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 מסמך א'
  הודעה בדבר פרסום מכרז

 
ארוחות "( מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת המועצה)להלן: " ערערהעארה מועצה מקומית 

 –, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן ערערהעארה וב רווחהוחינוך  למוסדות
 "השירותים".

, רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות ןבעל רישיוהיותו לרבות על המציע לעמוד בכל תנאי המכרז, 
 וכן בעל תעודת בתוקף. עסק

 
 רכישת המכרז:

את . לא יוחזרו( )ש ₪ 1,500 של  בסכום 01/08/2021 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום
חן  התשלום עבור המכרז יש לבצע בהעברה בנקאית לחן המועצה, מוטב מועצה מקומית ערערה,

 בפרטי ההעברה.  18/2021עם פירוט מספר המכרז , 10-906-444900/44מספר 
 

לקבלת מסמכי  ara.muni.il-ruwayday@arara ,העתק מההעברה או הקבלה, יועבר לאימייל
 .המכרז לצורך הגשה

 
התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של מובהר בזאת כי 

 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 

אי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר ניתן לעיין בתנ 01/08/2021החל מיום 
אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו .  ara.muni.il-www.araraהאינטרנט שכתובתו: 

 . מהאינטרנט
 
 

 ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 

בתוקף  בנוסח המדויק המצורף למכרז,₪(, אלף  חמשה עשר)במילים: ₪  15,000 להצעתו, בסך של 
 לסיום הליכי המכרז. , עד המועצהלפי דרישת הערבות תוארך  .15/11/2021עד ליום 

 
 

 שאלות מציעים:
 ,15:00שעה  08/08/2021ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 

. באחריות המציעים לוודא  ara.muni.il-arara@ruwaydayלמנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:
 כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 

 
 הגשת ההצעות:

: "מכרז פומבי מס' יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם ,את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז
המכרזים במשרדי  לתיבת 15:00בשעה , 15/08/2021ם בלבד, במסירה ידנית עד ליו" 18/2021
 ייפסלו.מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  .)לא לשלוח בדואר( המועצה

 
 הבהרות:

ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 
 רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל הפוע

 רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.  מועצהה
הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ"י 

  מסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו 

 הצעה ע"פ דיני המכרזים. ע"י המשתתף לכדי
 המינים כאחד.  2-, אך מתייחסים ל/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר

 
 

  מודר יונסעו"ד  
   המועצהראש        

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
http://www.arara-ara.muni.il/
mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 'ב מסמך
 במכרז למשתתפיםים יותנאים כלל הוראות

 

 :מסמכי המכרז .1

 והמסמכים זו הזמנה) הבאים המסמכים ממנה נפרד בלתי כחלק מצורפים זו להזמנה
 :(המכרז״ ״מסמכי יכונו לה המצורפים

 

 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'
  

 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'
 .במכרז להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 המציע  של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
מינימום והעסקת  תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר 4מסמך ב'  

 עובדים זרים.
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 5מסמך ב'  
 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין 6מסמך ב'  
 תצהיר המציע ואישור רו"ח  7מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 8מסמך ב'  
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 9מסמך ב'  
 הובלת מזון. –תצהיר נותן שירות  10מסמך ב'  
  

 ;המציע הצעת נוסח מסמך ג'
 אומדן המועצה והצעת המציע 1מסמך ג'  
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 .במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1ד'  מסמך 
 נספח ביטוחים 2ד' מסמך  
 אישור על קיום ביטוחים א-2מסמך ד'  
 החתימ זכות ואישור בנק חשבון פרטי 3ד'  מסמך 
 התחייבות לעבודה בשעת חירום 4מסמך ד'  

 רשימת מקבלי הארוחות, מפרט ותפריט הארוחות מסמך ה'
 מחירון  מסמך ו'
 אורחות חיים במוסדות החינוך, ונספחיו.  –חוזר מנכ"ל משרד החינוך  מסמך ז'

 
 .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל
 

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

תנאי ההסכם י פ-תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.

 

 ריכוז מועדי המכרז: .2
 

 30/07/2021 החל מיום פרסום המכרז בעיתונות ובאתר המועצה 

 01/08/2021החל מיום  רכישת המכרז 

 15:00שעה  08/08/2021עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(
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 15:00שעה  15/08/2021עד ליום  הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 15/11/2021עד ליום  תוקף ערבות המכרז 

 

 

 נושא המכרז: .3

 

" / "הרשות"( מזמינה בזאת הצעות המועצה)להלן: " מועצה מקומית ערערה .3.1
, כמפורט במסמכי בערערהשונים חינוך ורווחה מחיר לאספקת ארוחות למוסדות 

 "השירותים". –המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן 

 

על פי  ,מדובר במכרז מסגרת לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה שונים .3.2
 מכרז. פרטים הכלולים במוה, התנאים דרישותה

 

תהא רשאית להזמין מעת  המועצהבמסגרת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה,  .3.3
ובכמויות לפי  המועצהארוחות למוסדות שונים לפי בחירת בכתב בלבד לעת 

צרכיה ושיקוליה מעת לעת, עד לגובה סכום המסגרת של המכרז או עד לתום 
 תקופת ההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם. 

 

למוסדות חינוך / רווחה שונים, כגון: מועדוניות,  בין היתר הארוחות מיועדות .3.4
תחליט  המועצה, אם הובלה לבית הקשישכולל , קשישים )חינוך מיוחדת ומסגר
וכן אופציה  תמצא לנכון לספק לו ארוחות המועצהוכל מוסד אחר אשר , (על כך

 בהתאם לצווי התחלת עבודה, הכל למנות בחמגשית אישית, מנות ללא גלוטן וכו'
וגזבר(  המועצה)ראש  המועצהע"י מורשי החתימה של כדין  ותחתומ הזמנות /

 .לזוכהמעת לעת  המועצהשתוציא 
 

במסגרת מכרז  יםנדרשאשר  מנה,כל להמינימאלי וכמות המזון  תפריט הארוחות .3.5
לרבות בכפוף לכל דין ו/או הנחייה  , והינםלמכרז במסמך ה'כמפורט ם הינ ,זה

למכרז ו/או כל חוזר שיבוא  כמסמך ז'המצורף  חוזר מנכ"ל משרד החינוך הנחיות
 . מוסמךוכל הוראה ודרישה אחרת שתבוא מכל גורם  , במקומו

 
הינה  ,, ומבלי להתחייב לכמות מנות כלשהיבשלב זה הארוחות המשוערתכמות  .3.6

 כמות המנות לעיל הינה לצרכי .למכרז 'במסמך הכמפורט , לחודש מנות 000,3 -כ
אינה מתחייבת על היקף המנות האמור או על היקף  המועצההערכה בלבד, ו

 כלשהו.
להגדיל, בהודעה חתומה ע"י להקטין או רשאית  המועצהמובהר כי עם זאת, 

בלבד, את היקף ההזמנות מעת לעת לפי צרכיה  המועצהמורשי החתימה של 
ושיקוליה, עד לגובה סכום המסגרת או עד לתום תקופת ההתקשרות לפי המוקדם 

 מביניהם.

 

רשאית להודיע  המועצה .המועצהכמות המנות תשתנה מעת לעת בהתאם לצרכי  .3.7
על הגדלה של כמות  ה ו/או האופציה לפי הענין,במהלך כל תקופת החוז לזוכה

או הקטנה של  ,מסגרת של המכרז(ה)בכפוף לסכום  הארוחות בכל היקף שהוא
והזוכה מחוייב לעמוד בכל דרישה שכזו. במקרה  ,100%-אפילו ב ,כמות הארוחות
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של הגדלה / הקטנה של כמות הארוחות, תשולם לזוכה תמורה לפי הכמות 
 . לשינוי מחירי היחידהטענה או דרישה לזוכה כל לא תהיה שתוזמן בפועל, ו

 
עבור אספקת הארוחות נשוא למנה, אומדן קבעה מחיר  המועצהמובהר בזאת, כי  .3.8

מחירון מכרז זה החל מהמנה הראשונה )ולא יהיה מחיר מדורג(, כמפורט ב
 המצ"ב למכרז.  מסמך ו' - המועצה

 

 ,הנחהאחוז  אותוספת אחוז על הקבלן להציע  , מסמך ג' למכרז,בהצעת המחיר .3.9
אחוז . לכל הארוחותעל מחירי האומדן האמורים לעיל בשיעור אחיד וקבוע 

הצעת הנחה / תוספת העולה על מהאומדן.  %10ההנחה / התוספת לא יעלו על 
  .תפסל על הסף %10

 
נספחיו , החוזה וההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז תהא על פי מסמכי המכרז .3.10

 . המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהמכרז

 

ממועד חתימת החוזה עם  תהא לתקופה של שנה ים/עם הזוכה התקשרותה .3.11
לפי  ,חודשים או פחות כ"א 12ות ת נוספות בנותקופ 2-, עם אופציה להזוכה

 . בלבד המועצהבחירת 

 

כפוף )או סמוך לכך(  01/09/2021המועד המיועד לתחילת אספקת הארוחות הינו  .3.12
לחתימת חוזה עם הספק ולהוצאת הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של 

 . המועצה
   
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 
רשאים להשתתף במכרז זה יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים 

)להלן: "המשתתף"(, העומדים  , לרבות עמותות / מלכ"ריםהרשומים כדין בישראל
במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים 

 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:
 

 על הרישיוןשם ב. על המשתתף להיות בעל רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות .4.1
 לשם המציע.  החייב להיות זה

 

על שם המציע או על שם גוף  להובלת  מזוןיתר האישור / על  המציע להיות בעל  .4.2
 .מטעמו

 

מהרשות המקומית בה נמצא עסקו  עסק בתוקףעל המשתתף להיות בעל רישיון  .4.3
  לשם המציע. השם בעל רישיון העסק חייב להיות זה. של המציע

 
ומנהל ספרי חשבונות  ע"מ,פטור כדין ממ/לצורך מע"מ המורש עוסקהמשתתף  .4.4

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כחוק
 .1976–מס  התשל"ו 

 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז.  .4.5
 

המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום  .4.6
  למכרז. 1, בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'התחייבויותיו על פי מכרז זה
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עבירות על חוק שכר מינימום השנים האחרונות ב 2 -המשתתף לא הורשע ב .4.7
 והעסקת עובדים זרים. 

 
 . מועצהו/או חבר  מועצהעל המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  .4.8

 

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות  .4.9
)אלא אם כן נקבע במפורש  הערבות הבנקאית יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד

 . אחרת(

 

  על המציע לצרף להצעתומכים שמס .5

 
 להגיש חתומים בחתימתו: מסמכי המכרז שעל המציעבנוסף ל

 
צורף/ל תיאור מסמך ס"דמ

 א צורף

כל המסמכים והאסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של   .5.1
 לעיל 3כמפורט בסעיף  המכרז

 

ומאומת כדין ע"י  כשהיא חתומה על ידו )מסמך ג'(נוסח הצעת המציע   .5.2
 עו"ד.

 

  מסמכי ההתאגדות של המציע      .5.3

  אישור על ניהול ספרים  כדין ואישור על שיעור ניכוי מס במקור  .5.4

  עותק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מ  .5.5

יצרן בתוקף מטעם משרד הבריאות על היותו של המציע יצרן  ןרישיו  .5.6
מזון, או חוות דעת לעניין התברואי בעסק מלשכת הבריאות, כנדרש 

 לתנאי הסף לעיל. 4.1בסעיף 

 

לתנאי הסף לעיל.  4.2היתר / אישור להובלת מזון כנדרש בסעיף   .5.7
במידה והאישור להובלת מזון אינו על שם המציע, יש לצרף תצהיר 

 למכרז.  10חתום ע"י בעל ההיתר / האישור,  בנוסח המצורף כמסמך ב' 

 

  לתנאי הסף לעיל. 4.3עסק בתוקף, כנדרש בסעיף   ןרישיו  .5.8

  המלצות מגופים ו/או מוסדות להם סיפק המציע ארוחות.   .5.9

אישור רו"ח על מספר המנות הממוצע בחודש, לתקופה שבין ינואר   .5.10
 המציע לגופים / מוסדות שונים. , שסיפק2017ועד דצמבר  2015

 

  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .5.11

5.12. 8

. 

ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות 
, להבטחת קיום 1כמסמך ב'המכרז, בנוסח המדויק המופיע 

 התחייבויות המציע על פי מכרז זה. 

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב  9 .5.13

5.14. 1

. 

ישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף א –אם המציע אינו אדם פרטי 
 (3כמסמך ב' 

 

5.15. 1

. 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום 
חתום על  (,4)מסמך ב'ועובדים זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 ידי המציע ומאומת כדין בידי עורך דין

 

5.16. 1 

 

זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי העתק תצהיר בדבר שמירת 
 חתום על ידי המציע ומאומת בידי עורך דין.(, 5מסמך ב' המכרז )

 

5.17. 1

. 

הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח 
 (.8')מסמך בהמצורף למסמכי המכרז 

 

אישור רו"ח על מספר המנות הממוצע בחודש, לתקופה שבין ינואר  1 .5.18
 , שסיפק המציע לגופים / מוסדות שונים2020 דצמברועד  2018

 (7)מסמך ב' 
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צורף/ל תיאור מסמך ס"דמ
 א צורף

, 2019, 2018אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי של המציע לשנים:   .5.19
 (7)מסמך ב' 2020

 

5.20. 1

. 

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא 
 המועצה, אם וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  

 

5.21. 1

. 

המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כל יתר מסמכי 
 כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 

     :, יש לצרף בנוסףאם המציע הוא תאגיד .5.22

אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות וכן תעודת התאגדות של החברה  .5.22.1
שמות , וההתקשרות בחוזה זה הינן במסגרת סמכויות התאגיד

שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את ו המנהלים של התאגיד
 .למכרז 5בטופס המצורף כמסמך ב' התאגיד

 

 אם המציע הינו שותפות, יש לצרף בנוסף: .5.23

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות. .5.23.1

 הסכם שותפות. .5.23.2

 בשם השותפות.החתימה אישור  עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות  .5.23.3

 

 על ניהול תקין של העמותה.אם המציע הינו עמותה יש לצרף אישור  .5.24
 

 
, עם כל מסמכי  המכרזויחד עם הצעתו של הקבלן  ,יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל

ש ללא כל המסמכים הצעה שתוג .כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ע"י המציע
 לפסלה. עדה רשאיתותהיה הוהמבוקשים כאמור, 

 

 סדר עדיפויות: .6
 

 תגבר ההוראה המחמירה עם הספק. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, 
 

 ים:יתנאים כלל .7
 

לעצמו ועל  גישיאת כל הבדיקות הנדרשות ועל חשבונו יערוך  מכרזהמשתתף ב .7.1
אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל 
להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק 

 החוזה ומסמכיו שלהלן.כל מסמכי המכרז, ולקרוא את 
 

מספר זוכים, את הזכות לפצל את ההתקשרות בין  הלעצמ תשומר המועצה .7.2
, הכל על פי מהשירות , וכן להזמין רק חלקחלוקה על פי שיקול דעתה הבלעדיב

 הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. השיקול דעת
 

א ילקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וה תמתחייבהרשות אין  .7.3
לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של  הלהתחשב במסגרת שיקולי תהיה רשאית

והכל באיכות הצעתו ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה.  המציע,
, מבלי שתהא למציע כלשהו כל זכות רשותהבלעדי של ה הלשיקול דעת בהתאם

וכי רואים  הו/או מי מטעמ האו לטעון כנגד רשותאו רשות לערער על שיקולי ה
בדבר קבלת הצעה כלשהי או  רשותאת המציע כמסכים מראש להחלטת ה

 דחייתה.
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ו/או לבחור במספר הצעות, הכל  שלא לבחור אף אחת מההצעות תרשאי רשותה .7.4
  הבלעדי. הלפי שיקול דעת

 
במקרה זה לא  חדש. במכרזאו לצאת ו/ מכרז זהלבטל בכל שלב,  תרשאי רשותה .7.5

 יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 
 

בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה  רשותבכדי לחייב את ה במכרז זהאין  .7.6
בכדי לקשור  הזמכרז של הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין ב

 .בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכךרשות את ה
 

רשאית בכל שלב  המועצהביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים.  .7.7
רבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ל

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.תהיה כל 
 

המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת  .7.8
המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על 

 פי מסמכי המכרז. 
 

המסמכים הערות על  העירו/או לו/או לשנות אסור למציע למחוק ו/או לתקן  .7.9
או תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה הכלולים במכרז

 ., עלולים להביא לפסילת ההצעהכאמורתוספת 
 

 90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .7.10
תהיה רשאית לדרוש מהמציע  המועצהיום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד יום נוספים  90להאריכה למשך 
 .והמציע חייב יהיה לעשות כןשהזוכה יחתום על ההסכם 

 
משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר כי מובהר  .7.11

  חתימת החוזה עם הזוכה/ים במכרז.
 

 התמורה: .8
 

 הזוכהזכאי  יהאכנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו,  .8.1
הכמויות על פי  ,בפועל למוסדות ו על ידופקואשר יס מנותתשלום עבור הלבמכרז 

 תוספת/ההנחהאחוז  כפלת , בהשתוצא לוחתומה כדין הזמנת עבודה שיוזמנו ב
 .נוספת תמורה לכל זכאי יהא לאזוכה . פרט לכך, הבהצעתושהוצע על ידו 

 

במידה והזוכה במכרז הינו סכום המע"מ ישולם רק למציע שהינו עוסק מורשה.  .8.2
 . המחיר הינו כולל מע"ממלכ"ר, 

 

, יכללו או בהוספת אחוז התוספת בהפחתת אחוז ההנחה של המציע מנותמחירי ה .8.3
ההוצאות לרבות הוצאות ההובלה הדרישות הכלולות מהספק, ואת כל את כל 

ההובלה היא לבית  , ככל שתהא דרישה לארוחות אלו,)בארוחות קשישים
, אלא אם צוין הקשיש(, אחסון מחומם, מסים, היטלים, התייקרויות שונות וכו'

 אחרת במסמכי המכרז. 
 

 ת ההתקשרות:פתקו .9
 

 12למשך מיום חתימת החוזה עם הקבלן שיזכה במכרז תקופת ההתקשרות הינה  .9.1
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  המועצה .דשוח

תקופות  2-ההתקשרות, בהודעה  בכתב כשהיא חתומה ע"י מורשי חתימה, ב
התקופה הנוספת" / חודשים או פחות מכך כ"א )להלן: " 12נוספות בנות 

"(, הכל באופן המפורט בהסכם. על התקופות הנוספות יחולו "תקופת האופציה
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מסמכי המכרז וההסכם. קיבל הזוכה הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה 
 את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים. למועצהאו חלקית חייב הוא לספק 

 

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על  המועצה .9.2
סכם ולספק יום בכתב לזוכה, כמפורט בה 30פי הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

אחרות, למעט זכותו לקבלת  או כספיות, ענותלא תהיינה כל תביעות ו/או ט
התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד 

 היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף. 
 

למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי  .9.3
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר,  המועצהההסכם,  /מסמכי המכרז 

שמורה הזכות, לשיקול דעתה  למועצהוללא הודעה מראש לזוכה. יובהר, כי 
 הבלעדי, להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 

 
, בכל שיעור שהוא, לא תקנה למשתתף הארוחותהגדלה או הקטנה של היקף  .9.4

, או לכל תביעה אחרת והמשתתף י הארוחותמחירבמכרז עילה לתביעה להגדלת 
במידה ולא  המועצהבמכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

 יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי. 
 
 
 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .10
 

הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות על  .10.1
 מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט(. 

 

כל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף ו, ולהגישה חתומה בל המציע למלא הצעתע .10.2
 תוכנס ההצעהכל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, 

לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.  
לאספקת ארוחות  18/2021מכרז )מסגרת( פומבי מס' : "המציע יציין על המעטפה

 למוסדות חינוך ורווחה" בלבד. 

 

"הצעת המציע", המהווה מסמך ג' למכרז, את שיעור  במסמךירשום המציע  .10.3
 המפורטים במסמך ו' למכרז,  המועצהמחירי התוספת המוצעים על /ההנחה

כל תוספת או התנאה על תנאי . לכל מחירי הארוחות הנדרשות אחיד וקבוע אחוזב
 לקח בחשבון.יהמכרז תפסול את הצעת המציע והיא לא ת

 

לרשום את אחוז  ישבטופס ההצעה . 10% העולה עלתוספת הנחה / אין להציע  .10.4
ספרות לאחר הנקודה העשרונית, ובכל  2ההנחה / התוספת המוצע, עם עד 

 .5.55%, לדוג' )עשרה אחוזים( 10.00%-מקרה לא יותר מ
 
ישלים  ,בכל העתקיו ונספחיו, מסמכי המכרזעמוד ועמוד של כל יחתום בהמציע  .10.5

הצעתו ועל ההסכם.  במסמךוכן הטכני הדרוש, ויחתום בצירוף פרטיו על המפרט 
מע"מ.  למעטההצעה לא תשולם כל תוספת ו/או התייקרות לסכומים נשוא 

 . לא יתווסף מע"מ למחיר במידה והמציע הינו מלכ"ר,
 
מובהר בזאת  .באחוזים בלבד , / תוספת הנחה ריש לנקוב בשיעובהצעת המחיר,  .10.6

 . על הסף תפסל המועצה מחירוןעל  10%תוספת של מעל הנחה / שתהווה כי הצעה 
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 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .11
 

 עשר חמשה) ₪ 15,000ך בסאוטונומית צרף להצעתו ערבות בנקאית ימציע ה .11.1
. נוסח הערבות יהיה כנוסח 15/11/2021ליום עד  שתעמוד בתוקפה ,₪(אלף 

, אם תבוא כזו, המועצההמצורף למסמכי המכרז. לפי דרישת בדיוק,  1מסמך ב/
הליכי המכרז, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד  עקב התמשכות

הארכת הערבות  האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.
 משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  .11.2
כפי  2021 נייוחודש  המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה מדד

והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד  15/07/2021ביום שפורסם 
 .חילוט הערבות

 
 ל הערבות להיות חתומה כדין.ע .11.3

 
 7, תוך הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט .11.4

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/ המועצה צדדית של ראש-על פי פנייה חד ,ימים
 

תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר  המועצה .11.5
סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע יהיה חייב לעשות 

 כן על חשבונו.
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי  .11.6
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין  המועצהההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות 

 הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.
 

בערבות קבועה להבטחת  ,יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .11.7
בנוסח  ₪ 30,000בסכום של  ההסכםביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי 

לעת  הארוחות מעתרה של הגדלת היקף , כאשר במקלמכרז 2המצורף כנספח ד'
בשיעור  המכרז, יגדיל הזוכה את סכום הערבות, כך שתעמוד בהתאם להוראות

 .כולל מע"מ המועצהי מעת לעת ע" ןזמיושהכולל מהיקף הארוחות  10%של 
והזוכה יהיה   ,הבקשה לעדכון הערבות תוגדל לפי דרישת הגזבר לפי שיקול דעתו

 כתנאי לקבלת הזמנה להגדלת הארוחות.  ,מחוייב לעשות כן
 

מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים  .11.8
 המשפטיים בעניינו. 

 
חזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו ועם חתימת חוזה עם הזוכה, ת .11.9

 במכרז.

 

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .12
 

)להלן: "תאגיד"( יחתמו מספר  אגודה שיתופיתהיה המשתתף חברה רשומה או  .12.1
המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד / השותפות תוך ציון שמו/ם 
המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות 
החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי 

וספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי החתימות שה
 היסוד והחלטותיו.

 

ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר  היה המשתתף שותפות של תאגידים .12.2
במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים 
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יום ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על ק
השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל 
זכות החתימה של נציגי השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו 

 על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו.
 
 

 שאלות מציעים .13

עוניין לשאול שאלות הבהרה מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מ .9.1
נכ"לית מל 15:00בשעה  08/08/2021ליום ו/או שאלות טכניות, יפנה אותן עד 

כי חובה על הפונים לוודא  .ara.muni.il-ruwayday@arara: יילהמועצה במ
 שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך. 

 שעות לפני 48-עד ל ,הנרשמים למכרזמ תשובות בכתב לכל אחדתעביר  המועצה .13.1
הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את   המועד האחרון להגשת

. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע המועצה
או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף  המועצהשניתנו על ידי 

   כשהוא חתום על ידם. להצעתם את מסמך התשובות

 

משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק  .13.2
לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או  לעיל, יהיה מנוע 13.1

 אי התאמות וכיוצ"ב. 
 

 :ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה בחינת ההצעות .14

תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי  המועצה .14.1
 הסף, הצעתו תפסל. 

 

  .10%על  תפסול הצעה המהווה תוספת / הנחה בשיעור העולה המועצה .14.2

 

לבחירת הזוכה  המועצהמובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם  .14.3
"( תשקול הוועדה את הצעתו הכספית של ועדת המכרזים" או "הועדה)להלן "

  המציע ואת ניסיונו, על פי הפרמטרים המפורטים להלן:
 
 

 
משקל  פרמטר 

מקסימאלי 
 באחוזים 

 הערה 

גובה הצעת המחיר של 
 המשתתף.

הפרמטר ייבדק על פי הצעת המשתתף במסמך  70%
ג' למכרז. ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל 
את מלוא הנקודות בפרמטר זה, וכל יתר 
ההצעות יקבלו ציון יחסי ביחס להצעה הזולה 
ביותר. מובהר כי בבחינת ההצעה הכספית 
יילקח בחשבון המחיר שהוצע של המציע 

 בצירוף מע"מ / פטור ממע"מ.  

מחזור כספי של המציע 
, 2018,2019,2020בשנים 

 בגין אספקת ארוחות  

הפרמטר ייבדק על פי אישור רו"ח, בדבר  15%
המחזור הכספי של המציע לשנים האמורות, 
שיצרף המציע להצעתו. מציע בעל המחזור 
הכספי הגבוה מבין ההצעות יקבל את מירב 
הנקודות בפרמטר זה וכל יתר ההצעות יקבלו 

 חסי. ציון י

כמות המנות החודשית 
שסיפק המציע בממוצע 

 למוסדות וגופים שונים.

הפרמטר ייבדק על פי אישור רו"ח, בדבר כמות  15%
 המנות  הממוצעת לחודש שסיפק המציע.

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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משקל  פרמטר 
מקסימאלי 

 באחוזים 

 הערה 

מציע בעל כמות המנות הממוצעת הגדולה 
יותר מבין ההצעות יקבל את מירב הנקודות 

 יחסי.בפרמטר זה וכל יתר ההצעות יקבלו ציון 

  100% סה"כ 

 
 

רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם  המועצה .14.4
של מציע לשביעות רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו 

 .  פי שיקול דעתהאינם מספקים לים ומס

 

ביותר, או כל הזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהמובהר בזאת, כי אין  .14.5
הצעה שהיא. במקרה שתוגשנה הצעות זהות, שתהיינה רלוונטיות לבחירה ע"י 

את הזכות לערוך הגרלה בין המציעים  המועצה, שומרת לעצמה המועצה
 או לחלק את העבודה או השירותים נשוא מכרז זה ביניהם. שהצעתם זהה בלבד

 

יקולי ועדת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת ש .14.5.1
לבחירת הזוכה )להלן "ועדת המכרזים" או  המועצההמכרזים מטעם 

את לשקול, בין היתר,  בנסיבות מיוחדות "הועדה"( רשאית הועדה
חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, 

 ןניסיוובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות  בלוחות הזמנים
פרמטר אחר  עם המשתתף )ככל שקיים(, ולרבות ההמועצל קודם ש

או אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות 
 נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז.השירותים 

 

עדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם ו .14.6
 המכרז.יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר  המועצה .14.7
פתיחת ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל 

 םוועדת המכרזי ימים מיום הדרישה. 3ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך 
 תהא רשאית להאריך מועד זה בהתאם לנסיבות.

 

מור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של הועדה מתחייבת לש .14.8
 ככל שמדובר בסוד מקצועי. המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה.

 

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא  .14.9
יניח את דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

 
את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הועדה שומרת לעצמה 

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו  והצעתו, לרבות ניסיונ
על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא 

של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה  וחייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונ
תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך 

  ההצעות. הערכת
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 פיצול העבודות בין מציעים .15
 

לפצל את ביצוע העבודות נשוא , לפי שיקול דעתה המוחלט רשאית המועצה .15.1
 .זוכיםמספר המכרז בין 

 

לדרך חלוקת העבודה בין למספר הזוכים ושיקול דעת מוחלט באשר למועצה  .15.2
לא או למציעים הזוכים השונים במידה ותחליט לחלק את העבודה, ולזוכים 

או אופן /ו  חלוקתן-ות או איתהא כל טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבוד
 כאמור לעיל. חלוקתן 

 

 ביטוחים: .16
 

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין  .16.1
הסכם, מתחייב הזוכה להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות או 

 . המועצה
 

 חובת הזוכה/ים במכרז: .17
 

ערבות  משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא .17.1
את אישור  ,2בנוסח שבנספח ד' )ערבות ביצוע(₪  30,000בנקאית בסכום של 

ימים  7האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך יתר את קיום הביטוחים הנדרש ו
 מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז;

 

רשאית על  המועצהלא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא  .17.2
פי שיקול דעתה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז 

 המועצהו כן מטעמו, והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמ
רשאית במקרה זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא 

על כל הפסד אשר  המועצה, יפצה את המועצהמילא אחר התחייבויותיו כלפי 
 ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך. ייגרם לה בגין כך.

 

 השבת ערבות המכרז .18
 

שצורפה למסמכי המכרז וזאת משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז  .18.1
 באופן כדלקמן:

 

 ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז רעונהיפבנקאית אשר לא נדרש  ערבות .18.2
לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה , תוחזר למציע או שמסמכי המכרז שלו נפסלו

. מציע כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו במכרז
. מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב עד לתום ההליכים

 כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.
 

 המצאת, ההסכם נוסח על חתימתו עם - העבודות את לבצע שנבחר למשתתף .18.3
, והמצאת 2בנוסח המצ"ב כנספח ד' נשוא ההסכם שירותיםל ביצוע ערבות

למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז אישור על קיום ביטוחים המצורף 
 ו/או הדין.

 

 שינויים במסמכי המכרז .19
 

ך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות וכל שינוי או תוספת שיער .19.1
בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם ביחס אליהם, 

הם כל ולא יהיה ל המועצהבמכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 
 .  המועצהתוקף מחייב כלפי 
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 49מתוך  14                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 

הצעות שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות  48עד  רשאית בכל עת המועצה .19.2
למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז 
ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב 

ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד  לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות /
 . ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם

 
 
 

 הצהרות המציע: .20
 

המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז  .20.1
וההסכם ידועים לו ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה 

 ובהסכם. 

 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  .20.2
או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

 המציע. 

 

המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  .20.3
 ובהשתתפות במכרז יחולו עליו.

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  המועצהשאין המציע מצהיר כי ידוע לו  .20.4
ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה 

רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים  המועצהוזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 שונים, על פי שיקול דעתה. 

 

שלא  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, המועצההמציע מצהיר שידוע לו ש .20.5
לקבל את הצעתו של מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע, או שנוכחה 

 לדעת על סמך בירורים שערכה שכישוריו אינם מספקים על פי שיקול דעתה. 

 

ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום  .20.6
 ל פי דיני המכרזים. דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה ע

 

 הגשת ההצעות .21
 

, יש יםאת מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרש .21.1
", במסירה ידנית 18/2021מכרז פומבי מס' למסור במעטפה סגורה נושאת ציון "

בשעה , 15/08/2021עד ליום  המועצה)לא לשלוח בדואר( לתיבת המכרזים בבנין 
בצהרים. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל,  15:00

 . ייפסלו
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 1 'ב מסמך
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

לפי בקשת _________________ ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת:  .1
( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר "הנערב"_______________)להלן: 
חמשה )במילים: ₪  להוראות המכרז( 4.6)סעיף ₪  15,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן סכום הערבותהלן: ")ל₪(,   עשר אלף
)להלן: "הפרשי הצמדה"(, שתדרשו מאת הנערב בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי 

 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה 18/2021מספר 
 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי  .2

 המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:" -)להלןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 

שהתפרסם בתאריך  2021 יוני"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
15/07/2021. 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם 
 עפ"י ערבות זו.

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום  אם יתברר כי
השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד 

 היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 

 עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 
ימי עסקים, מקבלת  7פת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך סכום הערבות בתוס .3

דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל 
תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי 

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.
 
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון  3התשלום, כאמור בסעיף  .4

המועצה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על 
 ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 
)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה  15/11/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

בטלה ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה 
להתקבל על ידנו בכתב בסניף ________ כתובת ___________, לא יאוחר מהתאריך 

 הנ"ל.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,
 ____ בנק
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 2מסמך ב' 
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 :18/2021להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס' 

 
  שם המציע: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  שם איש הקשר*: .8

  טלפון איש הקשר: .9

מס' העובדים אצל  .11
 המציע:

 

פרטי רשויות / גופים  .13
גדולים להם סיפק 

המציע ארוחות חמות 
 2018החל משנת 

שם 

 המוסד/הגוף

מס' ארוחות 

 לחודש

 תקופת ההתקשרות 

   

   

   

   

 :המטבחכתובת  .14

 

 

 *מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע

 ______________   ____________________ 

  חתימת המשתתף           תאריך               
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 3מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה 
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 1כיכר קומנדו 

 לוד
 

 א.ג.נ., 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


  -___________    )להלן הנני עו"ד / רו"ח של __________________   ח.פ./ ע.ר. 

 -לאספקת ארוחות למוסדות בערערה )להלן  18/2021 '"המציע"( במכרז פומבי מס
 "המכרז"(.  

 כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:
 

מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 _________________ ת.ז. ____________________ גב' / מר 
 

 
המסמכים המצורפים להצעת המציע הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי 

למכרז, הינה חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה 
 שלו כאמור לעיל.

 

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


___________________________ 

 
___________________________

 

_______________________________________ שמות המנהלים של התאגיד:  .3

התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי  .4
נשור מכרז זה, הן במסגרת סמכויות ההתאגדות שלו וביצוע העבודות / השירותים 

התאגיד
 
 


 _________               ____________________ 

 מס' רשיון, שם עוה"ד/רו"ח,               תאריך        
 חתימה וחותמת                                                                                       
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 49מתוך  18                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 4מסמך ב' 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

 תצהיר
  

 בתצהיר זה :
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":

)להלן:"חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  :   "בעל שליטה"
 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה" :
 "בעל עניין"   :

  
 בחוק החברות.כמשמעו 

 "שליטה"      :
   

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

"חוק שכר 
  מינימום":

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"חוק עובדים 
  זרים": 

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים 
. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא 1991הוגנים( התשנ"א 

 .1991טחת תנאים הוגנים( התשנ"א כדין )אב
 

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ 
רווחה )להלן לאספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך ו 18/2021מס'  במכרז פומביבמציע 

ה צפוי , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהי"המכרז"( -
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 
לאספקת ארוחות חמות  18/2021מס' אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי  .1

 "המכרז"( -רווחה )להלן למוסדות חינוך ו
 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא  .2
בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הורשענו בפסק דין חלוט 

 הצעה זו עבור המועצה.
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3
 

                                                         _____________     
________________ 

 מצהירה                                                                    תאריך                           
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 
____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 
 
 

                                                                                           ____________ 
 דין עורך                                                                                                   

 
 



 18/2021 מסגרת() מכרז פומבי -מועצה מקומית עארה ערערה
 רווחהומכרז לאספקת ארוחות למוסדות חינוך 

 

 49מתוך  19                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 5 'ב מסמך
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
 

הספק / הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, 
לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק 

 אחר שיהיה רלוונטי מעת לעת:
 

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג

)החזרה לעבודה( חוק חיילים משוחררים 
 תשי"א

1951 

 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח
 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד 
 המכוון למתן שירות לקטינים

2001 

 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.
 

  

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 49מתוך  20                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 6 'ב מסמך

  מין עברייני של העסקה למניעת חוק תצהיר לעניין
 2001 - א"במוסדות מסויימים, התשס

 
 
 
 
 __________כ  המשמש ____________ ז"הח"מ ___________ ת אני .1

מצהיר  (המשתתף"" :)להלן 18/2021במכרז  , המשתתפת  ___________בחברת
אשר ייספקו את הארוחות למוסדות השונים,  מעובדיו מי או/ו המשתתף כי בזאת

 בחוק 'י ה' לפרק סימן או כל  עבירה לפי מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא
 ניעבריי של העסקה למניעת בחוק , כאמור352סעיף  למעט 1977-ז"העונשין, תשל

 .2001  -א "התשס  במוסדות מסויימים, מין
 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3

 
 
 

           
       ________________  
 המצהיר חתימת                          

 

 

 
 אישור

 
.__________(  מרחוב _________ מאשר/ת כי אני הח"מ ______________/ עו"ד )מ.ר

ביום _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _________/ 
המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו, כי אליו להצהיר את האמת 

 תם עליה בפני.שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וח
 
 

         _________________ 
 חתימת עו"ד         
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 49מתוך  21                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 7מסמך ב' 

 הצהרת המציע ואישור רו"ח 
 

 תאריך___________
 

 שם המציע: __________________ ח.פ. / ת.ז. _____________________
 

)להלן:  ערערהארוחות למוסדות בלאספקת  18/2021הרינו הח"מ, המציע במכרז 
 "המכרז"(, להצהיר כדלקמן:

 

שירותים העובדים לפחות, לביצוע  2הננו מעסיקים נכון למועד הגשת ההצעה צוות של  .1
 מסוג השירותים נשוא המכרז.

 

ם ו/או מוסדות עסקנו באספקת ארוחות חמות לגופי 2018-2021השנים  מביןהשנים  3-ב .2
 ארוחות בחודש לפחות. 3,000של בהיקף מצטבר 

 

, שסיפק 2020 דצמברועד  2018מספר המנות הממוצע בחודש, לתקופה שבין ינואר  .3
  _______ מנות.____המציע לגופים / מוסדות שונים הינו _____

המחזור הכספי השנתי של המציע מאספקת ארוחות למוסדות וגופים שונים הינו  .4
 כדלקמן:

 ______ ₪ ___________ 2018המחזור הכספי בשנת 

 ______ ₪ ___________ 2019המחזור הכספי בשנת 
 _________________ ₪  2020המחזור הכספי בשנת 

 

 חתימת המציע: _________________

 
 אישור רואה חשבון

 
במכרז לבקשת ______________________  ח.פ./ת.ז._______________ המציע 

רואה "המציע"( וכ -)להלן -)להלן  ערערהארוחות למוסדות בלאספקת  18/2021 'פומבי מס
חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה 

 מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בהצהרה לעיל, כדלקמן:
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו 

ה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין באישור הנ"ל לתכנן את הביקורת ולבצע
הביקורת כוללת בחינת האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  הצגה מוטעית מהותית.

ביקורת  הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבאישור.
שבקורתנו מספקת בסיס כוללת גם הערכת נאותות ההצגה באישור בכללותה. אנו סבורים 

 נאות לחוות דעתנו.
המידע הכלול כל לדעתנו, האישור הנ"ל משקף באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

 .פעילות של המציעלרבות כמות המועסקים והיקף ה בו
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו בהצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות 

 סוג והיקף הפעילות של המשתתף הנדרש במכרז זה.  את הצהרת המשתתף בדבר
 

   ________     ____________________________ 
 ()שם רוה"ח, מ.ר., חתימה, חותמת     תאריך  
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 49מתוך  22                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 א-7מסמך ב'

 המלצה וחוות דעת
 2018-2020ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________הגוף הממליץ: _____שם 
 

ו , אנ(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 סיפק עבורנו _______________________________________המציע מאשרים כי 

 לפרט(.)נא 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .1

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 :השירותיםחוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוע  .3

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 _ טל' ישיר:_________שם מלא של הממליץ :___________ תפקיד:___________

 
 

 
 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 49מתוך  23                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 א-7מסמך ב'

 המלצה וחוות דעת
 2018-2020ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

ו , אנ(המציע -)להלן _________________, ח.פ./ת.ז. _______________לבקשת 

 סיפק עבורנו _______________________________________המציע מאשרים כי 

 לפרט(.)נא 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .4

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .5

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 :השירותיםים לביצוע חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנ .6

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 שם מלא של הממליץ :___________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 ______________חתימה:    תאריך: ______________
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 49מתוך  24                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 א-7מסמך ב'

 המלצה וחוות דעת
 2018-2020ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

ו , אנ(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 סיפק עבורנו _______________________________________המציע מאשרים כי 

 לפרט(.)נא 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .7

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ת דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציעחוו .8

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 :השירותיםחוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוע  .9

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 שם מלא של הממליץ :___________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 49מתוך  25                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

  8מסמך ב' 
 לחבר מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או 

 
 

   תאריך:          
 

 לכבוד
 ערערהמועצה מקומית 

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ערערההנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950)א(, תשי"א  לצו המועצות המקומיות . )א(א103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על   

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
ו בן זוג, הורה, בן או בת, אח א -ין זה, "קרוב" ילחוזה או לעסקה עם המועצה; לענ

 אחות."
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)12כלל  .1.2 

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

ראה )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -מועצה" 
 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ת "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף הגדרו

 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 
 סוכנו, וזוג בן ידי על ולא בעצמו לא, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה "לא                

 או למענה, המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק כל, או שותפו
 בשמה,".

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.2

אגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם אחוזים בהונו או ברווחיו של הת
 מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3 
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת, כי  .4

 אמת.
 
 צול (3. )ב()א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המועצות המקומיות )א(
בלבד שהאישור  א )א( לצו המועצות המקומיות 103 רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

 :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
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 49מתוך  26                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 

 9מסמך ב' 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ )להלן: "המציע"( 

 )להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן:   18/2021למכרז פומבי 

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

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

המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 

ע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מצי .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

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

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 המציע למכרז. 

 עה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצ .7

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

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.  

כון )יש לסמן בעיגול את נכון / לא נ -המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .9

 התשובה(

______________________________________________ אם לא נכון, נא לפרט: __

________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .10

 כון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(. נ -עבירות של תיאומי מכרזים

 אם לא נכון, נא לפרט: _________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

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

       

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  ותפקידו  שם המשתתף  תאריך

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום 

_____ התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה 

 זו בפני. 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________
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 49מתוך  27                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 10 'ב מסמך
 הובלת מזון - נותן שירותתצהיר 

 
 
 
 

מצהיר בזאת  ח.פ. ____________ /____________ ז"הח"מ ___________ ת אני
 כדלקמן:

 
 . )להלן: "ההיתר"( הנני בעל אישור / היתר להובלת מזון .1
 
לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה  18/2021הנני בקשר עסקי עם המציע במכרז  .2

 . להובלת המזון המיוצר ע"י המציע ערערהב
 
אני מתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז אנו נעמוד בכל ההתחייבויות והדרישות  .3

 .המועצהשל המכרז והחוזה הקשורת להובלת המזון למוסדות 
 
מועצה לעל כך אנו מתחייבים כי במידה ומכל סיבה שהיא יבוטל ההיתר האמור, נודיע  .4

 ידי. באופן מי מקומית ערערה
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .5
 
 
 

           
       ________________  
 המצהיר חתימת               

 

 

 
 אישור

 
.__________(  מרחוב _________ מאשר/ת כי אני הח"מ ______________/ עו"ד )מ.ר

ביום _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _________/ 
המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו, כי אליו להצהיר את האמת 

 תם עליה בפני.שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וח
 
 

         _________________ 
   חתימת עו"ד        
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 49מתוך  28                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 ג' מסמך
 הצעת המשתתף 

 
 

 תאריך: ____________
 

 לכבוד
  מועצה מקומית ערערה

 
 18/2021מכרז פומבי מס' להנדון: הצעת המחיר 

  ערערהאספקת ארוחות עבור מוסדות בל

 

מצהיר/ים כי קראתי/נו ________________ ח.פ. ____________ אני/ו הח"מ  .1
הנני/נו  החוזה שצורף למכרז.את  בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל

הגורמים  מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל
אם לכך בהת האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי

 ביססתי/נו את הצעתי/נו.

 

על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות הנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את השירותים  .2
והנני/נו מקבלים על עצמי/נו לספק את הארוחות לשביעות  ,תנאי החוזה והמפרטים

 תוך התקופה שנקבעה בתנאי החוזה. המועצה רצונה הגמור של

 

 ההצעה : .3

 

   
_______( _________________בשיעור של %______ )במילים:________הנחה 

)אין  לכל המסגרות.עבור כל הארוחות  , הקבועים במסמך ו' למכרז,המועצהעל מחירי 
 (0010.%להציע הנחה העולה על 

 –או  -

   
__________( _______________בשיעור של %______ )במילים:_____ תוספת

)אין  הקבועים במסמך ו' למכרז, עבור כל הארוחות לכל המסגרות., המועצהעל מחירי 
 (0010.%להציע תוספת העולה על 

 
מ ישולם רק לעוסק מורשה "עהמ ,לא ישולם מע"מ. משמעאם המציע הינו מלכ"ר 

 שימציא חשבונית מס כחוק.
 

על כל  הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה .4
 .תנאיו ונספחיו

 

בנוסף  אם לא אעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים, .5
מראש בעד כל  פיצויים מוסכמים וקבועים למועצהלאחריותנו כמותנה  בחוזה, לשלם 

 יום של הפרה, כפי שנקבע בחוזה.

 

יום מהמועד האחרון  90הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  .6
רשאית  המועצהלמסירת ההצעות למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי 
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ו/או עד לסיום הליכי המכרז וחתימת חוזה  יום נוספים 90-וקף ההצעה בת תלהאריך א
 . עם הזוכה במכרז

 

 

  
  חתימת המציע: ______________  ________________תאריך: 

 
 
 

 עו"ד אישור

______, מאשר בזאת כי ביום ______, בכתובת: _____מ.ר. _____ אני הח"מ עו"ד ____
וחתמו על  המציעים לחתום בשם /___ המוסמכ_________ו בפני: ____/התייצב _____

 הצעה זו בפני. 

 ___________חתימת עו"ד  _תאריך _____________
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 ד' מסמך

 חוזה
 

 
 בין: 

 מועצה מקומית ערערה
 30026ערערה 
 ( מצד אחד"המועצה")להלן: 

 
 

 לבין:
 ___________________שם הקבלן: 

 
                                                ___________________ע.מ. / ח.פ.: 

                                               
 ( מצד שני או "הספק" )להלן: "הקבלן"

     
ארוחות עבור  אספקתל 18/2021מס' פומבי פרסמה מכרז  מועצה מקומית ערערהו הואיל:

 ;ערערהב רווחה שוניםמוסדות 
 

לקבל  המועצהראש ______ המליצה בפני ה מיום ___וועדת המכרזים בהחלטת והואיל:
 קיבל את המלצת הוועדה.   המועצהוראש  קבלן ה את הצעת

 
וכל הרישיונות וההיתרים  והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים והואיל:

 ה'. כמסמך בהתאם לתפריטים המצ"ב לאספקת הארוחותהנדרשים 
 

 ארוחות במחירים כמפורט בהצעתו המצ"ב. למועצהוהקבלן הציע לספק  והואיל:
 
 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכן הוחלט 
 

 תי נפרד ממנו. למבוא להסכם זה מהווה חלק בה .1
 

 ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  18/2021כל מסמכי מכרז פומבי מס'  .2
 

תנאי מכרז פומבי ארוחות עפ"י  מועצה מקומית ערערההקבלן מתחייב בזה לספק ל .3
 ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. המצ"ב על נספחיו 18/2021

 
 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות החוזה.  .4

 
 הגדרות: .5
 

 המועצהראש באמצעות מורשי החתימה מטעמה,  מועצה מקומית ערערה -"המועצה"
 .המועצהוגזבר 

 .רהערעלאספקת ארוחות למוסדות שונים ב 18/2021מכרז פומבי מס'  –"המכרז" 
 

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו,  –"הספק" /"הקבלן" 
 . )להלן: "הקבלן" / "הספק"( שלוחיו וכל קבלן משנה הפועל בשמו ומטעמו

 
 ירושו, חוזה / הסכם זה והמסמכים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. פ – "החוזה"

 
דד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית מ – "מדד"

 . 15/07/2021הידוע ביום  2021ני יו מדדסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו ל
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אספקת ארוחות למוסדות רווחה / חינוך שונים, לרבות אספקת  – "השירותים"

 . )להלן: "מוסדות" / "מסגרות"( ארוחות לבתי קשישים, כמפורט במכרז על נספחיו
 

, או כל גורם אחר עליו תחליט במועצהלשירותים חברתיים אגף המנהלת  –"המנהל" 
 . המועצה

 
 :הצהרת הקבלן .6

 
הקבלן מצהיר כי הוא בדק היטב את כל תנאי החוזה וכי יש בידו הידע הטכני,  .א

השירותים הציוד, האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן הדרוש למתן כל 
 הנדרשים בהתאם לכל לתנאי ההסכם.

 
הקבלן מצהיר בזאת כי השירותים נשוא הסכם זה יינתנו על ידו ברמה  .ב

יים בעלי ידע וניסיון המקצועית ביותר באמצעות אנשי מקצוע איכותיים ומקצוע
, בכפוף לכל דין ובכפוף לשמירה על תנאי רישיון היצרן, רישיון העסק בתחום

 המתחייבים.  
 

רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות בתוקף, רישיון הקבלן מצהיר שיש ברשותו  .ג
ברשותו ועל  עסק בתוקף מהרשות המקומית בו נמצא המטבח ומתחייב שיהיו

כל הרישיונות/התעודות האמורות  המועצהבכל תקופת ההתקשרות על  שמו
 .  לעיל

 
יווצרו כל ין ולא , איהמועצההקבלן מצהיר כי בין הקבלן ו/או מי מטעמו ובין  .ד

יחסי עובד מעביד. הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי וביחסים בינו לבין 
 הינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין.  המועצה

 
 

 אספקת הארוחות: .7
 

 הארוחות שיסופקו על ידו יהיו בטיב ובאיכות מעולים.כל הקבלן מתחייב כי  .א
 עליהם 'המסמך  – מפרטבתנאי המכרז, החוזה ונספחיו, לרבות הכפי שמפורט 

יהווה הפרה יסודית  במדויקהתחייב הקבלן. אי אספקת הארוחות עפ"י המפרט 
 של ההסכם.

 
אספקת הארוחות תבוצע רק בהתאם להזמנות עבודה חתומות כדין ע"י  .ב

. המועצהוגזבר  ראש המועצהדהיינו  במועצההגורמים  המוסמכים על פי חוק 
טעונות אישור בכתב  תהמקוריבהזמנה בחוזה / תוספת של מנות מעבר למצויין 

 .המועצהשל כל מורשי החתימה של 
 

קות כפי שתדרוש מים ובשעות המדויבילמוסדות הקבלן יספק את הארוחות  .ג
 . המועצה

 
רשאית לשנות את ימי האספקה ו/או שעות האספקה ו/או כמות  המועצה .ד

ה ו/או דרישה ו/או המנות על פי שיקול דעתה וצרכיה, ולקבלן לא תהא כל טענ
 תביעה בגין כך. 

 
רשאית מעת לעת לפי  המועצהמובהר בזאת כי כמות הארוחות אינה קבועה ו .ה

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בהודעה בכתב חתומה ע"י כל מורשי החתימה 
הקבלן יפחית  את מספר הארוחות  במהלך ההתקשרות.להגדיל  שלה בלבד, 

 תב מאת המנהל או מי מטעמו. את כמות הארוחות על פי הודעה בכ
 

שתוזמן בצו כמות ה מעלמובהר בזאת כי לא תשולם תמורה בגין ארוחות  .ו
 .  המועצההתחלת עבודה, חתום כדין על ידי מורשי החתימה של 
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העתק  למועצה, אם תבוא כזו, יהא הקבלן חייב להמציא המועצהעל פי דרישת  .ז
  כשהן בתוקף. של רישיון היצרן ו/או רישיון העסק שברשותו

 
ה על פי כל דין ועל פי חוזה זה, למועצמבלי לפגוע בכל יתר הסעדים המוקנים  .ח

ו/או התפריט הגודל  ו/או הטיב ו/או ארוחות שלא תעמודנה בדרישות האיכות
 לא יזכו את הקבלן בתמורה.  במלואן

 
 :ת הארוחותאופן הובל .8

 
בהתאם לתקנות משרד הבריאות בדבר תנאים  ,המזון יובל למסגרות המיועדות .א

ו/או כל תקנה ( 01/07/92ל' בסיון  5454תברואתיים לייצור מזון )קובץ תקנות 
המתייחסות להובלת המזון ואומרות, בין היתר אחרת הבאה במקומם, 

 כדקלמן:
 מעלות צלזיוס. 70טמפרטורה פנימית של ב –מזון חם  (1
 מעלות צלזיוס. 5לה על רטורה פנימית שלא תעבטמפ –מזון קר  (2

 
המזון יוחזק במיכל מבודד בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע  .ב

 זיהום המזון.
 

 תקופת ההתקשרות: .9
 

יום לעד  01/09/2021מיום , חודש 12-לההתקשרות על פי חוזה זה הינה  .א
 .ועל פי צו תחילת עבודה חתום כדין ע"י מורשי החתימה )כולל( 31/08/2022

 
 תקופות נוספות 2-ברשאית בהתאם לשיקול דעתה להאריך את החוזה  המועצה .ב

תקופות הארכה לא יעלה על  ובלבד שסך כלחודשים או פחות מכך כ"א,  12של 
 שנתיים.

 
קיבל הקבלן הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא  .ג

 את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים. למועצהלספק 
 

 סיום ההסכם: .10

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על  המועצה .א
יום בכתב לקבלן, כמפורט בהסכם ולקבלן  30פי הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת 
מנות אותן סיפק בפועל עד התמורה המגיעה לו כמפורט להלן בהסכם זה בגין ה

 למועד סיום ההתקשרות. 

למרות האמור לעיל, אם הקבלן לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי  .ב
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות  המועצהמסמכי המכרז / ההסכם, 

שמורה הזכות, לשיקול  למועצהלאלתר, וללא הודעה מראש לקבלן. יובהר, כי 
 ציב זמן מוגדר לתיקון ההפרה. דעתה הבלעדי, אם להק

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  למועצהמבלי לגרוע מהזכויות המוקנות  .ג
, בכל אחד רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן מיידי המועצה

 מהמקרים הבאים : 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  לפועל  (1
לגבי נכסי הספק , כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא 

 יום ממועד הטלתם.  15הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגשה  (2
רצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן על ידו החלטה על פירוק  מ

נגדו צו פירוק או שהגיע לפשרה או הסדר עם נושיו , כולם או חלקם 
או שהוא פנה לנושיו לקבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי 
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ו/או על פי  1982 –לפקודת החברות ) נוסח חדש (, התשמ"ב  233סעיף 
הוראה הנובעת ממנו לרבות ו/או כל  1980  –חוק העמותות, התש"ם 

 הפעלת סמכויותיו של  רשם העמותות.

כי הספק הסתלק מביצוע  המועצההוכח להנחת דעתה של  (3
 התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.  

כי הספק או אדם אחר מטעמה נתן או  המועצההוכח להנחת דעתה של  (4
הציע שוחד , מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה 

 עו.או ביצו

כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה  המועצההוכח להנחת דעתה של  (5
בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר 

 היה בה כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו. 

מי מנושאי המשרה אצל הספק ו/או מעובדיו הורשע בעבירה שיש עמה  (6
עשוי לפגוע  המועצהו אשר,  לדעת קלון או עשה מעשה או מחדל כלשה

 ו/או באינטרסים שלה.  המועצהבשמה של 

 ןשל הספק ו/או חלק ויבויותייכי ביצוע התחייבויות מהתח המועצהנציג  קבע .ד
 30, יזהיר את הספק על כך ואם לא  יתוקנו הליקויים תוך אינן לשביעות רצונו

זה , מבלי לפגוע בכל לבטל את  החו המועצהימים ממועד מתן אזהרה זו, רשאית 
 סעד העומד לה על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

יום מהיום שבו קיבל הספק את ההודעה בדבר  30ייכנס לתוקף תוך  סיום החוזה .ה
 הביטול.

לתבוע מהספק פיצויים   המועצהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של  .ו
 כל דין. בגין הפרה כלשהי של תנאי מתנאי חוזה זה, או על פי

 
 :תמורהה .11

 
סך  המועצהבתמורה סופית ומוחלטת לאספקת הארוחות יקבל הקבלן מ .א

צו התחלת הזמנה / פי , על ממכפלת כמות הארוחות שסיפק בפועל המתקבל 
בתמורה הקבועה לכל ארוחה  ,מועצהכדין ע"י מורשי החתימה ב םחתו עבודה

אחיד וקבוע של תוספת בשיעור  /אחוז ההנחה  מכפלתבעל פי הסכם זה 
אותה הציע הקבלן המפורטים במסמך ו' למכרז,  המועצהממחירי  _______

 . מכרזבמסמך ג' ל
 

היקף ההתקשרות לא יעלה על סכום המסגרת שנקבע במכרז, דהיינו  .ב
 לשנה לפני מע"מ. ₪  _________

 
יפרט ובו נהל , יגיש הקבלן חשבון למעוקבה לחודש 5 –בתום כל חודש ועד ל  .ג

 פק בפועל בחודש שעבר.ימספר הארוחות שסאת 
 

ע"י מנהל  יום מיום אישורו 60ישולם תוך , מנהלהע"י החשבון כפי שאושר  .ד
 האגף הרלוונטי. 

 
 .כנגד חשבונית מס כדיןלעוסק מורשה בלבד ישולם כשיעורו בכל עת, מע"מ  .ה

 .מחיר הארוחהלמע"מ לא יתווסף במידה והמציע הוא  מלכ"ר 
 

 ביצוע תערבו .12
 

הקבלן ערבות בנקאית בלתי  הבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן ימציאל .א
כאשר , 2בנוסח המצורף כנספח ד' ,₪ 30,000בסכום של צמודת מדד  מותנית

במקרה של הגדלת היקף הארוחות מעת לעת בהתאם להוראות המכרז, יגדיל 
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מהיקף הארוחות הכולל  10%הזוכה את סכום הערבות, כך שתעמוד בשיעור של 
כולל מע"מ. הבקשה לעדכון הערבות תוגדל לפי  המועצהשיוזמן מעת לעת ע"י 

דרישת הגזבר לפי שיקול דעתו והזוכה יהיה  מחוייב לעשות כן, כתנאי לקבלת 
  הזמנה להגדלת הארוחות.

 
והקבלן  נוספים יום 60ופת ההתקשרות + לתום תקעד  תעמוד בתוקפההערבות  .ב

תהא רשאית לגבות מתוכה כל  המועצה. יאריכה במידה ויוארך תוקף ההסכם
 נזק או פיצוי או הוצאות שהקבלן גרם בגין הפרת חוזה זה. ,סכום

 
לחלט את סכום  –רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה  המועצה .ג

הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או בגין הפיצוי 
 המוסכם.

 
 איסור המחאת זכויות: .13

 
הקבלן אינו רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, אלא אם 

 ך בכתב ומראש.לכ המועצהניתנה הסכמת 
 

 :קיזוז .14

 ורשאית לקזז המועצהבמועד, תהא  וולא ישולם על יד למועצה חייב קבלןכל סכום שה
על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם  קבלןמכל סכום שיהיה עליה לשלם ל

 .בשום דרך המועצהלבצע קיזוז מול  קבלןכי חל איסור מוחלט על ה
 

 אחריות .15
 

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר בלעדית הספק בלבד יהיה אחראי  .א
יגרם לכל אדם בקשר לאספקת המזון ו/או הארוחות כמפורט בהסכם, לרבות 
נזקים הנגרמים עקב הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל 

ם שיצאו ו/או במשקה, ו/או מוצרים אחרים המסופקים על ידו ולרבות מוצרי
 משליטתו הישירה והבלעדית.

 
הספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש של עובדיו וכל הפועל מטעמו  .ב

 מכל אחריות לגבי עובדיו, וכל הפועל מטעמו.  המועצהוהוא  פוטר בזאת את 
 

הספק יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא  .ג
 ביצוע השירותים לרבות לרכביו. בשימושו בקשר עם 

 
ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה מנזקים שהם  המועצההספק פוטר את  .ד

באחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את 
 המועצהלרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד בגין כל תביעה שתוגש נגד  המועצה

ספק על כל תביעה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן תודיע ל המועצהעקב נזק כאמור. 
 על חשבונו. בפניה

 
רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם  המועצה .ה

ו/או ממקבלי  המועצהסכומים אשר נתבעים מ ,זה ו/או מכל סיבה אחרת
השירותים על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות נותן 

ו/או למקבלי השירותים  למועצההשירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 
 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות נותן השירות כאמור לעיל.

 
 ביטוח .16

 
הוראות הביטוח פי כל דין מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על  .א

 .3שיחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ד'
 



 18/2021 מסגרת() מכרז פומבי -מועצה מקומית עארה ערערה
 רווחהומכרז לאספקת ארוחות למוסדות חינוך 

 

 49מתוך  35                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם  .ב
מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לגובה 

 ההשתתפות העצמית.
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זאת ו/או סעד ו/או תרופה  .ג
כנגד הספק על פי הסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר  למועצההמוקנים 

 את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.   
 

הינם תנאים יסודיים על תתי סעיפיהם,  ,בהסכם זה 7,8,11,12,13,15,16סעיפים  .17
 ועיקריים ומהווים התחייבות יסודית של כל צד בהסכם זה.

 
 קנסות .18

 
בגין הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה לרבות אי אספקת ארוחות במועד או 

₪  500-יקנס הזכיין בינת במכרז ת שלא בטיב, באיכות ובכמות המצויאספקת ארוחו
 של הפרה.מקרה בגין כל 

 
 
 
 

 :שונות .19

לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם  .1
וגזבר  המועצהאלא אם יינתנו בכתב בחתימת ראש  המועצהו/או בקשר אליו מצד 

 מראש ובכתב. למועצהגם יחד וכן קיבלו את אישור היועץ המשפטי  המועצה
 

 :יחסי הצדדים .2
 הספקיחשב  הספקבכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המזמינה לבין  2.1

הינם עובדי  הספקכקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי 
ו/או מי מעובדיו או בכל  הספקבלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי  הספק

, יפצה הספקמקרה בו תחויב הרשות המזמינה  בתשלום כלשהו למי מעובדי 
חויב כתוצאה ת יא את הרשות המזמינה בכל סכום בו ה הספקוישפה 

 מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו   הספק 2.2

הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 
וצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות המלאים והוא יישא בכל הה

בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים 
 בהעסקתם.

מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה  הספק 2.3
והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, 

, חוק שעות עבודה ומנוחה  1987 –מום התשמ"ז לרבות חוק שכר מיני
, חוק חופשה שנתית 1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו 1951 –התשי"א 
, חוק שכר שווה לעובדת 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –התשי"א 

, חוק פיצויי פיטורין 1958 –גנת השכר תשי"ח , חוק ה1964 -ולעובד תשכ"ד
ומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ח הלא, חוק הביטו1983 –תשכ"ג 

וחלק  8מסמך ב/ום על תצהיר המהווה יחת הספק. 1994 –ממלכתי התשנ"ד 
 בלתי נפרד מהסכם זה. 

מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה  הספק 2.4
ועובדיו, ככל  הספקאת כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על 

 ו, במועדים הרלבנטיים לביצוע העבודות.שיחול
על פי שיקול ו, ומתחייב להעביר  לנציג הרשות המזמינה, על פי דרישת הספק 2.5

ל כ הבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר של ודעת
 העובדים המועסקים בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה.

חשב הכללי המפורטת מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיית ה הספק 2.6
בטבלת התוספות  הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי 

 הנחיית החשב הכללי"(.: "באוצר, כפי שתעודכן מעת לעת )להלן
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לחברה המנהלת ולנציג הרשות המזמינה  הספקבנוסף לאמור לעיל יעביר  2.7
חודשים, אישור רו"ח, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים  6-אחת ל

חלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת ה
חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק 
וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי 

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף .
 

 ו/או לחבר המועצה:העדר קירבה לעובד הרשות  .3
 מצהיר בזאת כי : הספק
בן זוג, הורה,בן או בת, ואף לא סוכן או  ולאין  המועצהבין חברי מועצת  .א

 שותף .
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על אין לו  .ב

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 
 נהל או עובד אחראי בו.או שאחד מהם מ

 וג , שותף או סוכן העובד ברשות.ז –בן  לואין  .ג
 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה . 6יחתום על תצהיר המהווה מסמך ב' הספק .ד

 
 

 :כמפעל חיוני המועצה .4
מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן  המועצהמצהיר כי ידוע לו כי הספק  4.1

במידה ויוכרז ע"י הרשויות שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי 
 המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:

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

ג לחוק ההתגוננות 9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .ב
 .1951-האזרחית, תשי"א

א לפקודת 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .ג
 .1971-המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .ד
אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה 

חר, גם על ו/או הוראת כל דין רלבנטי א 1967-בשעת חירום, תשכ"ז
עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות 

 נשוא חוזה זה.
 

הספק יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום, בנוסח המצ"ב  4.2
 לחוזה ההתקשרות.  5כנספח ד'

 
 :עובדים  .5

מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאושרו על ידי  הספק
המזמין בכתב, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד 
הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל 

היתר כאמור. למפקח להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או  הספקדין, חייב 
מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרג 

  ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.
 

 שמירת סודיות .6
על הקבלן תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע 
הסכם זה. הקבלן ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם כן קיבל את 

 לכך מראש ובכתב.  המועצההסכמת 
 

מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין  .7
עליהם כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם  חתימתם על ההסכם מטילה

 זה.
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 49מתוך  37                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים  .8
 ובכפוף לצירוף כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם זה.

 
 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן: .9

 .30026ערערה : המועצה 
  
 _______________________________________ :הספק 

 
כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, 

שעות  72כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 
שעות ממועד שיגורה  24מעת המסירה למשלוח בדואר רשום ו/או בתום 

 ואם נמסרה ביד עם המסירה בפועל.בפקסימיליה / מייל 
 

 אישור תקציבי : .10
 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין . .א
ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________  .ב

 כתקציב רגיל / מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 

 

 :החתום על הצדדים באו לראיה
  

 הקבלן ע"י מורשי החתימה מטעמו: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ______________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ______________________________ גזבר המועצה _____________________

 ________________________חותמת  חותמת _________________________

 
 
 

 הספק עו"ד אישור
 
 

 _______ ביום כי בזאת מאשר ,_________ המציע של ________ ד"עו מ"הח אני
ה ________________________________, המשמשים כמנהלי "ה בפני התייצבו

 כמו חוזה זה. בפני על _______________________  )להלן: "הקבלן/המציע"( וחתמו
 הקשור בכל החברה את מחייבות בצירוף חותמת החברה ה"ה חתימת כי מאשר הנני כן

 .18/2021 למכרז
 

 _______________________ 
 עו"ד 

  
 

 אישור יועמ"ש המועצה

 

 אני מאשר/ת את ההסכם בהנחה שהעובדות שנכללו בו נכונות ובכפוף לאישור תקציבי. 

 ___________________        תאריך ______________
 יועמ"ש              
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 49מתוך  38                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 1' דנספח 
  לקיום החוזהכתב ערבות 

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(
 

 _________ק: ____לכבוד                                                                              בנ
 __סניף: __________                                                   מועצה מקומית ערערה

 _____כתובת: ______                                                              ערערה
 : ____________מיקוד                                                                                

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

סכום " -להלן )₪  30,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
למדד כמפורט להלן  הקרן כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סהקרן"( 

ח.פ.  ___________________עשוי להגיע לכם מאת  –המגיע  "הפרשי הצמדה"(   - )להלן
על  חוזהביצוע ה)להלן "הנערב"( בקשר לקיום ____________ כתובת: ______________

, להבטחת מילוי מלא ושלם ערערהלאספקת ארוחות למוסדות ב 18/2021פי מכרז פומבי מס' 
 של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

לפי  ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו 7-לא יאוחר מ םלשלם לכבזאת אנו מתחייבים  .2
בתוספת הפרשי הצמדה מיד  הקרן לסכוםכל סכום או סכומים עד  כתובתנו המפורטת לעיל,

לבסס או לנמק את  םהראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכ םדרישתכהגעתה אלינו של עם 
 איזה מהם,הכספים כאמור, או בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  םדרישתכ

טענת הגנה  םבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ הנערב,תחילה מאת 
 . ןכלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ

 
לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  םרשאי ם ביחד או מי מכםאת .3

ם הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכו
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ביחד או לחוד  םדרישותיכ

 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית המחירים לצרכן משמעו מדד  -"מדד"  בכתב זה .4

  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 

נכון למועד ביצועו אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: .5
"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד  -)להלן כתב זה כל תשלום בפועל עפ"י של 

הקרן סכום ו ו"המדד היסודי"( יה -)להלן   15/07/2021ביום שפורסם  2020 יניו בגין חודש
 והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 ניתנת לביטול. אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה  .6

 

אלא אם יום מתום תקופת החוזה(  60) ____________ערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום  .7
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו  תדרשו את הערכת תוקף הערבות.כן, 

 בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
  



 18/2021 מסגרת() מכרז פומבי -מועצה מקומית עארה ערערה
 רווחהומכרז לאספקת ארוחות למוסדות חינוך 

 

 49מתוך  39                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 ביטוח – 2ד' נספח

 
לערוך ולקיים, על  הקבלן עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  לגרוע מאחריות הקבלן מבלי .1

, את שנים נוספות(  3ההסכם )ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך תקופת  כל, למשך נוחשבו
והמהווה  ,4כנספח ד'  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים הביטוחים 

 לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו נותנת השירות" ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 

מתן , לפני תחילת המועצהלהמציא לידי  הקבלן על, המועצהצורך בכל דרישה מצד  ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל השירותים נשוא

בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  המועצהידי ל להמציא הקבלןעל 

ו/או לתקופה  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  הקבלן

 .לעיל 1מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

 

באישור עריכת  כמפורט יטוחי הקבלןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ב מובהר .3
לגרוע מכל , שאין בה כדי הקבלןהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  הביטוח

ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא ו/או על פי כל דין לפי ההסכם הקבלן התחייבות של 
או מי  המועצהכל טענה כלפי ולקבלן לא תהיה  החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  המועצהמטעם 
 

שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, למועצה .4
על מנת  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינויועל הקבלן כאמור לעיל, הקבלן 

 .הקבלן על פי הסכם זה להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור להתאים 

 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  המועצהזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
הביטוחים כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  המועצהמי מטעם על או  המועצהמטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי יםהביטוחעריכת אישור נושא 
וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הקבלן גרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ל

את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו, בין אם בדקו דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל 
 .ובין אם לאו

 

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות  המועצהואת הבאים מטעם  המועצהפוטר את  הקבלן .6
או המשמש את  המועצהשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי או ציוד כל

נזכרים הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ולא תהיה לקבלןהקבלן לצורך מתן השירותים, 
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור.לעיל 

 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים שייערך על ידי הקבלן כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף  ויתורוה ;המועצהוכלפי הבאים מטעם  המועצהעל זכות התחלוף כלפי 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
 קבלןעל משנה מטעם נותנת השירות,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מהנשוא הסכם זה 

. נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי 
לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים 

  וחי נותנת השירות.הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביט

 

שירותים ביחס ל המועצהאחריות כלפי מוטלת ה הקבלןעל מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .9
ועל הקבלן משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם 

, במישרין או בעקיפין, שייגרםבגין כל אובדן או נזק  המועצהלשפות את  ותאחריתחול ה
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 אםהמשנה, אם ייגרם, בין שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני עקב 
 .אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו
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 49מתוך  41                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 אישור עריכת הביטוח -3ד'  נספח
 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
  ו/או גופים עירוניים קשורים מועצה מקומית ערערה

 "(המועצה"  ביחד ולחוד: ,)להלן 
  30026ערערה 

 
 א.ג.נ.,

 (או "הקבלן" )"נותנת השירות"_____________ הנדון:
 

עם בקשר הקבלן הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
)להלן: כן השירותים הנלווים ו ערערהאספקה של ארוחות מוכנות למוסדות שונים בל 18/2021מכרז 

 "( כמפורט להלן:הסכםה)להלן: " הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן"(, בין היתר, בקשר עם השירותים"
 ____________________ עד ליום ___________ לתקופה מיום _______________ פוליסה מס' .א

על פי פקודת המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות מעבידים
וות ו/או נזק גוף מ, בגין 1980 -ם "יקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התשהנז

 בגבול אחריות שלביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי 
ורחב מביטוח. הביטוח הלתקופת  מיליון שקלים חדשים( לתובע, למקרה ובסה"כ עשרה) ₪ 10,000,000

 המועצהעל לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי היה וייקבע,  המועצהלשפות את 
 .כלפי מי מעובדי נותנת השירותכלשהן חובות מעביד מוטלות 

 ____________________ עד ליום ____________ לתקופה מיום ______________ פוליסה מס' .ב

 לכלו/או נזק שייגרמו אובדן בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין,  צד שלישיביטוח אחריות כלפי 
יליון משני ) ₪ 2,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוף

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( לשקלים חדשים

, במזון או במשקה, חבות בגין קבלניםמכל דבר מזיק כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
את  שפותורחב ל. הביטוח ממצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות קבלני משנה ועובדיהם ו

וזאת הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן למעשי ו/או מחדלי  המועצהאחריות שתוטל על בגין  המועצה
 . בכפוף לסעיף אחריות צולבת

 ________________ עד ליום ____________ לתקופה מיום ________________ פוליסה מס' .ג

 עקב מוצרבקשר עם או  נזק או אובדן שייגרמובגין  דיןהקבלן על פי  אחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר
בגבול אחריות "(, המוצריםם הקבלן)"או הבאים מטעעל ידי הקבלן משווק, מסופק מטופל,  המיוצר,

 . ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כ( לשקלים חדשיםש"ח )מיליון  1,000,000 של

עקב מעשה או מחדל של הקבלן  המועצהבגין חבות אשר תוטל על  המועצההביטוח מורחב לשפות את 
 בדבר אחריות צולבת. סעיף בכפוף לאו של מי מהבאים מטעם נותנת השירות, 

בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן חודשים לאחר תום תוקף הביטוח,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע   ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

 מיום ____________.

 לליכ

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  .1
 הביטוח המפורטות לעיל.

, ואנו מוותרים המועצההינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי  המפורטים לעילהביטוחים  .2
 . המועצהעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .3
 , בכתב, בדואר רשום.למועצהיום  30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם

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

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 49מתוך  42                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 3 'דמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע 

 
 

 לכבוד 
 מחלקת גזברות

 מועצה מקומית ערערה
 

  ג.א.נ.,
 

שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלום: 

 ___________________________________________ 

 

פקסימיליה  ישוב _____________, מיקוד _________,טלפון___________,

________________ 

 

 מורשה/תעודת זהות:  _____________________מס' עוסק 

 

  :פרטי הבנק להעברת תשלומים

 שם הבנק  _________________ מס' סניף ____________ 

 כתובת הבנק  ___________________

 ________ן בבנק ___________ -מס' ח

 

הבנקאית, הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה 

 הוי.ילהחזירם על ידינו לגזברות מועצה מקומית ערערה ללא ש

 _________________ 

 חתימה + חותמת 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

___ מאשר/ת כי ___________ -אני עו"ד/רו"ח __________________ מ.ר. ________  מ

 דין.חתימת המציע לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציע על פי כל 

 
 ________________  __________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 49מתוך  43                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 4 'דמסמך 
  התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

 
 

 תאריך ___________
 

 לכבוד 
  מועצה מקומית ערערה

 
 

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
 ערערהבאספקת ארוחות למוסדות חינוך וציבור הואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים ל 

 _ עליו חתמנו איתכם )להלן: "החוזה"(__)להלן: "השירותים"(, בהתאם לחוזה מיום ____
 ;18/2021במסגרת מכרז 

 
ירותים נדרשים מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והש המועצהוהואיל ו
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום; למועצה

 
 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 
, באופן רציף ושוטף, גם למועצהאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים  .1

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום. 

 

את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים  למועצהאנו מתחייבים לספק  .2
את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, 

 לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 

 

מוסכמת בחוזה, ללא תוספת אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה ה .3
 כלשהי לתמורה האמורה. 

 

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית  .4
 של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 
 
 

___________        ___________ _____________   ___________________ 
 שם החותם מטעם הספק       טלפון          כתובת הספק       שם הספק 

 
 
 
 

  תאריך: ______________
                _________________ 
 חתימה + חותמת          
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 49מתוך  44                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 ה' מסמך

 הארוחות ותפריט רשימת המוסדות, מפרט 
 

 רשימת המוסדות וכמות המנות הינה לצרכי הערכה בלבד. 
 

 פעמים בשבוע 5 110 בית ספר אלמנאר

 פעמים בשבוע CP  15 5גני ילדים 

 פעמים בשבוע  3 35 ערערהמועדון קשישים 

 פעמים בשבוע 3 33 עארהמועדון קשישים 

 
 ות:הער

צו התחלת "תימסר לזוכה ביות לעיל הינן לצרכי הערכה בלבד, כמות המנות המדויקת הכמו .1
 , לאחר חתימת החוזה. " / "הזמנה"עבודה

 

ו/או שינויים בכמויות מעת לעת שמורה הזכות לבצע  למועצהמהלך תקופת ההתקשרות, כל ב .2
 ., כפוף לסכום המסגרת של המכרזמוסדות על פי שיקוליה וצרכיהלגרוע  /להוסיף 

 

 המועצה)ראש  במועצהמורשי החתימה הגדלה של כמות המנות מחייבת הזמנה חתומה ע"י  .3
 (.המועצהוגזבר 

 

 הקטנת היקף המנות, תעשה בהודעה מראש ע"י מנהל המוסד או כל גורם עירוני רלוונטי. .4

 

ימי החופשה משתנים בין מוסד עם זאת מובהר, כי במוסדות. מי חופשה מנות בי לא יסופקו .5
ולהתאים לפיו  החופשות של כל מוסד, על הספק לקבל עם תחילת ההתקשרות את לוח למוסד

 . את האספקה

 

וכו'( יש לספק להם  חופשת אביב, חורף וקיץבמוסדות בהם מתקיימת פעילות בחופשות )כגון:  .6
 מנות באופן סדיר גם בימים אלו.
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 49מתוך  45                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 הארוחות פריטמפרט ות

 לל:ומחירי הארוחות כ
 

הגשה , בוירקות לסלטירק מבושל  מנה בשרית, פחמימה, סועד, הכוללתארוחה חמה לכל  .1
  .עצמית )בתפזורת(

 
מנות ביום בחמגשיות  50רשאית להזמין עד  המועצההמנות יוגשו בתפזורת, יחד עם זאת  .2

 אישיות ללא תוספת מחיר. 
 

 גודל המנות לא יפחת מהכמות המצוינת בטבלת גודל המנות המפורט בהמשך המפרט.  .3

 
 לארוחת ארבע.מגוונים בהתאם לעונה פירות  .4

 
 בכל מקרה, כמות הלחם לא תפחת) ליום לילדים לכל מועדונית )או יותר( כיכרות לחם 2 .5

 .(כמות המנותמ

 
, לפי בחירת ממרח שוקולד או ריבה או חומוסלמוסדות קשישים יש לספק  -אחת לשבוע .6

 .המוסד, בכמות מתאימה לפי מס' הסועדים
 

  קטשופ.בקבוק  אחד מהמוסדותלכל יש לספק  -אחת לשבוע .7

 
מיוחד המאפשר שמירת חום של המזון, לפי כל התקנים אספקת הארוחות תעשה בכלי  .8

 המתחייבים. 

 
 . ייםאחת בשבועפעם לא יותר ממנה מעובדת תסופק  .9

 
 אופן הבא:חלוקה לפי הב ,13:00עד  11:00בין שעות אספקת המנות,  .10

 11:30 -קשישיםאספקה ל 
 13:00עד  12:00משעה  –ספר בית אספקה ל . 
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 49מתוך  46                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 להלן תפריט לדוגמא:
 

 מועדוני קשישים
 

 בי"ס אלמנאר
 

 יום 

צהריים: מרק עוף, שניצל, שעועית 

 ירוקה, פסטה, סלט עגבניות + פרי.

, או פלאפל צהריים: מרק עוף, שניצל

שעועית ירוקה, פסטה, סלט עגבניות 

 + פרי.

 יום א' 

צהריים: מרק אפונה, עוף, שעועית, 

 פירה, סלט מלפפונים + פרי.

צהריים: מרק אפונה, עוף, שעועית, 

 פירה, סלט מלפפונים + פרי.

 יום ב'  

צהריים: מרק עדשים, דג, תירס , 

 אורז, סלט ירקות + פרי. 

, יוגורט, עוףצהריים: מרק עדשים, 

 אורז, סלט ירקות + פרי. 

 יום ג'

צהריים: מרק חומוס, עוף,  קוסקוס, 

 ירקות לקוסקוס. סלט ירקות + פרי.

צהריים: מרק חומוס, עוף,  קוסקוס, 

 ירקות לקוסקוס. סלט ירקות + פרי.

 יום ד'

צהריים: מרק ירקות, בשר סיני,  גזר 

מאודה, תפו"א אפויים, סלט כרוב + 

 פרי.

צהריים: מרק ירקות, בשר סיני,  גזר 

מאודה, תפו"א אפויים, סלט כרוב + 

 פרי.

 ה'יום 

הערה: כל יום יש להוסיף גם קינוח 

 ולחם

הערה: מידי שבוע יש לגוון בתוספת 

 בורקס, נקניקיות ותירס
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 49מתוך  47                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 גודל המנות
 
 

תהיה כמפורט להלן: לעיל,, על פי התפריט ארוחותכל הכמות המזון ב  
 
 

 מרכיבי הארוחה פרטי מזון  גודל מנה להגשה לפי גילאים 
 מבוגרים

)מכיתה ט' 
 ומעלה(

 

כיתות 
ט'-ז'  

כיתות 
  ו'-א'

 גן

 מרק )בגרם( מרק  100 150 200 250
חזה הודו/חזה /  60 90 120 150

עוף/שיפודי הודו 
 שיפודי עוף 

 מנה עשירת חלבון )בגרם(

 כרעיים עוף 60 90 120 150
 )ללא עור ועצמות (

קציצות/המבורגר/  60 90 120 150
 קבב

 שניצל עוף  80 120 160 200
דג ללא עצמות )פילה(  80 120 160 200

 אצבעות דג 
1/2 1  

 כוסות 
כוס  1  3/4 

 כוס 
1/2 
 כוס

אורז/ חיטה / גריסים 
בורגול / קוסקוס / /

פתיתים / מקרוני / 
ספגטי / תפו"א / 

 תירס

דגנים ומוצרי מאפה )בכוס של 
מ"ל( 240  

3/4 
כוס    

1/2 
 כוס 

1/2 
 כוס 

1/4 
 כוס 

ירקות מבושלים או 
 מאודים 

מ"ל( 240ירקות )בכוס של   

כוס 3/4  1/2 
 כוס

1/2 
 כוס

1/4 
 כוס 

 ירקות חיים

(םפרי העונה )בגר פרי העונה  100 150 200 200  
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 49מתוך  48                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 מסמך ו'
 מחירון

 
 
 
 
 

 מחיר מקסימאלי לארוחה מוסד 

 מע"מ לפני

 הערה

כל  המחיר לארוחה כולל ₪  22.00 בי"ס אלמנאר  .1

התוספות הנדרשות, 

כמפורט בתפריט מסמך 

ה' לעיל, ללא תמורה 

 נוספת.

 ₪  20.00 גנים  .2

מנות ללא גלוטן )אריזה  .3

 אישית(

25.00  ₪ 

 ₪  22.00 מסגרות אחרות  .4
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 49מתוך  49                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 מסמך ז'
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 אורחות חיים במוסדות החינוך ונספחיו 

 


