 זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. 
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  הודעות .19
 

 .הצדדיםהודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות  כל .19.1
 

תקבלו על ידי הנמען תוך  נ  כאילו יחשבו    ל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"  כל .19.2
 .דברשעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של   72

 
שעות,    24בתוך    מענהלהודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה    כל .19.3

מכשיר   אישור  ונתקבל  הרגיל,  העסקים  יום  במהלך  שוגרה  להעברתה    הפקסימיליהאם 
 התקינה בשלמותה. 

 
 
 

 ים על החתום  באו הצדד ולראיה
 

 _________________    _________________ 
 הספק                    החברה 
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 ערבות ביצוע  –נספח א' 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 

לים  שק ארבעת אלפים  )במילים:    ₪    4000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של  

" )להלן:  הערבותחדשים(    "סכום  )להלן:   ____________ מאת   תדרשו  אשר  עם  הספק"(  בקשר   )"

לאספקת   לקשישים  ארוחותהסכם  במכרז  לקשישים  הספק    צהריים  התחייבויות  כל  להבטחת  וזאת 

 כלפיכם. 

 

בכתב דרישתכם  מקבלת  ימים  שבעה  תוך  לכם,  נשלם  האמורה  אנו  הערבות  סכום  לגבול  עד  סכום  כל   ,

מבלי   סילוק  לעיל,  לדרוש תחילה את  או  כלשהוא,  באופן  דרישתכם  לנמק  את  או  לבסס  עליכם  שיהיה 

 סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ליום    עד  בתקופה  זו תישאר  עד    1.7.22ערבות  לידינו  בכתב  להגיע  צריכה  פיה  על  דרישה  כל  בכלל,  ועד 

 תאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. ל

 

 ה ניתנת להסבה או להעברה. ערבות זו אינ 

 

 _________ 
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 מפרט   -נספח ב'
 
 

 הפריטים הבאים: כלל את  ארוחת הצהריים תכלו
 

 ירקות / קטניות / דגנים. –מרק  .א

 דגים / עוף / בקר / הודו.  –מנה עשירת חלבון  .ב

 תפו"א / אורז / פסטה / כוסמת.  –פחמימה  תוספת .ג

 ירקות  מבושלים או חיים.  .ד

 או לפתן.  פרי  –קינוח  .ה
 

 דגשים:
 המציע חייב להיות בעל רישיון יצרן. .1

 המזון צריך להיות מובל ברכב עם רישיון להובלת מזון.   .2

להיות   .3 צריכה  החם  המזון  צריכה    65טמפרטורת  הקרים  הסלטים  טמפרטורת  ומעלה.  מעלות 
 מעלות לכל היותר.  10ות עד להי

 גרם.   150שעות, בכמות של  48משך לדוגמיות מזון  , למעט אין לשמור שאריות מזון .4

 מנות הבשר שיוגשו לא יהיו מעובדות.  .5

 המציע הזוכה יעביר לחברה ספר מתכונים בו יפורטו כל מרכיבי המנה.  .6
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 ביטוח   ג- נספח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה: 
 __________________" - המבוטח"
תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או החברה הכלכלית עמנואל ו/או מועצה מקומית עמנואל ו/או  " -מבקש האישור"

גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 הזנה/קייטרינג- אספקת ארוחות צהריים " - שירותי השירותים"

 

 לערוך ולקיים, המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
כל עוד  חבות מוצר, ולעניין ביטוח השירותיםאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם 3 נוספת של קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה
 אישור ביטוחי ")להלן: באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה זה את הביטוחים המפורטים 

 "(.המבוטחביטוחי "" ו-המבוטח

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים 
 לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 או המובאים על ידי המבוטח שירותיםלביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
  וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.לחצרי מבקש האישור

 ימים לפני מועד תחילת 7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2
י אישור ביטוחאת ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,  או השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח
  2019-1-6וחיסכון 

 להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח

 לעיל. בכל פעם שמבטח המבוטח1נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח 

 יום לפני מועד 30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  שינוי לרעה, על המבוטח
ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
 מנע מהמבוטחת אם יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח מהתחייבויות המבוטח

יהיה מנוע מלעלות כל טענה  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
 השירותים לוו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

כנדרש.  להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח שביטוחי המבוטח
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהנקובות בביטוחי 

לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש 
 האישור להגישה למבטחים. 

לבצע כל שינוי או  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  לבדוק את אישור ביטוחי המבוטחתמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

על-פי הסכם זה ו/או על-פי  מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח
 דין.

לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה  ביטוח זהמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. 

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש למבוטח
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 .המבוטחשהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח
. בכל ביטוח רכוש נוסף נו את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבויערוך המבוטח, המבוטחלביטוחי 

 , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או וו/או משלים שייערך על-יד
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למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים , מבקש האישורכלפי מי מטעם 
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטח ידי-שייערך על

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים להיגרם לרכוש כלשהו  לאבדן או לנזק אשר עלול

לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם  (, וכן מאחריות  וכל כלי עבודה אחר , לרבות כלי רכבהאמור
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם   המבוטחסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על עם קבלני משנה במ המבוטחבהתקשרות 
 .ביחס להיקף וסוג פעילותםביטוחים הולמים 

ביחס לשירותים, בין אם   מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ת ו/או לפצות את  ישא באחריות לשפו המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. בוצעו באמצעות
ידי קבלן המשנה, בין אם  -עו עלבגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצ מבקש האישור

ובין אם   המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחאובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי 
 לאו.  

יל על מבקש האישור אחריות אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להט
ים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  יהיה אחראי באופן מלא לנזק המבוטחמובהר, כי   כלשהי.

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי  מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
לום השתתפות עצמית, בגין מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תש

 דרישתו הראשונה בכתב.  נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,  
תמצ במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  בהתאם  אף  יתית 

האמור,   לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  הביטוח  על  המפקח  אישורי להוראות  נוסח  כי  מוסכם 
פגיעה   מהווים  ולא  מחייב  נוסח  מהווים  ואינם  בלבד  דוגמה  הינם  זה  ביטוח  לנספח  המצ"ב  הביטוח 

ביטו בנספח  בהוראות  לאמור  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  של  החוזיות  כן  בהתחייבויות  זה.  ח 
מבק כאמור,  הביטוח  על  המפקח  בהוראות  שינוי  יחול  בו  מקרה  בכל  כי  רשאי מוסכם  יהא  האישור  ש 

בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  להחליף 
 . להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

 

 ות לפיהם: יכללו הורא המבוטחביטוחי 
מוותר על כל  המבוטחי מבטח וכ וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 . ווהבאים מטעמ מבקש האישורטענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת 

 בדבר השינוי או הביטול.  למבקש האישורה של המבטח הודע
ו/או  המבוטחאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי והתנ המבוטחהפרת תנאי ביטוחי 
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לא

ם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצ
ות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או סיבה אחרת לרב

 מה. ו/או הבאים מטע מבקש האישורמטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול 2013 היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה

 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחרוע מזכויות המבטח וחובות הסעיף כאמור כדי לג
אולם הויתור על  , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

 ול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  זכות התחלוף כאמור לא יח
 ח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטו  המבוטחעל 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

ט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  כתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפוראישור ביטוח זה מהווה אסמ
ו  ח למעט במקרה שבוחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 ד מבקש האישור* מעמ אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

מועצה מקומית עמנואל  שם: 
ו/או החברה הכלכלית עמנואל 

ו/או תאגידים ו/או חברות 
רשותיים   גופי סמךעירוניים ו/או 

ו/או עמותות בשליטתם  ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או  

 עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 ייןזכ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 _________ ת.ז./ח.פ.:  580018281ע"ר ת.ז./ח.פ.: 

 _________ מען:  , ירושלים21הוועד הלאומי מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

קה לפי גבולות אחריות או  חלו
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה 
ומהדורת 
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ילה ת. תח
 ביטוח

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף       

 ( 302לבת )אחריות צו ₪    2,000,000     צד ג'
קבלנים וקבלני משנה  

(307 ) 
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
יסוי לתביעות המל"ל  כ
(315 ) 

מבוטח נוסף בגין מעשי  
  -או מחדלי המבוטח 

 ( 321)  מבקש האישור
מבקש האישור מוגדר  

 ( 322כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

רכוש מבקש האישור  
 ( 329ייחשב כצד ג' ) 

ויתור על תחלוף לטובת   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 ( 309מבקש האישור ) 

  היה - נוסף מבוטח
  של כמעבידם חשבויי
  המבוטח  מעובדי מי

(319 ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     אחריות המוצר
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
מבוטח נוסף בגין מעשי  

  -או מחדלי המבוטח 
 ( 321)  מבקש האישור

 ( 328ראשוניות ) 
  12  -תקופת גילוי 

  ( 332חודשים )
       

 

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

 

 סה *ביטול/שינוי הפולי

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול. 

 

  חתימת האישור
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 


