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 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז

 
ומוצרי  לאספקת מוצרי מזוןמועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר 

 –כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן  ,ערערה -בכפר עארה ניקיון למועצה ולמועדוניות
 ".השירותים"
 

אדם ו/או תאגיד , הרשום כדין , העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל תנאי רשאים להשתתף במכרז 
 .המכרז במסמכיבהרחבה   התנאים, מפורטים כל יתר תנאי המכרז.הסף וב

 
 רכישת המכרז:

)שלא יוחזרו( במשרדי המועצה  ש"ח 500 בסכום של  23/08/2020 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום
 .  077-3624300, טלפון: 15:00עד  08:30בערערה, בשעות 

 . 077-3624300את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 
 

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

 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט  2020/08/21החל מיום 

 . אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט. ara.muni.il-www.araraובתו: שכת
 

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

בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום ₪(,  שלושת אלפים שבע מאות ש"ח)במילים: ₪  3,750 של 
  הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז. .2020/11/30

 

 :הבהרה שאלות
 

למנכ"לית  ,14:00שעה  2020/08/27ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 
. באחריות המציעים לוודא 3624302-077טלפון:  ara.muni.il-ruwayday@arara המועצה, באמצעות מייל:

 כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 
 

 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 48תשובות המועצה תשלחנה עד 
 

 הגשת ההצעות:
: "מכרז פומבי מס' , במעטפה סגורה עליה יירשםעותק אחדאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור ב

לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה )לא   15:00בשעה  2020/08/30בלבד, במסירה ידנית עד ליום " 2020/18
 ייפסלו.מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לשלוח בדואר(. 

 
 כללי:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל 
 רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 
 

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 ע"י 
 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 
 המינים כאחד.  2-שון זכר / נקבה, אך מתייחסים למסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בל

 

תחילת ביצוע העבודות בפועל, מותנה בקבלת היתר בנייה. ביטול העבודות, אף לאחר שייחתם החוזה עם 
הזוכה במכרז, בשל אי קבלת היתר בנייה ו/או אי אישור התקציבי המלא, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי 

 מצד הזוכה במכרז.
 יונסעו"ד מודר  

 ראש המועצה  
 
 
 
 
 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 מסמך ב'
 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז

 
 מסמכי המכרז: .1

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 .במכרז להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 המציעדף מידע על  2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
 מינימום והעסקת עובדים זרים. ין שכריתצהיר בדבר היעדר הרשעות בענ 4מסמך ב'  
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 5מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 6מסמך ב'  
 סיון ואישור רו"חיהצהרת מציע על נ 7מסמך ב'  
 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין 8מסמך ב'  
 אישור בדבר עבודות שביצע המציע 9מסמך ב'  
  

 ;המשתתף הצעת נוסח מסמך ג'
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 במכרז  לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1מסמך ד'  
  בוטל 2מסמך ד'  
 נספח ביטוחים 3מסמך ד'  
 אישור על קיום ביטוחים 4מסמך ד'  
 ;בוטל 5מסמך ד'  
 בוטל 6מסמך ד'  
 על קיומו של כ"א לצורך ביצוע העבודה המציעהצהרת  7מסמך ד'  
 בוטל 8מסמך ד'  
 בוטל 9מסמך ד'  
 התחייבות לעבודה בשעת חירום 10מסמך ד'  
 בוטל 11מסמך ד'  
 בוטל 12מסמך ד'  

 )להלן: "החוזה" או "ההסכם"(.
   

 כתב כמויות ואומדן עלויות  מסמך ה'
 

 כל יתר המסמכים המפורטים ו/או המוזכרים במכרז.
 

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 תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 י ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.פי תנא-ומתחייב לבצע את עבודתו על
 במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז השונים, תגבר ההוראה המחמירה עם הקבלן.

 
 

 ריכוז מועדי המכרז: .2
 

 21/08/2020החל מיום  פרסום המכרז בעיתונות ו/או באתר המועצה 
 23/08/2020החל מיום   רכישת המכרז 
 14:00בשעה  27/08/2020עד ליום   הבהרה על המכרז )במייל(העברת שאלות 

 15:00בשעה  30/08/2020עד ליום   הגשת הצעות לתיבת המכרזים 
 30/11/2020עד ליום   תוקף ערבות המכרז 

 
את המועדים  והמוחלט, לדחות הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת רשאית, בכל תהיה המועצה .2.1

דחייה  על או יותר. הודעות אחת נוספת קצובה לעיל, בתקופה זה סעיף בטבלה שבפתח הנקובים
במעמד  פרטים למועצה מי שמסר לכל המועצה, וישלחו של באתר האינטרנט יפורסמו כאמור
שיקבעו  החדשים המועדים להלן. על 21.1סעיף  בהתאם להוראות המכרז, הכל מסמכי רכישת

להם.   שקדמו המועדים על חלו אות אשרכל ההור שיקבעו, יחולו המועצה, אם וככל ידי על
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המועצה  של או הבטחה/ו התחייבות משום לעיל זה ספק, מובהר שאין באמור בסעיף להסרת
 כלשהי.  ארכה מהמועצה לדרוש זכות במכרז כלשהי, ולא תהיה למשתתפים ארכה למתן

 
 כדי לגרוע לעיל, 2.1 לסעיף מועדים, בהתאם המועצה להאריך של זכותה במימוש יהיה לא .2.2

 המכרז פי מסמכי על למועצה הנתונה זכות או מכל/ו המכרז במסמכי כלשהי אחרת מהוראה
בכל  תביעה או/ו כל טענה מלהעלות מנועים ומושתקים יהיו במכרז דין, והמשתתפים פי או על

 .לעיל 2.1סעיף  המועצה בהתאם להוראות זכויות של מימושן אי או/ו למימושן הקשור
 
 

  –נושא המכרז  .3
 

מעוניינת להתקשר בהסכם מסגרת, עם גוף שהינו מספק מוצרי מזון מועצה מקומית ערערה 
רכישת מוצרי מזון ו/או חומרי ניקיון למועדוניות וכיוצ"ב  וצריכה וחומרי ניקיון, וזאת לצורך 

 והכל כמפורט ביתר מסמכי המכרז, ההסכם וכל נספחיהם. 
 

 –תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

 
 במכרז יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים להשתתף רשאים

להלן ואשר המציאו את  המפורטים המצטברים התנאים בכל הצעות במועד האחרון להגשת
 כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

 
. על המשתתף בישראל כדין הרשום תאגיד שהינה משפטית אחת, העוסקת אישיות הינו המציע .4.1

 לצרף להצעתו העתק של תעודת התאגדות.
 

 המציע הינו בעל מרכול לממכר מוצרי מזון וצריכה בתחום הישוב ערערה . .4.2
 

 בוטל. .4.3
 

 )כולל(. 2017-2019שנים לשנה , בין ה₪  500,000המשתתף בעל מחזור כספי בהיקף מצטבר של  .4.4
 

 .7רו"ח/עו"ד בנוסח המצורף כמסמך ב' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור מטעם 
 

המשתתף לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, וצירף  .4.5
 לחוברת המכרז. 4כמסמך ב' תצהירים בנוסח המצ"ב 

 
לקוחות  עם קשר ליצור הזכות את לעצמה שומרת המועצה כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 .זה מכרז בדרישות נכללים שאינם בתחומים גם המציע על דעת חוות המציע, לקבלת
 

ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים  ,לצורך מע"מ המורש עוסקהמשתתף  .4.6
 .1976–אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס  התשל"ו  ,ציבוריים

 
 מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על אישור לצרף המשתתף על זה תנאי להוכחת

 מע"מ. לעניין מורשה עוסק תעודת וכן
 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .4.7
 

 להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק על רכישת מסמכי המכרז
 

 מבוטל. .4.8
 

המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז  .4.9
  למכרז. 1כמסמך ב'זה, בנוסח המדויק המצורף 

 
על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או חבר המועצה. להוכחת תנאי זה על  .4.10

 .למכרז 6כמסמך ב' המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף 
  

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית  .4.11
 רש אחרת(. יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד )אלא אם כן נקבע במפו
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חייב ההצעה לפרט את כל המשתתפים וכל  –למען הסר ספק, הוגשה הצעה על ידי מספר מציעים במשותף 
 אחד מהמשתתפים חייב לעמוד בכל תנאי הסף האמורים לעיל.

 
 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .5

 
צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד

 צורף
 של הסף בתנאיהמציע  עמידת להוכחת והאסמכתאות המסמכים כל  .5.1

 .המכרז
 

  כשהיא חתומה על ידו. )מסמך ג'(נוסח הצעת המשתתף   .5.2
  מסמכי ההתאגדות של המציע  .5.3
  מס במקור ניכוי שיעור על כדין ואישור  ספרים ניהול על אישור  .5.4
  מאת שלטונות המע"מ מורשה עוסק עותק תעודת  .5.5
  בוטל  .5.6
  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .5.7

ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז,   .6
, להבטחת קיום התחייבויות המציע על 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המופיע 

 פי מכרז זה. 

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב   .6.1
אישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף  –אם המשתתף אינו אדם פרטי   .6.2

 (3כמסמך ב' 
 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים   .6.3
חתום על ידי המשתתף  (,4)מסמך ב'זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 ומאומת כדין בידי עורך דין

 

עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז  זכויות שמירת בדבר העתק תצהיר  .6.4
 בידי עורך דין.חתום על ידי המשתתף ומאומת (, 5מסמך ב' )

 

הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף   .6.5
 (.6)מסמך ב'למסמכי המכרז 

 

  (7ב' כמסמךאישור רו"ח על נסיון המציע  )בנוסח המצ"ב   .6.6
  (8מסמך ב' תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין )  .6.7
  בוטל  .6.8
  בוטל  .6.9

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם   .6.10
 וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  

 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם   .6.11
 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 
 
 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .7

 הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.היה המשתתף יחיד, יחתום  .7.1
 

היה משתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,  .7.2
תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרף/פו חותמת השותפות. כמו כן יצורף אישור רו"ח 

 המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות.
 

המנהלים  מספר שיתופית )להלן: "תאגיד"( יחתמו אגודה או רשומה חברה תףהמשת היה .7.3
המלא, וכתובת התאגיד  שמו/ם ציון תוך התאגיד / השותפות את לחייב כדי הדרוש המינימאלי

על  התאגיד והוכחה בשם החתימה זכות על הוכחה כן, תצורף התאגיד. כמו חותמת ויצרפו
את  המכרז מחייבות מסמכי על שהוספו החתימות כי רו"ח או עו"ד אישור וכן התאגיד רישום

 והחלטותיו היסוד מסמכי פי על המשתתף
 

לשם  במיוחד שנוצר גוף ו/או יחידים קבלנים של ו/או תאגידים של שותפות המשתתף היה .7.4
השותפות, נציגיה  ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם הנדונה, יחתמו ביצוע העבודה

של  האחריות מידת כחוק, על ל"הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות המוסמכים בצירוף



 18/2020מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
 מכרז לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון למועצה ולמועדוניות

 

 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 43מתוך  6עמוד 

 
 

                                       

כי  ח"רו או ד"עו אישור וכן השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת לגבי ההצעה שותף
 והחלטותיו. היסוד מסמכי פי על המשתתף את מחייבות המכרז מסמכי על החתימות שהוספו

 
 מבוטל .8

 
 –סדר עדיפויות  .9

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

 –תנאים כלליים  .10
 

לעצמו ועל אחריותו  גישיאת כל הבדיקות הנדרשות ועל חשבונו יערוך  מכרזהמשתתף ב .10.1
הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על 

החוזה כל מסמכי המכרז, הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את 
 ומסמכיו שלהלן.

 
ן בלבד אשר אינו יודגש, כי המדובר באומד₪.  150,000 -היקף הרכישות השנתי מוערך בכ .10.2

 . מחייב את המועצה 
 

 תהיה רשאיתא ילקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וה תמתחייבהרשות אין  .10.3
, לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, באיכות הצעתו הלהתחשב במסגרת שיקולי

מה מעולה. והכל כושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברבניסיון קודם של המועצה עם המציע וב
, מבלי שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות לערער רשותהבלעדי של ה הלשיקול דעת בהתאם

וכי רואים את המציע כמסכים מראש  הו/או מי מטעמ האו לטעון כנגד רשותעל שיקולי ה
 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. רשותלהחלטת ה

 
שלא לבחור אף אחת מההצעות ו/או לבחור במספר הצעות, הכל לפי שיקול  תרשאי רשותה .10.4

  הבלעדי. הדעת
 

במקרה זה לא יוחזר  חדש. במכרזאו לצאת ו/ מכרז זהלבטל בכל שלב,  תרשאי רשותה .10.5
 למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 

 
גשתה של הצעת בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או ה רשותבכדי לחייב את ה במכרז זהאין  .10.6

בהסכם כלשהו רשות בכדי לקשור את ה הזמכרז המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין ב
 .על כל המשתמע מכך

 
ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. המועצה רשאית בכל שלב לבטל את  .10.7

או /המכרז, מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו
 דרישה ו/או תביעה בשל כך.

 
המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל העבודות הכלולות במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע  .10.8

 מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז. 
 

 במכרזהכלולים המסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .10.9
, עלולים להביא כאמוראו תוספת תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה

 .לפסילת ההצעה
 

יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .10.10
 יום נוספים 90הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך 

והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 
 .לעשות כן

 
מובהר כי משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת החוזה  .10.11

 עם הזוכה/ים במכרז. 
 

 
 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .11

 
הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו  .11.1

 מאתר האינטרנט(. 
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)עותק מקורי( שהיא חתומה בכל עמוד ועמוד על ידי בעותק אחד על המציע למלא את הצעתו  .11.2

 המציע ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז.
 

יוכנס לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.   העותק .11.3
לאספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי  18/2020מס' המציע יציין על המעטפה: "מכרז פומבי 

 " בלבד. ערערה -בכפר עארה ניקיון
 

 הנחה ההמציע ירשום במסמך "הצעת המשתתף" המהווה מסמך ג' למסמכי המכרז, את שיעור  .11.4
, המצורף והאומדן בכתב הכמויות  המפורטים והנקובים אחיד וקבוע, על המחירים  % אחוז -ב

מובהר ומוסכם בזאת , כי המחירים המוצעים בגין  למכרז. כמסמך ה'כחלק בלתי נפרד למכרז 
המוצרים כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע אספקת המוצרים , הוצאות הדרושות להעמסה , המכרז, 
עבור רכישת מוצרים הנמכרים ברשתות המזון  הובלה , פריקה ומסירה של המורצים כאמור.

שאינם מופיעים בכתב הכמויות נספח ה' למסמכי המכרז, יבצע מנהל הרכש, במועצה ניתוח 
 ירי המוצרים כאמור.מחירים ובהתאם לתוצאותיו יקבע מח

 
ישלים הדרוש,  ,בכל העתקיו ונספחיו, מסמכי המכרזעמוד ועמוד של כל יחתום בהמציע  .11.5

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

 
 הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .11.6

עלולים להביא , כאמוראו תוספת תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה
 .לפסילת ההצעה

 
יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .11.7

יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 
והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 

 הארכת הערבות הבנקאית של המציע, משמעה הארכת תוקף ההצעה.. לעשות כן
 

 
 –ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .12

 
שלושת אלפים שבע מאות )₪  3,750ך  בסאוטונומית צרף להצעתו ערבות בנקאית ימציע ה .12.1

 1מסמך ב'. נוסח הערבות יהיה כנוסח 2020/30/08ליום עד  שתעמוד בתוקפה₪(,  וחמישים
בדיוק, המצורף למסמכי המכרז. לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי 
המכרז, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית 

 בדבר הזכייה במכרז זה. הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. 
 

רבות, להאריך את תוקף הערבות למשך המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע, בטרם פקיעת הע .12.2
ימים נוספים )"מועד תוקף הערבות המוארכת"( והמציע יהיה חייב לעשות כן על חשבונו,  90

 שאם לא כן ייראו אותו כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות תהא רשאית לחלט את ערבותו.
 

טרם חלוף  במקרה של התמשכות הליכי המכרז, תהא הרשות רשאית, בהודעה שתימסר למציע .12.3
מועד תוקף הערבות המוארכת, על חשבון המציע, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה 
במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. מציע אשר יסרב להאריך את הערבות מעבר למועד 
תוקף הערבות המוארכת, תיפסל הצעתו והרשות תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור 

סכים לבקשתה להארכת הערבות מעבר לתוקף הערבות המוארכת, בהצעת מציע אחר אשר ה
וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור )אשר עקב כך נפסלה(, הייתה הצעה עדיפה. 

 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.
 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .12.4
 /2020/8015ביום כפי שפורסם  2020יולי חודש  מדדמדד הבסיסי יהיה לסטטיסטיקה, כשה

 .והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות
 

 ל הערבות להיות חתומה כדין.ע .12.5
 

על פי פנייה  ימים, 7, תוך הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט .12.6
 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/ המועצהצדדית של ראש -חד
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סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט  .12.7
הערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על 

 ידו, עקב אי קיום ההצעה.
 

 המשתתפים שלא זכו במכרז.עם חתימת חוזה עם הזוכה, תוחזרנה הערבויות לשאר  .12.8
 

עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע  –למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  .12.9
לנוסח ההסכם והמצאת אישור על קיום בפרק א'  8בסעיף כמפורט לעבודות נשוא ההסכם, 

להסכם ויתר המסמכים  38בסעיף לנוסח ההסכם וכקבוע  4כנספח ד'ביטוחים המצורף 
תוארך עד לתום פי המכרז ו/או הדין, למעט אם קבעה המעוצה כי ערבות המכרז הדרושים ל

 תקופת הבדק וערבות זו תיחשב לערבות הביצוע.
 

משתתף שיערער על תוצאות המכרז ויפנה לבית משפט, תוחזק הערבות הבנקאית שצירף  .12.10
 למסמכי המכרז עד לסיום ההליכים המשפטיים.

 
 השבת ערבות המכרז .13

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

 
או שמסמכי  ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז רעונהיפבנקאית אשר לא נדרש  ערבות .13.1

לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז. מציע כאמור אשר , תוחזר למציע המכרז שלו נפסלו
תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. מציע שימשוך את יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה 

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

 
 ביצוע ערבות המצאת, ההסכם נוסח על חתימתו עם - העבודות את לבצע שנבחר למשתתף .13.2

 אישור על קיום ביטוחים, והמצאת 1כמסמך ד'שירותים נשוא ההסכם בנוסח המצ"ב ל
 המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.

 
 

 :מציעים מפגש .14
 בוטל. .14.1
 בוטל. .14.2

 
 בוטל. .14.3

 
 שאלות מציעים .15

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או שאלות  .15.1
 למנכ"לית המועצה במייל: 14:00בשעה  2020/80/27טכניות, יפנה אותן עד ליום 

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

 
ת לפני המועד האחרון שעו 48-המועצה תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד ל .15.2

 להגשת  הצעות. 
 

רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המועצה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו  .15.3
הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על 

 המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.  
 

המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המעות למכרז, להכניס שינויים ו/או  .15.4
תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ובמסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 
המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק 

 ציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם.בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המ
 

משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה, יהיה מנוע לטעון טענות בדבר  .15.5
 אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב. 

 
 
 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.ill
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 בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה: .16

 
 מובהר בזאת כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.  .16.1

 
המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  .16.2

 תפסל. 
 

המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא  .16.3
או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע מסוים אינם מספקים לפי שיקול 

 דעתה.  
 

 מובהר בזאת, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.  .16.4
 

כלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם המועצה מבלי לגרוע מ .16.5
לבחירת הזוכה )להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה"( רשאית הועדה לשקול, בין היתר, את 

 הפרמטרים הבאים:
 

 גובה הצעת המשתתף; .16.5.1
המוניטין או הניסיון של המשתתף בקשר לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות  .16.5.2

 ת ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים;אחרו
חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים  .16.5.3

 ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, 
 קודם של המועצה עם המשתתף )ככל שקיים(,  ןניסיו .16.5.4
לה של העבודות או כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעו .16.5.5

 השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז.
 

על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר, 
 מבין ההצעות שיובאו בפניה.

 
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .16.6

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

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר פתיחת  .16.7
ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים 

ם ימים מיום הדרישה. וועדת המכרזים תהא רשאית להאריך מועד זה בהתא 3הנדרשים בתוך 
 לנסיבות.

 
הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו  .16.8

 לה לפי דרישתה, ככל שמדובר בסוד מקצועי.
 

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה,  .16.9
 את ההצעה.רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול 

 
הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות  .16.10

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או  וניסיונ
 וההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונ

ל המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות ש
 )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות. 

 
 

  :פיצול העבודות בין מציעים .17
 

לפי שיקול דעתה המוחלט לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר , רשאית המועצה .17.1
 .זוכים וכן לבצע רק חלק מהעבודות

  
 ותחליט שיקול דעת מוחלט באשר לדרך חלוקת העבודה בין הזוכים השונים במידה למועצה .17.2

או תביעה בגין חלוקת העבודות /ולזוכים או למציעים לא תהא כל טענה ו, לחלק את העבודה
 .אופן חלוקתן כאמור לעילחלוקתן ו/או  -או אי
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 ביטוחים: .18
 

כה, ו/או על פי דין או הסכם, מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזו
 "2ד' המסומן כ "נספח הביטוח בנספח המופיעות הביטוח הוראות אחר מתחייב הזוכה לקיים

 הגשת טרם המציע לוודא ". על4נספח ד'המסומן כ " הביטוח עריכת וכן באישור להסכם
 במכרז. שיוכרז כזוכה ככל הנדרשים הביטוחים להציג את ביכולתו כי הצעתו

 

 ההסכמים:חתימת  .19
 

משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא ואת אישור קיום  .19.1
ימים מיום קבלת הודעה  7הביטוחים הנדרש ואת יתר האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך 

 על זכייתו במכרז;
 

דעתה לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא המועצה רשאית על פי שיקול  .19.2
לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, והמשתתף יהא מנוע 
מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן המועצה רשאית במקרה זה למסור את ביצוע המכרז 
למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה, יפצה את המועצה 

 ם לה בגין כך ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך.על כל הפסד אשר ייגר
 

מורשי החתימה של  ע"י החוזה חתימת עם מיידית העבודות בביצוע להתחיל חייב הזוכה .19.3
 וגזבר המועצה(.  המועצה  המועצה )ראש

 
 
 

 שינויים במסמכי המכרז .20
 

כל שינוי או תוספת שיערוך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם  .20.1
על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 יחייבו את המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי המועצה.  
 

 עונה הצעה שאינה כל לפסול ,דעתה שיקול לפי יפ על וזאת ,חייבת לא אך רשאית תהא הרשות .20.2
 .זה מכרז פי על הנדרש על

 
שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  48המועצה רשאית בכל עת עד  .20.3

שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה 
לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות 

 ז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם. יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכר
 

 הצהרות המציע: .21

 
המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו  .21.1

 ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם. 
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .21.2
 כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .21.3

 במכרז יחולו עליו.
 

שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה המציע מצהיר כי ידוע לו  .21.4
שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 
 

שלא לקבל את הצעתו  המציע מצהיר שידוע לו שהמועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, .21.5
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 דרך, את  .21.6
 ל פי דיני המכרזים. המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה ע
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 עובדים זרים: .22

הזוכה יתחייב בהסכם ההתקשרות כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות, עובדים  המציע
זרים, למעט מומחי חוץ ןלמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל 
עזה, שברשותם היתר התעסוקה תקף השירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישירין 

י הקבלן הזוכה ובין באמצעות כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר ובין בעקיפין, בין אם ע"
 עימו יתקשר הקבלן הזוכה.

 
 

 הוראות כלליות: .23
כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי  .23.1

יבו את או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחי
 המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי המועצה.

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  .23.2

 המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
 

 הוראות כלליות לעבודה באתר: .23.3
 ללא תוספת מחיר.המחירים כוללים עבודה בכל שעות היממה,  .23.3.1

 
תשומת לב הקבלן שהעבודות מבוצעות בין היתר בתוך ו/או סמוך למוסדות המועצה  .23.3.2

שיש בהם פעילות שוטפת. יתכנו מקרים בהם תידרש העברת החומרים באמצעות 
ידניים למרחקים שונים, על פי צרכי המקום ובהתאם לפעילות השוטפת של המוסד. 

 דות ולא תשולם תוספת בגין עבודות אלו.הובלת החומרים כלולה במחירי היחי
 

 בוטל .23.3.3
 

 בוטל .23.3.4

 הגשת ההצעות .24

 
 אחד את מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשים, יש למסור בעותק

", במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( לתיבת 18/2020מכרז פומבי , במעטפה סגורה נושאת ציון "ךכרו
 ם. בצהריי 15:00, בשעה 2020/30/08ליום ין המועצה עד יהמכרזים בבנ

 
 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו. 

 
 הודעות ונציגות .25

 
בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  .25.1

הדואר האלקטרוני הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת 
בכל הקשור במכרז זה תעמוד המכללה בקשר  של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.

עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל 
 הפרטים הנזכרים שם.

 
 22.1יע, כאמור בסעיף כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המצ .25.2

שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור 
הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי 

לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר  21.1המציע, כאמור בסעיף 
 שניתן עליו אישור טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר.שידורה, 
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 1 'ב מסמך
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 
   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

לפי בקשת _______________ ח.פ / ת.ז _____________ כתובת: ______________ )להלן :  .1
שלושת )במילים : ₪  3,750אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  "הנערב"( 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד "( סכום הקרן" -להלן )(, אלפים שבע מאות וחמישים שקל חדש.
שתדרשו מאת הנערב "( הפרשי הצמדה"  - למדד כמפורט להלן )להלן הקרן כוםהנובעים מהצמדת ס

עבור  לאספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון  18/2020מס' מכרז פומבי ב בקשר להשתתפות
 מועצה מקומית ערערה, ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

ם הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה וסכ .2
 ( בתנאי ההצמדה שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: המדד 

15/08/2020שהתפרסם בתאריך  2020 יולילעניין ערבות זו יהא מדד חודש  :" המדד היסודי" .א
:  לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פי  "המדד החדש" .ב

 ערבות זו. 
 

ו הפרשי ייההיסודי אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
בסכום החילוט מחולק במדד  מדד היסודילהמדד החדש ההפרש בין כפלת מסכום השווה לבהצמדה 
 היסודי.

 
אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  

 ללא כל הפרשי הצמדה.
 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך הצמדה, ישולם על ידינו הערבות בתוספת הפרשי סכום  .3
חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה 
להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 רב.  מאת הנע

 

לעיל, יעשה על ידינו דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .4
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי. 

 

אלא אם כן, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת,  /202030/11קפה עד ליום ובת תישארערבות זו  .5
רכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא אתדרשו את ה

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 בכבוד רב,

 ____ בנק
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 2 'ב מסמך
 דף מידע על המציע

 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 :18/2020להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס'   .א
 

  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

תיאור הפעילות של  .10

 המציע:

 

של מס' שנות וותק  .11

המציע בתחום נשוא 

 המכרז

 

שמות אנשי  .12

המפתח אצל המציע 

 ותפקידם:

 שנות ותק  תפקיד שם

  לא רלוונטי  

   

   

   

   

   

 *כל מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע
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 :2018-2015פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציע בשנים  .ב
 מצהירהנני 

 
 

 רשות/גוף ציבורי שנה
 

היקף  תיאור הפרויקט
 הפרויקט

טלפון איש  איש קשר
 קשר

  
 

    לא רלוונטי 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

  
 
 
 
 

 אישור
 

כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת 
ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .
  _____________________ 

 עורך דין   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 חתימת המשתתף  תאריך
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 3מסמך ב' 
 מורשי חתימהאישור 

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


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

 לאספקת מוצרי מזון למועדוניות ומוצרי ניקוי    18/2020 'פומבי מס
   "(.המכרז" -)להלן עבור מועצה מקומית ערערה 

 
 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 למכרז, הינה חתימתו הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי 

 המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 

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


___________________________ 
 

___________________________
 
שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .3


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

במסגרת סמכויות התאגידהעבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן 
 
 


 ____________________ ________________________ 
 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,  תאריך 

 חתימה וחותמת                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4מסמך ב' 
 ועובדים זריםנוסח תצהיר שכר מינימום 
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 בתצהיר זה :

 
 "תושב ישראל":

  
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.

:   "בעל שליטה"
  

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

 "נושא משרה" :
  

 כמשמעותו בחוק החברות.

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין"   :
 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח     "שליטה"      :

 "חוק שכר מינימום":
  

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"חוק עובדים זרים": 
  

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

 .1991 התשנ"א
 

___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ במציע במכרז פומבי אני הח"מ 
לאחר שהוזהרתי  עבור מועצה מקומית ערערה,אספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון ל 18/2020 'מס

בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים 
: 
 
לאספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי  18/2020 'אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס .1

 .עבור מועצה מקומית ערערהניקיון 

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

 הצעה זו עבור המועצה.

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

 ________________ _____________________ 
 המצהיר 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 וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 .הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה 
 
 
 

                                                                                          ____________ 
 עורך דין                                                                                                  
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5 'ב מסמך  
 בתחום העסקת עובדים התחייבות לקיום החקיקה

 
 

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

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח

 1963 פיצויי פיטורין תשכ"גחוק 
 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 
 שירות לקטיניםלמתן 

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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 6מסמך ב' 
 מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 
 

 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: 1950לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  . )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 לחוזה או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ין זה, "קרוב" ילעסקה עם המועצה; לענ

 
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 מועצה"   

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

 
 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 

או  סוכנו, זוגו בן ידי על ולא בעצמו לא, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה "לא                
 בשמה,". או למענה, המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק כל, שותפו

   
 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 אחוזים בהונו  .2.2
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

 
 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 כאמור לעיל,  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 לאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומ .4
 
המועצות  צול (3. )ב()א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

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

 
 

  :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
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 7מסמך ב' 
 סיון ואישור רו"ח יהצהרת מציע על נ

 
 

 תאריך___________
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 סיוןיהצהרה על נהנדון: 

 
אני הח"מ ______________________ ת.ז.: ______________________, נושא במשרת 

 ____________________________ במציע, מצהיר בזה כדלקמן:

 

 בוטל. .1

 

 .2017-2019שנים לשנה, בין ה₪  500,000בעל מחזור כספי בהיקף מצטבר של המציע  .2

 

 בוטל. .3
  

 

 חתימת המציע: _________________             תאריך: ____________________

 
 אישור

 
אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 

____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה 

 ם בפני על תצהירו זה .כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חת

 
                                                                                            ____________ 

 עורך דין/רו"ח                                                                                                  
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 8מסמך ב' 

 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין

 2001-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 

  כ _________________ המשמש ת"ז ____________________ מ"הח אני .1

להלן: ( 18/2020במכרז  ______________________, המשתתפת  _________________ בחברת

 כל או מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/כי המשתתף ו בזאת "המשתתף"( מצהיר

 למניעת העסקה בחוק כאמור ,352סעיף  , למעט1977-העונשין, תשל"ז י' בחוק לפרק ה' לפי סימן עבירה

 .2001-לקטינים, התשס"א שירות המכוון למתן במוסד מין עברייני של

 

 . 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

 כי מאשר/ת  _______________ -ד )מ.ר. _______________(, מ"עו  ______________ מ"הח אני

 ביום

ז. מס' .ת ידי על עצמו _______________________שזיההמר/גב'  בפני הופיע _____________

את  להצהיר עליו כי ,אותו שהזהרתי לאחר זה תצהיר על וחתם לי אישית ________________/ המוכר

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

 

 ________________ 

 ד "עו חתימת 
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 9מסמך ב' 
 אישור בדבר עבודות שביצע המציע

 בוטל.
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 9מסמך ב' 

 המציעאישור בדבר עבודות שביצע 
 בוטל
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 ג' מסמך
 הצעת המשתתף

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה 

 
עבור אספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון ל – 18/2020 'במכרז פומבי מסהנדון: הצעת המחיר 

  מועצה מקומית ערערה
 

 
, על כל תנאיו ונספחיו עבור מועצה מקומית ערערה 18/2020 'מכרז פומבי מסלאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי 

קנו את העבודות הנדרשות, התנאים להשתתפות במכרז ולהתקשרות עם המועצה, הננו מציעים ולאחר שבד
במלואן, על פי כל תנאי לספק למועצה מקומית ערערה את השירותים המפורטים במסמכי המכרז והחוזה 
 המכרז והחוזה ועל פי כל דין, תמורת הנחה / תוספת בשיעור אחיד וקבוע, כדלקמן:

 

ההני/נו מצהיר/ים ומתחייב/ים כי קראתי/נו והבנתי/נו את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה  .1
יועד לביצוע למציעים בעיתונות ואת כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי העבודה, השטח המ

העבודות ותנאיו, התמורה ודרך תשלומה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים 
 ומוכרים לי/לנו, אני/ו מסכים/ים להם ובהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.

 

 הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים. .2

 

 סכים ומתחייב כדלהלן:הנני מצהיר, מ .3

הנני/נו בעל הידע, הנסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת  .א
 המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

ברשותי/נו או בכוחותי/נו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות  .ב
 מכונות, כלי עבודה ומחסן כלים.נשוא המכרז, לרבות 

 

הנני/נו מתחייב/ים להפעיל מכשירי קשר סלולאריים, למשך כל שעות היממה, לקיום קשר  .ג
רציף עם המועצה וכם העובדים מטעמי/נו במהלך תקופת ההתקשרות ביננו ובין המועצה, 

 ככל שנדרש לכך.
 
תחייבויות על פי הוראות הנני/נו מסוגל/ים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות והה .ד

 המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים ובמועד הסיום שנקבע לביצוע העבודות.
 
 לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. .ה
 
ידוע לי/נו כי בתחום שיפוט המועצה פועלים קבלנים נוספים והנני/נו מתחייב/ים לשתף פעולה  .ו

 וד בתיאום עמם ככל שיהא צורך ועל פי הוראות המועצה.ולעב
 
הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז עבור המועצה בהתאם למפרטים והתכניות  .ז

 שיימסרו על ידי המועצה, במקרקעין, בהתאם למפורט בהסכם על נספחיו.
 
מורשי החתימה הנני מתחייב לבצע עבודות אך ורק בהתאם לצוי עבודה שיחתמו מראש ע"י  .ח

של המועצה וידוע לי כי עבודות שיבוצעו בניגוד להוראות סעיף זה לא יזכו אותי בכל תמורה 
 כספית מהמועצה.

 
למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז, בהסכם ובכל מסמכי  .ט

 המכרז האחרים.
 
וניתוח מחירים לגבי  ימים פרוט 3הנני מתחייב כי באם אדרש על ידכם, אמציא לכם בתוך  .י

הסכום הנקוב בהצעתי לגבי עבודות הבנייה והפיתוח וזאת כנדרש במסמך ההוראות 
 למשתתפים.
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הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים  .יא
ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן, תהיה המועצה  7ממני בתוך 

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה 
ו/או התראה מראש ומבלי להוכיח כל נזק או חסרון כיס, אשר נגרם לחברה כתוצאה מאי 

 עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.
 

דיני  הנני מצהיר, כי ידוע לי שאין בעצם הגשת הצעתי זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ"י .יב
המכרזים וכי כשרות הצעתי זו תלויה בהיות מסמכי המכרז שהגשתי עומדים בתנאי המכרז 

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

 

הנני מצהיר, כי ידוע לי כי המועצה תלויה בכל הקשור למימון העבודות נשוא מכרז זה באישור  .יג
שהמועצה תהא רשאית, בכל תקציבי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיא, כי ידוע לי, 

שלב, לקבל החלטה על ביטול המכרז, ביטול ההתקשרות עם הזוכה, דחית ביצוע העבודות, 
ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונה וזאת מבלי שתהא לי זכות לקבל פיצוי 

 כלשהו מהמועצה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה וכמצוין בהסכם.
 

 :המחיר הצעת .יד

הכמויות  בכתבי הנקובים המחירים על ___________% של בשיעור הנחה מציעים והננ
  למכרז.  ה'  כמסמך המצורפים

 
 (. 3.33העשרוני, )לדוגמא:  הנקודה לאחר ספרות 2 עד של הנחה באחוז לנקוב יש

 .הסף על תיפסל המחירים על תוספת המהווה הצעה
 

 סכום אחרי מע"מ סכום לפני מע"מ 

   מועצהאומדן 

   אחרי הנחה

 
ידוע לי כי הסכום המתקבל מהפחתת האחוז שנקבתי בהצעתי לעיל ממחירי היחידות שצוינו בכתב  .4

הכמויות מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בעבור עבודות שיבוצעו וכי לא אהיה זכאי לכל 
 .תמורה נוספת

 

יבוצעו על ידי במסגרת המכרז. ידוע לי/נו כי מחירי הצעתי/נו יחולו בגין כל העבודות והפריטים אשר  .5
 למחירים יווסף אך ורק מע"מ כחוק.

 
הננו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידינו/נו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את כל  .6

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוען על פי תנאי המכרז ולוקחת 
היתר מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבודות, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות ועוד.  בחשבון בין

מחירים אלה מהווים כיסו מלא להתחייבויותיי/נו נשוא ההסכם לרבות כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, 
חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחרהדרוש לביצוע 

ות נשוא המכרז. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז העבוד
 על כל הכרוך בהן,מעבר למחירים הרשומים במחירון בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי/נו.

 
למען הסר ספק, הנני מצהיר, כי ידוע לי שאם מוגשת הצעה זו, כשהיא חתומה ע"י יותר מאדם אחד,  .7

צעה לכל פרטיה, וכן מחייבים תנאי המכרז את כל מציעי ההצעה ביחד ואת כל  אחד מהם מחייבתהה
לחוד ובכל מקום שפרט כלשהו מפרטי ההצעה מובע בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובע הן ע"י מציעי 

 ההצעה כולם ביחד והן ע"י כל אחד מהם לחוד.
 

וקבת באחוז ההנחה הגבוה ביותר או כל ידוע לי, כי המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנ .8
 הצעה שהיא.

 
ידוע לי כי מדובר במכרז מסגרת והמועצה רשאית לבחור מספר זוכים ולחלק את העבודות ביניהם,  .9

בהיקף לפי שיקול דעתה. כמו כן, ידוע לי ומוסכם עלי שהמועצה אינה מתחייבת למסור עבודה כלל, 
 ות.לזוכה או למי מהזוכים, בכל מהלך ההתקשר

 
הנני מצרף למסמכי המכרז את כל המסמכים הנדרשים המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים  .10
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 כשהם חתומים על ידי.
 

ימים  7הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המסמכים הנדרשים ממני בתוך  .11
לט את הערבות מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז ובמידה ולא אעשה כן, תהיה המועצה רשאית לח

הבנקאית שנמסרה לה על ידי וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ומבלי להוכיח כל נזק 
 או חיסרון כיס אשר נגרם למועצה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.

 
כן הנני מצהיר, כי אם הצעתי תתקבל, אמציא למועצה ערבות בנקאית ואישור על קיום ביטוחים  .12

 אם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז.בהת
 

)במילים: ₪  3,750בסך של להבטחת קיום הצעתי הנני ממציא במצורף ערבות בנקאית אוטונומית  .13
ימים ממועד  7אשר תהא ניתנת לפירעון בכל עת בתוך , ₪( שלושת אלפים שבע מאות וחמישים

דרישתה הראשונה של המועצה בכתב לבנק, ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן, ובלא שהמועצה תידרש 
 )כולל( או לכל מועד שיוארך ע"י 30/11/2020לנמק את דרישתה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 

 המועצה.
 

הערבות שהמצאתי, ולרבות כל מועד נדחה בשל הארכת תוקף הצעתי זו תקפה עד למועד פקיעת  .14
 הערבות כקבוע במסמך ההוראות למשתתפים, וככל שאבחר כזוכה היא תחייבני.

 
 :החתום על באתי ולראיה

____________________                                                                        ___________ 
 חתימה + חותמת                                                                                          תאריך    

 

____________________              _________________                  _________________ 
 כתובת                                   .זמס' ח.פ/ ח.צ/ ת                                  מלא שם          

____________________                                                                ____________________ 
 פקס מס'                                                                                                 טלפון 'מס         

 

 מייל:________________________________________ כתובת

 

 

 אישור עו"ד

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

 

 ייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. הת

 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________
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 ד' מסמך
 חוזה

 
 שנערך ונחתם ב __________________ ביום _____________

 
 בין:

 מועצה מקומית ערערה
 30026ערערה, 

 )להלן: "המועצה"(
 מצד אחד

 
 

 לבין:
 : ___________________הספקשם 

 
 ע.מ. / ח.פ.: ___________________

 
 הספק"(או ")להלן: "החברה" או "המבצע" 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:
_________________________ 

 
_________________________ 

 מצד שני 
 

 
 

באספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון ומועצה מקומית עארה ערערה מעוניינת  הואיל:
 כמפורט בהסכם זה על נספחיו ;

 אספקת מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון ל 18/2020והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:
 )להלן: "המכרז"(;

  

המכרז, הגיש והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו ושל שאר מסמכי  והואיל
למועצה הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז;

ראש המועצה קיבל ו וועדת המכרזים בישיבתה מיום _________ המליצה בפני ראש המועצה והואיל:
לביצוע העבודות על פי הזמנת המועצה, תמורת  הספקלקבל את הצעת  את המלצת הוועדה 

 הנחה של % ______ מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות.

 ;הוכרז כזוכה במכרז האמור והספק והואיל: 

את השירותים והכל בכפוף  מהספק, מסכימה לקבל ווהצהרותי הספקוהמועצה על סמך הצעת  והואיל:
 להתחייבויות המבצע למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בהסכם זהו.

ברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ופעולותיו של המבצע עבור המועצה בהסכם  והואיל:
 זה.

 
     

 לפיכן הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 
 המבוא להסכם זה  ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.  .1
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 יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  ונספחיו 18/2020פומבי מס' כל מסמכי מכרז  .2
 

לרבות כתב הכמויות המהווה חלק ממנה ולרבות המסמכים והנספחים שצורפו  הספקהצעתו של  .א
 להצעה;

 ;ספקע"י ה תנאים כלליים לביצוע העבודה .ב

 הזמנה להגשת הצעה עבור ביצוע עבודה; .ג

 מסמכי תשובות/ הבהרות שהופצו ע"י המועצה. .ד
 

 אספקה של מוצרי מזון למועדוניות וחומרי ניקיון מקומית ערערה מתחייב בזה לבצע עבור מועצה  ספקה .3
 מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.על נספחיו ה 18/2020עפ"י תנאי מכרז פומבי 

 

ום מלוא התחייבויותיו כפי שנקבעו בהסכם, בתנאים הכלליים, יוק ספקבתמורה לביצוע העבודה ע"י ה .4
בחוברת המכרז ובדין, מתחייבת הרשות לשלם לקבלן את התמורה המגיעה לו בין ביצוע עבודות 

 שהוזמנו ובוצעו בפועל בהתאם לנוסחה המופיעה לעיל.
 

 .נציג המועצהים ע"י התמורה תשולם לקבלן כנגד חשבונות מאושר .5
 

 

ימים מקבלת התקציב  10או  גזבר הרשותהחשבון ע"י  מיום אישור 45שוטף + תנאי התשלום יהיו  .6
 .2017, ו/או בהתאם לחוק מוסר תשלומים מהגורם המתקצב הרלוונטי, לפי המאוחר שבהם

 

ואין החתימה פקידם תמובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה של המועצה על הסכם זה נעשית מתוקף  .7
 מטילה עליהם כל חיוב אישי ולקבלן לא תהינה טענות ו/או תביעות אישיות כלפי מי מהם.

 
 מובהר בזה כי הסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר חתימת אחרון מורשי החתימה במועצה. .8

 
 . לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:10
 

 30026ערערה  –כתובת הרשות 
 

 _____________________________________________________:_____ספקכתובת ה
 
 
 
 
 

 
 כללי 

 
  – הגדרות

בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין, יתפרשו המנוחים  .1
 הבאים כדלהלן:

 
 מועצה מקומית ערערה באמצעות מורשי החתימה מטעמה. –"המועצה" 

ו/או כל עובד מטעמו ו/או  18/2020הגוף שנבחר לבצע את העבודות והשירותים נשוא המכרז  –"הספק" 
 כל גורם מטעמו.

אספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון למועדוניות למועצה מקומית ערערה על פי כל הוראות  –" השירותים" 
 המכרז. 

יו המועצה לצורך ליווי ופיקוח על מנכ"לית המועצה ו/או גורם אחר נוסף תחליט על –" המנהל"        
 השירותים נשוא הסכם זה.

 הצהרות והתחייבויות הספק  .2

הספק מצהיר בזאת , כי חתימתו על חוזה זה נעשתה לאחר שקרא אותו בעיון רב, בדק את תנאיו,  2.1
למד והבין את השיטה והתנאים, שלפיהם יצטרך לספק את השירותים למועצה, והוא מסכים ומקבל 

 כל האמור בו במלואו.עליו את 
בחתימתו על חוזה זה, הספק מצהיר ומאשר כי כל ההוראות , התנאים, הדרישות וההתחייבויות  2.2

בחוזה זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו , וכי כלל אותם בשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי 
 הוא מסוגל למלא את כל התחייבויותיו , המפורטות בחוזה זה.
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ר בהצהרותיו לעיל, הספק מצהיר ומתחייב בזאת , כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה לאור האמו 2.3
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות 
ו/או תביעות , המבוססות על טעות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל 

 שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על חוזה זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא.סיבה 

הספקמתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים , הדרישות והתחייבויותיו על פי חוזה זה  2.4
 ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון המועצה.

נשוא חוזה זה וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים, קת המוצרים הספק מצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספ 2.5
מקצועיות, מיומנות , ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, 
במספר ובכמות , שידרשו לביצוע אספקת השירותים למועדוניות בכפר בהתאם ועל פי האמור 

 במכרז ובחוזה זה.

פק את המוצרים למועדוניות בישוב ברמה ובטיב מעולים, בהתאם הספק מתחייב בזאת , לס 2.6
 לדרישות התקן הישראלי הרלבנטי ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

בכל מחלוקת בין הספק לבין המועצה , החלטת מנכ"לית המועצה תהיה סופית ומחייבת ולא ניתנת  2.7
 לערעור.

כל חיקוק ארצי ו/או עירוני קיים ו/או  הספק מצהיר ומתחיב בזאת , למלא ולקיים הוראותיו של 2.8
עתידי, אם יחקקו , וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין בקשר עם 
אספקת השירותים וישלם את כל המסים, האגרות וההיטלים , אם ידרשו לצורך כך, במשך כל 

 תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה.

ל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי וחוזה זה, הינם הספק מצהיר ומתחיב בזאת, כי כ 2.9
ד למועצה כל דבר ועובדה מהותיים, נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתי

הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על החלטת המועצה לחתום על חוזה זה ו/או על המשך 
 יסודי בחוזה זה.תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ו

הספק מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל  2.10
הוראות הדין בעניין ובפרט בהתאם לתקנות רישוי עסקים ) תנאים תברואתיים לעסקים לייצור 

, תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות  1972-מזון(, התשל"ב
, וכל  1985-, צו פיקוח על מצרכים ושירותים ) איכות מזון( תשי"ח 1971-צריהם (, התשל"אומו

 הוראת דין אחרת .

הספק מתחייב כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ועובדי המועצה וכל הגורמים  2.11
 הרלבנטיים לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה.

 

 מהות ההתקשרות  .3

המועצה תמציא לספק, בתקופת החוזה, על פי שיקול דעתההבלעדי, מעת לעת ועל פי צרכיה  3.1
חתומות על ואפשרויותיה הכספיות , הרשאות ו/או הזמנות בכתב, לאספקת המוצרים , שתהיינה 

 . ידי הגזבר וראש המועצה
או הזמנה , /למען הסר כל ספק מובהר כי לא ישולם סכום כלשהו לספק, אשר אין לגביו הרשאה ו 3.2

 כאמור לעיל, וביצוע אספקת המוצרים במקרה זה יהיה על אחריות הספק ועל חשבונו.

מובהר בזאת, כי כל כמויות המוצרים הרשומות בטבלת פריטי מוצרי המזון וחומרי הניקוי אומדן  3.3
 כמויות , המפורטות במסמך ה' , ניתנו באומדנה בלבד, ואינן מחייבות את המועצה. המועצה אינה

מתחייבת להזמין מהספק כמות כלשהי במשך תקופת החוזה. המועצה רשאית להזמין מהספק, בכל 
 עת , לפי שיקול דעתה הבלעדי, צרכיה והתקציב העומד לרשותה.

המועצה תהיה רשאית להזמין מהספק מוצר שאינו כמפורט במסמך ה' ובלבד שמחירי מוצר זה לא  3.4
ינת המחירים המקובלים בשוק. היה והספק לא יאות יעלו על המחירים הנמוכים המתקבלים מבח
ההצעה הזולה בשוק , כאמור, המועצה תהא רשאית לספק פריטי המוצרים האמורים לפי מחירי 

לרכוש את פריטים אלה מספק אחר שהצעתו זולה יותר, והספק יהיה מנוע מלהעלות טענה ו/או 
 תביעה בשל כך.

 אספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון  .4

 ימסור את המוצרים במקום שהמועצה תורה לו ובמועד הקבוע בהזמנת המועצה. הספק 4.1
 הוצאות הובלת המוצרים , יחולו במלואן על הספק ושיולמו על ידו. 4.2

 הספק ימסור את המוצרים כשהם נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו. 4.3

 במידת הצורך הספק יספק את המוצרים שהם בקירור. 4.4

במידה ויתברר כי המוצר/ים, שסופק/ו על פי הזמנה כלשהי, כולם או חלקם, שונה/ים מזה שהוזמן  4.5
ו/או אינו מתאימ/ים למוצרים שהוזמנו ו/או הינו פגום ו/או לקוי רשאית המועצה , על פי שיקול 

התראה  דעתה הבלעדי , לנקוט בכל אמצעי , שעומד לזכותה על פי חוזה זה ועל פי כל דין , לאחר מתן
לספק תוך זמן סביר לתיקון אי ההתאמה , לרבות , להחזיר לספק את המוצרים בהם נתגלה אי 
ההתאמה ו/או לקזז מחשבונו של הספק את הסכום בגין המוצרים בהם נתגלו אי התאמה. ו/או 

 לפנות לספק אחר על מנת לקנות ממנו את המוצרים על פי ההזמנה.
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, עם קבלת הודעה על כך מאת המועצה , מידתגלתה אי ההתאמההמוצר/ים לגביו נהספק יחליף את  4.6
 ללא כל תוספת תשלום.

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .5

הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא ספק עצמאי וכי התקשרותו עם המועצה, על פי חוזה זה ובכל  5.1
, כספק עצמאי ולא כעובד של המועצה הקשור למערכת היחסים בינו לבין המועצה על פי החוזה, היא

וכי לא נקשרו ו/או יקשרו כל יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו 
וכי אין בחתימת המועצה על חוזה זה או בתנאי מתנאיו, משופ קשירת יחסי עובד ומעביד בינה לבין 

מו.הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי כל עובדיו הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או כל הבא מטע
ו/או מועסקיו וכל הבא מטעמו בביצוע שירותיו למועצה על פי חוזה זה, הינם עובדיו ומועסקיו שלו 
בלבד, ובשום אופן לא של המועצה, והוא אחראי להם ועליהם כמעביד וכי כולם נתונים למרותו, 

לא תהיה למועצה כל אחריות ביחס אליהם, והם להוראותיו, לפיקוחו והשגחתו המלאים, וכי אין ו
כל תשלום ו/או פיצויי פיטורין ו/או כל זכויות ו/או הטבות אחרות לא יהיו זכאים לקבל מהמועצה 

. 
בכל מקרה בו יקבע על ידי  בית משפט אחרת מהאמור לעיל, יפצה הספק את המועצה בכל סכום,  5.2

 בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.בו תחויב כתוצאה מתביעה , כאמור , וכן 

 איסור הסבת / המחאת זכויות וחובות  .6

חוזה זה נערך עם הספק בלבד, והוא אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את  6.1
החוזה כולו, או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או איזו זכות מזכויותיו ו/או חוב מחובותיו ו/או 

 יו על פי חוזה זה , לכל אדם או תאגיד אחר בין בתמורה ובין זלא בתמורה.התחייבות מהתחייבויות
הספק לא יהיה רשאי להמחות סכומים המגיעים ו/או אשר יגיעו לו בגין ביצוע חוזה זה, אלא אם  6.2

תסכים לכך המעוצה בכתב ומראש. המעוצה תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או 
 ראה לה לפי שיקול דעתה המוחלט , לרבות הגדלת הערבות.להתנות את ההמחאה בכל תנאי שי

 התמורה  .7

תמורת אספקת מוצרי המזון , חומרי הניקוי שיספק הספק למועצה ומילוי התחייבויותיו על פי  7.1
ההסכם תשלם המועצה לספק תמורה חודשית בהתאם למוצרים שיסופקו לה בפועל באותו חודש 

ובהנחה _____ בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו  במחירים הקבועים בכתב הכמויות נספח ה'
למכרז, וזאת בכפוף לעמידת הספק במלוא הדרישות לביצוע השירותים, כמפורט בחוזה זה וביתר 

 תנאי המכרז.
התמורה האמורה תהווה תשלום סופי וכולל לספק ולכל מי מטעמו שיבצע את השירותים או איזה  7.2

לתשלום נוסף כלשהו , לרבות בגין הוצאות אחרות מכל מין וסוג חלק מהם , והספק לא יהיה זכאי 
 שהוא . התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין בלבד.

מכל סכום המגיע לספק , המועצה תהא רשאית לקזז/ לגבות כל סכום המגיע למועצה מהספק לרבות  7.3
כנדרש על פי תנאי  פיצוי מוסכם וכן כל סכום שהמועצה רשאית לקזז לספק בגין אי מתן השירותים

 המכרז.

הספק ימציא למועצה בסוף כל חודש חשבון מרוכז הכולל דו"ח מפורט ואת כל חשבונות הרכש  7.4
 שבוצעו בחודש החולף בכפוף להזמנות עבודה כדין.

 לכל חשבון חודשי מרוכז יש לצרף את העתק ההזמנות כולל חשבונית הקניה . 7.5

ום מקבלתם, יאשרם , כולם או מקצתם , או יבקש י 14נציג המועצה יבדוק את החשבונות בתוך  7.6
 מהספק השלומות /תיקונים/ עדכונים ודיווחים נוספים , ועל הספק יהיה לעשות כן.

, לענין זה  2017-תנאי התשלום הינם על פי חוק מוסר תשלומים לקבלנים לספקים , התשע"ז  7.7
 המועצה מוסרת כי המקור התקציבי יצויין בכל הזמנה.

 רק לעוסק מורשה כנגד חשבונית מס כדין. מע"מ ישולם 7.8

 תקופת ההסכם  .8

 .תוקפו של הסכם זה הינו לשנה אחת ממועד חתימתו על ידי הצדדים  8.1
מובהר כי החוזה יסתיים אוטומטית ללא צורך במתן הודעה נוספת לספק והוא לא יספק למועצה  8.2

 שירותים נוספים .

יום  30ביא הסכם זה לידי סיום בהודעה של על אף האמור לעיל למועצה שמורה הזכות בכל עת, לה 8.3
מראש ובכתב וזאת בכל עת ומחמת כל סיבה ולספק לא תהיינה דרישות או תביעות כנגד המועצה 

 בגין כך.

 אחריות וביטוח  .9

הספק יהיה אחראי מלא ובלעדי לכל נזק , הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג שייגרמו לרכוש המועצה  9.1
כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצועהסכם זה  ו/או לגופו ו/או לרכוש של

עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע 
 הסכם זה ו/או בהקשר למתן השירותים.
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נדרשה המעוצה ו/או מי מטעמם לבצע תשלום כלשהו בגין עניין שהוא באחריותו של הספק ,  9.2
כל סכום שנדרשה לשלם כמור ולרבות כל ישפה הספק את המועצה ע"פ דרישה ראשונה בגין 

 תביעה או הוצאה שנגרמה למועצה ובלבד שהמועצה תאפשר לו להתגונן בפניה.

על פי דין , הוראות הביטוח שיחולו על הספק יהיו  מבי לגרוע מאחריות הספק בהסכם ו/או 9.3
בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה .אין בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מאחריות 
כלשהי המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסות הביטוח .הספק מתחייב להמציא אישור קיום 

 ביטוחים בהתאם לאישור המצ"ב להסכם .

 ביטול החוזה  .10

שאית , בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין , להביא המועצה תהא ר 10.1
חוזה זה לקיצו וזאת במקרים הבאים : הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו ולא תיקן את 

ימים מיום משלוח התראה ע"י המועצה, רשאית המועצה לבטל ההסכם וההסכם  7ההפרה תוך 
או אם הקבלן הוכרז את תקופת ההסכם למועד ביטולו  יבוא לקיצו כאילו נחתם ונקב מראש

כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחילופין אם הקבלן הוא חברה שקיבלה החלטת פירוק 
 או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע .

ראות חוזה זה יחולו על כל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הו 10.2
 הקבלן.

למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, הספק לא יהא זכאי לכל  10.3
 תמורה מאת המועצה.

 ערבות ביצוע לקיום החוזה  .11

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק עפ"י החוזה ימציא הספק למועצה , ערבות בנקאית  11.1
ותעמוד בתוקף  1ד'רבות תהא בנוסח המדויק המצורף כנספח .הע₪  7,500אוטונומית בסכום של 

 יום ממועד תום תקופת ההסכם . 90עד לתום 
במקרה של הפרת ההסכם ע"י הספק , סכום הערבות ישמש כסכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש  11.2

לנזק העלול להגרם בשל הפרת ההסכם והערבות תשמש כפיצוי מוסכם למועצה מבלי שיהיה 
 נזק . עליה להוכיח

לחלט את סכום הערבות כולו או  -המועצה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה 11.3
חלקו , לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או בגין הפיצוי המוסכם וזה בנוסף לכל סעד 

 אחר המוקנה למועצה מכוח החוזה ו/או על פי כל דין .

 שמירת סודיות  .12
תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה.   על הספק ועל כל עובדיו

 הספק ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור , אלא אם כן קיבל את הסכמת המועצה לכך מראשובכתב.

 המועצה כמפעל חיוני  .13
מים והספק הספק מצהיר כי ידוע לו כי כי המועצה מוכרת כמפעל חיוני ו/או כמפעל למן שירותים קיו

 מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים הבאים :
 .1973*הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(

 . 1951'ג לחוק ההתגוננות האזרחית 9*הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 
 . 1971א לפקודת המשטרה  90כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף *הכרזה על אירוע 

 לחוק יסוד הממשלה. 38* הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 
לחוזה  4הספק יחתוםעל כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום , בנוסח המצ"ב כנספח ד' 

 התקשרות זה.

 שונות  .14

להוראות אחרות  שונות ו/או בין הוראות החוזהבמקרה של סתירה בין הוראות , החוזה ה 14.1
 הכלולות במסמכי המכרז השונים , תגבר ההוראה המחמירה עם הספק לפי החלטת המנהל.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב  14.2
חשב כאילו התקבלה רשום תרשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר 

 שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל . 72

הסכם זה יכנס לתוקף במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  14.3
 לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.

 
 

 

 ולראיה באו על החתום:

 החתימה מטעמה: ע"י מורשי הספק מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 
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 ___________________________ גזבר המועצה_____________________

 חותמת ______________________ חותמת _________________________
 

 אישור עו"ד המבצע

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

 ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסכם זה בפני. התייצב/ו בפני: __________ המוסמך/

  ___________    תאריך ______________
 חתימת עו"ד       
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 1 'ד מסמך
 ערבות ביצוע – כתב ערבות לקיום החוזה

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(
 
 
 בנק: _____________   לכבוד                                                                             
 סניף: ____________   מועצה מקומית ערערה                                                  

 כתובת: ___________                                                   30026ערערה 
 מיקוד: ___________                                                                                  

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

______ כתובת: ______________ )להלן : לפי בקשת _______________ ח.פ / ת.ז _______ .1
)במילים : ₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  _________ "הנערב"( 

 כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"( סכום הקרן" -להלן )__________ ₪ (, 
 הסכםה שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע "( הפרשי הצמדה"  - למדד כמפורט להלן )להלן הקרן

, ולהבטחת מילוי אספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון למועדוניות ל 18/2020מס' על פי מכרז פומבי 
 מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

ם הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה וסכ .2
 לסטטיסטיקה )להלן: המדד ( בתנאי ההצמדה שלהלן:המרכזית 

. 15/08/2020שהתפרסם בתאריך  2020 יולי" המדד היסודי" : לעניין ערבות זו יהא מדד חודש  .א
:  לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פי  "המדד החדש" .ב

 ערבות זו. 
 

ו הפרשי ייההיסודי אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
בסכום החילוט מחולק במדד  מדד היסודילהמדד החדש ההפרש בין כפלת מסכום השווה לבהצמדה 
 היסודי.

 
אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  

 ללא כל הפרשי הצמדה.
 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך הצמדה, ישולם על ידינו סכום הערבות בתוספת הפרשי  .3
חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה 
להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 ת הנערב.  מא

 

לעיל, יעשה על ידינו דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .4
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי. 

 

ולאחר תאריך זה יום מתום תקופת החוזה(  90קפה עד ליום __________ )ובת תישארערבות זו  .5
רכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה אאלא אם כן, תדרשו את התהיה בטלה ומבוטלת, 

 להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 
 
 

   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
 
 
 

 3 'ד מסמך
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 מסמך ביטוחים
 

 ____/___/___אריך: ת

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח  .1
מורשית כדין, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות )לפי המוקדם(ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד 

ביטוח אחריות מקצועית  המסירה הסופית של העבודות ויצאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר( )לעניין
וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(, פוליות 

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )"אישור  4נספח ד' ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כ 
 ביטוחי הקבלן", בהתאמה(.להלן: " 2עריכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 

 הרשות הינה המוטה לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.
)שבעה( ימים ממועד החתימה על ההסכם הזה ובכל מקרה  7על הקבלן להמציא לידי הרשות, לא יאוחר מ 

טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן. לדרישת 
 הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות. הרשות, על

)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי  7-כמו כו, לא יאוחר מ 
הרשות, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת 

 שך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה(.ההתקשרות על פי ההכם )או למ
 

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: .2

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב וכן ביטוח אחריות בגין רכוש  2.1
 בגין נזק אחד.  ₪ 400,000של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 400,000לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור, אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד הרשות או מי מטעם הרשות,  ₪

או בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק 
 הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף, לכל כלי הרב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על  2.2
אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו ובלבד 

 להלן. 13שיחול האמור בסעיף 

בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת  רטמוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפו .3
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או או לפי 
הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות 

 בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי הקבלן.האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת 

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי הרשות ו/או  .4
 מי מטעם הרשות, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ההשתתפות העצמית הנקובים  על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ןבסכומי .5
בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרשות מכל סכום שיגיע 

 לקבלן על פי הסכם זה.

על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח  .6
ן כיסוי פריצה וגניבה(, להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן העבודות וכן את תנאי המיגון לעניי

לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד 
המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ובמהלך כל 

ה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה, ולמשך כל תקופה בה תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזק
עשויה לחול אחריות על הקבלן על פי הוראות הסכם זה )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, 

 שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(. 3למשך 

המצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, ב .7
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות או לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם 
זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתק ביטוחי הקבלן לבין 

 וחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביט

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן  .8
או לערוך ביטחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערות הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון 

שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי הרשות ומי מטעם הרשות,  הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים
 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלנו המשנה של הקבלן. .9
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ה, על הקבלן לוודא כתנאי במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם ז .10
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות 

 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

עה, על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגי .11
אובדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה 
לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות 

ת וכדומה, שהותקנו על והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנו
פי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל 

 עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

בדן או לנזק הקבלן פוטר במפורש את הרשות ואת כל הבאים מטעם הרשות, המפקח מכל אחריות לא .12
אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידח הקבלן או מטע או עבור הקבלן )לרבות כלי רכז, כלים ומנופחים( 
לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש 

ההשתתפות העצמית הנקובה שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא 
בביטוח ולקבלן לא תהא על טענה או דרישה כלפי מי מהמאמורין לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור 

 האחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לאישור כריכת  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 לקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.הביטוח, במלואם או בח

למען הסר בפק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר  .13
את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח 

עלה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכחסוי הפגיעה או הנשק אינו מכסה את ה
שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי הרשות והבאים מטעם 

 הרשות לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.

ל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כ .14
 דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצרכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה  .15
 אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח לרשות את 

בכל מקרה, במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .16
לעיל,  1להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף

 נאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.בידי הרשות ו/או כל גוף אחר שהרשות יורו עליו וזאת כת

לדרישת הרשות, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .17
, כל גורם או בעל זכויות שלרשות קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשל המבוטח טרם קרות מקרה 1

 הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

טוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת נספח הבי .18
ימים ממועד בקשתה של הרשות בכתב  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם אחלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 'ד מסמך
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 אישור קיום ביטוחים
 

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

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

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

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*
שם מועצה מקומית 

 ערערה
  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 
 
 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהד
ורת 
הפולי

 סה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

מט סכום
 בע

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

       
       
       

 ₪ 400,000     צד ג'
 

302,304,307,308,309,315,
320,321,322,328,329, 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000 ₪ 
 

304,308,309,315,319,328 

אחריות 
 המוצר

    200,000  ₪ 302,304,309,310,325,332 
 חודשים 12תקופת גילוי 

אחריות 
 מקצועית

 לא בתוקף      

אחר 
ביטוח אש 

 מורחב

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

 קמעונאות 061

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18/2020מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
 מכרז לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון למועצה ולמועדוניות

 

 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 43מתוך  38עמוד 

 
 

                                       

  9' דמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע 

 
 

 לכבוד 
 מחלקת גזברות

 מועצה מקומית ערערה
 
  ,.נ.א.ג
 

 תשלום: ___________________________________________  ביצוע החברה/שותפות/עסק שם

 

 ___,פקסימיליה ________________________,טלפון_________ _____________, מיקוד ישוב

 

 _____________________ זהות:  מורשה/תעודת מס' עוסק

 

 : תשלומים להעברת הבנק פרטי

  סניף ____________ מס' _________________ הבנק  שם

 ___________________ הבנק  כתובת

 בבנק ___________________ ן -ח מס'

 

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

 .שהוי ללא מועצה מקומית ערערה לגזברות ידינו

 _________________ 

 חותמת + חתימה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עו"ד/רו"ח אישור
 

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

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

 
 ________________  __________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 10נספח ד' 
 התחייבות לעבודה בשעת חירום

 
 תאריך ___________

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 
 

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
)להלן: "השירותים"(,  בניית יסודות ותשתיות לעמודי חשמל ותאורההואיל ואנו מספקים לכם עבודות 

 ;18/2020בהתאם לחוזה מיום _______ עליו חתמנו איתכם )להלן: "החוזה"( במסגרת מכרז 
 

ועצה והואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים נדרשים למ
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 
 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 
אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים למועצה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן  .1

 יוכרז מצב חירום. 
 

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

 חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 
 

ינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי אנו מתחייבים למלא את התחייבויות .3
 לתמורה האמורה. 

 
התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של  .4

 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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 מסמך ה'
 כתב כמויות

 
כמות  המוצרשם  ד"מס

 נדרשת
מחיר  תוצרת

יח' כולל 
 מ"מע

 37   1                                  ג"ק 5  יסמין- אורז 1

 24   1  ליטר 3 -שוקחה  שמן תירס 2

 3   1 ג"ק 1-  קמח 3

 2.5   1                                                        ג"ק 1 -מלח  4

 7   1                                                     ג' 500 -ספגטי  5

 4   1                                              ג' 250-דקות  אטריות 6

 22   1                                          ג"ק 1-אלהלאל   טחינה 7

 28   1 ג"ק 1-טונה  8

 6   1  גרם 500 -עגבניות  רסק 9

 5   1  גרם 500 -שעועית  אפונה, 10

 9   1  גרם 800-עדשים , פריקה...( ) קטנויות 11

 75   1  ליטר 17 -זית  גלון שמן 12

 10   1  שקיות 100  לפטון תה 13

 22   1 גרם 500עלית  קפה נמס 14

 38   1  ג"ק 1-"  אבו סלמא"   קפה 15

 32   1  ג"ק 10 - סוכר לבן 16

 22   1  עלית  גרם 200 -נמס   קפה 17

 17   1 גרם 500 שוקולית 18

 18   1  קפה אישיות שקיות נס 19

 70   1 יחידות 1000*1סוכר אישיות  שקיות 20

 12   1  ג"ק 3 -חמוצים מלפפונים 21

 8   1  גרם 500ללא חרצנים  זיתים 22

 8   1  לחם פירורי 23

 27   1  יח' 7  חבילה-מרק   שקיות 24

 24   1  לטיגון -ג "ק 2  אדמה קפוא  תפוח 25

 7   1  פלפל שחור, קינמון ....- תבלינים 26

 10   1 גרם 710 -אסם מופחת סוכר קטשופ 27

 15   1 גרם 850 -תלמה -של אלופים קורנפליקס 28

 23   1 גרם של נסטלה 410מופחת סוכר  -צ'יריוס האני נאט 29

 8   1 קוסקוס 30

 13   1  ג"ק 1 -בטעם עוף אסם  אבקת מרק 31

     1  יחידות שטראוס 40קרטון  -קרמבו  32

 9   1  ג"ק 500  שוקולד עלית ממרח 33

 400 -שמיניות מלח במליחות מעודנת של אסם בייגלה 34
 גרם

1   8 

 10   1 גרם 300קרקר שומשום אסם  חטיפי 35

 10   1 גרם 300קרקר בטעם זעתר אסם  חטיפי 36

 24   1  גרם 15יחידות *  20מארז של  - במבה אסם 37

 11   1  גרם 25יחידות *  6מארז של  -אסם  ביסלי 38
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כמות  המוצרשם  ד"מס
 נדרשת

מחיר  תוצרת
יח' כולל 

 מ"מע

 20   1  ג"ק 1-עלית  -בטעם שוקולד ופלים 39

 22   1  ג"ק 1.75עלית  ביסקויט 40

 20   1  חטיפי שוקולד () תירמה 41

 14   1 ג"ק 1קפוא  -אדמה )תפוגן( מקלות תפוח 42

 6   1 גרם 85פודינג  איסטנט 43

 6   1 גרם 85להכנת ג'לי לעוגות  אבקה 44

 2   1 עשירייה -וניל סוכר 45

 2   1 עשירייה -אפייה אבקת 46

 25   1 גדול נייר כסף 47

 25   1 נצמד גדול ניילון 48

 10   1 אפיה נייר 49

 10   1 סכיני פירות )קטנים( שישיית 50

 14   1  ג"ק 1-חומוס אחלה  סלט 51

 25   1  ביצים 30-  קרטון  ביצים 52

 22   1  גרם 750 -  לבאנה 53

 26   1 גרם )טירת צבי או זוגלובק, או חרמון( 400- פסטרמה 54

 23   1  ג"ק 1הוד חפר   נקנקיות 55

 3   1 ל"מ 200 -15% שמנת 56

 33   1  לטר 3 -יוגורט  57

 8   1 גרם 200חמאה  58

 5   1 גרם 200 מרגרינה 59

 10   1 קרטון -3%ליטר  2חלב  60

 5   1 שקיות -1%ליטר  1חלב  61

 5   1 גרם 100 -תפזורת -צהובה גבינה 62

 10   1 גרם 200 -צהובה גבינה 63

 30   1  גרם 500 -פתיתים-צהובה גבינה 64

          

 12   1  ירקות קפואים תערובת 65

 8   1  פיתות 10 -לחם  66

 9   1  פרוס -  אחיד לחם 67

 10   1  יחידות 10 - לחמניות 68

 18   1  יח'40קרטון -קש  טרופית 69

 35   1  לטר 4 -פריגת סירופ 70

 37   1 ליטר 1.5שתיה קרה  שישיית 71

 37   1 ליטר 1.5  קוקה קולה שישיית 72

 10   1 נביעות -ל"מ 750 -מים מינרליים שישיית 73

          

 3   1  יחידה 100  קר -פעמי  כוסות חד 74

 6   1  יחידה 50חם  -פעמי  כוסות חד 75

 5   1 יחידות 25פעמי  מגש חד 76

 4   1  יחידה 25 -גדול -חד פעמי   צלחות 77
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כמות  המוצרשם  ד"מס
 נדרשת

מחיר  תוצרת
יח' כולל 

 מ"מע

 3   1  יחידה 25 -בינוני -חד פעמי   צלחות 78

 3   1 יחידה 25קטן  -פעמי צלחות חד 79

 3   1 יחידה 25מרקיה  -פעמי צלחות חד 80

 5   1 יחידות 100 -פעמי כפות חד 81

 5   1 יחידות 100 -פעמי כפיות חד 82

 5   1 יחידות 100חד פעמי  מזלגות 83

 5   1 יחידות 100חד פעמי  סכינים 84

 10   1 שולחן חד פעמי מפת 85

     1  למטבח  גז קטן  גלון 86

          

       ניקיון מוצרי  

 20   1  50/70  יח' 50אשפה סנו  שקיות 87

 20   1  76/90  יח' 50אשפה סנו  שקיות 88

 -נייר לניגוב ידיים למתקן צץ רץ חד שכבתי שישיית 89
 (424קרטון )דגם 

1   30 

 10   1 נקול-מגבות מטבח שישית 90

 35   1  גלילים 48מולט -טואליט נייר 91

 15   1 שלישייה -לידיים נוזלי כיף סבון 92

 8   1 אסלות סנו סבון 93

 10   1 ליטר 1כלים  סבון 94

 25   1  ג"ק 3 -" קלין" כלים  משחת 95

 10   1  ליטר 3-ריחנית  אקונומיקה 96

 10   1  ליטר 4-רצפה  נוזל 97

 10   1  לניקוי אסלות סנו נוזל 98

 12   1 ק"סמ 300  אויר מטהר 99

 10   1 מארז זוגי -לניקוי חלונות נוזל 100

 10   1  מקל ארוך מטאטא עם 101

 10   1 סף גומי -מוט יעה + 102

 10   1 סף גומי -מדורג יעה אשפה 103

 10   1 מ + מקל"ס 40פלסטיק  מגב 104

 15   1 מ + מקל"ס 60פלסטיק  מגב 105

 10   1  שלישיה לבן-רצפה  מגבות 106

 30   1 יח' ללא אבקה 100לטקס  כפפות 107

 10   1 ליטר פיה ידית פלסטיק 15שטיפה  דלי 108

 10   1 לאסלה + מתקן מברשת 109

 10   1 יפנית לרחיצת כלים כרית 110

 12   1  שלישיה -לניקוי כלים ניקול   חריצים 111

         

 
       ירקות

 3.5   ג"ק 1 עגבניה 112

 3.5   ג"ק 1 מלפפון 113
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כמות  המוצרשם  ד"מס
 נדרשת

מחיר  תוצרת
יח' כולל 

 מ"מע

 6   ג"ק 1 קישואים 114

 2.5   ג"ק 1 בצל 115

 2.5   ג"ק 1  לבן כרוב 116

 3   ג"ק 1 אדום כרוב 117

 3.5   ג"ק 1 אדמה תפוח 118

 6   ג"ק 1 כרובית 119

 8   ג"ק 1 ירוק, אדום ... פלפל 120

 5   ג"ק 1 חציל 121

 9   ג"ק 1 לימונים 122

 22   ג"ק 1 שום 123

 8   חבילה 1  תיבול ירק עשבי 124

 3   יחידה 1  חסה 125

 10   ג"ק 1 תפוחים 126

 4   ג"ק 1 תפוז 127

 10   ג"ק 1 בננה 128

 12   ג"ק 1 אגס 129

         

 
        בשר טרי מוצרי

 35   ג"ק 1 מתובל שניצל לא 130

 35    ג"ק 1 פרגיות 131

 35   ג"ק 1 עוף שוקיים 132

 35   ג"ק1 כנפי עוף  

 35   ג"ק 1 עוף ירכיים 133

 40   ג"ק 1  טחון בשר עגל 134

      ג"ק 1  קפוא דג פילה 135

     ג"ק 1  קפוא דג בקלה 136

       מ"לפני מע כ"סה 137

       מ"מע כ כולל"סה 138
 

 

 

 


