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 01/2021מכרז מס' 
 מסמך א' 

 הזמנה להציע הצעות

 

 01/2021מכרז מס'   –הזמנה להציע הצעות  
 לצהרונים קרית ים לאספקת ארוחות חמות  
 

 תנאים כלליים   .1

 

יםהמרכז   .1.1 "  מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית  בזה הצעות מחיר    ןמזמי"(  המרכז)להלן: 
 "(.השירותים )להלן: " לצהרונים קרית יםאספקת ארוחות ל

 

יתבצע   .1.2 וההנחיות המפורטים להלן במסמכי  מתן השירותים  פי התנאים, הדרישות  על 
 המכרז.  

 

 תנאים להשתתפות במכרז   .2

 

ומדים בכל  הע רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל, 
ציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  וכן, על המ  התנאים המצטברים שלהלן 

 הנ"ל:
 
 

השנים האחרונות באספקת   5  -ב   ,שנים  3הינם בעלי מיומנות וניסיון מוכח של לפחות   .2.1
פעילות   בהיקף  אחרים  ומוסדות  למפעלים  ו/או  חינוך  למוסדות  של   מצטברארוחות 

 מנות ביום )בממוצע חודשי(.  1000לפחות 

 

 מחזיקים בתעודת כשרות תקפה מלשכת הרבנות הראשית. .2.2

 

לביצוע    שיוןירבעל   .2.3 ו/או  הכנתן  למקום  מחוץ  הגשתן  לשם  ארוחות  לייצור  תקף 
זה   מכרז  נשוא    ייצורו ,  במזון  הסחר)  םושירותי  מצרכים  על  הפיקוח  צו  לפיהעבודות 

 .  1960 –  א"תשכ( חסנתואו

 

)מזון(   4נשוא מכרז זה ו/או לפי קבוצה    למתן השירותים בעלי רישיון עסק תקף לביצוע   .2.4
 .  1995 – ה)עסקים טעוני רישוי(, התשנ"  לצו רישוי עסקים  לתוספת

 
חינוך(  .2.5 מוסדות  )בעדיפות  קודמים  לקוחות  שלושה  לפחות  הכוללת  ממליצים  רשימת 

 ארוחות ביום במשך לפחות שנה.   1000ן המציע שירותי הסעדה של לפחות  להם נת 

   

  כזה יהיה המטבח . ידו על  מושכר או בבעלותו אשר מבשל מטבח להחזיק המציע על .2.6
 כמבטח  יחשב  זה לעניין מבשל מטבח. ידו על ומפוקח  מנוהל,  בלבד המציע את המשרת

  כל או/ו  מקררים או/ו תנורים או/ו מכונות  או/ו אבזור  או/ו  המכשור  כל את  הכולל
 וכוח"(  המכשירים)" להלן כמפורט טריים גלם  מחומרי מזון להכנת   הנדרש  אחר מתקן
  או/ ו  ההתקשרות בהסכם כהגדרתם השירותים ומתן אספקה לצורך נדרשים אשר אדם
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  גלם מחומרי  יום מידיי  מזון  מנות הכנת לצורך  ובפרט הצעות לקבלת הבקשה  בתנאי
  או/ו  בקר בשר 100% נתחי , רק לא  אך ולרבות ומפוקחים מאושרים מספקים טריים
,  יבשות  פחמימות,  עוף חזה או/ ו שוקיים או/ו  כרעיים  רק לא  אך לרבות עוף  חלקי

  . טריים ופירות  טריים ירקות
 

  הוכחת לצורך. הבריאות  ממשרד ורישיון תקף עסק  שיוןיר  בעל להיות המציע על .2.7
  .   מהרישיונות העתק  להצעתו לצרף המציע  על זה  סף בתנאי העמידה

 

ועדת המכרזים,  ם האמורים לעיל להשתתפות במכרז,  תנאיהלא קיים המציע את כל   רשאית 
או,   המציע,  של  הצעתו  את  לפסול  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  בלבד  זה  מטעם 

ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים   ו/או הפרטים  לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן 
 . שבהצעתוו/או העניינים 

 

 עיקרי ההתקשרות  .3

הוראות   בין  סתירה  של  מקרה  ובכל  בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המפורטים  התנאים 
 יחייבו הוראות ההסכם ונספחיו.  –ונספחיו  ג'סעיף זה להלן להוראות ההסכם, מסמך 

 

ובהסכם  .3.1 על נספחיו  זה  יעניק למרכז את השירותים המפורטים במכרז  הזוכה במכרז 
 כמפורט שם. ( על נספחיו הכל מסמך ג')

  

 הזוכה במכרז דרש  יילהלן, במועד עריכתו של מכרז זה    3.4מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .3.2
ארוחות ים עיר  ב   לצהרונים  לספק  במסגרת    קרית  ו'המפורטים  )לעיל    נספח  להסכם 

 . ה'-ארוחות בכל אחד מהימים א'  750-, ובסה"כ כ"(מוסדות החינוךולהלן: "
 

קיום  ב למספר קייטנות,  מועדי  בהתאם  המנות,  מספר  ישתנה  יולי,  חודש  לרבות 
לקייטנות הספקהנרשמים  בשירותי  להשתמש  המרכז  יחליט  וכאשר  אם  ובסה"כ    , 

1,000 . 

  

כי   .3.3 לשנות,    המרכזמובהר  הפחתהרשאי  או  דעתלתוספת  שיקול  לפי  לעת,  מעת    ו, 
ו כל הגבלה שהיא את כמות הארוחות  וללא  יקבלו  אשר    המוסדות מספר  את  הבלעדי 

לארוחה בתמורה  שינוי  כל  ללא  ישתנה ארוחות,  כאמור  המרכז  להחלטת  בהתאם   ,
ו' השעה    .להסכם  נספח  עד  יצאו  יום  בכל  הסופיות  ההזנה  היום   13:00כמויות  לגבי 

 הקלנדרי הבא.  

 

הבלעדי, מעת לעת, לבטל אספקה   ו הא רשאי, ולפי שיקול דעתיגם   המרכז כן, מובהר כי  .3.4
. יודגש כי ביטול אספקת ארוחות, כאמור, לא יחייב  ממוסדות החינוךשל ארוחות למי  

 ום כלשהו. בתשלום תמורה או בכל תשל  המרכזאת 

 

הקבלן הזוכה יספק את הארוחות כמפורט בהוראות ההסכם ואת כל המנות והכמויות  .3.5
 להסכם ובכל יתר מסמכי המכרז.  בנספח ג'המפורטות 

  

3.6. ( הלימודים  שנת  של  לתקופה  הינה  זה  הסכם  פי  על   –  01.09.2021ההתקשרות 
בשנת 30.06.1011 פעם  בכל  פעמיים,  להאריך את תקופת ההסכם  רש  ( כאשר המזמין 

מ יותר  ולא  זה  המכרז  תנאי  לפי  מראש  בהודעה  נוספת  לימודים   3  -לימודים  שנות 
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הקבלן  במצטבר.   שירותי  להזמין  הבלעדי  דעת  לשיקו  בהתאם  רשאי  יהיה  המרכז 
ים מראש ובכ, כאשר ברור ימ  30  –לתקופת קייטנות הקיץ בתיאום ובהסכמה מראש  

 לקבלן כיגובה המנות משתנה ואינו כפי שהוא במהלך שנת הלימודים.  

 
 

לקבלן הזוכה סכום   המרכזשלם  יבתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז,   .3.7
בהצעה,   הנקוב  ב)חודשי  מע"מ(לא    ____ו  )שהינ  (1מסמך  בהסכם ,  כולל  כמפורט 

ג' וצהרון    מסמך  ילדים  גן  לכל  בפועל  שתסופקנה  מהארוחות  אחת  כל  בגין  וזאת 
 . המרכזבתחומי 

 

את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט בחוברת המכרז; ובלווית הצהרה החתומה על   .3.8
  לחוברת המכרז. (1במסמך ב) ידי המציע, לפי הנוסח המופיע 

ב מופיעה  שהיא  כפי  המחיר  הצעת  את  מלאה,  בצורה  למלא,  נדרש  א' המציע  נספח 
צע עצמו. לחוברת המכרז, בלא כל שינוי, תוספת או גריעה, למעט הוספת המחיר המו

  . הסף על  תפסל  הצעתו -  זו הוראה   מקיים שלא מציע

 

ערבות   .3.9 למרכז  הקבלן  ימציא  ההתקשרות,  בתקופת  התחייבויותיו  קיום  להבטחת 
 להסכם. 9.1להסכם, בסכומים המפורטים בסעיף   נספח ה'בנקאית אוטונומית, בנוסח  

   

 צרופות  .4

 

 ל מציע יצרף להצעתו את המסמכים שלהלן :  כ

 

ככל ס .4.1 בכתב,  במכרז  למציעים  הודעות שנשלחו  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  של  ט מלא 
 שנשלחו.  

 

בסעיף   .4.2 הנדרש  בהיקף  קודם,  ניסיון  בנוסח    2.1תיאור  לפחות,    (1א)   מסמךדלעיל, 
לצרף   וכן רשאים המציעים  לצרף המלצות ממזמיני העבודות  מידע המציעים רשאים 

 כללי. 

  

למזון  מ .4.3 תקפה  כשרות  תעודת  של  למקור"  כ"נאמן  עו"ד  ע"י  מאושר  העתק  או  קור 
 מלשכת הרבנות הראשית.  

 

תקף לייצור ארוחות לשם   שיון י ר מקור או העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של   .4.4
זה,   נשוא מכרז  לביצוע העבודות  ו/או   על  הפיקוח  צו  לפיהגשתן מחוץ למקום הכנתן 

 .1960 – א" תשכ( חסנתוה ו ייצורו , במזון הסחר) םושירותי מצרכים

 

לביצוע   .4.5 תקף  עסק  רישיון  של  למקור"  כ"נאמן  עו"ד  ע"י  מאושר  העתק  או  מקור 
)עסקים )מזון(    4צה  העבודות נשוא מכרז זה ו/או לפי קבו לתוספת לצו רישוי עסקים 

 .1995 – הטעוני רישוי(, התשנ"

 

לטובת  ע .4.6 אוטונומית  בנקאית  פהמרכזרבות  בת  ראשונהי,  דרישה  עם  וצמודה   רעון 
המצורף  למדד בנוסח  ב),  של  ,  (2כמסמך  )  00020,בסך  שקלים עשרים   ש"ח  אלף 
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 30.09.2021  עד. על הערבות להיות בתוקף חדשים(

 
 ובהר כי: מ

  והמציע נוספים  יום    90  הא רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות למשךי  המרכז .4.6.1
דרישה של  במקרה  מתחייב  הערבות.    במכרז  תוקף  את  להאריך  -איכאמור 

 .   הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות

 

להגיש את הערבות  י  המרכז .4.6.2 רשאי  אימת  לפירעון  הא  יעמוד    שהמציעכל  לא 
פי   על  מזכות המכר  מסמכיבהתחייבויותיו  לגרוע  מבלי  וזאת    המרכז של    וז, 

 אחר.  למציע , לרבות תשלום נוסף ובגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל לפיצוי

 
לו  מציע   .4.6.3 תוחזר  ערבותו  זכתה,  לא  עם  שהצעתו  ההתקשרות  השלמת  במועד 

 .המרכזה או במועד מוקדם יותר, לפי שיקול דעתה של הזוכ

  

 : , דהיינו1976ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו כ .4.7

 

כיא .4.7.1 המעיד  ממנו  העתק  או  מס,  מיועץ  או  מרו"ח  שומה,  מפקיד  הוא    ישור 
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה  

  מלנהל חוק מע"מ(, או שהוא פטור  -)להלן  1976וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
על עסקאות  וכי   למנהל  ולדווח  על הכנסותיו  השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  הוא 

 שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. 

 

על   .4.7.2 החיובים  תצהיר  העבודהקיום  דיני  של  האכיפה  להגברת  החוק  ,  מכוח 
 (. 3בנוסח מסמך א)

 

 אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.   .4.8

 

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות יצורף להצעה    -  ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה   .4.9
נכסיו   על  הרובצים  והשעבודים  התאגיד  מנהלי  התאגיד,  של  הרישום  פרטי    וכן בדבר 
בתאגיד   החתימה  לזכויות  באשר  התאגיד  של  חשבון  רואה  או  דין  עורך  וכי  אישור 

)בשולי    ןגבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניי -החתימות על
 (. או במסמך נפרד ההצעה והצהרת המציע טופס

 

ע"י אדם פרטי .4.10 וכן    -  הוגשה הצעה  יצורף להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע 
 אישור עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז וההצעה.  

 
 ;במכרז להשתתף הזכות רכישת של קבלה .4.11

 

שלושה   .4.12 לפחות  הכוללת  ממליצים  ו/או  רשימת  ממשלתיים  ו/או  ציבוריים  ארגונים 
 עסקיים, אשר קיבלו שירותים דומים מהמציע. 

 
 

, מטעם זה בלבד ולפי  המרכזרשאי  איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  להצעתו  המציע  צירף  א  ל
או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או  הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע    ושיקול דעת
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 או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או מהנתונים המפורטים בה. /ישלים ו/או יתקן ו

 

 

 ההצעה אופן הגשת  .5

 

  ידו בגין כל מנה )מובהר כי-כל מציע יגיש תפריט מוצע על ידו ואת המחיר המבוקש על .5.1
בטופס  המרכז(  ע"י  שיוזמן  מנות  של  מספר  ולכל  השבוע  ימות  לכל  זהה  יהיה  המחיר 

 . (1מסמך ב) הצעת המציע, 

  

והמחירים .5.2 חדשים  בשקלים  תוגש  כנגד    לא  ההצעה  ישולם  )אשר  מע"מ  כוללים  יהיו 
המצאת חשבונית מס כדין(, סופיים וכוללים עבור קיום מלוא התחייבויותיו של הציע  

 עפ"י מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב הצמדה למדד. 

 
כן  מעובדות/    תעשייתיות  בשריות  מנות   המוצע  בתפריט  לכלול  אין  כי  מודגש .5.3 כמו   ,

 . חד פעמייםכלים  לתכולהמבוקשת הינה בתפזורת, המנה ה
 

והמציע   .5.4 המציע  ע"י  המוצע  בתפריט  כלשהו  פריט  לאשר  שלא  הזכות  שמורה  למרכז 
 יחויב לתקן את התפריט, בהתאם לדרישות המרכז.  

 

יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז,  ה .5.5 לבצע בהם כל תיקון,   מבלימציע 
 שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף

 דלעיל.   4

 

הפרטים ע .5.6 השלמת  )למעט  המכרז  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  המציע  רך 
או,  המרכז רשאיהיה  י הנדרשים ממנו בהצעתו(   לפסול את ההצעה  זה בלבד,  , מטעם 

 המרכזהבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם    ולפי שיקול דעת 
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י  לא העיר לשינויים כאמור( יחייב את  

 וכפי שנמסר למציעים ולא יהיה תוקף לכל שינוי אם יעשה ע"י המציע.   המרכז

 

י ה .5.7 כל דף ממציע  על  יתר המסמכים המצורפים להצעתוחתום  כל  ועל  , מסמכי המכרז 
המיועדויטביע   במקום  מלאה  המכרז  חתימה  מסמכי  בכל  המסמכים לכך  את  ישים   ,

מס'  סגורה    במעטפה  מכרז  ציון  המזמין  01/2021נושאת  וכתובת  ארוחות    לאספקת 
רחוב משה שרת   במשרדי המרכזלתיבת המכרזים המיועדת לכך  וישלשל את המעטפה  

 ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.    ההצעות תוגשנה במסירה אישית. 10

 

 . 12:00בשעה  -  1.20280.05המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  .5.8
 . תידון לא המכרזים בתיבת האמורה ובשעה במועד תהא שלא הצעה

 

של  ה  הצע כל   .5.9 לתקופה  בתוקף  הצעות  )תשעים(    90תהא  יום מהמועד האחרון להגשת 
למשך  במכרז.   ההצעה  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאי  יהא  יום   30המרכז  )שלושים( 

 נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

 

מעטפות   .5.10 ביום    המכרז פתיחת  במשרדי   0031:בשעה    1.2028.005תתקיים 
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 המרכז. 

 

, מטעם זה בלבד, רשאי  המרכזהיה  יא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  ל .5.11
דעת שיקול  ולפי  לחילופין  או,  ההצעה  את  או    ו לפסול  ישלים  יתקן,  המציע  כי  לדרוש 

יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע  
 ייגות כאמור. ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסת

 

 תהוצאורכישת חוברות המכרז ו .6

 

של   .6.1 לסך  לרכוש, בתמורה  ניתן  המכרז  חוברת מסמכי  המרכז   ש"ח  500  את   במשרדי 
 . סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. רחוב משה שרת קריית ים

 

ובהשתתפות  כ .6.2 למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ל 
כל  במכרז זאת  ובכלל  במסמכי  ,  הנדרשות  הערבויות  בהוצאת  הכרוכות  ההוצאות 

 .  המציעתחולנה על   המכרז,

 

 הבהרות ושינויים , ברורים, שאלות .7

 

יום   .7.1 אחד    28.07.2021עד  כל  רשאי  באמצעות    מהמציעיםיהיה  למרכז,  פנייה  להפנות 

ל בכתב.    שאלות  tom@matnasim.org.il  :במייל  הכותרת: הבהרה  בשורת  לציין  יש 
מספר   מזון  למכרז  הבהרה  לכל .    "01/2021"שאלות  יופץ  והתשובות  השאלות  העתק 

 רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2
 תחייבנה את המרכז.   –תשובות בכתב 

 
אצל  .7.3 התקבלו  אכן  ששלחו  הבהרה  בקשת  ו/או  שאלה  כי  לוודא  המציעים  על  חובה 

מתן   אי  בדבר  טענות  תישמענה  לא  כך.  על  המזמין  אישור  לקבלת  ולדאוג  המזמין 
תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר 

  קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור.  
ליום  מסמך   עד  המכרז  רוכשי  לכל  יועבר  לשאלות  , 16:00בשעה    05.08.2021מענה 

 באמצעות המייל.

 

מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, והוא יישלח, כאמור,  .7.4
 לכל מי שירכוש את מסמכי המכרז.

 

המכרז או  שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של    סתירה,   מציע שסבור שמצא .7.5
 . ללא דיחוי  , בכתב,על כך למזמיןמתבקש להודיע   -סעיף מסעיפיו 

 

 פה. -למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים בעל .7.6
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עת,    המרכז .7.7 בכל  להגשת    עד רשאי,  האחרון  בלמועד  שינויים הצעות  להכניס  מכרז, 
המכרז,   במסמכי  המשתתפים  וביוזמתותיקונים  לשאלות  בתשובה   השינויים   .או 

כל רוכשי   בכתב, לידיעת,  יובאו  ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
על שנמסרו  הפרטים  לפי  בפקסימיליה  או  רשום  בדואר  המכרז  רוכשי -מסמכי  ידי 

 . ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלמסמכי המכרז

 

 ת זכויושמירת  .8

 

שמורות   .8.1 המכרז  במסמכי  הזכויות  רשאים   ,למרכזכל  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים 
 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

 

 .במכרזו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל א זכאי לאכוף על  יההמרכז  .8.2
 

 אופן הגשת המנות לטעימות  .9

 

 המנות שבחר בכלים סגורים   אתביום מועד הטעימות אשר ייקבע מראש  יעבירמציע כל        9.1
 ואחידים לאחראי מטעם המרכז. למציע לא תהיה גישה וכל השפעה מסוג שהוא על               
 אופן סידור והגשת המנות.            

 

 בחינת ההצעות  .10

 

הזוכה   .10.1 רשאיהיה  יבבחירת  שיקולי   המרכז  במניין  המציע  אמינותואת    ולהביא  , של 
או   המרכז של    ויות נשוא מכרז זה, ניסיונובקיום התחייבויות בדומה להתחייב  סיונוינ

המלצות, סבירות הצעתו של המציע, איתנותו  , כישוריו,  גופים אחרים עם המציע בעבר
 הפיננסית וכל שיקול רלוונטי אחר.

 

כך,  ל .10.2 ולקבל    המרכז  רשאיא  היצורך  הנוגעים מהמציעים  לבקש  ומסמך  אסמכתא  כל 
עם    לדבר פעולה  לשתף  מתחייבים  יוהמציעים  וכן  שיידרש  ככל   המרכזהיה  המרכז, 

 רשאי ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע. 

 

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק    וו/או כל מי מטעמ   המרכזהערכת ההצעות יהיו  ב .10.3
שימצ כפי  ישתף מהם,  מהמציעים  אחד  כל  לנכון.  שימצאו  כפי  בדיקה,  כל  לנכון,  או 

בקש לערוך בדיקות. לא שיתף ו בבדיקות כאמור, ככל שי ומי מטעמ  המרכזפעולה עם  
י  לעיל,  וכאמור  כנדרש  פעולה  את   המרכזהיה  המציע  לפסול  בלבד,  זה  מטעם  רשאי, 

 ההצעה. 

 

רשאי .10.4 המציעיםהמרכז  עוד  מאת  לבקש  שהוא,  שלב  בכל  ו/או    ,  מסמך  כל  ימציאו  כי 
לדעת   הדרושים,  הבהרה,  ו/או  נתון  ו/או  מטעמ   המרכזמידע  מי  להערכת וו/או   ,

 ההצעות. 

 

הצעות   .10.5 לפסול  רשאי  לרשותוהמרכז  שיעמוד  מהאומדן  עומדות    החורגות  שאינן  ו/או 
 בתקציב שעומד לרשות המרכז בקשר לשירותים נשוא מכרז זה.  
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רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל   המרכז .10.6
לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות   או  , באופן שלדעת המרכז מונע  לדרישות 
 נדרש.  הערכת ההצעה כ 

 

לא  רשאי  המרכז .10.7 אך  את    חייב, ,  אחד  השירותיםלפצל  מקבלן  ליותר  חלקן  לפי  או   ,
 .  שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הגבלה

 

לעיל,  ל .10.8 כל האמור  לקבל את ההצעה    ואינ   המרכזמרות  כל מתחייב  או  ביותר,  הזולה 
 עה שהיא והוא רשאי לבטל את ההליכים נשוא מכרז זה בכל שלב שהוא. הצ

 
 

 : מרכיבי האיכות .12
להיה  י  המזמין בחירת ההצעה המתאימה  על  להבטיח    ביותר, במטרה    ורשאי להחליט 

ב   ולעצמ תנאים המוקדמים; וזאת על פי  את מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו 
  אמות המידה הבאות: 

 מהציון הכולל; והוא יורכב מהרכיבים הבאים:  50%של ההצעה יהווה   האיכותניקוד 

המציע    ן מניסיוהתרשמות   .1 מספק  –הגוף  שהוא  מנות  חברות  היום  כמות   ,
בתחוםשוגופים   ושנים  עובד  הוא  בין    -    10%  איתם  שווה  בחלוקה 

 הציון הכולל(; 100%)מתוך הקריטריונים הפנימיים

  100%)מתוך    20%  בהתבסס על הגורמים הממליציםאיכות המלצות המציע   .2
 הציון הכולל(; 

עם הספק במידה    בהתאם לסיור במפעל וניסיון קודם  אחסון המזון והובלתו .3
הכולל(;  100%)מתוך    30%  ויש ב   הציון  יערך  אשר    09.08הסיור  למציעים 

 הגישו את מסמכי המכרז. 

מבחן טעימה  ,  איכות וגיוון במנהמביקור במפעל המציע והתרשמות   .4
 מהציון הכולל(  100%)מתוך  40% –וניקיון והיגיינה 

המחיר הזול ביותר יקבל את מלוא הניקוד   מהציון הכולל. 50%יהווה   המחירניקוד הצעת  •

אחוז( כאשר המחירים הבאים בתור יחולקו מהמחיר הזול ביותר ויקבלו   50במרכיב המחיר )

 ניקוד באופן יחסי לכך. 

 

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .13

 

בהודעה יקבע מועד  לזוכה.    המרכזודיע על כך  י  , קביעת הזוכה במכרזלאחר   .1
למועד זה על הקבלן    ועד  01/09/2021צפוי להיות  תחילת ההתקשרות, אשר  

 להשלים את כל ההיערכות לביצוע העבודות. 

 

את כל  במועד שיקבע ע"י המרכז בהודעתה, יהיה על הזוכה להמציא למרכז   .2
המכרז למסמכי  בהתאם  להמציא  שעליו  והאישורים  לרבות    ,המסמכים 

 עריכת ביטוחים. ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ואישור על 

אחר  ל .3 הזוכה  מילא  בסעיףא  כמפורט  התחייבויותיו  תוך    10.2  כל  לעיל, 
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האמורה ה  התקופה  לא  אם  ולרבות  מהמסמכיםשם  יותר  או  אחד  ,  מציא 
מהצעתו בו  חזר  ו/או  זכייתו  נוכח  להמציא  עליו  רשאי  י,  אשר    המרכז הא 

זכיי את  הזוכה לבטל  של  ע"י  במכרז,    תו  הוגשה  אשר  הערבות,  את  ולחלט 
בסעיף )כאמור  להצעתו  במצורף  קבוע    4  המשתתף  כפיצוי  וזאת  דלעיל( 

ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה  
הזוכה.   התחייבויות  של  זו  הפרה  רשאי  יכן  נוכח  זה    המרכזהא  במקרה 

מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  ת העבודה מכל  הזמין אל
זכאית   ו/או  -על  המרכזאחרים להם  דיןפי  -עלפי המכרז  , לרבות הזכות  כל 

עם הצד השלישי   בגין ההתקשרות  נזקיה  הזוכה המקורי את  להיפרע מאת 
 .  כאמור ותנאיה

 
לעיל, במקרה  מ .4 לגרוע מהאמור  יותיו  קיים איזו מהתחייבוהזוכה לא  שבלי 

הזכיי  ו   הבעקבות  דעת המרכזכאמור  שיקול  לפי  שלא    ו,  החליט  הבלעדי, 
כפיצויים  )אלף ש"ח(    ₪  1,000זכאי לסך של    המרכזהא  י,  הלבטל את הזכיי

המועד מתום  איחור  יום  כל  בגין  מראש  וקבועים  בסעיף  הנקוב    מוסכמים 
או    לעיל  10.2 הזוכה  של  התחייבויותיו  קיום  למועד  כל  ועד  המצאת  מועד 

   .האישורים
 

 .   המרכזיצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי ב .5

 
 . תן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםי י המרכז .6

 
 
 

 בכבוד רב, 

 וועדת כספים 

 קרית ים מתנ"ס 
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 01/2021מכרז מס' 
 ( 1)א'מסמך 

 תיאור ניסיון קודם 

 ניסיון קודם –טפסי הערכה  

 פרטים על המשתתף  .1
        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

          :שם איש הקשר אצל המשתתף .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים:  .1.6

           פקסימיליה:  .1.7

          דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 תיאור ניסיון קודם  .2
 

 על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף: 

 1עבודה מס'  .2.1
 

      :  שם המזמין 

     )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:   העיסוק /סוג של המזמין 

 .     פקס'  מייל________________              טל' 

 : השירותיםתיאור 

           

           

          :  השירותים  מקום ביצוע

 .     גמר:    התחלה:     -  מועד הביצוע      

ארוחות ליום )בממוצע             היקף העבודה       
 חודשי(. 

 הכוללת מנה עיקרית, תוספת וקינוחארוחת צהריים  -ן זה משמע י " לעניארוחה" 

      מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לשמש כחברה לאספקת ארוחות למוסד  האופן בו נבחר
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 2עבודה מס'  .2.2
 

      :  שם המזמין 

 

     )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:   העיסוק /סוג של המזמין 

 

 .      פקס' מייל________________                      טל' 

 

 : השירותיםתיאור 

           

           

          :  השירותים  מקום ביצוע

 .     גמר:    התחלה:     -  מועד הביצוע      

ארוחות ליום )בממוצע             היקף העבודה       
 חודשי(. 

 ארוחת צהריים הכוללת מנה עיקרית, תוספת וקינוח -" לענין זה משמע  ארוחה" 

     מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לשמש כחברה לאספקת ארוחות למוסד  האופן בו נבחר

             

 

 3עבודה מס'  .2.3
 

      :  שם המזמין 

 

     )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:   המזמין העיסוק /סוג של 

 

 .     פקס'  מייל_____________        טל' 

 : השירותיםתיאור 
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          :  השירותים  מקום ביצוע

 .     גמר:    התחלה:     -  מועד הביצוע      

)בממוצע  ארוחות ליום            היקף העבודה       
 חודשי(. 

 ארוחת צהריים הכוללת מנה עיקרית, תוספת וקינוח -" לענין זה משמע  ארוחה" 

      מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לשמש כחברה לאספקת ארוחות למוסד  האופן בו נבחר

             

 

 הערות: 

 לצרף המלצות.   ניתן .1

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. עבודות נוספות יפורטו   .2

 

  

 המציע: ____________  (וחותמת) חתימת        

 אישור 

החתימות דלעיל הן מאשר כי    -החתימה דלעיל היא חתימתו של המציע ואם המציע הינו תאגיד  אני מאשר כי  
חתימותיהם של ________________________________, אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו  

חתימותיהם בצירוף חותמת המציע חתימת המציע ו/או  של __________________________ ]המציע[ וכי  
 .  ןמחייבות את המציע לכל דבר ועניי

 
 

        ____________  ______ _____ _____ 
 עו"ד  תאריך                          
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 01/2021מכרז מס' 
 ( 2)מסמך א'

 נוסח ערבות בנקאית 
 לכבוד  

 הסוכנות היהודית לא"י בע"מ  למיסודה ש  מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים 

 קרית ים מתנ"ס 

 

 ערבות בנקאית למכרז : הנדון

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  המבקשים____________________)להלן: "על פי בקשת  

של    לסך  עד  אלף )במילים:    ש"ח  00020,סכום  חדשים  עשרים  המבקשים  ,  (שקלים  מאת  שתדרשו 

   .בקרית ים מוסדות חינוךאספקת ארוחות ללשפורסם על ידכם   01/2021מס' בקשר למכרז 

 

תוך   הנ"ל,  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  בכתב   7אנו  דרישתכם  מיום  ימים 

 שתגיע אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.   

 

על  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  

פיה,   על  תשלום  קבלת  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  באופן  או  משפטי,  בהליך  פיה 

 תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.   

 שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.    . דרישה  30/9/2021עד בתוקפה שאר יערבות זו ת

 להסבה.   ערבות זו אינה ניתנת להעברה או

 

 

 בכבוד רב,           

 

        __________________________ 

 בנק          

 לפחות  _________, עד יום  – יושלם* 
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 01/2021מכרז מס' 
 ( 3)מסמך א'

תצהיר תשלום שכר 
 מינימום

 

תצהיר מורשי חתימה מטעם הקבלן על קיום החיובים מכוח החוק להגברת  
 העבודההאכיפה של דיני  

ומר    ,__________ ת.ז.    ,_________________ מר  הקבלן,  של  החתימה  מורשי  אנו 

 _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, ביחד ולחוד ובשם הקבלן, כי: 

 

)להלן    ניםנות  והננ  .1  ________________________ בשם  זה  הגוף  הגוף"  –תצהיר  שהוא   )"
המבקש להגיש הצעה למכרז של המרכז _____________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת  

 תצהיר זה בשם הגוף. 

 אנו מצהירים כי הקבלן הינו תאגיד מאוגד כדין.  .2

משפט העבודה בנוגע לעובדיו, כאמור  הננו מצהירים בזאת, כי הקבלן מקיים את מלוא דרישות   .3
 )להלן: "החוק"(;  2012 –בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

כמו כן הננו מצהירים בזאת, כי הקבלן לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה מדיני העבודה כאמור   .4
 בחוק ולא הושתו עליו עיצומים כספיים מכוח החוק. 

 תאריך: ___________ 

 

 ________ ________  _________________ 

 שם:  שם: 

 ת.ז.:  ת.ז.: 

 אישור 

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

ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

וכי   עליו  את האמת  וחתם  דלעיל  נכונות תצהירו  כן, אישר  יעשה  לא  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי  יהיה 

 בפני. 

 _________________     _______________________ 

 "דחותמת + חתימת עוה                                                                                         תאריך             
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 01/2021מכרז מס' 

 ב' מסמך 
 הצהרת המציע 

 הצהרת המציע 

 תאריך:_________           כבוד ל

 "(המרכז _________________)להלן: "מרכז 

 א.נ., ג.

 הצהרה והתחייבות 

 

בזה   ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר  הח"מ,  אנו 
 כדלקמן:  

 

ו/א  .1 המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  מצורפים    והבנו  שאינם  ובין  אליו  המצורפים  בין  החוזה, 
ו/או העלולים  במתן השירותים  ובדקנו את כל הגורמים הקשורים    אליו, ביקרנו בתחום המרכז 

 .  םע עליהלהשפי 

 

ואנו   .2 שערכנו,  הבדיקות  על  ובהסתמך  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  הצעתנו  את  הגשנו 
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

  

 בין מספר קבלנים.  השירותיםכי המרכז רשאי לפצל את  נומו כן ידוע לכ .3

  

ל י .4 עלי  נודוע  לספק    נוכי  לרבות  יהיה  המכרז,  במסמכי  כאמור  צהריים,  הכלים  ארוחות  את 
"  והחומרים עבור    "(השירותים)להלן:  התמורה  סופית  וכי  תמורה  הינה  השירותים  אספקת 

 . ןבות הובלת הארוחות לייעדוכוללת, בגין כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים, לר

  

במכרז   .5 מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  הדרישות  ואנו  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.ליתן השירותים אנו מקבלים על עצמנו   .שבמסמכי המכרז

   

במתן  יל  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחאמצעים  כל האת  יש לנו   .6
הצעות,   להציע  בהזמנה  כהגדרתו  ההתקשרות,  תחילת  במועד  מייד  את    ולבצעהשירותים 

 באם נזכה במכרז.  על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כןהשירותים 

   

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

  

יום מהמועד    90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך   .8
במכרז.   הצעות  להגשת  ההצעה  האחרון  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאי  יהא  המרכז  כי  לנו,  ידוע 

למשך   עימה  שהוגשה  הבנקאית  זו    30והערבות  הצעתנו  נאריך  לא  אם  וכי  נוספים,  יום 
תיפסל הצעתנו  כולה,    לכשנידרש,  ותחולט הערבות הבנקאית  וקבועים  זו  מוסכמים  כפיצויים 

מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המרכז על פי המכרז ו/או כל  
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   דין. 

 

חוזה   .9 ידכם  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו 
 מחייב בינינו לביניכם. 

  

בתוקף    ,"חש  20,000ערבות בנקאית ע"ס  בזה לידי המרכז  קיום הצעתנו אנו מוסרים  להבטחת   .10
ו הצעות  להציע  בהזמנה  הנדרש  למועד  למכרז.   עד  המצורף  כי  בנוסח  לנו,  הא  יהמרכז  ידוע 

הרינו  במקרה של דרישה, כאמור,  כי  נוספים ויום    30  רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך
כן ידוע לנו, כי במידה ולא נאריך את הערבות, תיפסל  הערבות.    להאריך את תוקףמתחייבים  

כולה,   זו ותחולט הערבות הבנקאית  והכל מבלי  הצעתנו  וקבועים מראש,  מוסכמים  כפיצויים 
 לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המרכז על פי המכרז ו/או כל דין. 

    

נפקיד בידכם ערבות  במועד שנידרש לכך בהודעתכם  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .11
 נוסח המצורף לחוזה, ובסך המפורט בחוזה.  ב  לקיום החוזה )ערבות ביצוע(  בנקאית

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה   .12
   השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראשעל ידנו בקשר עם  

 והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המרכז על פי המכרז ו/או כל דין.  

  

תאגיד   .13 שהוא  הקבועות    -למציע  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 
כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל    במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,

 מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.  
 

 ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו: 
 

 חתימה:______________________   תאריך ________  

 

 _____________ __ מס' הזיהוי: ________________        שם המציע: 

 כתובת המציע : ____________________________  

 : _______________________  E-Mailפקס' :__________________   טל': ________________

 ____ __טל' נייד : ______________  איש קשר: __________________ 

  אישור עו"ד

)להלן: "אני הח"מ ________________, עו"ד של   "( מאשר בזה המציע_________________________ 
חתמו בפני על הצעה    -חתם בפני _____________, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד  כי ביום _________  

ו  ______________ ת.ז.   __________________ ה"ה  וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל   -זו 
_____ ת.ז.  על ________  ________________  ולהתחייב  לחתום  רשאים  דין  -שהנם  וכי פי  המציע  בשם 

דין   כל  פי  ועל  שלו  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המציע  אצל  התקבלו 
 לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 ___________________ 

  ,עו"ד                       
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מכרז מס'  
01/2021- 
 (1מסמך ב')

 הצעת המציע 

 הצעת המציע 

          כבוד ל

 "( המרכז)להלן: "   -________ מרכז 

 א.נ., ג.

 מציע ה הצעת

 

 להלן הצעתי לתפריט ארוחות, אשר יסופק על ידי בהתאם למכרז: 

 

 יום בשבוע
 מנה עיקרית )לא מעובדת( 

 גר'   120 – 100

 פחמימות

 גר'   170

 ירקות

 גר'  100 - 70בין 

  ראשון
 

 
 

  שני 
 

 
 

  שלישי 
 

 
 

 רביעי
 

 
  

 חמישי 
 

 

 

 
 

 

 :   הערות

 וארוחת מנחה כפי שמפורט במכרז זה.   ופריגם ירק טרי   בכל יום יסופק

 בתחילת כל חודש על הספק להעביר את התפריט חודשי לפרסום.  

וכן   ע"י המציע  בתפריט המוצע  כלשהו  פריט  הזכות שלא לאשר  למרכז שמורה  כי  ומובהר  מודגש 

לדרוש, מעת לעת לרבות לאחר אישור התפריט, שינויים בתפריט והמציע יחוייב לתקן את התפריט, 

 בהתאם לדרישות המרכז.  

 

המכרז  מסמכי  כל  עפ"י  התחייבויותיי  מלוא  קיום  בגין  ידי  על  המבוקשת  התמורה 
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:  הינה:   )ובמילים   ₪  ______________

מנה    כולללא  ________________________(,   כל  בגין  מע"מ, 

 .  שתסופק על ידי בפועל, בהתאם להוראות מסמכי המכרז

 

 מבלי לגרוע מכל יתר הוראות המכרז, ידוע לי והנני מסכים לכך כי :  

שנה:   .1 פתיחת  בכל  קבועים  כלים  תוספת  תמורה  ללא  הקבלן,  יספק  הגשה    2בנוסף,  כפות 
 כלים בשנה.  10ובמידת הצורך ישלים במהלך השנה עד 

 
וסף, הקבלן יספק ללא תמורה, לכל מנה כלים חד פעמיים: מזלג, סכין, כף, צלחת, מפית  בנ .2

 נייר ושקיות אשפה בכל יום.  
 

מנות   .3 להזמין  לרבות  מראש,  הודעה  פי  על  בתפריט,  שינויים  לערוך  אפשרות  תינתן  למרכז 
וכו'(, גלוטן   / לקמח  רגישות  בעלי  )צמחוניים,  אישיים  צרכים  עם  לילדים  ואני    מיוחדות 

מי   ו/או  המרכז  ידי  על  שיתבקשו  מיוחדת  מנה  של  הזמנה  ו/או  שינוי  כל  לבצע  מתחייב 
 מטעמה, ללא כל תשלום נוסף )יהא מספרן ככל שיהיה(. 

 

ידוע לי והנני מסכים לכך כי סכום זה הינו סופי ומוחלט ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב 

ע"מ. עוד הנני מסכים כי התמורה דלעיל משקפת את  הצמדה למדד ולרבות עקב שינויים בשיעור המ

 עפ"י כל מסמכי המכרז.   יהתמורה הראויה בגין כל התחייבויותי

 

הצעתי מתייחסת לאספקת כל מספר של ארוחות שיידרש ע"י המרכז ולא תשתנה בגין שינוי במספר  

 הארוחות.  

 

המציע   ידי  על  תסופקנה  א'    5הארוחות  בימים  בשבוע,  לרבות    –ימים  השנה,  ימות  בכל  בשבוע,  ה' 

יימים  בימים בהם מתקיימת קייטנה למעט בימי חופשה )אשר בהם לא מתקיימים לימודים ולא מתק

   קייטנות(.

 

כי   דעת  המרכז מובהר  שיקול  לפי  לעת,  מעת  הפחתה,  או  לתוספת  לשנות,  כל    ורשאי  וללא  הבלעדי 

ומספר   מטעמה  הארוחות  כמות  את  שהיא  החינוךהגבלה  שינוי    מוסדות  כל  ללא  ארוחות,  שיקבלו 

 בתמורה לארוחה. 

 

הבלעדי, מעת לעת, לבטל אספקה של ארוחות    והא רשאי, ולפי שיקול דעתהמרכז גם יכן, מובהר כי  

בתשלום תמורה   המרכז . יודגש כי ביטול אספקת ארוחות, כאמור, לא יחייב את ממוסדות החינוךלמי 

 או בכל תשלום שהוא. 

        _________________ 

 חתימת המציע                
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 01/2021מכרז מס' 
 ג' מסמך 
 הסכם

 

 סכם ה

 שנת ________ ______ ש  דלחו_____    םביו ב____________ תםחנערך ונש  

     

 ___________________  המרכז ין:ב   

    באמצעות מורשי החתימה מטעמו    

    "(המרכז ן  "ל)לה     

 מצד אחד 

 _______________________  :ביןל   

 __________________    וברחמ    

  "( הקבלן"   לןלה)    

 מצד שני 

 

 

_________________  פרסםוהמרכז     הואיל מס'  מכרז  "  את  לאספקת המכרזלהלן:   )"
וביתר  זה  בהסכם  ____________כמפורט  במרכז   חינוך  למוסדות  צהריים  ארוחות 

 ;  מסמכי המכרז
 

כל הבדיקות מכרז  בוהקבלן הגיש הצעה   והואיל לפני הגשת ההצעה את  כי ערך  והוא מצהיר 
ההצעה   הגשת  לצורך  את  הנחוצות  עצמו  על  לקבל  המכרז השירותים  והסכים  נשוא 

 בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו;  
 

השירותים,  והואיל את  למרכז  ולספק  לבצע  ומסוגל  מוכן  מעוניין,  הוא  כי  מצהיר  והקבלן 
רגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין על  כהגדרתם להלן, וכי יש לו היכולת הא

 מנת לספק את השירותים הדרושים למרכז לפי הסכם זה;
 

 הנהלת המרכז וועדת המכרזים של המרכז, בהחלטתה מיום ________, המליצה בפני   והואיל
את   ____לקבל  ובתאריך  הקבלן  של  את אישר  ______ הצעתו  המרכז  הנהלת  ה 

תנאים המפורטים ובמחיר  בהסכם לקבלת השירותים בעם הקבלן  המלצתה להתקשר  
 ;בחוזה זה

 

 

  ן: קמדלהוסכם והותנה בין הצדדים כ ךכיפל

 מבוא .1
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 ובחזקת תנאיו.    וממנ הסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ל  אובמה .1.1

אשר  .1.2 המסמכים,  לרבות  לאו,  אם  ובין  זה  להסכם  צורפו  אם  בין  המכרז,  מסמכי  כל 
 הוגשו ע"י הקבלן בהצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו. 

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1.3

 . הראשיתתעודת הכשר של הרבנות   -נספח א'   

 רישיון ממשרד הבריאות.    - 1נספח ב'  

 רישיון עסק.  -  2נספח ב'  

 י.  וע תפריט שב  -נספח ג'   

 נוסח אישור על עריכת ביטוחי הקבלן.    -נספח ד'   

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה.    -נספח ה'   

ו'   החינוך.    –נספח  מוסדות  שק"ד  רשימת  לפי  לעת  מעת  תתעדכן  לרבות  )הרשימה  המרכז 

 .הפחתת מספר מוסדות החינוך(

 עבודה  ונהלי  בהנחיות לעמידה מזון ספק התחייבותנספח  –נספח ז' 

 שינויים בהרכב הארוחה בתוכנית ההזנה בשנת הלימודים תשע"ז  –' נספח ח

ט' הזנה    –  נספח  החינוך.  במוסדות  חיים  אורחות  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר 

 וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך. 

 חתימת המציע על התשובות לשאלות ההבהרה  –נספח י' 

 

 בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם. תורתוכ .1.4

הדברים  .1.5 הקשר  כן  אם  אלא  להלן,  המפורטות  ההגדרות  יחולו  זה  הסכם  בפרשנות 
 מחייב אחרת :  

 

 .-______________________  מרכז  " המרכז"
 

ובקשר   " השירותים" זה  הסכם  לצורך  לבצע  הקבלן  שעל  השירותים  כל 
 אליו. 

 
נציגי___________________    " הקבלן" עובדי הקבלן  לרבות  ,  ו, 

כל    ו מורשי  ו,חי ושל ולרבות  שהמוסמכים,  בשממי  או    ופועל 
 השירותים. ביצוע  מטעמו ב

 
   מי שתמנה המרכז מעת לעת לצורך קיומו של הסכם זה.  " "אנשי הקשר

 
כל  ,  זה  הסכם  ההסכם"" ולרבות  לו  הנספחים  המכרז  לרבות  מסמכי 

והצעתו של היזם, שהוגשה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, 
וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף   על כל הצרופות לה וכן
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בעתיד בהסכמת   להסכם  ו/או  זה  הסכם  להוראות  )בהתאם 
 .הצדדים(

 
או   "המוסדות" 

 "מוסדות החינוך"
ילדים, צהרונים ובתי ספר המפורטים    ו'  גני  זה  כפי שבנספח 

ידי   על  לעת  מעת  הפחתה(   המרכזיעודכן  או  גני    )הגדלה  וכן 
המפורטים   אלו  מלבד  נוספים  ספר  ובתי  צהרונים  ילדים 

( אשר להם יסופקו ארוחות  המרכזבנספח ו' )לפי שיקול דעת  
 ויוענקו שירותים כמפורט בהסכם זה.  

 

 והתחייבויות הקבלן תורהצה .2

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש בידיו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על   .2.1
מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות תעודת הכשר ות ווח אר ה  תקפס אלפי כל דין  

אישור ו/או  עסק. בהרד  שמ  ורישיון  ורישיון  ארוחות  ואספקת  מטבח  להפעלת  ריאות 
ולא   ף קותבזה הרישיונות כאמור יישארו  הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם  

את   יקיים  וכי  יוגבלו  או  ישונו  תנאיהםיבוטלו,  היתר   כל  או  רישיון  כל  ישיג  כי  וכן 
 .   שיידרש עפ"י דין בעתיד ובמהלך תקופת ההתקשרות

לקיום  והתעודות  ההיתרים  האישורים,  כלל  את  שנה  תחילת  בכל  ויציג  ישוב  הקבלן 
 חיוביו על פי הסכם זה. 

אף האמור בכל מקום אחר, מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי פניה לרשות המרשה על  
שלא   או  בתנאים  הרישיון  לחידוש  המרשה  הרשות  הבטחת  ו/או  רישיון,  לחידוש 

, על הקבלן להחזיק בתנאים אינה מהווה עמידה בתנאי ההסכם לאחזקת רישיון כאמור
תקפים   והיתרים  אישורים  רישיונות  עת  בכל  זהכאמור  בהסכם  החזיק    .כמפורט  לא 

מכוח  ו/או  זה  הסכם  מכוח  להחזיק  עליו  אשר  אישור  ו/או  היתר  ו/או  רישיון  הקבלן 
תהא   להלן, כן  12-ו  3.21השירותים המבוצעים על פי הסכם זה יחולו הוראות סעיפים  

תהא  לו  אחר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הביצוע  ערבות  את  לחלט  המרכז  רשאית 
 ל ההפרה כאמור. זכאית המרכז בש 

כקבוע   כי   צהירמהקבלן   .2.2 הארוחות  לאספקת  והאמצעים  הכישורים  הידע,  בעל  הינו 
 להלן.   הם זכבהס

 מגשיות והצידניות, לרבות כלי האחסון, חדוי  הקבלן מתחייב כי הארוחות שיסופקו על  .2.3
ם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים הב  םלג ההיו בטיב ובאיכות מעולים, כי חומרי  י

הדין    ם,ונקיי הוראות  כל  על  יקפיד  בישוהל  רשאבוכי  מזון,  כי  תוואספק  לוכנת  וכן   ,
המזון   דגימת  על  אישור  דרישה  לפי  עת  בכל  וגם  ושוטף  קבוע  באופן  למרכז  ימציא 

 ותוצאותיו. 

למרכז, .2.4 להמציא  הקבלן  על  כן,  באשר   כמו  מנחה  מסמך  החינוך,  מוסדות  עובדי  עבור 
שימור   חום,  על  לשמירה  הנדרשות  הפעולות  )לרבות  ואחסנתו  במזון  הטיפול  לאופן 
ירקות ופירות במקרר, אחזקת צידניות וכל עניין אחר הנדרש להבטחת איכות המזון(,  

 בנוסח שיאושר ע"י המרכז מראש. 

   הראשית.  תונב רהאוכל כשר בהשגחת   הקבלן מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו הינו .2.5
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 חות ארוה תקפסא .3

 הקבלן מתחייב בזה לספק את הארוחות בהתאם לתנאים כדלקמן:  .3.1

יסופקו  הארו .3.1.1 וכפיחות  ו'  בנספח  המפורטים  החינוך  על  למוסדות  ידי   שיקבע 
 המרכז, מעת לעת ויימסר לקבלן על ידה. 

ומשרד הבריאות נספח ח'    הארוחות יסופקו בהתאם להנחיות משרד החינוך .3.1.2
בהירות בין הנחיות הסכם זה להנחיות משרד החינוך  וט'. במקרה של חוסר  

 והבריאות, הנחיות משרד החינוך והבריאות יגברו.  

  

 המרכז.  מובהר כי הקבלן יספק כל מספר של ארוחות שיידרש ע"י  .3.1.3

 

ישה  הקבלן, לרבות דרתפריט  ב, מעת לעת, להורות על שינויים  המרכז רשאית .3.1.4
בתפריט,   קבועות  מנות  לספק  ו/או  בתפריט  הפריטים  מבין  איזה  להחליף 

 . המרכזיב לפעול בהתאם להנחיותיה של והקבלן יחו

 

 2בכל פתיחת שנה:    כלים קבועיםבנוסף, יספק הקבלן, ללא תמורה תוספת   .3.1.5
 . כלים בשנה 10במהלך השנה עד  ובמידת הצורך ישלים כפות הגשה

 
כלים חד פעמיים: מזלג, סכין, כף,  לכל מנה  בנוסף, הקבלן יספק ללא תמורה,   .3.1.6

 .  בכל יום ושקיות אשפה מפית נייר ,צלחת

 

לאספקה,  מהקבלן   .3.1.7 הנדרש  הארוחות  ומספר  ההסכם  היקף  לו  ידוע  כי  צהיר 
לכלול   ההסכם  יורחב  אם  חינוךבין  ומוסכם    מוסדות  לאו,  אם  ובין  נוספים 

כי  ז   ןעליו כי לא תעמוד לו כל טענה לעניי  איננה מתחייבת    המרכזה. מודגש 
לשנות,  שתוזמנה ו/או תסופקנה בפועל והיא תהיה רשאית  למספר הארוחות  

ולבטל  לעת,  מעת  הפחתה,  או  כל    לתוספת  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי 
  מוסדות של  הגבלה שהיא את כמות הארוחות מטעמה וכן את הזהות והמספר  

בתמורה    חינוך שינוי  כל  ללא  ארוחות,  יקבלו  אשר  שיהיו,  ככל  אחרים, 
 לארוחה.

 

עירוחה תכל א .3.1.8 פחמימות  י תושרית, שתב  תיר קכלול מנה  )אחת תכלול  ספות 
מבושלים(  –והשנייה   מלא  לחם  ,  ירקות  בהתאם  מקמח  ארבע  וארוחת 

 למפורט להלן:

  

 גר'.  400כל אחת מהארוחות שיספק הקבלן תהיה במשקל של   .3.1.9

 

אחד   .3.1.10 וכל  אחרת  מנה  תוגש  יום  בכל  )דהיינו,  מגוון  שבועי  יהיה  התפריט 
ע"י   נדרשה  אם  אלא  השבוע,  במהלך  עצמו  על  יחזור  לא  המנה  ממרכיבי 

 במפורש מנה קבועה ולימים שבהם היא נדרשה ככזו(.   המרכז

 

 מנה תכלול:   .3.2
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מנה עיקרית )לדוגמא, שניצל ביתי, שווארמה, שוקיים, חזה על האש, קציצות   .3.2.1
ולא   בתפריט  לכלול  ומתחייב שלא  הקבלן מצהיר  כי  יודגש,  שיפודים(.  בשר, 

 גר'.  100 –לספק מנות בשריות תעשייתיות ו/או מעובדות 

 גר'.  170 -פחמימה   -תוספת  .3.2.2

 גר'. 100 -ירק מבושל   –תוספת  .3.2.3

   גר'. 30  –לפפון, עגבניה( ירק טרי )גמבה, מ .3.2.4

אפשרי .3.2.5 מחיטה  לחם  פיתה  שיפון,  נבוטה,  חיטה  מלאה,  חיטה  דגנים,  לחם   :
לספק  מלאה. ילדים    יש  לחמישה  גלוטן  ללא  לחם  הארוחה.  עם  יום  מדי 

 אלרגנים בשלושה מוסדות.  המספר ניתן לשינוי בהודעה מוקדמת.   

סלט  ,  טחינה גולמית  סלט:  ממרחים אפשריים  פרי/פרי הדר.  -  מנחה ארוחת   .3.2.6
חומוס לפחות  תמריםממרח  ו  גרגירים  חומוס,  לספק  יש  ממרחים    3.  סוגי 

   שונים במהלך השבוע.

 

מובהר כי אופן הכנתו של המזון תיעשה בדרך של בישול בתנור בלבד ולא תכלול בשום  .3.3
 מקרה טיגון שלו.  

טריים  .3.4 כשהם  ויספקם  בארוחות  הכלולים  והפירות  הירקות  לטריות  אחראי  הקבלן 
 בלבד. 

על הקבלן לספק ארוחות בכל יום לימודים ו/או קייטנה, אל כל אחד ממוסדות החינוך  .3.5
)שאין בהם קייטנה( ו/או בימים שבהם יידרש   חופשהפי דרישת המרכז, למעט בימי   על

 לכך במפורש ע"י המרכז.  

ומבלי לגרוע מזכותה של   .3.6 לשנות את מספר הארוחות, כמפורט   המרכזמבלי להתחייב 
מנות  750  -מעריכה המרכז כי מדי יום יידרש הקבלן לספק כ +בהסכם זה לעיל ולהלן,

 (. 3.1.4-3.1.5ורטות בסעיפים )כולל המנות המפ

מספר הארוחות שעל הקבלן לספק ייקבע בהזמנה חתומה על ידי אחד מאנשי הקשר.  .3.7
הארוחות במהלך שנת הלימודים, אשר תעשה   תיתכן תוספת, הפחתה או ביטול מספר

ידי   על  בכתב, חתומה  הודעה  ידי משלוח  על  של המרכז,  דעתה המוחלט  שיקול  פי  על 
ו/או    24אחד מאנשי הקשר, שתישלח לקבלן   כל טענה  שעות מראש. לקבלן לא תהיה 

תביעה עקב שינוי מספר הארוחות כמפורט בסעיף זה, ובכלל זאת לא יהיה הקבלן זכאי  
 שינוי כלשהו בתמורה לארוחה עקב שינוי מספר הארוחות.ל

כמות    ןמעל .3.8 לפי  תחושב  זה  הסכם  פי  על  לקבלן  המשתלמת  התמורה  ספק,  הסר 
 דלעיל(. 3.1.5 -ו 3.1.4הארוחות שהוזמנו וסופקו בפועל )בכפוף להוראות סעיפים 

אנש .3.9 הוראות  פי  על  החינוך,  ממוסדות  אחד   לכל  ישירות  תבוצע  הארוחות  י חלוקת 
 הקשר במוסדות. 

לערוך   .3.10 אפשרות  תינתן  להזמין  למרכז  לרבות  מראש,  הודעה  פי  על  בתפריט,  שינויים 
מנות מיוחדות לילדים עם צרכים אישיים )צמחוניים, בעלי רגישות לקמח / גלוטן וכו'(, 

שיתבקשו על ידי המרכז   והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או הזמנה של מנה מיוחדת
 ללא כל תשלום נוסף )יהא מספרן ככל שיהיה(. ו/או מי מטעמה, 
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 ובל למוסדות החינוך בהתאם להוראות כל דין ולרבות תקנות משרד הבריאותי  ןוזמה .3.11
וקובעות  חיתימהמזון    רוציי ל תנאים תברואתיים    רבדב  תר יה  ןי בסות להובלת המזון 

 את התנאים הבאים: 

 צלזיוס;  ת ולעמ  80רה פנימית של וטרפמט ב םח ןוזמ .3.11.1

המזון   .3.11.2 ועד הכנסת  רצף הטמפרטורה מסיום הבישול  על  ולשמור  להקפיד  יש 
 מעלות צלזיוס; 65בשום שלב הטמפ' לא תרד מ –לצידנית 

 צלזיוס;   תולע מ 5רה פנימית שלא תעלה על  וטרפמ טב רק ןוזמ .3.11.3

על  יפנ   הרוטר פמטבוא  פ ק  ןוזמ .3.11.4 תעלה  שלא  מתחת    תולעמ   12מית  צלזיוס 
 .  לאפס

בי  ן וזמה .3.12 בתוך וחזק  וישונע  היטב  הנסגר  מכסה  בעל  מבודד  המונע  כב  ר  מיכל  סגור 
 . ןוזמהזיהום  

נקיות   תוך צידניות ם ובתגענה חמות כאשר הן ארוזות בכלי אחסון איכותיי  תוח וראה .3.13
 . אשר נשטפות באופן יומיומי

)בשר   .3.14 רכיב  כל  כאשר  הארוחות  את  יספק  טרי,   /הקבלן  ירק  פחמימה,  ירק,  צמחוני, 
( מרוכז בכלי נפרד, כולל אמצעים לשמירה על חום )קרחוניות חום( ועל קור. המרכז פרי

רשאי מן  יהא  חלק  לארוז  לקבלן  להורות  הקשר,  מאנשי  אחד  ידי  על  בכתב  בהודעה   ,
יובלו בצידניות חום  הארוחות המיועדות למוסדות מסוימים, במגשיות אישיות, אשר 

 מיוחדות, בתוספת סכו"ם וציוד נלווה.  

על כ .3.15 ותוזמן  וכיו"ב(, במידה  לגלוטן  רגישות  רגישות לקמח,  )צמחונית,  ל מנה מיוחדת 
 ידי המרכז, תסומן במדבקה הנושאת את שם הילד לו היא מיועדת.  

כל צידנית תסומן במדבקה עליה יכתוב הקבלן את פרטי  המוסד לו הוא מיועד ומספר  .3.16
 נית נפרדת.  המנות הכלולות בו, ולכל מוסד חינוך יגיע המזון בציד 

 

מובהר בזאת כי על הקבלן להכניס את המזון לתוך שטח המוסד, במקום המיועד לכך  .3.17
את  מספק  הוא  להם  למוסד  הכניסה  רצפת  על  המזון  את  להניח  מוחלט  איסור  וחל 

 הארוחות או בכל מקום אחר.  
 

במקרה, אשר בו הקבלן לא יספק את הארוחות בכמות או בטיב הנדרשים, יהווה הדבר  .3.18
ישלם הפ נוספים,  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  שבגינה,  זה  הסכם  של  יסודית  רה 

של   בשיעור  מראש  ומוסכם  קבוע  פיצוי  למרכז  כל   50%הקבלן  בגין  למנה  מהתמורה 
ו/או   בה  להיכלל  האמורים  המרכיבים  כל  סופקו  שלא  ו/או  כלל  סופקה  שלא  מנה 

יב בתשלום שהמרכז לא תחו  כם זה )ובנוסף לכךשאיננה תואמת את הוראותיו של הס
הצדדים  כאמור(.  הנדרש  את  תואמת  שאיננה  ו/או  סופקה  שלא  מנה  בגין  כלשהו 
מצהירים כי הפיצוי דלעיל משקף את נזקיה הצפויים של המרכז והינו סביר בנסיבות  

 העניין. המרכז רשאית לקזז את הפיצוי כאמור מכל סכום שתהיה חייבת לקבלן. 

האמ  מכלליות  לגרוע  הרלוונטי  מבלי  בגן/צהרון  העובדים  ו/או  המרכז  נציגי  יהיו  ור, 
רשאים לדרוש מהקבלן לספק באופן מיידי מנה חילופית תחת זו החסרה ו/או שאיננה 
תואמת את הדרישות ו/או את המרכיבים החסרים והקבלן יספק את המנה החילופית  

הה  מסירת  ממועד  אחת  משעה  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  כאמור  מיידי  על  באופן  ודעה 
 התקלה.  
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גורם   הכולל חיה/גו'ק/תיקן/זבוב/תולעת או כל, אשר הגיע למסגרת אוכל פגום  במקרה .3.19
עלות המנה לכלל המסגרת ביום בהתאם להגדרת המזמין. יקוזז  שאינו רלוונטי למנה  

 זה מהתשלום החודשי לספק. 

הקבלן ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי לספור את המנות בטרם יציאתן מהמפעל ואת  .3.20
לכל   שהוזמנו  המנות  למספר  צורפו    מוסד    התאמתן  המנה  מרכיבי  כל  כי  יוודא  וכן 

 .  המוסדותונכללים במשלוח לכל אחד מ

 

ו  יתו וייבאיזה מהתחי בוד  מ רה והקבלן לא יעקמ בבנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל,   .3.21
את ע אספקת  אי  זה,  הסכם  פי  על  נדרשים  ברישיונות  אחזקה  לרבות  זה  הסכם  פי  ל 

הארוחות בכמות ו/או בטיב /ואו במועדים הנדרשים וכיו' תהיה המרכז רשאית להזמין  
החסרות מכל מקום / גורם אחר ו/או לבטל הסכם זה ולהתקשר בהסכם   תוח וראהאת  

ל"ספק"   התשלום  בגין  המרכז  את  ישפה  והקבלן  אחר,  ארוחות/קבלן  ספק  עם  חדש 
וזאת  20%, בתוספת  רהאח והוצאות כלליות,  ומבלי  עפ  בגין תקורה  "י דרישת המרכז 

 מים לומן התש  קזז את התשלומים כאמור ל  ת יאשרלערער על הסכומים. המרכז תהא  
את מבלי לגרוע מכל זכות של זה ו/או ערבות הביצוע, ו זים לקבלן על פי הסכם  יע מגה

 המרכז על פי הסכם זה ועל פי דין.  
 
 

 ל ביצוע החוזה ע חוקיפ .4

ש  המרכז .4.1 ביצועו  על  יפקח  אשר  המרכז  עובד  או  מנהל  זה כהס  ל תמנה  ם 
 "(. קחפמה " )להלן:

ארוחות, ה  תופן אספקא   המרכז בכל זמן שהוא אתהיה רשאי לבדוק מטעם  י  ח קפמה .4.2
  לעוק את אופן הכנתן, הובלתן וכל היבט הנוגע לקיום התחייבויותיו של הקבלן  דבל  ןכו
 סכם זה.  ה יפ

מתחייב .4.3 ידי  למל  הקבלן  על  לו  שתינתן  פה  בעל  או  בכתב  הוראה  כל  אחר  במלואה  א 
 יצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  בר לשקב חקפמה

 . המרכזכל סמכות שהוענקה למפקח לפי הסכם זה תהייה תקפה ושרירה גם לגבי נציג  .4.4

 

 

 הרומתה .5

רוחות ולקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן  אה   טת לאספקתחלסופית ומו  הכתמור .5.1
___________לפ של  סך  לקבלן  המרכז  תשלם  זה,  הסכם  )   י   ₪

מע"מ עבור כל ארוחה    ללוכלא    ___________________ ________ שקלים חדשים(
 והוזמנה ע"י המרכז, כנקוב בהצעת המציע למכרז.    בפועלשתסופק 

מובהר כי התמורה כוללת עלויות רכיבים, בישול, חימום והובלה וכל הוצאות אחרות   .5.2
לא   התמורה  וכי  לרבות  מ  הנתש תשהן,  שהיא,  סיבה  בלכל  ו/או  ג א  התייקרויות  ין 
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 ודה וכד'. בע תו ע ששינויים בשיעור המדד ו/או שינוי עלות מוצרים ו/או 

שלאחריו חשבון למרכז ובו    שד וחל   10  -תום כל חודש ולא יאוחר מיום ה ב  שהקבלן יגי .5.3
ית שבונ הארוחות שסיפק על פי הזמנה מאושרת בחודש שחלף בצירוף ח  רפס יפורט  מ

הסכום   על  בתוך  ה .  ללוכ המס  החשבון  את  יבדוק  המרכז  מיום    14מפקח/נציג  יום 
 .  םולש כל ת שהומצא למרכז, ואישורו יהווה תנאי לביצוע

יום ממועד אישור המפקח/נציג המרכז כנגד   60ן ישולם בתנאי תשלום שוטף +ו ל חשבכ .5.4
 מס על ידי הקבלן.  תינו בשחהמצאת 

 

 סי עובד ומעביד חי רדעה   .6

זה כי הקבלן הינו במעמד של קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ב  שגדומ .6.1
 דיו ו/או מי מטעמו.  בו עהקבלן ו/או מי מ ןי בלבין המרכז 

כל  .6.2 לרבות  עובדיו,  להעסקת  באשר  דין  כל  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
. הקבלן  התשלומים הסוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין

מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי הקבלן על פי כל דין או הסכם תחול כלפי  
 הקבלן בלבד. 

הקבלן מתחייב לשפות את המרכז בגין כל סכום אשר תחויב המרכז לשלם על פי פסק  .6.3
דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי הקבלן לרבות פסק דין או קביעה בעניין  

עובד טרחת  מ  -יחסי  ושכר  משפט  הוצאות  כולל  ובינה,  הקבלן  ממועסקי  מי  בין  עביד 
 ימים מדרישת המרכז.  30עורך דין, וזאת בתוך  

הדרוש ר  עסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספלה  ייבח תמהקבלן   .6.4
כ השירותים  בהסכם.  נלביצוע  פרטי  רדלדרש  את  למפקח  הקבלן  ימציא  המרכז,  ישת 

דים מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של העובדים המופק
 הקבלן אשר המפקח דרש להרחיקו. 

 

 וביטוח  תוירחא .7

בלה או נזק כלשהו,  ח ,האונת למלאה ומוחלטת לכל ובגין כ   תויר חאאחראי   האהקבלן י .7.1
לעובדיה   ו/או  למרכז  שייגרמו  הכלל,  מן  יוצא  שהמזון  של  וא /ובלי  למי  ו/או  לוחיה 

יפ הקבלן  זה.  הסכם  פי  על  השירותים  מתן  עם  בקשר  או  בשל  להם,    את  צהיסופק 
לחלוטין ומראש את ר  רחשמהמרכז ו/או את הניזוק, לפי המקרה, בגין נזקם. הקבלן  

שלוחיה   עובדיה,  מכל  המרכז,  מטעמה  שבא  מי  כל   ת וירחאואת  ובגין  לכל  וחבות 
 ה.  ז  יףעס תאונה, חבלה או נזק שאירעו כאמור ב

כל נזק וכנגד כל תביעה    לעהקבלן מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את המרכז   .7.2
נגמ,  השירדאו   ו/או  נגדה  כלשהו,  גוף  או  אדם  ידי  על  שתוגש  שהיא,  עילה  מיכל    ד 

ו/או   כמפורט בסעיף   קנז  וה ו/או מי מטעמה בגין כל תאונה, חבלה א יח ולשמעובדיה 
הדרישה. ל,  ליע ל  7.1 או  התביעה  בגין  למרכז  שיגרמו  משפטיות  הוצאות  בגין  רבות 

תהא    המרכזהקבלן ישפה את המרכז כאמור מייד עם דרישתה הראשונה של המרכז.  



29 

 

או  בגין  ה  שר יהיו נשוא לתביעה כנגד בגובה הסכומים אלקבלן  רשאית לעכב תשלומים  
, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות בקשר לכל נזק כאמור לעיל

 . המרכזרצון 

י .7.3 ההסכם, עהקבלן  תקופת  כל  במשך  זה,  הסכם  פי  על  אחריותו  לכיסוי  ביטוח  רוך 
ובכלל לפחות,  שנים  שלוש  בת  נוספת  תקופה  גם  מוצר,  חבות  ביטוח   אתזה    ולעניין 

   :פוליסות הביטוח המפורטות להלן

טח את רכושו של הקבלן המשמש בביצוע ההסכם  בביטוח המ  -  ביטוח רכוש .7.3.1
הקבל וכן   של  בבעלותו  ו/או  באחריותו  אחר  רכוש  ו/או    ןכל  בבנין  והמצוי 

מורחב.   נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש  בסביבתו, מפני אבדן או 
וית בדבר  סעיף  יכלול  והבאים  הביטוח  המרכז  לטובת  תחלוף  זכות  על  ור 

מטעמה וכן כלפי כל אדם או גוף שהמרכז התחייבה בכתב לשפותו, או הקשור  
 , ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  מתן השירותיםל

מוצרבי .7.3.2 חבות  יכלול    טוח  ארוחות  ס יכאשר  מאספקת  הנובעת  לחבות  וי 
  2,250,000ן, כפי שיסופקו על ידי הקבלן. הביטוח לא יפחת מסך של  הי ביכרו

לתובע   צולבת"ה  מקרה.ולש"ח  "חבות  סעיף  לכלול  תורחב  תכלול  ו  פוליסה 
 את שם המרכז כמבוטחת.  

גופנית או נזק לרכוש שייגרמו  בג  טוח חבות כלפי צד שלישיבי .7.3.3 ל  לכין פגיעה 
חת  יפ. הביטוח לא  סכם כתוצאה מאספקת הארוחותההשך תקופת  במאדם  

של    לכלמ לותובע  ל  "ח ש  2,250,000מסך  תורחב  הפוליסה  סעיף    ולקרה. 
 תכלול את שם המרכז כמבוטחת. ו  "חבות צולבת"

לכיסוי כל פגיעה גופנית לעובדי הקבלן בגבול אחריות    טוח חבות מעבידיםבי .7.3.4
$ לאירוע ולתקופת    5,000,000. -$ לתובע ומסך של    1,500,000.-  -שלא יפחת מ

עובדי   היה ותחשב למעבידה של  ביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את המרכז 
 הקבלן או מי מהם. 

האמורות  ה .7.4 הביטוח  הפוליסות  בגין  הביטוחים  קיום  אישור  את  למרכז  ימציא  קבלן 
ימים מיום שיקבל הודעה מהמרכז בדבר זכייתו במכרז. העתק אישור עריכת   7בתוך  

 זה.   להסכם  כנספח ד'הקבלן רצ"ב  ביטוחי 

קבלן מחובותיו  ההביטוחים כנדרש לעיל כדי לשחרר את    כתר ספק, אין בעריסה  ן עמל .7.5
פוי למרכז ו/או  יש  וא ו/  י פי הסכם זה ומחובת תשלום כל נזק ו/או פיצו-ומאחריותו על

 פי כל דין.  -ו/או מחדליו כאמור בהסכם זה ועל   וילצד שלישי מחמת מעש 

אי לבטלם ו/או לצמצם את רשללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו  יכטוחי הקבלן  בי .7.6
  30היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למרכז הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  

לידיעת  ש  שינוי    כלמראש.    יום יובא  הביטוחי  הכיסוי  היקף  את  לצמצם  כדי  בו  יש 
המרכז בכתב ויהיה כפוף לאישורה מראש. הקבלן מאשר כי ביטול הביטוחים כאמור  
של  חמורה  הפרה  מחמת  עמו,  ההתקשרות  הסכם  לביטול  לגרום  עלול  זה,  סעיף  ע"פ 

 תנאי ההתקשרות, ולחייבו בפיצויים כמפורט בחוזה זה.  

ישא  ה .7.7 לבדו  הפרמיה  שלבתקבלן  הביטוחים וסום  בגין  העצמיות  ההשתתפויות  כומי 
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 כאמור. 

ללו הוראה מפורשת על פיה הם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך על יכ טוחי הקבלן  בי .7.8
 ידי המרכז. 

 

 סקת מתן השירותים הפ .8

ן בשל ביי ביצועה לא יפגע  וכבוצע ברציפות,  ת  פקת הארוחותאסכך שלתחייב  מ   קבלןה .8.1
השבית  לה רשאי  יא יה ל  ת. מוסכם בזה כי הקבלן חרמכל סיבה א   מחסור בעובדים ובין 

 כסוך שבין המרכז ס  לבשו/או להפסיק את מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה  
 עובדיו.  ל או סכסוך שבין הקבלן/ו בין הקבלןו

הפסיק  /ובית  הש .8.2 הארוחותאסת  א  קבלן האו  מפקת  שהיא,  ,  סיבה  רשאית תהכל  א 
ך, בכצאות הכרוכות  הואחר, כאשר הן  לקב רוחות מהאלהזמין  המרכז במקרה כאמור  

בגין תקורה והוצאות כלליות יחולו על הקבלן והכל מבלי לגרוע מזכותה     20%בתוספת  
של  זו  הפרה  עקב  לה  שנגרמו  הוצאה  ו/או  נזק  כל  בגין  פיצוי  כל  לתבוע  המרכז  של 

 . ההסכם

 

 ערבות לקיום החוזה  .9

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למרכז, עד למועד שיידרש  .9.1
של   בסך  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  במכרז,  זכייתו  בדבר  המרכז    10%בהודעת 

מנות מוכפלים   750)עשרה אחוז( מהתמורה השנתית )אשר תחושב בשנה הראשונה לפי 
תחושב לפי היקף התשלומים   –וספת  במספר ימי אספקת הארוחות בשנה ומדי שנה נ 

ששולם לקבלן בפועל בשנה החולפת ולא פחות מהסכום המתקבל בגין השנה הראשונה 
    . כנספח ה'כאמור(, ובנוסח המצורף לחוזה זה 

בתוספת   .9.2 החוזה,  תקופת  לכל  יהיה  הערבות  של  מלוא   30תוקפה  לקיום  עד  או  יום 
 אוחר מביניהם.  התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה, לפי המ 

לפגוע  .9.3 מבלי  החוזה.  הוראות  כל  של  מדויק  ולמילוי  לקיום  כבטחון  תשמש  הערבות 
 בכלליות האמור לעיל, תשמש  הערבות להבטחת ולכיסוי של:

 

כל נזק או הפסק מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם למרכז   .9.3.1
או למי מטעמה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי  

 חוזה זה.  

שהמרכז   .9.3.2 לקבלן  בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשורים  והתשלומים  ההוצאות  כל 
 .   עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

מקצתו,  .9.4 או  כולו  הערבות,  סכום  את  לגבות  רשאית  המרכז  תהיה  כאמור  מקרה  בכל 
ההוצאות   ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכו  ולהיפרע  פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם 

 והתשלומים כאמור.  
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נגבתה הערבות כולה או מקצתה, יהיה הקבלן חייב להשלים באופן מיידי ולא יאוחר  .9.5
ה  7  -מ דרישת  ממועד  במלוא ימים  עת,  בכל  תהא,  שזו  כך  הערבות  סך  את  מימוש 

 לעיל.    9.1הסכום הנדרש בסעיף 

 

 הסכםה תפוקת .10

שנורשקתהה .10.1 של  לתקופה  הינה  זה  הסכם  פי  על  הלימודיםת   –  01.09.2021)  ת 
ת  ריך את תקופת ההסכם פעמיים, בכל פעם בשנאכאשר המזמין רשאי לה ,(30.06.2022

זה  לימודים מכרז  תנאי  לפי  מראש  בהודעה  מ    נוספת  יותר  לימודים   3  –ולא  שנות 
 במצטבר.

רשהמרכז   .10.2 לתקופת אי,  יהא  הקבלן  שירותי  להזמין  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם 
ימים מראש ובכתב, כאשר ברור לקבלן    30  –קייטנות הקיץ, בתיאום ובהסכמה מראש  

 ת הלימודים. כי גובה המנות משתנה ואינו כפי שהוא במהלך שנ

שאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להביא הסכם זה ר, יהיה המרכז  לאמור לעיה  ףא  לע .10.3
אש לקבלן. מר  םימי  14לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בהודעה מוקדמת של  

לקבלן יהיו  לא  כאמור  טענות  כ   במקרה  ו/או  דרישות  ו/או  תביעות  או  /ו   תוי פס כל 
וחות  ארה ין  גבכאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה  אחרות בגין סיום ההתקשרות  

 . הז  םכסהקשרות ובהתאם להוראות התה וםשסופקו על ידו בפועל עד למועד סי 
 
 

 סכםהה תבסה .11

קבלן רשאי להעביר, להסב או להמחות את זכויותיו ו/או  הין  א דדים כי  הצין  ב  םכסומ .11.1
על איזו  הז  םכסהפי  -התחייבויותיו  לביצוע  ו/או להעסיק קבלן משנה  או חלקן  כולן   ,

אלא   המרכז   ת אלכך    לביק   םאמהתחייבויותיו,  נתנה  ובכתב.  מראש  המרכז  הסכמת 
ה אין  את  לעיל,  כאמור  מאחריו   המכ סההסכמתה  הקבלן  את  פוטרת  ו  תהאמורה 

 דין.   בויותיו לפי ההסכם ולפי כל יתחיהו

המרכז רשאית להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן,   .11.2
 ובלבד שזכויותיו של הקבלן לפי הסכם זה לא תיפגענה.  

 

 

 ה וביטול ההסכםרפה .12

ן  המ   אחת  תרפה  ואסכם זה הינן הוראות יסודיות והפרתן  ה ל   9-ו  3,  2ראות סעיפים  הו .12.1
אית לכל כתהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה יסודית תהיה המרכז ז

ותרופה   הסה  םיי טפש מסעד  פי  על  לה  לגרוע   כםעומדים  ומבלי  דין  כל  פי  ועל  זה 
לעיל תהיה   ה המרכז  מהזכויות  בגין  פיצויים  לתבוע  לבטל את ההסכם,  , ות רפרשאית 

 ולהעביר ביצועו לגורם אחר.  

לגרוע .12.2 ייחשבו    מבלי  הבאים  שהאירועים  הרי  זה,  בהסכם  אחר  מקום  בכל  מהאמור 
ות לה על פי ההסכם קנכהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המרכז בכל הזכויות המו

 ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 
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ל ידי לשכת הוצאה לפועל  זמני או קבוע על ידי בית משפט או ע   הטלת עיקול .12.2.1
נכסי הקבלן או זכויותיו כי  , כ לגבי  יקולים  העולם או חלקם, והמרכז מצאה 

זה,   הסכם  פי  על  התחייבויותיו  את  לקיים  הקבלן  ביכולת  פוגעים  כאמור 
 ם ממועד ביצועם.  וי  30והעיקולים לא הוסרו בתוך  

 

לפירוק    שה קבוגשה נגדו  ה ו  , א מרצון  קירופ  הקבלן בדבר  שללטה  הח נתקבלה   .12.2.2
תוך   בוטלה  לא  פירוק    אויום,    30אשר  צו  צו  כנניתן  ניתן  אם  או  הקבלן  גד 

תאגיד    אינו  או במקרה שהקבלן  כנגד הקבלן,  הליכים  הוכרז    -הקפאת  אם 
 הקבלן כפושט רגל.  

 

או    חכוהשכ .12.2.3 החוזה  מביצוע  מסתלק  הקבלן  כי  המרכז  של  דעתה  להנחת 
 מתרשל בביצוע מתן השירותים.   ביצועו ו/או כאשר הואק יספמ

 

הההשכ .12.2.4 את  מסר  לסקבלן  מקצתו  או  כולו  מעסיקאחכם  או  משנה  בק  ר,  לן 
 ההסכם ללא הסכמת המרכז מראש ובכתב.   עוציבב

 

כשהקבלן לא חידש רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש ממנו על פי הסכם   .12.2.5
לקבלת   בקשה  על  אישור  מותנה,  )רישיון  דין  כל  פי  ועל  כל  זה  ו/או  רישיון 

 אישור אחר שאינו רישיון כנדרש בהסכם זה אינו מהווה חידוש(. 
 

   יללכ .13

בזכויות המוקנות למל  המרכזמנעות  הי .13.1 פי ההסכם במקרה מסוים ע  העשות שימוש  ל 
אין בה ולא תפורש כוויתור על    -טות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים  לסהסכמה    או

 דו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. למתהווה תקדים ולא י  לאכויותיה, מזת וכז

לכל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן ייעשה במסמך בכתב חתום  .13.2
 על ידי   שני הצדדים.  

ההכת .13.3 בכותרת  כאמור  יהיו  הצדדים  בתוך   ובות  כנמסרת  תחשב  הודעה  וכל   3סכם 
בפקסימיליה   משלוחה  במועד  או  רשום,  בדואר  משלוחה  ממועד  לאישבכימים  ר ופוף 

 .   במועד מסירתה במסירה אישיתו קבלתה, א ל טלפוני
 או הצדדים על החתוםיה בארלו

 __________________        _______________ 
 קבלן  ה         המרכז   

  אישור עו"ד

" )להלן:  עו"ד של _________________________  "( מאשר בזה קבלן ה אני הח"מ ________________, 
הסכם חתמו בפני על  -חתם בפני _____________, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד כי ביום _________ 

ו  זה  ______________ ת.ז.   __________________ ה"ה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל    -דלעיל 
  _____________ ת.ז.  על________________  ולהתחייב  לחתום  רשאים  דין  -שהנם  הפי  וכי    קבלןבשם 

ה אצל  דין   קבלןהתקבלו  כל  פי  ועל  שלו  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל 
 . קבלןוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ההסכם זה על  קבלןלחתימת ה

  ,עו"ד    _____________ 
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 לחוזה  א'נספח 

 תעודת הכשר של הרבנות הראשית
 

 

 לחוזה  1ב'נספח 

 רשיון ממשרד הבריאות 
 

 

 

 לחוזה  2ב'נספח 

 רישיון עסק
 

 

 ספח ג' לחוזה נ

 תפריט שבועי
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 ה ביטוח  ' לחוזדנספח 

 נוסח  אישור עריכת ביטוחי הקבלן 

  

 :___________ תאריך         

 לכבוד  

 _____________________ מרכז 

 ______________ 

 

 א.נ.ג.  

 "הקבלן"( כם לבין _____________ )להלןיחוזה בינ  הנדון:

 _________________ לאספקת ארוחות למוסדות  ב

 

המפורטים   ביטוחים  את  ערכנו   ____________ יום  ועד   _________ מיום  החל  כי  מאשרים  הננו 

 : להלן

דין,    מבלי .1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הספק  מאחריות  לערוך    עללגרוע  הספק 
חשבו  על  הספקולקיים,  למשך  ן  המוצר  תקופת    כל,  חבות  ביטוח  )ולעניין  ההסכם 

ההסכם(  3למשך   תקופת  תום  לאחר  נוספות  הביטוחים    ,שנים  המפורטים  את 
בלתי נפרד  והמהווה חלק    ,1כנספח ד'  זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  

העניין(, אצל חברת    לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  הספק"  ביטוחי"ממנו )להלן:  
 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

  יהיה   ניתן,   הספק  ידי  על   עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 .  הביטוח  אישור מתוך" מעבידים  חבות" ביטוח סעיף למחוק

  ביטוחי   בכל  יבוטל "  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא   הספק   על   -הפוליסות   נוסחי .ב
 (.  הדין פי  על המבטחים מזכויות לגרוע   כדי באמור אין) הספק

להמציא לידי המזמין, לפני תחילת    הספק  עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,    ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את  התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  

בתום תקופת    מידהספק. כמו כן,    עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח אישור  
בגין חידוש    ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין  ל  להמציאהספק  על  הביטוח,  

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה    ביטוחתוקף ביטוחי הספק לתקופת  
 לעיל.  1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף
עם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל  בכל פ

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

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
יות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  כי גבולות האחר  מובהר .3

הספק   ,מזערית על  כדי  המוטלת  בה  שאין  של  ,  התחייבות  מכל  לפי  הספק  לגרוע 
דין,  ההסכם   כל  פי  על  פי  ו/או  על  החבות  ממלוא  הספק  את  לשחרר  כדי  בה  ואין 

דין, פי  על  ו/או  זה  תהיה  ספק  ול  הסכם  כלפי  לא  טענה  מטעם    המזמיןכל  מי  או 
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,זמיןהמ

שיומצא על    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    למזמין תהא הזכות, אך לא החובה,  .4
לעיל,  הספק  ידי   הספקכאמור  שינוי  ועל  כל  הרחבה,  תיקון  ,לבצע  או  התאמה   ,

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הספק על מנת להתאים   ושיידרש
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כי   .5 ומוסכם  כמפורט  המזמין  זכויות  מוצהר  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 
על    , לעיל מטילות  חובה  על  או  המזמין  אינן  כל  המזמין  מטעם  אחריות  או  מי  כל 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי  ביטוחי הספקשהיא לגבי  
וזאת    או על פי כל דין, זה    הסכם על פי  הספק  לת על  המוט  , לגרוע מכל חובה שהיא

אם   לעיל    עריכת  דרשהנבין  כמפורט  אם  שינויים  בין  לאו,  אם  אישור    בדק  נובין 
 . ובין אם לאועריכת הביטוח 

נזק    לכלמאחריות  ואת הבאים מטעם המזמין  פוטר את המזמין    הספק .6 אובדן או 
ידי הספק או מי מטעם הספק    לרכוש או ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב(, המובא על

השירותים   מתן  לצורך  המשמש  ו/או  המזמין  ללחצרי  תהיה  טענה   ספקולא    , כל 
, ובלבד שהפטור  בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי  

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
על   .7 הבאים  לערוך  הספקבנוסף,  הביטוחים  באמאת  או  בעצמו  הבאים  ,  צעות 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב,    : ביטוח חובה כנדרש עלמטעמו
₪    400,000ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.  ,בגין נזק אחד
לעיל,   האמור  אף  הרכוש  הזכות,  ספק  לעל  ביטוחי  את  לערוך  ביטוח  )למעט  שלא 

המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט  (  אחריות צד שלישי
 ם.  במלואהאמורים  יםהביטוח כו כאילו נער ,יחוללעיל   6סעיף ב

משלים  ב .8 או  נוסף  רכוש  ביטוח  הספק,  כל  ידי  על  ויתור  שייערך  בדבר  סעיף  ייכלל 
על    ויתורוה   וכלפי הבאים מטעם המזמין;כלפי המזמין  המבטח על זכות התחלוף  

 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  בו    לעניין לגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 

הספק לדאוג  על  משנה מטעם הספק,    ניקבלעל ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  
בידי   ביטוח  המשנ   קבלני כי  פוליסות  והיקף ההתקשרות  ה  לאופי  נאותות בהתאם 

 . עמם
שירותים  ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

 . משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם, 
ההסכם. .10 של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  הביטוח  אף    נספח  על 

יסודית,   הפרה  תהווה  לא  במועד  הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  אי  לעיל,  האמור 
ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור    10אלא אם חלפו  

 . עריכת הביטוח כאמור
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 נספח ד'1- אישור עריכת הביטוח

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

רשת  ם:ש
המתנסים קרית  
ים ו/או החברה  

למתנסים מרכזים  
בע"מ מ  םקהילתיי

ו/או חברת אם  
ו/או חברות בנות  

ו/או חברות 
 קשורות  

   שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

אספקת  אחר: ☒
ארוחות לילדים 

בצהרונים, בתי ספר 
 ובקייטנות

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

  ת.ז./ח.פ.

 :  מען  מען: 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
ביטוח   סכומיאו   

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה
  וביטול בתוקף

   חריגים

 כיסוי  קוד לציין יש
   ד'  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

 רכוש 

 

      ₪ 309 

328 

       

       

       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'

307 
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315 

321 

328 

329   

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר

304 

328 

( חודשים  12)  332  

 

        אחריות מקצועית

        אחר

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל  – 041

 ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ' לחוזה   הנספח 

 חוזה קיום הנוסח ערבות בנקאית ל

           

 ____________ תאריך 

 מרכז _____________ לכבוד 

 חוזה  קיום הערבות בנקאית להנדון:     

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  המבקשיםבקשת ____________________)להלן: "על פי  

של   לסך  עד  שסכום  )במילים:  __________________  שקלים  __________________  "ח 

להסכם   בקשר  המבקשים  מאת  שתדרשו  מרכז  חדשים(,  של  חינוך  למוסדות  ארוחות  לאספקת 

 ___________________שנחתם ביניכם לבין המבקשים. 

 

תוך   הנ"ל,  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  בכתב   7אנו  דרישתכם  מיום  ימים 

 שתגיע אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.   

 

ות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על  ערב

פיה,   על  תשלום  קבלת  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  באופן  או  משפטי,  בהליך  פיה 

 תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.   

 

 ________ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

        

 בכבוד רב,   

 

        ________________________ 
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 רשימת מוסדות החינוך –נספח ו' 

שפעלו מבוססת על המסגרות רשימה זו 

בהתאם תעדכן בשנת תשפ"א הרשימה ת

 לפתיחת המסגרות בפועל

 כתובת שם הגן  מס

85הרצל   הרדוף   .1  

85הרצל   אלה   .2  

28בן צבי  שיטה   .3  

24פרץ  יקניטון   .4  

24פרץ  עירית   .5  

10אילנות  נוגה   .6  

10אילנות  שביט   .7  

71הרצל   ניצן   .8  

71הרצל   צבעוני   .9  

4ישראל ישעיהו   שושן   .10  

4ישראל ישעיהו  שיזף  .11  

7ארזים  ן ו אור  .12  

18משה שרת   זית   .13  

7ארזים  מאדים   .14  

5ארזים  שבתאי   .15  

7ארזים  צדק  .16  
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10ניל"י  אלמוג   .17  

 חבצלת  חבצלת ונרקיס   .18

א  71ירושלים  חצב  .19  

8נתיב מאיר  ציפורן   .20  

6נעמן   חמנית   .21  

א  18אלי כהן   אזדרכת   .22  

23ביאליק  רימון   .23  

2אלון  אלון   .24  

 אילנות פינת אגוזים  סביונים   .25

25ביאליק  אורים   .26  

3בר יהודה  עלומים   .27  

10אצ"ל  אלמוגים   .28  

40ז'בוטינסקי  ימית   .29  
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