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 מסמך א'

  04/2021מכרז פומבי מס' 

 ים-בת ברחבי ולמועדוני גיל הזהב ארוחות צהריים חמות לצהרוניםאספקת ל

 

לקבלת שירות ( מזמינה בזאת הצעות מחיר הצעות החברה -ים בע"מ)להלן-רה לתרבות פנאי וספורט בתהחב
 –ים )כ -ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב במוקדים שונים ברחבי העיר בתאספקת 

אם למפורט הכל בהת .מנות ליום( בתפזורת או באריזות אישיות )כולל אפשרות לארוחות פיקניק( 2,600
 במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן 
ים -בת 7כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי החברה, רח' רהב ₪  1,000לרכוש, תמורת תשלום של 

 ת.ה', בשעות העבודה המקובלו –(, בימים א' משרדי החברה-)להלן

 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתיאום מראש, במשרדי  החברה ובאתר

 .batyam.co.il-http://www.tarbutהאינטרנט של החברה 

 

ות המכרז בידי את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדריש
עד  המציע, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז,

 , בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.בדיוק 12:00לא יאוחר מהשעה   15.7.21 ליום

 

באתר החברה קישור יופיע  .באמצעות יישומון זום 13:00בשעה  29.6.21 ביום מפגש לצורכי הבהרות ייערך
 טרם המועד האמור.

 .המפגש הוא חובה ותנאי להגשת הצעות במכרז

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים, כראות עיניה, בהתאם לשיקול דעתה 
 מור.וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כא

 .225, שלוחה 03-5080025 -טלפון לבירורים

                                                                                                                 

 בכבוד רב,                                                                              

 החברהשמעון אטיאס, מנכ"ל                                                                                            

  

http://www.tarbut-batyam.co.il/
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 מסמך ב' 

 04/2021מכרז פומבי מס'  

 ים    -בתולמועדוני גיל הזהב ברחבי  ארוחות צהריים חמות לצהרוניםאספקת ל

 הוראות למשתתפים תנאי המכרז ו

 

 :המכרז נושא .1

אספקת להצעות קבלת בזאת  תמבקש( החברה-ים בע"מ )להלן-ה לתרבות פנאי וספורט בתהחבר .א
ארוחות צהריים חמות לצהרוני המחלקה לגיל הרך, המחלקה למרכזים קהילתיים ולמועדוני 

 ארוחותאו  השירות-)להלןמנות ליום(  2,600-ים )כ-גיל הזהב במוקדים שונים ברחבי העיר בת
  מסמכי המכרז.הכל בהתאם להוראות ולתנאים הכלולים ב( מזוןמנות האו  צהריים חמות

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמפרט השירות יכלול השירות: .ב

אספקה לרבות הכנה, אריזה והובלה של ארוחות צהריים חמות באיכות מעולה על פי  (1
 החלוקה הבאה:

 שנים. 3-6מנות ליום בכשרות רגילה לטווח הגילאים  1,550-כ .1.1

 שנים. 7-9ות ליום בכשרות רגילה לטווח הגילאים מנ 1,000-כ .1.2

 מנות בכשרות רגילה לבני גיל הזהב.   50-כ .1.3

יובהר כי כמות מנות המזון ליום כמפורט בסעיף זה הינה כמות יומית משוערת והיא 
עשויה להשתנות בהתאם לצורך והחברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפחית ו/או 

 להוסיף מנות.

ו בתפזורת ובכלי חימום או באריזות אישיות )כולל אפשרות לארוחות מנות המזון יוגש (2
 פיקניק(.

מנות המזון יורכבו מתפריט מגוון ועשיר שייבנה על בסיס התפריטים המפורטים במפרט  (3
 השירות בלבד ובהתאם למשקל המנות כמפורט במפרט. 

ימת פעילות, מוקדים שונים ברחבי העיר, בימים בהם מתקי 100-מנות המזון יסופקו לכ (4
כפי שתורה החברה. תקופת האספקה ומועדי האספקה מפורטים במפרט השירות והם 

 עשויים להשתנות מעת לעת, על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

ועד יום  1.9.2021חודשים, החל מיום  12-קופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לת .ג
ם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף . לחברה שמורה האפשרות, בהתא31.8.2022

ההסכם בשנתיים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית לא 
 תעלה על שלוש שנים.

 :מסמכי המכרז .2

 :מסמכי המכרז -המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד

 הצעות הזמנה להציע -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים -   מסמך ב'

 הצעת המציע  -   'גמסמך 

 הסכם -  מסמך ד'
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  ( נוסח הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז1) -ה' מסמך 

 נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה( 2)   

 1976 –ל"ו עסקאות גופים ציבוריים, התשלפי חוק בדבר העדר עבירות  תצהיר( 1)  -' ומסמך 

 עסקאות גופיםלפי חוק בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות  ( אישור2)
 1976-ציבוריים, התשל"ו

 אישור עריכת ביטוח  - מסמך ז'

 מפרט שירות - מסמך ח'

 פירוט ניסיון קודם  - מסמך ט'

 טופס פרטי חשבון בנק   - מסמך י

 תצהיר עסק בשליטת אישה           -א מסמך י"

 תצהיר על היעדר קרבה משפחתית לעובדי העירייה ותאגידיה העירוניים             -"במסמך י

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות              -מסמך י"ג

 תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות               -מסמך י"ד

 :תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים יםתנאכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

 להלן. 13צרף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז על פי הוראות סעיף  (1

לקוחות שונים לפחות,  3-סיפק ארוחות צהריים ל 2021-2019 השנים מציע אשר במהלך (2
מנות ליום עבור כל לקוח. אין מניעה להציג לקוחות  1,800-בהיקף שלא יפחת מ

השנים. כלומר, לצורך הוכחת הניסיון ניתן  3לך כל שההתקשרות עמם לא נמשכה במה
להציג לקוח שונה לכל אחד משלוש השנים האמורות אך הניסיון עבור אותו לקוח צריך 

 להיות במשך שנה שלמה ברציפות )לא כולל חופשות קיץ(.

בעל רישיון תקף לניהול עסק )קייטרינג( למקום הכנת מזון, אשר ניתן ע"י הרשות  (3
 .1968-וונטית לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חהמקומית הרל

בעל רישיון מטעם משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון  (4
 .1960 –ייצורו ואחסנתו(, תשכ"א 

 בעל תעודת כשרות רגילה לכל הפחות מטעם המועצה הדתית. (5

 )ו( להלן.6השתתף במפגש ההבהרות כאמור בסעיף  (6

ה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש מובהר כי בכל מקר .ב
 כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 

 :הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, מציע וכי המציע המכרז ידועים ונהירים ל

 למילוי התחייבויותיו מכח ההסכםמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים הפרטים והעובדות, 
 והסכים להם בהתאם להצעתו. 
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ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ב
, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזהו/או המפרטי המכרז 

 הגשת הצעת המציע.

 :גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

תהא רשאית לראות בכל שינוי,  החברהאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 
או  הסכם, ולפסול את הצעת המציעמחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ה

 להתעלם מהמחיקה/שינוי והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 :ומפגש הבהרות הבהרות .6

שעל המציע לבצע. מובהר בזאת, כי  שירותמסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה .א
כאחראי האדם שימונה על ידי החברה  גם בהתאם להנחיות השירותמלבד מסמכים אלו יתבצע 

 ו/או מי מטעמו. (המנהל-לצורך מכרז זה )להלן

לפנות בכתב לחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים  , 0021: בשעה  6.7.21המציע רשאי, עד ליום  .ב
המציע, סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא  בשאלות ו/או בקשות להבהרה בגין

צלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר א
דואר על ידי משלוח וזאת  מפרט המכרזבכלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו 

השאלות יועברו בצורה של טבלה ובקובץ .  batyam.co.il-larisa@tarbutאלקטרוני לכתובת 
word תשלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז  םהמנהל ו/או מי מטעמ החברה ו/או תשובת. לבדב

מהאמורים בכתב, ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר 
 לא יחייבו את החברה. לעיל,

זכו את המציע או אי קבלתה לא י םהמנהל ו/או מי מטעמהחברה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד  .ג
בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין 

 כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או  תתמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ו/או מי מטעמו ל .ד
 כש את המכרז.לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שר

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. .ה

באמצעות יישומון זום. קישור יעלה לאתר  13:00בשעה  29.6.21מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום  .ו
 במכרז. גשת הצעותהשתתפות במפגש הוא תנאי וחובה לה החברה טרם המועד האמור.

 :מסמכים .7

 :את המסמכים הבאים צרף להצעתוכל מציע י .א

 כחוק. ל ספריםוהינ עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור  (1

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (2
 . עו"ד/רו"ח(

על ידי עו"ד בדבר העדר מת אומוהיר חתום אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ותצ (3
( 2ו)-( ו1בנוסח מסמכים ו) ,1976 –בירות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ע

 למסמכי המכרז. 

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.העתק  (4

 להלן. 13עפ"י הוראות סעיף ₪  100,000ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ע"ס  (5

 ( לעיל, על גבי מסמך ט'.2)א()3פירוט הניסיון הנדרש בסעיף  (6

mailto:larisa@tarbut-batyam.co.il
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רים מאת משרד הבריאות ביחס לרמת המזון אשר סופק על ידי המציע בשלוש השנים אישו (7
 האחרונות.

 העתק תעודת כשרות רגילה לכל הפחות מטעם המועצה הדתית. (8

העתק רישיון מטעם משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון,  (9
 .1960-ייצורו והחסנתו(, תשכ"ה

יהול עסק )קייטרינג( למקום הכנת מזון, אשר ניתן ע"י הרשות המקומית רישיון תקף לנהעתק  (10
 .1968-הרלוונטית לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א (11
 המסמכים הבאים:

i. .העתק תעודת התאגדות 

ii. חתימתם מחייבת את התאגיד.שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וש 

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור  (12
 עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.

אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה )ככל שרלוונטי( בהתאם  (13
  למכרז. כמסמך י"ב, בנוסח המצורף 1987-יות )מכרזים(, תשמ"ח( לתקנות העיר1)ה 22לסעיף 

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ב
 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ג
יכולת המימון שלו והתאמתו  מומחיותו, סיונו,יוכחת כשירותו, נדרש להימסמך נוסף שימידע ו/או 

עדת המכרזים ווהמציע יהיה חייב להמציא לו )לרבות המלצות( ב"וכיו לביצוע השירות נשוא המכרז
 את הפרטים וההבהרות הנדרשים.

 :מועד הגשת ההצעותואופן  .8

מרכיבי ההצעה, על גבי מסמך  המציע יציין מהו המחיר המוצע על ידו לאספקת השירות לגבי כל אחד .א
חובה להגיש הצעה ההצעה )מסמך ג'( וימלא את יתר הפרטים הדרושים כמפורט במסמכי המכרז 

 . לכל רכיבי השירות ולא ניתן להגיש הצעה חלקית

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא ולחתום על טופס ההצעה,  .ב
רשם בגוף מסמכי המכרז ישל חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת וכן לסמן בראשי תיבות

 ההצעה. פסילתעלולה להביא ל

את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז, יש להכניס  .ג
ארוחות צהריים חמות אספקת ל 04/2021' מס יפומבמכרז "–למעטפה סגורה, עליה מצוין 

ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים בחברה )רח'  ים" בלבד,-ני גיל הזהב ברחבי בתלצהרונים ולמועדו
 .0021: בשעה  15.7.21 ליום עד, בת ים(, 7רהב 

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ד
 לתקופה נוספת,האריכה תהיה רשאית לדרוש מהמציע ל חברהההקבוע להגשת ההצעות. האחרון 

 .והמציע חייב יהיה לעשות כן

 :חברההחלטות ה .9

לעיל, על פי המחיר  3ועדת המכרזים תדרג את ההצעות, אשר עמדו בתנאי הסף המנויים בסעיף  .א
המוצע על ידי כל מציע, כאשר ככל שהמחיר המוצע יהיה נמוך יותר, כך ההצעה תדורג במקום גבוה 

יודגש כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה בור החברה(. יותר )קרי, תהא טובה יותר ע
הבלעדי, לפצל את הזכיה בין שני מציעים. מצבו בו תעשה כן, תקבע החברה את מספר המנות 
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שיספק כל זוכה בהתאם למחירים אותם נקב בהצעתו כאשר בכל מקרה מספר המנות שיקבל כל 
 .900-זוכה לא יפחת מ

עדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וו .ב
אחרת כלשהי.  כמו כן, ושוב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות, 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 1)ה 22ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 
המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור  , תמליץ וועדת1987-תשמ"ח

   למכרז. אכמסמך י"ותצהיר בנוסח המצורף 

 שירותאת ה ספקכושרו של המציע לאית לבחון את תהא רש כמו כן בקביעת הזוכה ועדת המכרזים .ג
לי ולהתחשב בטיב השירות, באיכות המזון, ביכולתו של המציע, בחוסנו הכלכ נשוא מכרז זה

ובכישוריו לספק את השירות בטיב ובאיכות מעולים וכן בכל נתון או פרט אחר המשתמע ממסמך 
או מפרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו לרבות המלצות וניסיון 

 קודם של גופים אחרים או של החברה עם המציע.

הוסיף מידע ו/או המלצות ו/או הוכחות בדבר מהמציעים להחברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש  .ד
 ורשאית לדחות הצעה במידה ומציע יסרב לשתף פעולה עמה. םניסיונ

החברה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מן השירות בלבד בהתאם לשיקול  .ה
ים דעתה הבלעדי ובהתחשב בצרכיה ותקציבה. כמו כן, החברה תהא רשאית לפצל את מתן השירות

נשוא מכרז זה בין מספר זוכים לפי ראות עיניה. לחברה שיקול דעת מוחלט באשר לאופן החלוקה 
בין הזוכים ככל ותחליט לפצל את מתן השירותים ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין פיצול 

 מתן השירותים כאמור, לרבות היקף השירותים, זהותם של הזוכים האחרים וכיו"ב.  

, מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, כרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו וטל המב .ו
המציע וכל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק, ו/או לזוכה לא תהא למציע 

 . בנסיבותבתמורה שתשולם לולא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי ו/או הזוכה 
בהחזר המחיר ששולם על ו/או הזוכה לזכות את המציע  חברהביטול מוחלט של המכרז תשקול ה

 עבור רכישת מסמכי המכרז. ידו

החברה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או אם  .ז
, קשרים בין חברות מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים

אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או ההצעה בלתי 
ו/או אם הזוכה לא ימלא  בכללותהובין אם ביחס להצעה  מסוימיםסבירה בין אם ביחס לפריטים 

 . אחר כל דרישות המכרז

 :היקף השירות .10

ברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להגדיל או לעיל, הח 9מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .א
להקטין את היקף השירות הנדרש בהתאם לשיקול דעתה והזוכה מתחייב לספק השירות הנדרש 
במחירי הצעתו. לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר להגדלה ו/או הפחתה של היקף 

 השירות, כאמור.

קבוע, תתבצע אך ורק באמצעות הודעה בכתב חתומה על  הגדלת היקף ההתקשרות על בסיס שנתי .ב
 ידי מורשי החתימה מטעם החברה.

 :חובת הזוכה עפ"י המכרז .11

חברה כשהוא חתום ולהחזירו ל (מסמך ד')מכרז מסמכי הדרש לחתום על החוזה המצורף לייזוכה ה .א
  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. חברהימים מתאריך הודעת ה 7, תוך בארבעה העתקים

 יהא על הזוכה להמציא לחברה במעמד חתימת ההסכם את המסמכים הבאים:  כן .ב

 המכרזהתחייבויותיו מכוח להבטחת ביצוע ₪  150,000חתומה כדין בסך רבות בנקאית ע (1
הערבות בנוסח הנ"ל, עם מסירת ( למסמכי המכרז, הכל כמפורט בחוזה. 2בנוסח מסמך ה)
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השתתפות במכרז ולהבטחת ההצעה לתוחזר לזוכה הערבות להנחת דעתה של החברה, 
 . הלןל 13על פי הוראת סעיף  חברהשהומצאה ל

ישור חתום על ידי חברת ביטוח על עריכת ביטוחים כנדרש בהסכם, בנוסח מסמך ז' א (2
 למסמכי המכרז. 

 למסמכי המכרז. טופס פרטי חשבון בנק חתום כנדרש במסמך י (3

ימים  7תוך )ב( לעיל, כולם או חלקם, ב11לא ימציא הזוכה את המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף  .ג
 חברהכמו כן, תהא ה יראו בו כמי שחזר בו מהצעתו, על כל המשתמע מכך.מיום הדרישה כאמור לעיל, 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה
עם מציע  חברהה תלפיצוי עקב התקשרו הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות

 אחר במקומו.  

יהיה הזוכה חייב לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  –עם מציע אחר  חברההתקשרה ה
 .והחברה רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע לצורך זה לבין הצעתו הוא חברהידי ה

כנגד הזוכה עקב הפרת חברה דו לרשות האין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמ
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .ד

 :התמורה .12

עבור השירות כמפורט במסמכי המכרז, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו, בהתאם לביצוע  .א
 בפועל ובכפוף לתנאי החוזה, ללא כל תוספת, מכל מין וסוג שהוא. השירות 

מובהר בזאת כי מחיר ההצעה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירות וכולל את כל ההוצאות,  .ב
בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות. כן 

חיר זה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד מובהר כי לא יתווספו למ
בשנת ההתקשרות הראשונה. ככל ותוארך ההתקשרות מעבר לשנת ההתקשרות הראשונה, תוצמד 

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה  התמורה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם.
 מע"מ בשיעורו על פי דין. 

  :להשתתפות במכרז ערבות בנקאית .13

מאה אלף )₪  100,000 בסךמקורית של בנק ישראלי  המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית .א
   .17.10.21ליום שתעמוד בתוקפה עד ( למסמכי המכרז, 1בנוסח מסמך ה)שקלים חדשים(, 

 על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש ביול על פי דין.  .ב

מנכ"ל  לוט עפ"י פניה חד צדדית שלילח על פי תנאיה לתי מותנית וניתנתבהערבות תהיה אוטונומית,  .ג
  החברה ו/או חשב החברה ו/או מי מטעמם.

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת החברה עד שיבחר סופית  .ד
 הזוכה במכרז ועד שייחתם חוזה עם הזוכה. 

 סכם מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומו .ה

ללא כל תנאי מוקדם.  רשאית לחלט את הערבות החברהיסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא  .ו
בזכות מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של החברה ו/או כדי לפגוע 

, על ידו, עקב אי קיום ההצעה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו חברהה
 .בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין
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 :עדיפות בין מסמכים .14

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
 משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה, ובהעדר הוראה מהמנהל, תכרענה הוראות החוזה.  

 :חברה ותנאים כללייםזכויות השמירת  .15

 החברה.והן ע"י הזוכה, יחייבו את  חברההן ע"י ה ,רק המסמכים הסופיים כפי שייחתמו .א

 .שתתגלה בהצעה יתארשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לתקן טעות סופר או טעות חשבונ חברהה .ב

 ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .ג

, או שלא יוגש בהתאם להוראות המפורטות במכרז זהיחסר מי מהמסמכים המפורטים לעיל היה ו .ד
רשאית לפסול את הצעת המציע, או לדרוש מהמציע את השלמת המסמכים  חברהלעיל, תהיה ה

 .ולפי העניין החסרים, לפי שיקול דעתה

ת משפטית כלשהי למען הסר ספק, הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבו .ה
על החברה. החברה לא תישא, לא תשתתף ולא תחזיר בשום מקרה, תמורה כלשהי בגין ההוצאות או 

  ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם נשא המציע בקשר להצעתו.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז  .ו
 .בתל אביבמשפט המוסמך שמקום מושבו זה תהא אך ורק לבית ה

והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד. על  חברהמסמכי המכרז הם רכושה של ה .ז
בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגישה. אין המציע רשאי להעתיק  חברההמציע להחזירם לידי ה

 לכל מטרה אחרת.המכרז או להשתמש במסמכי 
 

 

 

 

____________________ 

 שמעון אטיאס

 מנכ"ל החברה 
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 מסמך ג'

 הצעת המציע

 

 לכבוד

 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 א.ג.נ.,

 04/2021מס' מכרז פומבי הנדון: 

 ים-ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי העיר בתאספקת ל

 

ותנאי ההסכם,  את כל מסמכי המכרז והבנתיכי קראתי בעיון  ,מצהיר ______________ אני הח"מ .1
לקחתי בחשבון את כל הגורמים המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז, שהנם ידועים ומוכרים לי 
ובהתאם לכל האמור במסמכי המכרז הנני מגיש הצעתי לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים 

( עבור החברה לתרבות פנאי המזוןמנות או  השירות -ים )להלן-ולמועדוני גיל הזהב ברחבי העיר בת
 (.החברה -ים )להלן-וספורט בת

 

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .2

 הניסיון, המומחיות, הכשירות, התעודות, הרישיונות, ההיתרים, הציוד, כוח האדםהנני בעל הידע,  .2.1
עית, גם מבחינה מקצווגם מבחינת המימון  נשוא המכרז,אספקת השירות והכישורים הדרושים ל

 .בהתאם לכל מסמכי המכרז

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי  .2.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים 3המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 למסמך ב'. 7בסעיף 

 על פי הוראות המכרז ההתחייבויותהנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו .2.3
לרבות כוח האדם והציוד הנדרש לאספקת השירות נשוא המכרז ולרבות עמידה בלוח ומסמכיו, 

הזמנים שנקבע לאספקת השירות. ידוע לי, כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא 
 המכרז.

כם, אספק את השירות נשוא המכרז הנני מתחייב, כי היה ואזכה במכרז והחברה תתקשר איתי בהס .2.4
בשלמותו, על הצד הטוב ביותר, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז ולהוראות כל דין, במחירי 

 .הצעתי, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והחברה

עמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ול לספק מזון באיכות גבוהה הנני מתחייב .2.5
וצו  1958-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון(, תשי"חשוא המכרז, לרבות מתן השירות נ

דרישות משרד ולרבות  1960-הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, תשכ"א
בין אם דרישות הדין נדרשות במפורש במסמכי  הבריאות בנוגע לאספקת מוצרי מזון ודרישות כל דין

 ין אם לאו.המכרז וב

אשר הוראותיהם מהוות הנני מתחייב להעניק את השירותים לפי הוראות החוזה ומפרט השירות  .2.6
  חלק בלתי נפרד ממחויבויותיי לפי מכרז זה.

נשוא המכרז, על כל הכרוך ביצוע השירותים  כל תמורה נוספת בגיןלי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר  .2.7
תוספת מע"מ, ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד ב , מעבר למחירים המוצעים על ידיהםב

 .ת ההתקשרותושנכל במהלך 
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בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  -המחירים הכלולים בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות  .2.8
על פי תנאיו ומהווים כיסוי מלא וסופי להתחייבויותיי נשוא  נשוא המכרז השירותהכרוכות באספקת 

בות ציוד, כוח אדם, חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים וכל דבר אחר החוזה לר
 הדרוש לביצוע השירות נשוא המכרז. 

כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירות  .2.9
החברה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום  עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה

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

 

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .3

על ידי החברה  ההתקשרות עמי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במכרז דנן אם אזכה .3.1
ם אשר אמורים לממן או להשתתף וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של גופי

כן ידוע לי, כי אספקת השירות מכח מכרז זה נתונה לשיקול . הזמנת השירות, ככל שישנםמון יבמ
דעתה המוחלט של החברה והיא תהא רשאית שלא להזמין את השירות הנזכר בו כלל או לצמצם 

והנני מתחייב כי לא תהא היקפו. כמו כן, ידוע לי כי החברה רשאית לפצל את הזכייה מכוח המכרז 
 לי כל טענה ו/או תביעה בגין אי מסירת ו/או היקף מסירת השירותים לביצוע על ידי. 

החברה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז 
אית לחלוטין ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן החברה זכ

 לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לקבלת השירות או שירות דומה לו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי כי החברה תהא רשאית להפחית או להגדיל את כמות מנות המזון  .3.2
שאדרש לספק הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. היה 

 ת הנני מתחייב לספק את השירות במחירי הצעתי זו.ויוגדל היקף השירו

)ככל שהחברה  מנות 2,600-כלספק מוערכת ב אצטרךהמשוערת אותה  יומיתהצריכה הידוע לי כי  .3.3
ומהווה אומדן בלבד לקביעת  , והיא עשויה להשתנות בהתאם לצורךלא תפצל את הזכייה במכרז(

אעלה כל טענה בדבר שינוי במספר המנות תעריפי המנות המפורטים בהצעתי. אני מצהיר כי לא 
 במהלך תקופת ההתקשרות ו/או ההארכה, לפי העניין.

מהכמות המוזמנת, ללא תוספת תשלום והנני  10%ידוע לי כי אדרש לספק את מנות המזון, בתוספת  .3.4
 מתחייב לעשות כן. 

י מציעים. מצבו ידוע לי כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין שנ .3.5
בו תעשה כן, תקבע החברה את מספר המנות שיספק כל זוכה בהתאם למחירים אותם נקב בהצעתו 

 .900-כאשר בכל מקרה מספר המנות שיקבל כל זוכה לא יפחת מ

כן ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לדרוש אספקת מזון שונה למוקדים השונים וכי למנהל שמורה  .3.6
ם בתפריטים ובכמויות המנות על ידי מסירת דיווח עד לשעות הערב של היום הזכות להודיע על שינויי

 הקודם. 

 

   :מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ובמפרט השירות, השירות שהנני מתחייב לבצע הינו כמפורט להלן .4

ים. אספקת מנות המזון -מוקדים שונים ברחבי העיר בת 100 -ארוחות צהריים חמות לכ אספקת .4.1
, ואספקת מנות המזון למועדוני גיל הזהב 13:30עד  11:30ה' בין השעות -תתבצע בימים א' לצהרונים

. אספקת 13:00עד  12:00תתבצע שלושה ימים בשבוע, שייקבעו ע"י החברה/המנהל, בין השעות 
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מנות המזון לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב תתבצע בימים בהם מתקיימת פעילות, כפי שתורה 
 ת לעת.  החברה לספק מע

כן ידוע לי כי . פעילות תתקיים לא בהם בימים מזון מנות הספק מאת תרכוש לא החברה כי לי ידוע
תקופת האספקה, התדירות ומועדי האספקה, הנקובים במפרט השירות עשויים להשתנות מעת לעת, 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וצרכיה. 

 איחור כי לי וידוע בות לעיל ו/או כפי שיקבע על ידי המנהלבשעות הנקו המזון את לספק מתחייב הנני
 . מכך המשתמע כל על ההסכם של הפרה תהווה המזון באספקת הקדמה /

 השירות כולל את ההכנה, האריזה וההובלה של ארוחות הצהריים.  .4.2

הצעתי לאספקת מנות המזון הינה בהתאם לתפריטים, לרכיבים המשלימים ולגודל המנות, הכל  .4.3
 ם לאמור במפרט השירות. בהתא

 . קיומה על הודעה לי שנמסרה מהמועד דקות 30 תוך המזון באספקת תקלה כל לתקן מתחייב הנני .4.4

ידי לאספקת -ידוע לי כי לחברה תהא שמורה הזכות להזמין ארוחות פיקניק במחיר הנקוב על  .4.5
 ארוחת צהריים בתפזורת, בכפוף למסירת הודעה לפחות יממה מראש.

במסגרת השירות אדרש לספק מנות מזון ללא גלוטן ו/או מנות כשרות למהדרין לפי הצורך  ידוע לי כי .4.6
 בהתאם להצעתי במכרז זה ובמחיר שהוגש על ידי למנות המזון הרגילות. 

 

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן וזאת תוך  .5
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

 כדין.כשהוא חתום  חברהלבארבעה עותקים לחתום על ההסכם, מסמך ד',  ולהחזירו  .5.1

בנוסח להבטחת קיום תנאי ההסכם ₪  150,000בסך  כדין להמציא ערבות בנקאית חתומה ומבוילת .5.2
 ( למסמכי המכרז ובהתאם להוראות ההסכם. 2מסמך ה)

דרש בהסכם, בנוסח מסמך ז' להמציא  אישור חתום על ידי חברת ביטוח על עריכת ביטוחים כנ .5.3
 למסמכי המכרז. 

להמציא אישורים מהמשטרה עפ"י חוק העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, כמפורט במסמך  .5.4
 ב'.

 להמציא טופס פרטי חשבון בנק בנוסח מסמך י למסמכי המכרז.  .5.5

 

 ,לעיל 5 ות בסעיףלא אבצע את הפעולות המנויאחזור בי מהצעתי ו/או כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .6
במועדים הנקובים בסעיף ו/או לא אבצע התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז  ,כולן או מקצתן

 אחר.מציע רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי ולהתקשר עם חברה תהא הזו, 

עקב הפרת  חברהת הלוט הערבות לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשויכן ידוע לי שבח
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

למוקדים עליו יורה לי המנהל וזאת בהתחשב הובלתו ו ואספקתהכנת המזון, ידי בגין -המחיר המוצע על .7
בכל הגורמים המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז לרבות תקופת האספקה, מועדי האספקה והכמות 

 רכת הינו כדלקמן:השנתית המוע
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 כת של כל אחת מקבוצות הגילאים.***הצעת המציע תחושב על בסיס סכימת העלות השנתית המוער

 

במידה  מהמועד האחרון להגשת ההצעות.מים י 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .8
 ותדרוש החברה יוארך תוקפה של הצעתי. 

  

טוו/קבוצה
 םגילאי ח

 תקופת
 אספקה

כמות מנות  כשרות
 יומית מוערכת

 כמות
מנות 
 שנתית

 מוערכת

 מוצע תעריף
 למנה בש"ח

א כולל ל

)ינקב  מ"מע
 ע"י המציע(

סה"כ עלות שנתית 
מוערכת בש"ח לא כולל 

מע"מ )יינקב על ידי 
המציע באמצעות 

הכפלת כמות המנות 
 השנתית במחיר המוצע

 למנה(

סה"כ עלות 
שנתית מוערכת 

לכל המנות 
הנדרשות 

)יינקב על ידי 
 המציע(

    322,000 1550 רגילה 1.9-31.8 6 - 3

    182,000 1,000 רגילה 1.9-31.8 9 - 7

    8,300 60 רגילה 1.9-15.8 גיל הזהב

        סה"כ
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הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .9
 לעיל. כאמור ד

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 .................תוארו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: שם המציע : .............................................

 או ח.פ.: .............................................ע.מ. ת.ז. 

 שם המציע:המוסמכים לחתום ב שמות ומספרי הזהות של האנשים

 שם:__________________ת.ז.:_____________שם:_________________ת.ז.:____________.

 : ......................................................ביפר ליצירת קשר/טלפון

 

 

 חתימה: .................................................... תאריך ..................... 

 

 

 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( אישור חתימה

,  ת.ז._______________ ____________ כי ה"ה אני הח"מ ____________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת
בשם _________________________  לחתום מוסמכים ________________,ת.ז.______________,

 מסמך זה בפני. ולחייב אותה, וכי הם חתמו על

 

    תאריך: _________________

 חתימה:_________________
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 מסמך ד'

 ה ס כ ם 

 

 ביום ............... ים-בבתשנערך ונחתם 

 

 

 _____________________________בין:                    

                           _____________________________ 

                                                     _____________________________ 

 מספר ח.פ.:_____________________                          

 כתובת:________________________                          

 איש קשר:______________________                          

   מס' נייד:_______________________                          

 "(הספק" :)להלן

 

 מצד אחד                     

 

 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת        :  ב  י  ןל

 512178567מספר ח.פ.            

 ים-, בת7מרח' רהב            

 (חברה""ה :להלן)           

 שנימצד          

 

 לאספקת ארוחות צהריים חמות בלת הצעותלק 04/2021מס' מכרז פומבי  והחברה פרסמה        להואי

"ארוחות הצהריים החמות" או "מנות  ים )להלן:-לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי העיר בת                  
 (;המזון"

 

 ;הנ"לבמכרז  גיש הצעתווהספק ה       והואיל
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 _______ המליצה על קבלת הצעות הספק, כולן או חלקן;___זים בישיבתה מיום __וועדת המכר והואיל

 

 את מנות המזון בהתאם להוראות הסכם זה ותנאיו;חברה ל קוהספק מוכן ומתחייב לספ והואיל

 

 פי המכרז;-והצדדים מבקשים להסדיר ביניהם את אופן ההתקשרות על והואיל

 

 ן:לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמ

 

 המבוא  .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה.צוינו לשם הנוחיות בלבד כותרות הסעיפים  .1.2

 הגדרות .2

כוונה  יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם חוזהבחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מה
 יין(:אחרת משתמעת מגופו של ענ

 החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.    -" החברה" .2.1

     שירותי אספקה לרבות הכנה, אריזה והובלת ארוחות צהריים חמות עבור  - "השירותים" .2.2
   המחלקה לגיל הרך, המחלקה למרכזים קהילתיים ומועדון גיל הזהב במוקדים      
 זה על נספחיו     ים בהתאם להוראות החברה בהסכם -שונים ברחבי העיר בת  

 ומסמכיו.                           

 .מטעמו ו/או מי  מנהל לצורך חוזה זהכלשמש י החברה מי שהוסמך על יד - "המנהל" .2.3

 ומטעמופועל בשמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו הספקלרבות נציגיו של  - "הספק" .2.4
 .שירותבביצוע ה    

 יושכרו ששרותיהם ו שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ו/א הספקעובדיו של  - "הספקעובדי " .2.5
 ו/או בקשר השירותים  שליחיו בביצוע  או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי 
 או למחדליו. אחראי על פי כל דין למעשיו שהספקאליהם וכל מי  

 מסמכי החוזה .3

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה כל מסמכי המכרז והצעת הספק

 היקף החוזה  .4

אספקה לרבות הכנה, אריזה והובלה של ארוחות צהריים חמות עבור צהרוני הוראות החוזה חלות על 
המחלקה לגיל הרך, המחלקה למרכזים קהילתיים ועבור מועדון גיל הזהב במוקדים שונים ברחבי העיר 
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ש, כח האדם, נסיעות, ים, הכל כמפורט במפרט השירות וביתר מסמכי המכרז לרבות כל הציוד הנדר-בת
   "(. השירותכלי רכב, ביטוחים וכל דבר אחר הנדרש לשם אספקת השירות במלואו )להלן: "

 מהות השירות .5

 בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב הספק לבצע את הוראות ההסכם במלואן. .5.1

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובמפרט השירות, כולל השירות: .5.2

ריזה והובלה של ארוחות צהריים חמות באיכות מעולה על פי אספקה לרבות הכנה, א .5.2.1
החלוקה שלהלן. יובהר כי כמות מנות המזון כמפורט להלן הינה כמות יומית משוערת והיא 

 עשויה להשתנות בהתאם לצורך: 

 שנים. 3-6מנות ליום בכשרות רגילה לטווח הגילאים  1,550-כ 5.2.1.1
 שנים. 7-9אים מנות ליום בכשרות רגילה לטווח הגיל 1,000-כ 5.2.1.2
 מנות בכשרות רגילה לבני גיל הזהב. 60-כ 5.2.1.3

 

 ים. -מוקדים שונים ברחבי העיר בת 100-מנות המזון יסופקו לכ  .5.2.2

ואספקת המזון  13:30עד  11:30ה' בין השעות -אספקת המזון לצהרונים תתבצע בימים א' .5.2.3
עד  12:00ות למועדוני גיל הזהב תתבצע שלושה ימים בשבוע, שייקבעו ע"י המנהל, בין השע

. אספקת המזון תתבצע בימים בהם מתקיימת פעילות, כפי שתורה החברה לספק מעת 13:00
לעת. תקופת האספקה, התדירות ומועדי האספקה מפורטים במפרט השירות, והם עשויים 

 להשתנות מעת לעת על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

יורכבו מתפריט מגוון ועשיר שייבנה על בסיס מנות המזון יסופקו עם רכיבים משלימים ו .5.2.4
 התפריטים המפורטים במפרט השירות בלבד ובהתאם למשקל המנות כמפורט במפרט.

מנות המזון יוגשו בתפזורת ובכלי חימום או באריזות אישיות )כולל אפשרות לארוחות  .5.2.5
 פיקניק(.

 התחייבות לביצוע .6

 , והספקובהתאם לשיקול דעתההמאושר  ציבה, על פי צרכיה, בכפוף לתקלספקמוסרת בזאת החברה  .6.1
כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי לספק את השירות מקבל בזאת על עצמו 

   המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

מין ממנו את השירות הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהחברה רשאית שלא להז .6.2
כולו או חלקו והיא רשאית להזמין את השירות או חלקו ממספר ספקים, אם מחמת אחד הטעמים 
המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, צרכיה ותקציבה, מבלי 

הזמנתו. למען -ו אישהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין היקף הזמנת השירות א
  הסר ספק, הספק מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

כן תהא החברה רשאית לשנות את התפריטים, לדרוש אספקת מזון שונה למוקדים השונים ולשנות 
את מספר המנות הנדרשות בהתאם לצרכיה ובכפוף להוראות החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת 

ברה אינה מתחייבת כי כמות המזון תישאר קבועה במהלך כל תקופת ההתקשרות וכי ייתכנו כי הח
שינויים הנובעים, בין היתר, משינוי במספר הילדים, שינויים בלוח החופשות בצהרונים השונים, 

 מתכונת עבודה שונה בחודשי הקיץ בצהרונים השונים וכו'. 

בנאמנות, בשקדנות, באופן בטיחותי  מכרז/ההסכםהתחייבויותיו מכח הלבצע  עוד מתחייב הספק .6.3
 החברהדרש, ובהתאם להוראות יבכל היקף שיוברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון החברה, 
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תשולם במהלך תקופת החוזה בכפוף לקיום התמורה לפי חוזה זה למען הסר ספק, ובמחירי הצעתו. 
 . התחייבויות הספק

ספק יידרש לספק את מנות המזון למועדוני גיל הזהב מבלי לגרוע מהאמור במפרט השירות, ה .6.4
ולמוקדי צהרונים שונים המשתייכים למחלקה לגיל הרך והמחלקה למרכזים קהילתיים ופזורים 
רחבי העיר, כפי שיימסר לו ע"י מנהל החברה ו/או מי מטעמו ו/או מנהל המחלקה לגיל הרך ו/או 

 "(. המנהלון גיל הזהב בחברה )להלן ולעיל: "מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים ו/או מנהל מועד

ובמועדוני גיל  13:30עד  11:30ין השעות ב 'ה –' ימים אצהרונים בבאספקת מנות המזון תתבצע  .6.5
. האספקה תתבצע  13:00עד  12:00הזהב שלושה ימים בשבוע, שייקבעו ע"י המנהל, בין השעות 

  ה לספק מעת לעת.  במועדים בהם מתקיימת פעילות בלבד, כפי שתורה החבר

 מובהר בזאת, כי החברה לא תרכוש מאת הספק מנות מזון בימים בהם לא תתקיים פעילות. 

עוד מובהר כי שעות אספקת המזון כמפורט לעיל ניתנות לשינוי על פי שיקול דעתו של המנהל וכי 
יחור / הקדמה הספק חייב לעמוד באספקת המזון בשעות המפורטות לעיל ו/או כפי שייקבע המנהל. א

 באספקת המזון תהווה הפרה של ההסכם על המשמעויות הכרוכות בכך המפורטות בחוזה.

הספק יידרש לספק את מנות המזון בתפזורת ובכלי חימום או באריזות אישיות )כולל אפשרות  .6.6
 לארוחות פיקניק(.

בים המשלימים מנות המזון יסופקו באמצעות מזוודות שומרות חום וסגורות הרמטית בתוספת הרכי .6.7
ויורכבו מתפריט מגוון ועשיר שייבנה על בסיס התפריטים המצוינים במפרט בלבד ובהתאם למשקל 

 המנות, הכל כמפורט במפרט.  ממרחים הדורשים קירור יסופקו באמצעים שומרי קור.

 על ספק המזון לפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי.בהתאם לדרישות משרד הבריאות  .6.8

 מהכמות המוזמנת ללא תוספת תשלום.  10%רש לספק את מנות המזון, בתוספת הספק ייד .6.9

כן יידרש הספק לספק מנות מזון ללא גלוטן ו/או מנות כשרות למהדרין לפי הצורך במחיר מנות המזון  .6.10
 הרגילות. 

 דקות מהמועד שנמסרה  לו הודעה על כך. 30הספק נדרש לתקן כל תקלה באספקת המזון תוך  .6.11

 קהצהרות הספ .7

 ומתחייב בזאת כדלקמן:הספק מצהיר 
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לביצוע לפי כל דין הנדרשים , כוח האדם, התעודות, האישורים והרישיונות כי ברשותו האמצעים, הידע, הניסיון .7.1
 הסכם וכן כי הוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה.ה ע"פהתחייבויותיו 

 .המנהל הנחיית כי יבצע את שירות אספקת המזון במיומנות, ביעילות ובאופן התואם את .7.2

 נן מטיב מעולה.ינו מתחייב לספק היאותן המנות המזון כי  .7.3

 בהוראות כל דין רלוונטי.המזון המסופק עומד כי  .7.4

, חברההצרכי , ע"פ מנהלנקבעת בלעדית ע"י המנות המזון אותן יידרש לספק כי ידוע לו כי הכמות המדויקת של  .7.5
לצורך הגשת הצעה למכרז וכי כמות זו עשויה  בלבד וכי ידוע לו שמספר המנות הנקוב בהסכם הנו אומדן

 להשתנות בהתאם לצורך.

מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הספק, כי ידוע לו שהחברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפחית או 
ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר  50%להגדיל את כמות ארוחות הצהריים החמות עד לשיעור של 

 והוא מתחייב לבצע את אספקת המנות הנוספות במחירי הצעתו. לכך

. ידוע לספק כי הפרת הוראה מהוראות חוק זה כמוה 2000-כי לא יפר את הוראות חוק עבודת נוער, תשס"א .7.6
 כהפרת החוזה עם החברה. 

עסקו בפועל כי הוא ו/או כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד מקבלני המשנה שלו ככל שיהיו ו/או עובדיהם, אשר יו .7.7
בביצוע השירות, הינו בעל "אישור משטרה" עדכני בהתאם להוראותיו של החוק למניעת העסקת עברייני מין 

 . הספק יידרש להעביר אישור כאמור לרשות החברה.2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

מזון והובלתו לרבות כי יעמוד בהוראות כל דין ו/או כל תקן ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת בדבר ייצור  .7.8
 בדבר טיב המזון, טריותו, איכותו, הובלתו, החזקתו, תנאים תברואתיים והגייניים. 

 כפיפות למנהל .8

מנהל וימלא הבביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיה הספק ו/או מי מטעמו כפוף להוראותיו או הנחיותיו של  .8.1
 את כל התחייבויותיו לשביעות  רצונו של המנהל.

גרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל נציג החברה מבלי ל .8.2
שירות שיינתן על ידי לבדוק ולפקח על טיב ה ,מוסמך לבקר לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהל
  הספק והתאמת הנ"ל לדרישות המכרז והחוזה. 

קת מזון שונה למוקדים השונים, לשנות את התפריטים המצוינים כמו כן, למנהל שמורה הזכות לדרוש אספ .8.3
במפרט ולשנות את מספר המנות בכל מוקד בהודעה אשר תימסר לזוכה לא יאוחר משעות הערב הקודם ליום 

 (.  20:00אספקת המנות ) עד השעה 

אמה כמפורט בס"ק תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי התדבר ספק בלמסור הודעה ל נהלכן יהיה רשאי המ .8.4
על הספק למלא אחר הוראות המנהל,  הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה 8.2

 לשתף עמו פעולה ולאפשר לו לבקר כל חלק מהשירות המבוצע על ידו.

 הספק יהא חייב לדווח למנהל בכל עת שיידרש לכך בדבר כל פרט הקשור בביצוע הסכם זה. .8.5

והנוגע  נהל, היתר או מסמך כפי שיידרש ע"י המןרישיויציג בפני המנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל אשור,  הספק .8.6
 במישרין או בעקיפין, לקיום התחייבויותיו.

ולמילוי כל הדרישות יבויותיו למילוי תנאי חוזה זה ימהתח הספקבידי המנהל לא ישחרר את  הפיקוח אשר .8.7
 עולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. יהיה אחראי לכל הפ שבדין והספק
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 ביקורות .9

ידוע לספק כי החברה רשאית לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמה לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות  .9.1
 אותן קובע משרד הבריאות, ללא מסירת התראה קודמת לספק.

תע במטבחי הספק על מנת לצפות באופן ייצור המזון, כמו כן, רשאית החברה ומי מטעמה לבצע ביקורות פ .9.2
 החסנתו והובלתו.

 הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה ונציגיה בעת ביצוע הביקורת. .9.3

 הסבת החוזה העברת זכות .10

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם קבל תחילה  הספק .10.1
 בכתב ומראש.  החברה מאת הסכמה לכך

לא אם קבל אלפי הסכם זה לאחר,  החברהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ הספק .10.2
 . החברההסכמה לכך בכתב ומראש מ

 קבלני משנה .11

, לקבלן משנה או חלק ממנו השירותרשאי למסור את ביצוע אינו  הספק, יתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב
 מה לכך בכתב ומראש החברה.  ללא הסכ

 זהירות בטיחות ו אמצעי .12

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן  הספק, החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
  .חוקי הבטיחות בעבודהכל דין, לרבות בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 הסכם ה ערבות לביצוע .13

הספק מתחייב למסור לחברה , כולן או מקצתן, הסכם בתקופת ההסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ה .13.1
)במילים: מאה וחמישים  אלף שקלים ₪  150,000לפקודת החברה בסך , ערבות בנקאית זה חתימת חוזהעם 

 ( למסמכי המכרז.2בנוסח מסמך ה) "(,הערבות)להלן: "חדשים( 

שירות מכוח המכרז/ההסכם תפוצל בין זוכים שונים, החברה תהא רשאית להפחית את סכום ככל ואספקת ה
 הערבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

ימים. למען הסר  60הערבות תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או ההארכה, לפי העניין, בתוספת  .13.2
ת במהלך תקופת החוזה ו/או ההארכה לפי העניין, ספק מובהר בזאת, כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל ע

 (.2תהיה בידי החברה ערבות תקפה בנוסח מסמך ה)

 .  הספק יחולו על הנ"ל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות .13.3

את ההפרשים והסכומים הנובעים  להתחייבות הספק להשיב לידי החברהתשמש גם כערבות  ההערבות האמור .13.4
 מטעויות בחשבונותיו. 

את, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי החברה מובהר בז .13.5
עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי החברה, לא תהווה 

 חוזה זה ו/או עפ"י דין. מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י 

סכום הערבות שנגבה על ידי החברה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והחברה תהא רשאית לחלט את  .13.6
 נה הגמור והמוחלטילקניהערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

ת כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע בטענות ומענו החברהזכות כלשהי לבוא כלפי  ספקשתהא ל מבלי
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.  החברה מזכויות
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. המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למדד הת תהיה צמודוהערב .13.7
והמדד החדש הינו המדד האחרון שנקבע להגשת ההצעות הידוע במועד  האחרון המדד הבסיסי הינו המדד

 . האחרון הידוע ביום התשלום בפועל

, לפי פנייה חד צדדית מידית בלא צורך בהנמקה היהא לממש ןת וניתיבלתי מותנאוטונומית,  יההערבות תה .13.8
של מנכ"ל החברה בכל מקרה שלפי קביעתו לא ביצע הספק את התחייבויותיו ו/או חלקן או במקרה של סכומים 

גין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי החברה המגיעים לחברה ב
    והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.

 העדר בלעדיות .14

החברה רשאית להחליט על הזמנת חלק מהשירות ו/או לפצל את אספקת השירות מכוח המכרז/ההסכם בין  .14.1
יא רשאית לקבל את השירות או שירות דומה לו מספקים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי זוכים שונים וה

ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות באמצעות פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לקבלת השירות או שירות דומה 
 לו. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה.

בהסכם זה בכדי לחייב את החברה בדרך כלשהי להיזקק לשירותי הספק למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין  .14.2
 באופן בלעדי.

 

 פת ההתקשרותתקו .15

 למשך התקופה המפורטת להלן בטבלה.  עפ"י הסכם זה הנההראשונה תקופת ההתקשרות  .15.1

 אספקה חודשי שנות התקשרות קבוצה/טווח גילאים

3 – 6 2022-2021 31.8עד  1.9   

 31.8ד ע 1.9 2021-2022 9 – 7

 15.8עד  1.9 2021-2022 בני גיל הזהב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם בשתי  .15.2
חודשים כל אחת, אחת בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית לא תעלה על  12תקופות נוספות בנות עד 

 שלוש שנים.

פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהנמקה כלשהי, לבטל הסכם זה בכל עת, בהודעה  החברה תהא רשאית, על .15.3
ימים מראש. במקרה של ביטול כאמור, הספק יהא זכאי לתשלום עבור השירות שסופק על ידו  30בכתב לספק 

  בפועל, לשביעות רצון החברה עד למועד ביטול ההסכם.

 

 נזיקין לגוף או לרכושאחריות ו .16

 ידו. -לכל הנובע ממתן השירות כמו גם לאיכות המזון המסופק עלחראי ישירות ובאופן בלעדי הספק יהיה א .16.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב להחליף על חשבונו ובאופן מיידי, כל מנת מזון ו/או חלק  .16.2
 ממנה אשר סופקה פגומה מכל סיבה שהיא. 

או ו/נזק כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או ובגין לכל יישא באחריות מלאה ומוחלטת  הספק .16.3
כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן השירות ובקשר אליו, במישרין או בעקיפין, אובדן, שייגרמו 

לחברה ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי כלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדם
אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח  הספק, ובכלל זה יהיה חר כלשהומטעמם ו/או לאדם א
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ו/או לפי  חדש( 
 בגין, והוצאותיו על חשבונו החברה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,את ולשפות כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 

שיגיע לו)ה()הם(. הספק משחרר  , ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוינגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או כל 
לחלוטין ומראש את החברה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה 
ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה 

 לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.  מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר,

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו,  הספק .16.4
ו/או ממעשה או מחדל  וו/או בקשר אית מתן השירותכתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי 

ויות הספק עפ"י הסכם זה. הספק יפצה וישפה את החברה הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייב
 .  בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור

ו/או  הספקלה עקב שגיאה מקצועית של  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל החברה יהיה אחראי וישפה את הספק  .16.5
 מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

 ול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.תחהספק חריות א .16.6

לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל  16.1-16.6למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק  .16.7
 גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו.

ת בגין נזק לרכוש כלשהו של הספק הספק פוטר בזאת במפורש את החברה ואת הבאים מטעמה, מכל אחריו .16.8
ו/או הבאים מטעמו המשמש במסגרת ההסכם, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון.

בגין נזק או הספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  לספקתהא רשאית לעכב תשלומים החברה  .16.9
 .החברהביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה ת

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לחברה ו/או שעל החברה יהיה  .16.10
לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט 

 אית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק. עו"ד, תהיה החברה רש

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז. .16.11

 ביטוח  .17

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, אצל חברת ביטוח 
"( המצורף כחלק בלתי נפרד האישורים המפורטים להלן כמפורט באישור קיום ביטוחים )"מורשית כדין, את הביטוח

. מובהר כי המצאת אישור קיום ביטוחים תקף על ידי הספק הינו תנאי מוקדם לחוזה זה ותנאי )מסמך ( מהסכם זה
ן בו ובלעדיו  אין מאוחר לזכייה. המצאת האישור היא תנאי יסודי לתקפותו של הסכם זה ולהתקשרותו של המזמי

 תוקף להתקשרות עמו, מבלי שיש בכך כדי לגרוע מזכויות המזמין כלפי הקבלן בהתאם לחוזה זה או כל דין.

 

ביטוחי הספק יכללו תנאי על פיו ביטוחי הספק לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר  .17.1
 מראש. יום 30הודעה כתובה בדואר רשום לידי החברה, לפחות 

יחד עם חתימת הספק על חוזה זה, יוגש על ידו אישור על קיומן של פוליסות הביטוח הנדרשות בנוסח מסמך ז'  .17.2
 למסמכי המכרז חתום על ידי חברת הביטוח. 

בתום תקופת הביטוח ימציא הספק אישור ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף ביטוחי הספק לשנה נוספת, ובכל  .17.3
 הסכם זה בתוקף. שנה לאחר מכן, כל עוד
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החברה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  .17.4
שיידרש בהתאם להתחייבויות הספק כאמור במסמך זה. הספק מצהיר, כי זכות הביקורת של החברה ביחס 

על החברה ו/או על מי לאישור הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה 
מטעמה כל חובה או אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבם, היקפם של ביטוחי הספק, או 

 לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, .17.5
 לדאוג ולוודא כי ביטוחי הספק יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבולות הביטוח כמפורט בסעיפים לעיל הינה בבחינת דרישה  .17.6
שיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את ח

הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהא מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור 
 לגבולות אחריות מינימאליים כאמור.

  מהספקניכוי כספים  .18

ו/או בגין כל דבר  ו/או מהערבותהחברה , מאת לספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  החברה
עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם 

ו/או ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  הספקה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי יו/או שעל
מכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה  הספק ו/או כל העשוי להגיע לה מאתמי מטעמו 

 לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת.  החברהשל 

 קיזוז .19

בהתאם להסכם זה ו/או כל מקור  הספקמאת  חברהשכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ל ,מוסכם בזה
ו/או עובדיו  הספקמחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  ולשאת ב החברהכל סכום שעל  שהוא לרבות

. לספקלשלם  החברהניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו 
. כן מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי הספק בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור

העומדת  לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת החברההאמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות 

 . לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה

         עובדיםהעסקת  .20

הספק ימציא לחברה, במועד עליו תורה לו וטרם תחילת אספקת השירותים, אישור משטרה עדכני על כך שהוא  .20.1
יו ו/או כל המועסקים מטעמו לצורך ביצוע השירות, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתם ב"חוק ו/או עובד

 ". 2001-למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

החברה תהא רשאית לדרוש החלפת עובד הספק המבצע את השירות עבור החברה בעובד אחר, בהתאם לשיקול  .20.2
 דעתה המלא. 

נהל ולפי שיקול , אם לדעת המהספק כל גורם המועסק בביצוע השירות, יחליף נהלבכתב מאת המ לפי דרישה .20.3
התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו , דעתו הבלעדי

  .יבה אחרתברשלנות ו/או אין לעובד את האישורים הנדרשים ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל ס

שרות לרבות הוראות  בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים כל דיןלמלא בכל עת אחר הוראות מתחייב  הספק .20.4
ישלם בעד כל עובדיו, את כל הספק ויון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק.  וחוק שחוק שכר מינימום, התעסוקה, 

עביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים שמ
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תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי 
 ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 

א' לחוק המובאים 33-ו 33עיפים , ובפרט את ס1953 –מצהיר כי קרא את הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג  הספק .20.5
כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו  הספקלהלן, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר 

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

 –המעביד נער באחד מאלה  )א(      .33

 יגוד להוראות היתר שניתן מכוחן; או בנ 4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2בניגוד להוראות סעיפים  (1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,  (3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7בוע בתקנות לפי סעיף בעבודה, שעל פי הק (4)

 , 14בניגוד להוראות סעיף  (5)

 1977-( לחוק העונשין, תשל"ז2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 

 חוק העונשין(. –)להלן 

(, 1)ב2אות סעיף  שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להור 18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב( 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 

 

 –המעביד נער באחד מאלה  א.33

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)

 רפואיות; 

, שענינן 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-א ו22, 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  (2)

 שעות עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  – דינו

 

כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הספק,עוד מצהיר  .20.6
בחוזה זה, וכי  החברה, לצורך התקשרות עם 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –הוגנים(, התשנ"א 

( למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד 1יה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ו)כרא
 מחוזה זה.

 החברה תהא רשאית לדרוש מהספק, בכל עת, להחליף מי מעובדיו שמספק לחברה שירות מכח ההסכם. .20.7

 אי קיום יחסי עובד מעביד .21

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם  ,מצהיר בזאת הספק .21.1
 .  החברהלבין 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין  הספק,כמו כן, מצהיר בזאת  .21.2
 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו החברה
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הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר  ,נסהמתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכ הספק .21.3
ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן החברה כל תשלום ו/או זכויות  שיידרש לשלם

 .  שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

טענת יחסי עובד ומעביד, ב השמקורבטענה ו/או מעובדיו, מהספק תתבע לשלם סכום כלשהו  במידה והחברה .21.4
רשאית לנכות כל סכום שתחויב בו כאמור מן התמורה  החברהלשפותה בגין כל סכום כאמור ו הספקמתחייב 
  לספק.המגיעה 

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכי המכרז. .21.5

 התמורה .22

 כן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו,מתן השירות בפועל לשביעות רצון החברה וכנגד  .22.1

תזמין החברה, במכפלת מספר המנות מכל מנה אשר סוג בעבור כל  להלן המחיר הנקובתשלם החברה לספק את 
 .("התמורה"בצירוף מע"מ כחוק )להלן: סוג שהוזמנו וסופקו בפועל במהלך החודש וזאת 

 )במילים:__________________( לא כולל מע"מ.₪ לה: _____ בכשרות רגי 3-6מחיר מנה לגילאי 

 )במילים:__________________( לא כולל מע"מ.₪ בכשרות רגילה: _____  7-9מחיר מנה לגילאי 

 )במילים: ________________( לא כולל מע"מ.₪ מחיר מנה לבני גיל הזהב בכשרות רגילה:_____ 

 ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו ,ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .22.2
במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק, הן המקצועיות הכרוכות 

"ב. והן המנהליות. התמורה הינה קבועה בלא קשר למידת הדחיפות במתן השירות ומשך הזמן הנתון לביצועו וכיו
למען הסר ספק יובהר כי לא תתווסף לתמורה תוספת מכל מין וסוג שהוא לרבות התייקרויות כלשהן, ככל שיהיו, 

 למעט מע"מ, בשיעורו על פי דין.

הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד ו/או התייקרויות, מכל מין כי  ,מובהר ומוצהרכן  .22.3
הראשונה. במידה וההתקשרות תוארך מעבר לשנה הראשונה, יחושבו וסוג שהוא במהלך שנת ההתקשרות 

חודשים, בראשית כל שנת הארכת  12-הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן באופן חד פעמי, אחת ל
התקשרות, בהתאם להפרש שבין שיעור המדד הידוע במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לבין שיעור 

 ניסתה לתוקף של תקופת ההארכה. המדד הידוע במועד כ

יובהר כי המחירים המוצמדים יחולו לאורך כל השנה הרלוונטית ולא למפרע. לא תתבצע כל הצמדה/תיקון  .22.4
 במהלך שנת ההתקשרות.

שיעור המדד במועד תחילת תקופת ההארכה יהיה נמוך משיעור העדכון למדד יעשה גם כאשר מובהר בזאת כי  .22.5
 .      המקוריהמדד במועד תחילת ההסכם 

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע  .22.6

הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. החברה תנכה מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי 
 כאי תהווה תשלום לספק.כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחרים, והעברתם לז

כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומה של הזמנה מאושרת ע"י החברה, בהצגת תעודות משלוח  .22.7
יומיות חתומות על ידי המוסד הצורך את הארוחות ובהודעות מצד החברה לשינוי כמות המנות המוזמנות, ככל 

 שהיו שינויים כאלה במהלך החודש.
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ליח לָגּבות את דרישותיו הכספיות במסמכים כאמור לעיל, תקבע החברה את התמורה כראות היה והספק לא הצ .22.8
 עיניה עפ"י הנתונים המצויים בידיה.

 החברה רשאית לקזז מן התמורה כל סכום המהווה קנס בגין הפרת התחייבויות הספק. .22.9

ים ובמועדוני גיל הזהב בין ידוע לספק כי לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרים בהם לא תתקיים פעילות בצהרונ .22.10
 היתר בשל חופשות חגים וקיץ, כוח עליון, מלחמות ושביתות מכל סוג שהוא.

התמורה תשולם לספק באמצעות מס"ב או בהמחאה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הספק מתחייב  .22.11
בזאת כי היה להמציא לחברה "טופס פרטי חשבון בנק" חתום כנדרש במסמך יא' למסמכי המכרז. מובהר 

והספק לא ימציא את הטופס לעיל כנדרש, החברה לא תישא באחריות כלשהי עקב פיגורים במועד תשלום 
 התמורה לספק. 

    הגשת חשבונות ואופן החישוב .23

לחודש העוקב לחודש בו סופק שירות  1-10-הספק יגיש לחברה חשבונית מס "מקור" לתשלום מדי חודש בין ה .23.1
פקת השירות בפועל ובכפוף להזמנות רבעוניות מאושרות שנמסרו לו מהחברה מכח ההסכם, בהתאם לאס

 "(.חשבונית)להלן: "

לחשבונית יצורף דו"ח מפורט, אשר יכלול את פירוט השירות אשר סופק, את תעודות המשלוח כאמור בסעיף  .23.2
 לעיל ואת הסכום לתשלום. 22.7

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר  המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק .23.3
בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר בזאת, כי 
במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, 

פק לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, והספק מתחייב רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לס

 לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל. 

 ימים מיום קבלת החשבונית בחברה. 45החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו תוך  .23.4

-פקים, תשע"ז)ח( לחוק מוסר תשלומים לס3מצב בו החשבונית לא תאושר תפעל החברה בהתאם להוראות סעיף  .23.5
2017. 

 קנסות מוסכמים .24

ידוע לספק כי החברה תהיה רשאית להטיל עליו קנסות בשיעורים הקבועים לעיל במקרים בהם יופרו הוראות  .24.1
 הסכם זה על ידו בין אם באופן יסודי ובין אם לאו. אלה המקרים ושיעורי הקנסות:

 הקנס המקרה

ו/או מועדון לכל צהרון  –דקות באספקת המזון  20איחור של עד 

 גיל הזהב

400 ₪ 

לכל צהרון ו/או  –דקות באספקת המזון  20איחור העולה על 
 מועדון גיל הזהב

600 ₪ 

דקות מקבלת  30הספק לא תיקן חוסרים באספקה תוך 
 לכל צהרון ו/או מועדון גיל הזהב –ההודעה 

200 ₪ 
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לכל  –הספק המעיט מן המשקלים המחייבים לכל רכיב במנה 
 ו מועדון גיל הזהבצהרון ו/א

200 ₪ 

הספק לא השאיר תעודת משלוח יומית בצהרון ו/או מועדון גיל 
 הזהב

50 ₪ 

למקרה )לכל ₪  200 אספקת מזון בטמפ' נמוכה מהנדרש
 צהרון/מועדון(

מחיר המנות* מספר  אספקת מזון שרוף/מקולקל/ לא ראוי למאכל
 המנות

מקרה )לכל ל₪  200 אספקת מזון שלא בהתאם לתפריט שאושר
 צהרון/מועדון(

למקרה )לכל ₪  50 אספקת חד"פ באופן חלקי
 צהרון/מועדון(

 

 יודגש כי באספקת מזון מקולקל שלא ניתן להגישו , מעבר לקנס החברה לא תשולם בגין המנות המקולקלות.   .24.2

 החברה תהא רשאית לנכות את סכום הקנסות המוסכמים מכל סכום שיגיע לספק או בכל דרך אחרת. .24.3

תשלום הקנסות לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר  .24.4
העומדים לחברה ע"פ חוזה זה ובהתאם לכל דין ובכלל זה זכות החברה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה 

 הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 הפרת ההסכם .25

 וראות הסכם זה, רשאים החברה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:הפר הספק הוראה מה

 לממש את הערבות שניתנה לחברה כביטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. .25.1

לבצע את השירות בעצמה ו/או להזמין מספק/ים אחר/ים את השירות שהספק חייב בביצועו על פי הסכם זה,  .25.2
 לתמורה נוספת, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך.  מבלי שיהיה זכאי

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים )תרופות  .25.3
ובכלל זה זכות החברה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן  1970-תשל"א –בשל הפרת חוזה( 

 ן והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. במישרי

 ביטול ההסכם  .26

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .26.1
במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  החברהאת 

בעצמה,  שירותה ביצוע רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה ולהשלים את החברהמהמקרים דלהלן תהא 
נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל . בהוצאות הכרוכות בכךהספק או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב 

ת מובהר בזאת, כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל, אין בה כדי להקנות לספק כל זכובמועד הנקוב בה. 
 לקבלת תמורה כלשהי מאת החברה:
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פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של  כשהספק .26.1.1

תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה 

סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה  לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או

 –לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

1983 . 

בביצוע התחייבויותיו מכח כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  הסכםמסב את ה כשהספק .26.1.2

  ההסכם ללא אישור החברה מראש ובכתב. 

 . סכם, להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע הה כשהספק .26.1.3

אינו ביצועו או שהוא , או כשהוא מפסיק את מהלך מספק את השירות או את חלקו הספק אינוכש .26.1.4

בקצב הדרוש  בביצועוואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך  מניםזח הלפי לו מבצעו

טעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות , או כאשר הספק ו/או מי מו/או לפי לוח הזמנים

בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, 

או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו, כולו או מקצתו, אינו לשביעות 

 . עדים נאותים לשיפור השירותרצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צ

 . סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .26.1.5

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו  שהספקהוכחות להנחת דעתה,  החברהכשיש בידי  .26.1.6

 שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך  פקהס .26.1.7

 ע"י נותן ההוראה.  

 ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.  הספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  .26.1.8

לא  שהספקה אינה נכונה, או תנה בקשר עם חתימת הסכם זישנ הספקכי הצהרה כלשהי של  ,התברר .26.1.9

 . הספקגילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם 

 הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת תפקידו.  לחברהמסר  הספקהתברר כי  .26.1.10

 .5,6,7,11,12,17,20,21כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  .26.1.11

 פעמים. 3-פק הפר את הוראות הסכם זה יותר מכשהס .26.1.12

 החוזה עד מועד ביטול הספקאין בה משום ביטול התחייבויות  ,לעיל 26.1סעיף נקיטה בצעדים המפורטים ב .26.2
 כאמור.

לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידה, אלא אם הודיעה על כך  .26.3
 ק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.במפורש ובכתב, והספ

שיקול דעתו  פ"יתהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע החברהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .26.4
סכם כאילו נחתם במקרה כזה, יראו את ההימים.  30וזאת בהתראה של ללא צורך בהנמקה, , של המנהל הבלעדי

מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על ידי החברה כאמור בסעיף זה, 
יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין שירות שסיפק בפועל לשביעות רצונה 

החברה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית  של החברה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י הודעת
 לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא



 

 

   
  .............................................................................................................................................. 

 info@tarbut-batyam.co.il        , דוא"ל: 03-5080024, פקס: 03-5080025, טל':  5953424מיקוד , 7רח' רהב            

לספק כל  תהיינה 
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה 

 דה וביטול ההסכם.  מהפסקת העבו

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה את  החברההשתמשה  .26.5
כל טענות ו/או תביעות ו/או כל  לספקלא יהיו , ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

 גיעה במוניטין. דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פ

 מירת זכויות ש .27

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה ו/או על  החברהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
, הספקפי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם 

 על זכותה בכתב ובמפורש.  החברהכן ויתרה  ולא יהא לה כל תוקף אלא אם

 תרופות .28

במקרה של הפרת  ,כל דין פ"יאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע

 החוזה. 

 כתובות והודעות .29

ב שישלח הודעות שיש לשלחן עפ"י הסכם זה בקשר להסכם זה תשלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם ומכת
שעות לאחר מסירתו  72בדואר רשום לפי הכתובת כמצוין בהסכם יחשב לצרכי הסכם זה כמכתב שהגיע לתעודתו תוך 
 לבית הדואר כדבר דואר רשום, אף אם יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.

 י ההסכםוניש .30

 .ידי שני הצדדים להסכם-על שינוי מהוראות הסכם זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב ונחתם

   ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________________          ______________________ 

 הספק                   ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו            באמצעות מורשי חתימה מטעמה

 

 מס' הזיהוי: ______________________    _________________________ :     הספקשם 

 

 חתימת הספק וחותמת: _______________________ תאריך __________   

 

 שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________    
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  (1)מסמך ה

 בנק ........................

 04/2021פומבי מס' מכרז 

 להשתתפות במכרז ערבות בנקאית

 לכבוד

 512178567ים בע"מ ח.פ. -החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 ים-בת 7מרח' רהב 

 

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 

 100,000ל ( הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך ש"המבקש" –על פי בקשת ................... )להלן  .1
 04/2021מס' פומבי מכרז  עם השתתפות המבקש בקשר "(סכום הערבות" -( )להלן מאה אלף שקלים חדשים)₪ 

ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ים -לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי בת
 ומסמכי המכרז.

מנכ"ל יע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ימים מעת הג 5סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים החברה
 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר  15.7.21תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4
 מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

  

 בכבוד רב,   

 

 בנק ..........................................    

 .............סניף ............................    
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 (2ה)מסמך  

 בנק ........................

 04/2021מכרז פומבי מס' 

 להבטחת ביצוע ההסכם ערבות בנקאית

 לכבוד

 512178567ים בע"מ ח.פ. -החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 ים-בת 7מרח' רהב 

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 ( בקשר למכרז מס' "המבקש" –)להלן על פי בקשת ...................  .1

 , הננו ערבים בזאת כלפיכםים-לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי בת 04/2021 .2
 "(.סכום הערבות" -)להלן  ( בלבדמאה וחמישים אלף שקלים חדשים)₪  150,000 לשלם לכם כל סכום עד לסך של

מנכ"ל ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י  5תוך  סכום הערבות ישולם לכם על ידנו .3
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים החברה

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

האחרון שנקבע כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום המחירים לצרכן מדד ל הצמודתהיה  הערבות .5

 .להגשת ההצעות במסגרת המכרז שבנדון

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר  ________תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .6
 מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבותנו זו אינה .7

 

 בכבוד רב,    

 

 בנק ...........................................    

 סניף ..........................................    
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 (1ו)מסמך 

 בדבר היעדר הרשעות לפי חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים תצהיר

_________, לאחר _______נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת  _____,_אני הח"מ, _______
 שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

"(, ציבורייםחוק עסקאות גופים )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
ים -לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי בת 04/2021 כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'

. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים רבהתאם למכרז האמועבור 
 ציבוריים.

 

י, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו ביותר עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אל .1
"( ו/או לפי חוק עובדים זרים חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים  לחילופין, אם אני .2
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -זרים 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                תאריך  

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע  המציע הינו תאגיד או שותפותאם מס'_________ ]
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

            ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד   
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 (2מסמך ו)

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1

 מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:, */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-תשל"ו

_______________  __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .1975-מוסף, תשל"ו

 ותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנס .ב

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר  .2

 או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים

 ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 

 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רישיון    תואר        שם        

 

 

 ____תאריך: ________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 אישור עריכת ביטוחי הספק - ז'מסמך 

 :הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד אופי העסקה מבוטח האישור מבקש

עיריית בת ים  
)המזמינה  ו/או 

חברות בנות 
 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 נדל"ן     
 שירותים *   
 אספקת מוצרים* 

      אחר:      

 
 משכיר     

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים*   
 וצריםמזמין מ* 

 אחר:      

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 חריגים 

אם יש לציין קוד כיסוי בהת
 לנספח ד'

 מטבע סכום

 צד ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  6,000,000  
 הרחב שיפוי 304
  משנה קבלנים וקבלני 307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
יחשב רכוש מבקש האישור  329

 כצד ג 
 'ג צד – אחר

צד ג' כולל ביטול 
חריג אחריות 

מקצועית לנזקי 
 גוף

     
למקרה ולתקופה 

במשותף עם פוליסת 
 צד ג' הנ"ל ולא בנוסף

 

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

 'ג צד – אחר
כולל כיסוי לנזק 
הנובע מהרעלה 

ו/או חומר זר 
במאכל ו/או 

 במשקה

     
למקרה ולתקופה 

ם פוליסת במשותף ע
 צד ג' הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש  309
 האישור        
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם של מי מעובדי        
 המבוטח       
 ראשוניות  328

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותתים פירוט השירו
041 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 בדבר האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 פטור מביטוח חבות מעבידים. –: ספק שאינו מעסיק עובדים שכירים הערה חשובה       
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 ח'מסמך 

 מפרט השירות

 המחלקה לגיל הרך והמחלקה למרכזים קהילתיים –צהרונים 
 

 ה'. -ארוחות הצהריים החמות יסופקו חמישה ימים בשבוע, בימים א' .1

 ות הצהריים החמות יוכנו ממרכיבים טריים ובאיכות מעולה.ארוח .2

ארוחות הצהריים החמות יוגשו בתפזורת ובכלי חימום ויורכבו ממנה עיקרית עשירת חלבון, דגנים, ירקות חיים,  .3
 ירקות מבושלים ופרי לכל ילד על פי התפריטים שלהלן בלבד:

 
 1שבוע 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

 מנה

עשירת 

 חלבון

קציצות בקר 

 ברוטב

קוביות חזה הודו 

ברוטב/ שיפודי 

הודו/ שישליק 

 הודו

צלי שוקי 

 עוףכרעיים /

הודו/ עוף חזה  שניצל אמיתי

 עוף בגרילפרגית /

גרגרי  מלאאורז  דגנים

חומוס/עדשים/שע

 ועית יבשה

קוסקוס/גריסים

 קינואה/

תפו"א  בורגול

בתנור/בטטה/פסטה

 פתיתים מלאים/

ת ירקו

 חיים

מלפפון, 

 חסהעגבנייה, 

מלפפון, עגבנייה, 

 גזר

מלפפון, עגבנייה, 

 בצבעים פלפל

מלפפון, עגבנייה, 

 קולורבי

מלפפון, עגבנייה, 

 בצבעים פלפל

ירקות 

מבושלי

 ם

לקט ירקות  אפונה עם בצל

בשלושה צבעים 

 עם רוטב

מרק ירקות 

 לקוסקוס

שעועית ירוקה 

 ברוטב עגבניות

 גזר גמדי

 שלושה סוגי פרי שונים בשבועכל יום ולפחות יוגש ב פרי



 

 

   
  .............................................................................................................................................. 

 info@tarbut-batyam.co.il        , דוא"ל: 03-5080024, פקס: 03-5080025, טל':  5953424מיקוד , 7רח' רהב            

 
 2שבוע 

 

שרד בהתאם לדרישות מ .ייםפעם אחת בשבועמנת חלבון מעובדת כדוגמת שניצל/קציצות תסופק, לכל היותר,  .4
מנע מטיגון המזון יעל הספק להימנע מהשימוש במזון מעובד המכיל פוספטים וניטריטים. על הספק לההבריאות 

 .ולספק מזון מבושל, אפוי או מוכן בגריל

 יש לספק את פירות העונה בלבד.סוגי פרי שונים בשבוע.  3פרי יסופק חמישה ימים בשבוע. יש לספק  פירות: .5

 סוגי ירק שונים בשבוע. 5ספקה של מגוון ירקות חיים. יש לספק הספק יקפיד על א ירקות: .6

 לכל מנה.מלא פרוסות לחם  2מידי יום, למעט יום חמישי, יסופקו  :מלא  תוספת לחם .7

 ביום חמישי, תסופק עוגה .  : עוגה .8

 מלח, פלפל. תוספת תבלינים: .9

 : אספקת ארוחות הצהריים כוללת גם:רכיבים משלימים .10

, מפות חד פעמיות  צלחות, כוסות כמספר המנות  סכינים, מזלגות,יים מסוג: כפות, כלים חד פעמ אספקת .10.1
 ; 10%בתוספת כמספר השולחנות במוקד . כל הפריטים הנ"ל יסופקו בהתאם לכמות המנות במוקד, ו

 לכל צהרון;  ומקוררותפעם אחת בשבוע באריזות קטנות גר'  500 טחינה/סלט טונה/סלט ביצים /ממרח חומוס .10.2

 אחת בשבוע לכל צהרון; פעם חמאת בוטנים ממרחי  2 .10.3

 ממרחים הדורשים קירור כגון חומוס יסופקו באמצעים הכוללים קירור לכל מוקד. .10.4

 

 

 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

מנה 

עשירת 

 חלבון

שוקיים  שניצל אמיתי

כרעיים עוף /

 בתנור

שיפודי הודו 

קוביות חזה בגריל/

הודו ברוטב/ 

 שישליק הודו

שווארמה/ קציצות 

 בקר

חזה 

 פרגית/ףעוהודו/

 ברוטב אדום

גרגרי  דגנים

חומוס/עדשים/

 שעועית יבשה 

קוסקוס מלא 

גריסים/קינוא/

 ה

תפו"א   מלאאורז 

בתנור/בטטה/פסטה

 פתיתים מלאים/

 בורגול

ירקות 

 חיים

מלפפון, 

 חסהעגבנייה, 

מלפפון, 

פלפל עגבנייה, 

 בצבעים

מלפפון, 

 קולורביעגבנייה,

מלפפון, עגבנייה, 

 פלפל בצבעים

, עגבנייה, מלפפון

 גזר

ירקות 

 מבושלים

לקט ירקות  

 מעורבים

מרק ירקות 

 לקוסקוס

שעועית ירוקה 

 ברוטב

שעועית צהובה  גזר גמדי

 ברוטב

 שלושה סוגי פרי שונים בשבוע יוגש בכל יום ולפחות פרי
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 יובהר כי למנהל שמורה הזכות לשנות את תפריטים המצוינים לעיל.  .11

קציצות ברוטב עגבניות,  יש להתאים בין המנות בארוחה )לדוגמה, מנה עם רוטב, כגוןע"פ דרישות משרד הבריאות   .12
 תוגש עם תוספת היכולה לספוג את הרוטב )כגון אורז/קוסקוס/פירה(.

 מינימאלימשקל  .13

 מפורטים להלן:בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים ה של כל רכיב המינימאליהמשקל 

 :מנה בשרית .13.1

 גר'(. 165 –ל עצמות ועור גר' לאחר בישול/צליה/אפיה )לעוף כול 100: משקל מינימאלי  6-3מנה בשרית לגילאי 

 גר'(. 165 –גר' לאחר בישול/צליה/אפיה )לעוף כולל עצמות ועור  100: משקל מינימאלי  9-7מנה בשרית לגילאי 

 :מנת דגנים .13.2

 גר' לאחר חימום המנה. 150: משקל מינימאלי 6-3מנת דגנים לגילאי 

 .גר' לאחר חימום המנה 200משקל מינימאלי  :9-7מנת דגנים לגילאי 

 :ירקות מבושלים .13.3

 גר' לאחר חימום המנה. 100: משקל מינימאלי 6-3מנת ירק מבושל לגילאי 

 גר' לאחר חימום המנה. 150: משקל מינימאלי 9-7מנת ירק מבושל לגילאי 

 גר' לכל יחידת פרי. 100משקל מינימאלי  מנת פרי: .13.4

אין להשתמש במזון עשיר כמו כן  .יודגש כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש להימנע מאספקת מזון מטוגן .14
 .בנתרן כגון: אבקות מרק, חמוצים, פיצוחים מלוחים, קטשופ ותערובות לתיבול

יש להימנע מתיבול המנות המוגשות בסוכר, בסילאן, בדבש, בסוגי סירופ ובחומרים ע"פ דרישות משרד הבריאות  .15
 אחרים המוספים במהלך הבישול או הכנת המנה.

 יש להשתמש במנות דלות בשומן מן החי ובחלקי בשר בקר רזה ד הבריאות ע"פ דרישות משר.   .16
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 מועדוני גיל הזהב

פעמים בשבוע, כפי שתורה החברה. יובהר כי הימים בשבוע ו/או מספר הימים  3ארוחות הצהריים החמות יסופקו  .1
 בשבוע בהם יסופקו המנות עשוי להשתנות, לפי מדיניות החברה. 

, סלט מירקות טריים, מנה עיקרית, מנת ות יוגשו בתפזורת ובכלי חימום ויכללו מרקארוחות הצהריים החמ .2
 פחמימה, ירקות מבושלים וקינוח לכל אדם. 

 המנות יורכבו מתפריט מגוון ועשיר שייבנה על בסיס האפשרויות המפורטות להלן: .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרק

 

סלט מירקות 

 טריים

ירקות  תוספת  מנה עיקרית

 מבושלים

מנה  קינוח

 תצמחוני

מרק 

עדשים 

 אדומים

כרוב במיונז 

 או לימון

פתיתים אפויים  פלפל ממולא 

 –פתיתי פסטה /

סהרוני/ביסלי/פרפר 

 ספגטי/

אפונה/גזר 

 גמדי/תירס 

פרי 

 עוגה/

שניצל 

 תירס

מרק 

 ירקות

גולש בקר/ צלי  סלק אדום

בקר/צלי כתף/ בשר 

טחון בקר והודו להכנת 

 קציצות

ירקות  קוסקוס

 לקוסקוס

שניצל  

 רקותי

מרק 

 אפונה

 סלט ישראלי

 קצוץ

מעגבנייה,  

 מלפפון,

 פלפל

שניצל עוף אמיתי מוכן 

בשומשום/ אצבעות עוף 

בשומשום/נקניקיות 

עוף/שניצל חזה הודו/ 

 עוף-קציצות מוכנות

 תפו"א אפויים  

 שעועית יבשה

שעועית 

ירוקה/צהוב

 ה

  

מרק 

 גריסים

סלט מלפפון 

 בשמיר

כרעיים עוף 

 צלוי/אפוי/מבושל

סלט חצילים  אורז

 קלוי בטחינה

  

מרק עוף 

 ואטריות 

גזר חי או 

 מזרחי

 

קבב מזרחי/קבב 

 המבורגר

   לקט ירקות בורגול עדשים

מרק 

 שעועית

פילה אמנון אפוי/ דג  

הנסיכה אפוי מבושל/ 

פילה בקלה )מרלוזה( 

לטיגון/קציצות דג 

להכנה עצמית/ שניצל 

במבינו )מדג הנסיכה( 

 מצופה שומשום

   אפונה וגזר רהמג'ד
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 פעם אחת בשבועיים.מנה בשרית מעובדת כדוגמת שניצל/ שניצלונים/קציצות מסוגים שונים תסופק, לכל היותר,  .4
 ביתר הימים תוגש מנה בשרית שמקורה בנתח שלם לא מעובד או דג. 

 ק לכל היותר פעם אחת בשבוע .פירות העונה או עוגה. עוגה תסופ -יסופקו מידי יוםקינוחים:  .5

 פרוסות לחם לכל מנה. 3: יסופקו תוספת לחם .6

סוגים: עגבנייה, מלפפון,  2-מידי יום יסופקו ירקות טריים שלמים/חתוכים, מתוספת ירקות טריים שלמים:  .7
 גמבה, פלפל.

 מלח, פלפל. תוספת תבלינים: .8

 : אספקת ארוחות הצהריים כוללת גם:רכיבים משלימים .9

 אחוזים; 10%ים חד פעמיים מסוג: כפות, מזלגות, סכינים, צלחות, כוסות כמספר המנות בתוספת אספקת כל .9.1

 ק"ג אחת לשבוע לכל מועדון; 1ממרח חומוס/טחינה/סלט טונה באריזה של  .9.2

 גרם פעם אחת בשבוע לכל מועדון; 500ממרחי חלבה / שוקולד / ריבה באריזה של  2 .9.3

 ועדון;יחידות קטשופ פעם אחת בשבוע לכל מ 2 .9.4

 יובהר כי למנהל שמורה הזכות לשנות את התפריטים המצוינים לעיל. .10

 מינימאלימשקל  .11

 מפורטים להלן:בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים ה של כל רכיבהמשקל המינימאלי 

 :דג/מנה בשרית .11.1

 גר' למנה. 120משקל מינימאלי  –פילה בקלה )מרלוזה(  שניצל עוף אמיתי/צלי בקר/צלי כתף/גולש בקר/דג הנסיכה/

 לאחר בישול/צליה/אפיה.למנה גר'  250משקל מינימאלי   -כרעיים עוף 

 גר' למנה.  100משקל מינימאלי  –קציצות בשר טחון בקר והודו/קציצות דג 

 גר למנה.  130משקל מינימאלי  –שניצל חזה הודו 

 גר' למנה.  90משקל מינימאלי  –נקניקיות עוף/קבב המבורגר 

 גר' למנה.  100מדג הנסיכה( משקל מינימאלי שניצל במבינו )

 פחמימה:מנת  .11.2

 ג' לאחר חימום המנה.  60משקל מינימאלי  –שעועית יבשה /סהרוני/ביסלי/פרפר /ספגטי –פתיתי פסטה /פתיתים אפויים

 גר' לאחר חימום המנה.  50משקל מינימאלי  –אורז 

 גר' לאחר חימום המנה. 100משקל מינימאלי  –קוסקוס 

 גר' לאחר חימום המנה.  250משקל מינימאלי  –אדמה אפויים/מחית  תפוחי

 :ירקות מבושלים .11.3

גר' לאחר  100משקל מינימאלי  -מנת ירקות קפואים: אפונה וגזר, לקט ירקות, גזר גמדי, שעועית צהובה/ירוקה, תירס 

 חימום המנה.

משקל מינימאלי   -לים אפויים על פלפל ות טריים מאודים מבושלים: קישואים, כרובית, כרוב מאודה, חצימנת ירק

 גר' לאחר חימום המנה. 150

 גר' לכל יחידת פרי. 100משקל מינימאלי  מנת פרי: .11.4
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 מתייחסות לכלל מנות המזון -  הוראות כלליות
 :מוקדי החלוקה .1

 ים:-הזוכה יידרש לספק את ארוחות הצהריים החמות למוקדים שונים ברחבי העיר בת .1.1

 .גני ילדיםמוקדים שהם   85-כ
 מוקדים בבתי ספר. 15-כ
 מוקדים עבור מועדוני גיל הזהב.  2-כ

 יובהר כי מספר המוקדים להם יסופקו מנות המזון כמצוין לעיל, מהווה הערכה והוא עשוי להשתנות מעת לעת.  .1.2

 כן יובהר כי לחברה שמורה הזכות לדרוש אספקת מזון שונה למוקדים השונים.  .1.3

 כמות מנות המזון  .2

יה להשתנות בהתאם לצורך. למנהל שמורה הזכות וכי כמות המנות כמפורט להלן הינה הערכה בלבד והיא עש יובהר
לעיל ו/או שינויים בכמות המנות על ידי מסירת דיווח מרוכז או פרטני, עד  ים המצויניםלהודיע על שינויים בתפריט

 לשעות הערב הקודם ליום האספקה. 

כמות מנות  גיל

 משוערת יומית

מות מנות שנתית כ

 מוערכת 

 חודשי אספקה כשרות

 31.8עד  1.9 רגילה 340,00 1550 3-6

 31.8עד  1.9 רגילה 220,000 1000 7-9

 15.8עד  1.9 רגילה 8,300 60 גיל הזהב

 

 מועדי אספקה: .3

מען בהם מתקיימת פעילות על פי קביעת החברה וכפי שיימסר לזוכה. לבימים  ה' -, המנות יסופקו בימים א'  .3.1
 הסר ספק מובהר בזאת כי החברה לא תרכוש מנות מזון בימים בהם לא תתקיים פעילות. 

מרגע יציאת המזון ממערך הייצור של הספק ועד לארוחה לא יעברו למעלה , הבריאות משרד לדרישות בהתאם .3.2
את המזון זמני יצילאור זאת  .שעות, ובפרק זמן זה יישמר המזון בתנאי תברואה וטמפרטורה מתאימים 4-מ

אספקת מנות המזון תתבצע במוקדים השונים של  לכל היותר.  10:30ממערך היצור של הספק יהיו בשעות 
  12:00-13:00. במוקדי בתי הספר בשעות  13:30 -ל 11:30הגנים בין השעות 

 . פעמים בשבוע, לפי קביעת החברה וכפי שיימסר לזוכה 3עבור מוקדי מועדון גיל הזהב, המנות יסופקו  .3.3

 .13:00 -ל 12:00אספקת מנות המזון למועדון גיל הזהב תתבצע בשני מוקדים בין השעות  .3.4

 מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות את תקופת האספקה ומועדי האספקה הנקובים לעיל. .3.5

עוד מובהר כי עמידה בלוחות הזמנים הינה תנאי עיקרי מן ההסכם ואיחור/הקדמה באספקת המזון בשעות  .3.6
לעיל ו/או בשעות עליהם יורה המנהל תהווה הפרה של ההסכם על המשמעויות הכרוכות בכך המפורטות 

 המפורטות בחוזה וכן תגרור תשלום קנסות, הכל כמפורט בחוזה. 



 

 

   
  .............................................................................................................................................. 

 info@tarbut-batyam.co.il        , דוא"ל: 03-5080024, פקס: 03-5080025, טל':  5953424מיקוד , 7רח' רהב            

 

 במעמד האספקה ישאיר נציג הספק בידי איש הצוות הנמצא במקום תעודת משלוח יומית.  .4

 הכמות המוזמנת ללא תוספת תשלום.מ 10%הזוכה יידרש לספק את מנות המזון, בתוספת  .5

 הזוכה יידרש לספק מנות ללא גלוטן ו/או מנות בכשרות מהודרת לפי הצורך ללא תוספת תשלום.  .6

אספקת המזון תתבצע באמצעות מזוודות שומרות חום וסגורות באופן הרמטי. טמפרטורת המזון בעת פתיחת  .7
 קירור יסופקו באמצעים שומרי קירור מעלות צלזיוס. ממרחים הדורשים 65-המזוודות לא תפחת מ

לחברה שמורה הזכות להזמין ארוחות פיקניק במחיר הנקוב לאספקת ארוחות צהריים בתפזורת, בכפוף למסירת  .8
 הודעה לפחות יממה מראש.

 דקות מהמועד שנמסרה לו הודעה על קיומה. 30הזוכה יידרש לתקן כל תקלה באספקת המזון תוך  .9
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 'טמסמך 

 וניתן לצלם את המסמך לשם כך בנפרד ץממלי גוף כליש לצרף                                                                                

 

אישור על ניסיון  -לאספקת ארוחות צהריים מוכנות בצהרונים 4/20210' מס פומבי כרזמ:  הנדון

 קודם

 

סיפק "(, המציע: "להלן) . ___________פ.ח. / מ.ע( מלא שם______ )________________ כי בזה מאשר מטה החתום אני

 עבורנו את השירותים המפורטים להלן:

 

 

המציע סיפק עבורנו ארוחות צהריים מוכנות מדי יום וברציפות בין השנים_____________ ל___________ ובהיקף  .1

 קו ארוחות בתקופת חופשת הקיץ.של___________ מנות ביום. יובהר כי רציפות משמעה גם אם לא סופ

 

 :ביצוע על דעת חוות .2

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 :המאשר פרטי .3

 

 

 שם הרשות/הגוף      תפקיד                   טלפון          שם ושם משפחה                      

                        ___________  _________ _______________                  __________ 

 

 ____________________                                               תאריך: __________                   

 חתימה וחותמת                                                                                                                                                

 

 או כל מסמך מטעם הגוף המאשר המכיל את כל הנתונים   המאשר הגוף עם חתום כםהס לצרף ניתן זה אישור במקום*  
 הנדרשים בתנאי הסף    
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 מסמך י

 

 תאריך___________                                                                                                        

 לכבוד

 _____________                 הקבלן/ספק ______________

                            ___________________________ 

 

 תשלום באמצעות העברה בנקאיתהנדון: 

 
 אנו נערכים להעברת תשלומים ישירות לחשבון הבנק של נותני השירות שלנו. כדי

 חשובים ביותר.שניתן יהיה לשלם במועד, שתוף הפעולה שלכם ומהירות העברת הנתונים 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה.

 
 בברכה,

 

 חשב החברה-מנחם רון 

 בת ים 7רהב  436ת.ד  -; מען 205שלוחה  5080025-03נא לפנות למח' כספים טל':  -לברורים

_____________________________________________________________ 

 

 מחלקת כספים –החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים לכבוד : 

 

 _______________________________  -שם החברה/שותפות/עסק 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ומס. _______________

 ישוב ______________ מיקוד ______ טלפון_________    פקס____________

 __________________ e-mailמס' עוסק מורשה/תעודת זהות______________ 

 ן בבנק __________-פרטי הבנק להעברת התשלומים: שם הבנק __________ מס ח

 כתובת הבנק _______________ מס סניף __________                                            

נו הננו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על יד
 לגזברות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים  לא שהוי.

שם הממלא ____________חתימה )מורשה החתימה( וחותמת 
                                              _______________________________________________________________________________                               

 אישור הבנק
 

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
 

 תאריך__________                                    חתימת וחותמת הבנק _____________ 
  



 

 

   
  .............................................................................................................................................. 

 info@tarbut-batyam.co.il        , דוא"ל: 03-5080024, פקס: 03-5080025, טל':  5953424מיקוד , 7רח' רהב            

 
  

 אמסמך י"
 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

 

 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 1)ה 22ר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף אני עו"ד _____________, מאש
 . 1987-תשמ"ח

 

  המחזיקה בשליטה בחברת ______________, הינה גב'___________________ מספר זהות

 

.________________________ 

 

  

__________________________        ___      _______________________________    ___________ 

 כתובת                       טלפון               חתימה וחותמת     שם מלא                              

 

 

 

 

 

 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, מצהירה בזאת כי התאגיד נמצא 
 .1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח1)ה 22ם לסעיף בשליטתי בהתא

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 במסמך י"

 ים או לעובד תאגידיה העירוניים-עיריית בתלעובד  קרבה משפחתיתהיעדר  הצהרה בדבר 
 

 ידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:מביאה בזאת ל החברה
 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  ")א( א.
ה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסק

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –
של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד  12הוראה זהה קיימת גם בכלל 

 (.3114עמ' 
ין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונ 174סעיף  ב.

 או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, עם  

 חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.
 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.   
א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף    
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3(לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 3) 

 פורסמו ברשומות. א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו122לפי סעיף 
 

 הצהרה
החברה לתרבות אשר פורסם על ידי  04/21אני הח"מ ___________________, המעונין להשתתף במכרז פומבי מס' 

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:ים בע"מ-פנאי וספורט בת
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:

, ם-יחברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים בבעלות עיריית  או בין דירקטורים או ים-בתבין חברי מועצת עיריית  )א(
 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" כאמור  )ב(
 ין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. אחוזים בהון או ברווחים, וא 10לעיל חלק העולה על 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה.-אין לי  בן )ג(
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  חברהידוע לי כי ה

 נכונה.
 מותה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור.אני מתחייב להודיע לע

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 ולראיה באתי על החתום:  

 
 _____________חתימה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: ______________       שם המציע:

 
 תאריך: ___________
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 גמסמך י"
 

 04/21מס' תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מכרז פומבי
 תצהיר

 

 אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן : 

אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר  .1

 "המציע"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. -עם הממשלה )להלן:

למכרז הנ"ל, מתקיים אחד אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .2

 [ בחלופה הרלוונטית יש לסמן  מאלה: ]

)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   

 [1זכויות"( לא חלות על המציע. ]

 ויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק שו 9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב' 

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

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

 -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. 

 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 

הוא  -( 2עשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל, ונ2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן. 

לעיל למנכ"ל משרד  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .  1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 .ירי דלעיל אמתזה שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .4
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אספקת ל 04/21פומבי מס'  )מסגרת( תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
 ארוחות צהריים חמות לצהרונים ומועדוני גיל הזהב ברחבי העיר בת ים

 
 תצהיר

 
 ט"תשנ חברותה בחוק זה מונח אני הח"מ __________________ מס' ת.ז. _____________ נושא משרה )כהגדרת

( אצל _______________ ___________ מספר זיהוי ________________ )להלן: "המציע"( המגיש הצעה 1999 -
 במכרז שבכותרת )להלן:"המכרז"( מצהיר בזאת כדלקמן:

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

 ע במכרז זה.אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המצי .2

פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר  .3
 או עם מציע פוטנציאלי אחר.

הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. במכרז זה או אדם או תאגיד

המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו של  .5
 המציע למכרז.

 המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

ל המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או הצעתו ש .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

א לחוק ההגבלים  47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .8
 .1988 -העסקיים, תשמ"ח

 
 אישור

 

___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________,  אני הח"מ, עו"ד

הופיע לפני מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________, וחתם על תצהיר זה לאחר 

 לא יעשה כן. שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם

     

 עו"ד                                                                                                                       

 

 

 

 


