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 47מתוך  2עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 

  13/2018מכרז פומבי מס' 

 ר באר שבעלאספקת ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעי

בעלותה בתאגיד עירוני הינה  "(החברה)להלן: " בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים  .1
 .באר שבעעיריית אה של להמ

לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר הצעות מחיר לאספקת קבלת פונה בזה בבקשה ל חברהה .2
אם למפורט במסמכי הכל בהתומכרז, חוברת הל 2כמסמך ב'המצורפת  ה, כמפורט ברשימשבע

 המכרז.

 ,תוספת מע"מב ₪ 5002, בסךדמי השתתפות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום  .3
"(, חברהמשרדי ה)להלן: "באר שבע ב 15חדר , 1, קומה 82ההסתדרות ברחוב  חברהבמשרדי ה
  .3/10/2018וזאת החל מיום  9:00-16:00 ה' בין השעות:-בימים א'

בטל' ניתן לקבל פרטים נוספים וכן  במשרדי החברהרכישתה המכרז קודם ניתן לעיין בחוברת  .4
08-6290010 . 

 מפגשבהשתתפות . החברה משרדיב 14:00 בשעה 11/10/2018 ביוםיתקיים )חובה( מציעים  מפגש .5
  להשתתפות במכרז.מוקדם המציעים מהווה תנאי 

יש , ם לדרישות המכרזוחתומים בידי המציע בהתאמלאים  ,מסמכי המכרזיתר את ההצעות ו .6
 13/2018מכרז מס' "במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין למסור 

בשעה  1/11/2018 יוםל, עד חברהבתיבת המכרזים, במשרדי ה להפקידו "ארוחות חמותלאספקת 
 .בדיוק 0012:

 הי.ביותר או הצעה כלש המחיר הנמוךבעלת מתחייבת לקבל את ההצעה  חברהאין ה .7

במקרה של סתירה בין הוראות הודעה זו ובין מסמכי המכרז, תגברנה ההוראות שבמסמכי  .8
 המכרז.

 

 

 החברה מנכ"לס, ליאור דיעי       

 בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 47מתוך  3עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 מסמכי המכרז

 

 מסמך א'         תנאים למשתתפים במכרז .1

 1נספח א'        דף מידע ארגוני עם פרטי המציע .1.1

 2נספח א'    היקף פעילותבדבר אישור רואה חשבון תצהיר המציע ו .1.2

 3נספח א'       זנוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכר .1.3

 4נספח א'       ביטוחים קיוםואישור  התחייבות למח' ביטוח .1.4

 5נספח א'        (ביצוע)ערבות נספח ערבות בנקאית  .1.5

 6נספח א'   2001-התשס"א יני מין,לפי חוק למניעת העסקת עבריתצהיר  .1.6

  7 נספח א'   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.7

 8נספח א'        נוסח המלצה לשימוש המציע .1.8

 9נספח א'       נספח הוראות בטיחות לעבודת קבלנים .1.9

 1מסמך ב'          השירותיםמפרט  .2

 2מסמך ב'          המוסדותרשימת  .3

 מסמך ג'          הצהרת המציע .4

 מסמך ד'           הצעת המציעטופס  .5

 מסמך ה'        , על נספחיוחוזה התקשרותנוסח  .6

 

מסמכי פרוטוקולים ו שתפיץ החברה במסגרת מכרז זה ובכלל זה כל מסמך ו/או נספחכל אלה, לרבות 
 (."מסמכי המכרזלהלן: " יקראו הבהרות ומענה לשאלות



 
 

 47מתוך  4עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 מסמך א'

 מכרזתנאים למשתתפים ב

 כללי .1

(, מזמינה בזה "כיווניםו/או " "חברהה)להלן: " בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 
, כמפורט באר שבעעיר החברה במוסדות ולארוחות חמות לצהרונים לאספקת  ת מחירוהצעקבלת 

 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.למכרז 2כמסמך ב'המצורפת מוסדות הברשימת 

כמסמך וחוזה ההתקשרות הרצ"ב  זה במכרז יהיו עפ"י תנאי מכרז זוכהההתקשרות עם התנאי 
 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,על נספחיו, ה'

באר עיר בהחברה מוסדות לוייצור ואספקה ארוחות חמות לצהרונים השירותים הנדרשים הינם 
אחסנן לאת הארוחות, יצר ליהזוכה במכרז על במסגרתם  ,שבע /או למוסדות עירוניים נוספים

 (."השירותים)להלן: "בהוראות מכרז זה כמפורט הכל , השוניםלמוסדות  צןפילהו

שנת עם תחילת  , שתחילתהחודשים( עשרים וארבעה) 24 תקופה בתלה עם הזוכה תהיההתקשרות 
)במקרה של שבת או  או בסמוך לו 15/12/2018ביום  ולכל המאוחר (טתשע")הלימודים הקרובה 

 . ג(ח

ולשביעות  וחוזה ההתקשרות תנאי המכרזל יספק את השירותים בהתאםועד כמה שהזוכה  ,אם
 ותתקופ)שתי(  2עד ב תקופת ההתקשרותאת תהא רשאית החברה להאריך , רצונה של החברה

חודשים  48עד לתקופה מצטברת בת בסך הכל ו, כל אחת חודשים)שנים עשר(  12 עד תנובת ונוספ
  .מסמך ה' -בהסכם המצורף למכרז  כאמור שנים( 4)

 זבמכר להשתתפות סף תנאי .2

ישירות ובעצמו,  תאגיד רשום כדין בישראל, העומדרשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא 
 :המפורטים להלן ל התנאיםלמכרז, בכ ותהגשת הצעהאחרון לבמועד  במצטבר,

ת שקדמו למועד פרסום השנים האחרונו (שבע) 7במהלך בעל ותק וניסיון מוכח המציע הינו  .2.1
 .ווהובלת ולרבות ייצור מזון מוכן,לפחות, באספקת  המכרז

ואספקה של  בייצורלפחות,  ,2016-2017 השניםבעל ניסיון מוכח במהלך  הינו המציע .2.2
 4,000של  מצטברייצור  ובהיקף , לפחות,שונים לקוחות קצה (שני) 2 עבורחמות  ארוחות

  .לפחות, ביום מנות)ארבעת אלפים( 

 ."לקוחות קצה" גם באמצעות חוזה מסגרת –סעיף זה ב

 שלהיקף ב, מזוןאספקת ייצור ומ תהנובע)מחזור שנתי(  תשנתי תפעילות כספי מציעל .2.3
 2016, 2015השנים במהלך זאת  ,לפחות ,שקלים חדשים(מיליון  עשרחמישה )₪  15,000,000

 .2017-ו

תקפה מאת הרבנות הראשית צ בד"תעודת כשרות  מחזיק במטבח שלגביו למציע המציע .2.4
 .לישראל

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  )רישיון יצרן( רישיון תקף לייצור מזוןהמציע בעל  .2.5
המאפשר  ,2015-או לפי החוק להגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו 1957 –התשי"ח 

 .הכנת מזון להגשה מחוץ למקום הכנתו

)קייטרינג( למקום הכנת מזון, אשר ניתן ע"י הרשות  התקף להסעד בעל רישיון עסקהמציע  .2.6
  .1968-המקומית הרלוונטית לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 . מארגון תקינה מוכר HACCP תקן בעל תעודתהמציע  .2.7

לפקודת החברה, צמודה ₪,  250,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  .2.8
 .3נספח א', בנוסח המצורף כלמדד המחירים לצרכן, חתומה כדין

 המציעים. מפגשהמציע השתתף ב .2.9

 הנדרשות להגשה ת יוהערבוכן אסמכתאות והההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל 
 .בלבד מציע ההצעהיהיו על שם  במכרז,

 

 



 
 

 47מתוך  5עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 אסמכתאותמסמכים נוספים ו .3

 כדלקמן: ,המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכיםבנוסף, 

 . 1נספח א' –ידע ארגוני עם פרטי המציע דף מ .3.1

להם סיפק המציע  גופיםהרשימה של  – 2.3 עד 2.1 פיםילהוכחת עמידה בתנאי הסף בסע .3.2
ההתקשרות  בצירוף שם איש הקשר אליו ניתן לפנות ופרטי ארוחות מוכנות י אספקתשירות

  .(חובה -טלפון נייד ) עם איש הקשר

במסגרת הרשימה יצוינו גם הפרטים הבאים: השנים בהן סיפק המציע את השירותים, 
עבור מי ו סוג תהליך הבישול והאספקה ,תיאור השירותים, היקף הארוחות המוכנות ביום

 .סופקו הארוחות בפועל

 מקבלי השירות.על המציע לצרף לרשימה זו המלצות כתובות מאת 

 בהתאם לנוסח המצ"באישור רו"ח ו 2.3עד  2.1 תנאי סףעמידה בהצהרת המציע באשר ל .3.3
 . 2נספח א'כ

 . 3נספח א'במצורף ולתנאים כבהתאם לנוסח  לעיל 2.8 סעיףברט ערבות בנקאית כמפו .3.4

  .1/2/2019ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .3.4.1

במידת הצורך ועל פי דרישת החברה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות  .3.4.2
 יום נוספים.)תשעים(  90לתקופה נוספת של עד 

ייה הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנ .3.4.3
 חד צדדית של החברה.

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי  .3.4.4
 .ובכפוף ליתר הוראות מכר זה שייקבע ע"י החברה כזוכה

נספח  – 2001–ן במוסדות מסויימים התשס"א אישור לפי חוק למניעת העסקת עברייני מי .3.5
 . 6א'

 .לעיל 2.4 סעיף, בהתאם לנדרש במה/ותהעתק/ים צילומי/ם של תעודת/ות כשרות מתאי .3.6

 לעיל. 2.5 סעיףהעתק/ים צילומי/ים של רישיון תקף לייצור מזון, בהתאם לנדרש ב .3.7

 .לעיל 2.6 סעיףק, בהתאם לנדרש בעסרישיון העתק  .3.8

 .לעיל 2.7 סעיף, בהתאם לנדרש בHACCP תקן העתק צילומי של תעודת .3.9

  .ד' מסמך –טופס הצעת המציע עותקים זהים של  2 .3.10

 על ידי המציע בנפרד מהצעתו במעטפה נפרדת. ףהעתק אחד מהנ"ל יצור

ח/פקיד שומה על ניהול פנקסים כחוק ודיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם אישור רו" .3.11
 .1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 . 7נספח א' – 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2 סעיףתצהיר בהתאם ל .3.12

 במידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו: .3.13

 העתק של תעודת הרישום של התאגיד.  .3.13.1

 .ובעלי שליטה בו מעו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של התאגידאישור  .3.13.2

 תמצית רישום מרשם החברות. .3.13.3

מסמכי הבהרות, ככל שהוצאו, וכן  , חתום על ידי המציעמציעיםעותק מפרוטוקול מפגש  .3.14
 בקשר עם המכרז, חתומים על ידי המציע.

 .על שם המציעקבלה על רכישת מסמכי המכרז  .3.15

 

 



 
 

 47מתוך  6עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 הגשת ההצעהאופן  .4

אחת בהתאם  (מנת מזוןארוחה מוכנה )לאספקה של  המוצע על ידו המחירע יציין את המצי .4.1
 להוראות המכרז.  ובפכוף

וששים  שקלים חדשיםשלושה עשר  :במילים) ₪ 13.64 של סך עללא תעלה  המציע הצעת .4.2
הצעת טופס מסמך ד', כמפורט ב, "(מחיר מקסימום)להלן: " כולל מע"מ (וארבע אגורות

  .המציע

ר הנחת המציע כאמור לעיל ביחס לאספקה של ארוחה מוכנה )מנת מזון( יחול ללא כל שיעו .4.3
תנאי וסייג גם על מחיר המקסימום הקבוע בטופס הצעת המציע, מסמך ד' להלן, ביחס 
לכריך. לחברה שמורה האופציה להזמין במקום ו/או בנוסף לארוחות מוכנו מנות מזון( גם 

ויות כמו קייטנות, פעילויות העשרה של החברה, טיולים כריכים כאמור וזאת במסגרת פעיל
 וכיו"ב.

בגין התקשרות זו על החברה הוצאותיה  מעריכהמובהר כי נכון ליום פרסומו של מכרז זה,  .4.4
 )עשרה מיליון שקלים חדשים(.₪ מיליון  10סך שנתי משוער של 

 
ד נכונה ליום הנתונים המובאים על ידי החברה כאמור לעיל הינם הערכה תקציבית בלב

פרסום המכרז. החברה אינה מתחייבת, בשום דרך ו/או צורה להזמנת השירותים נשוא 
המכרז בהיקפים הנ"ל. מובהר מפורשות, כי החברה אינה מתחייבת לניצול מלא ו/או חלקי 
של הערכה תקציבית זו. עוד מובהר כי הערכה תקציבית זו הינה ביחס למקורות התקציב 

  בלבד. נת כספים אחתלשהמשוערים ביחס 

יכלול את מלוא נשוא המכרז השירותים מתן עבור  המציעהמחיר המוצע על ידי יובהר, כי  .4.5
התמורה אותה מבקש לעצמו המציע כולל כל העלויות, התקורות, הרווח הקבלני ובכלל זה 

ההובלה, הניוד, , כח האדם ור והבקרה,טמערכות הני כל המכונות, הציוד, האמצעים,
, לרבות מתן השירותיםשל מכלול האמצעים הדרוש ל והתחזוקה ההפעלה האספקה,

, המציעאגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם מיסים, היטלים, 
, לרבות תשלומים עבור עובדיו ו/או מי בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז

 .במטעמו, פיקוח על מתן השירותים וכיו"

 כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד. .4.6

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד  .4.7
החברה תהא  ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.)תשעים(  90הגשתה ועד תום 

וזאת לצורך קביעת הזוכה  ימים נוספים)תשעים(  90רשאית להאריך את תוקף ההצעה בעד 
 .רזבמכ

אין לכלול את הצעתו הכספית של המציע בשום מסמך אחר, מלבד נספח ד',  –שימו לב  .4.8
 .שהינו טופס הצעת המציע

 הבהרת מסמכי המכרז .5

בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא וכו' סתירה, שגיאה, הבהרה, שאלה, אי התאמה כל  .5.1
בלבד, לדוא"ל  ובעברית MS wordעל גבי קובץ בכתב,  חברההע"י המציע לתשומת לב 

.co.ilkivunim7@irisa  החברהת ותשוב .0012:בשעה  18/10/2018יאוחר מיום עד ולא 
 . ותפורסנה באתר האינטרנט של החברה למשתתפי המכרזבכתב  נהו/או מי מטעמה תשלח

 חברהכל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד נציג ה .5.2
 .חברהיחייבו את ה , לאהשהוסמך על יד

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד ו/ החברהאיחור בקבלת התשובה מצד  .5.3
 להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.

רשאית לשלוח מיוזמתה הבהרות למכרז ו/או לתקן  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .5.4
ותפורסם באתר האינטרט של  במכרז טעויות שנפלו בו, והודעה בכתב תינתן למציעים

 . החברה

, שלא ניתנה לגביהן אי התאמה בין מסמכי המכרזו/או  סתירה, שגיאה, הבהרה, שאלהכל  .5.5
 הבהרה, יש לפרש לפי הפרשנות המחמירה עם הספק ו/או מקילה עם החברה.

 תשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .5.6
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 מפגש מציעים .6

משרדי ב 14:00בשעה  11/10/2018יתקיים ביום  ,שהנוכחות בו חובה, מפגש מציעים .6.1
המציעים ופגישת ההבהרות, בעצמו או באמצעות מי  שבמפג. מציע אשר לא ישתתף החברה

 מטעמו, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

את מועד המפגש ו/או לקבוע מפגשים  מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות .6.2
 נוספים ו/או מועדים נוספים למפגש.

פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי המציע, יצורף למסמכי המכרז, יהווה חלק בלתי נפרד  .6.3
 מהם, וישמש אישור להסכמת הצדדים לכל האמור בו.  

לכל הצהרה,  מובהר כי פרט למסמך הפרוטוקול החתום שיישלח למציעים, לא יהיה תוקף .6.4
 . מפגש המציעיםבמהלך , לרבות הבהרה או מידע שניתנו, אם ניתנו, בעל פה או בכתב

 דרישת פרטים מהמציע .7

על המשתתף למלא את הפרטים הנדרשים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על  .7.1
הצעתו בדיו, בתוספת חותמת, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתף באופן ברור, 

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, אם  בנוסף על חתימה.
ועלול להביא לפסילת מסמכי החברה בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

 המכרז של המשתתף.

, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמציע, להשלים רשאית חברהה .7.2
ו/או אישורים ו/או  ים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספותו/או להמציא פרט

"( לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן הפרטים)להלן: " המלצות ו/או תעודות
בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו 

שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהא חייב המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליה, ועל פי 
 .תושלא לדון בהצע חברהאם לא יעשה כן, רשאית ה. לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע

 לדין.על פי במכרז,  התהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכ החברה .7.3

 הצהרות המציע .8

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי  .8.1
ל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות והחוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוג המכרז

 במכרז ובחוזה.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .8.2
 כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעתו.

אי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמ .8.3
, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר חברהמציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר ל

, זאת גם במקרה בו הוכרזה הצעתו על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה לפסילת הצעתו
 .לספק לחברה השירותים נשוא מכרז זה בפועלוגם במקרה בו החל  במכרז

ביותר או  במחיר הנמוךמתחייבת לקבל את ההצעה  חברהציע מצהיר כי ידוע לו שאין ההמ .8.4
 הצעה שהיא.כל 

רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה,  חברההשהמציע מצהיר כי ידוע לו  .8.5
שלה  מצומצם התואם את מגבלות התקציבמוגדל או להורות על ביצוע השירותים, בהיקף 

 :)להלן לצורך ביצוע השירותיםלפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,חרתאו מכול סיבה א/ו
ובין  מוסדות החינוךו/או הצהרונים מספר כמויות ו/או צמצום "(, בין בהפחתת התקציב"

בהפחתה של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות 
 עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

הבלעדית, ולפי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות מצהיר כי הובהר לו מפורשות כי המציע  .8.6
נשוא המכרז בין מספר מתן השירותים לפצל את שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים, 

  .30%-70%)שני( זוכים וביחס זכייה של עד  2וזאת בין עד משתתפים 

במתן העלויות הכספיות הכרוכות  מובהר, כי כיוונים מעוניינת להקטין ככל שניתן את
ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לפיצול כאמור. יחד עם זאת,  השירותים נשוא מכרז זה ,

מול מספר ועדת המכרזים המשמעויות הטמונות בעבודה מובהר כי בשיקולי הפיצול תיבחן 
 נפרדים. ספקים
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 ,לגבי כל הדרוש מילויהמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא  .8.7
 יפסל.לה עלולה  –וכי הצעה שתוגש באופן חלקי 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל  .8.8
שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס 

ף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, שינוי או תוספת בגואליהם, בין על ידי 
 עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 מסמכי המכרז

ולא  ,מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו .8.9
 ניתן לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

רה ובין שלא בתמורה, את מסמכי המכרז בין אם רוכש או מקבל, בין בתמו ,כל המחזיק .8.10
אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הגשת הצעתו, 

 אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה. חברהבלא אישור מראש ובכתב מה

 ביטוחים .9

יב ו/או על פי דין ו/או חוזה, מתחי חוקית של המציע ומי מטעמוה ומבלי לגרוע מאחריות .9.1
, בהיקף שלא יהיה מצומצם מכרז זההמציע להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות 

 להלן. 4כנספח א'מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף 

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  .9.2
הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר 

לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום 
מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז החברה תתעלם הביטוחים 

 וההסכם.

קורי(, )בנוסחם הממבטחי המציע , חתום כדין על ידי 4א'במקרה של אי המצאת נספח  .9.3
בשל אי הצגת מתן השירותים את תחילת מהזוכה במכרז למנוע החברה תהא רשאית 

 האישורים החתומים כנדרש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי  .9.4
רשאית לראות במגיש ההצעה כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את החברה , תהיה הספק

 ל מגיש ההצעה במכרז.זכייתו ש

על ידי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגשו להסרת ספק,  .9.5
בחתימת המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע 

המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים 
 הנדרשים.

 ותהצעהגשת האחרון להמועד  .10

, עותקים( 2-אשר יוגש ב –מסמך ד'  –)לרבות טופס הצעת המציע מסמכי המכרז שאר את ההצעות ו
במסירה אישית בלבד )לא  יש למסורממולאים וחתומים בידי המציע בהתאם לדרישות המכרז, 

בתיבת  ידלהפקו "ארוחות חמותלאספקת  13/2018מכרז מס' "בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין 
 בדיוק. 0012:בשעה  1/11/2018יום לבמשרדי החברה, עד שהמכרזים 

 לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

 בחינת ההצעותהליך  .11

 פתיחת תיבת המכרזים -שלב א'  .11.1

 במועד פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז.

 

 בתנאי הסף למכרז בדיקת עמידתו של המציע -שלב ב'  .11.2

לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף  .11.2.1
המנויים בפרק תנאי הסף לעיל. בין היתר, תבדוק החברה כי להצעה צורפו כל 

 המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים.

הצעות אשר  תעבורנה לשלב ג'.הסף הצעות אשר יימצאו כי עומדות בתנאי 
 ייפסלו בשלב זה.ככאלה שאינם עומדות בתנאי הסף  תימצאנה
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מובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה  .11.2.2
ליך לקבוע כי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז, ככל שסברה כך בהמשך ה

 בדיקה.ה

 

 הצעותמרכיב האיכות שב ניקוד -ג'  שלב .11.3

דיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב ב .11.3.1
ההצעה והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלה 

 שלהלן )יש לצרף מסמכים מתאימים, ככל שנדרש(.

הניקוד יתבצע על ידי וועדת המכרזים, לרבות באמצעות מומחים מטעמה אשר  .11.3.2
ו ויציגו ממצאיהם יסקרו את מסמכי ההצעה, את הצהרות המציע, יסיירו במתקני

 לוועדת המכרזים.

לכל קריטריון יינתן ניקוד נפרד. הניקוד המרבי לכל קריטריון מצוין בטבלה  .11.3.3
 שלהלן.

ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד  .11.3.4
 מהקריטריונים המפורטים בטבלה.

הצעות שינוקדו נקודות. רק )שבעים(  70ציון המינימום למרכיב האיכות הינו  .11.3.5
 תעבורנה לשלב הבא. –ומעלה )שבעים( נקודות  70בציון איכות של 

למען הסר ספק, יובהר כי במידה ויתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע  .11.3.6
 אינה עומדת בתנאי הסף, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה זו.

 ביאור קריטריון ניקוד מרבי מס"ד

 סיור במתקן 45 1

החברה יסיירו במטבחי המציע, תוך התרשמות נציגי 
מאיכות המזון, ניקיון המטבח, התאמת הציוד, 

מערכות בקרה ושליטה,  הקפדה על תהליכי היצור
 .עובדים וכיו"ב

 .GMP ,ISOם: ייבדק עמידה בתקני תקנים  10 2

 ממליצים 20 3
ייבדק בהתאם לשלושה ממליצים שיסופקו ע"י המציע 

על ידם )כולל בירור טלפוני עם וההמלצות שיימסרו 
 הממליצים(

 ניסיונו של המציע בניהול פרויקטים בהיקף המבוקש ותק וניסיון 15 4

 התרשמות כללית של החברה מהמציע ומהצעתו חוות דעת כללית 10 5

 

 בדיקת וניקוד המחיר המוצע –שלב ד'  .11.4

הכספית  ועדת המכרזים של החברה את ההצעהתנקד לאחר סיום ניקוד ההצעות,  .11.4.1
נקודות, ושאר  100שהגישו המציעים. ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תקבל 

 ההצעות תקבלנה ציון יחסי על פי המשוואה שלהלן:

 X 60 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 סך ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר

 סך ההצעה הנבחנת
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 קביעת ניקוד משוקלל סופי –שלב ה'  .11.5

קודות של כל ההצעות הכשרות בהתאם למפורט לעיל, בשלב זה יחושב סכום הנ .11.5.1
ולציון בפרמטר המחיר יינתן  40%כאשר לציון בפרמטר האיכות יינתן משקל של 

  .60%משקל של 

הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות בהתאם לאמור לעיל, יקבע את  .11.5.2
 דירוגה של כל ההצעה ביחס ליתר ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

 

 ציון בפרמטר האיכותי X 0.4 + ציון בפרמטר המחיר X 0.6 = רפיציון מצ

 

ההצעה הזוכה תוגדר על ידי החברה כהצעה שקיבלה את הציון המצרפי הגבוה ביותר,  .11.6
בהתאם לדירוג ההצעות כמפורט לעיל. בכפוף לכל הוראות מכרז זה, תודיע החברה למציע 

 אשר הצעתו הוגדרה כהצעה הזוכה.

 הוכרזה הצעתם/הצעתו אשר למציעים/למציע החברה תודיע, זה מכרז הוראות לכל בכפוף .11.7
 .הזוכה כהצעה

ם לשביעות צעו בעבר עבודתיתהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ב חברהה .11.8
, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי באר שבעו/או עיריית  חברהשל ה רצונה

 עפ"י דין.שיקול דעתה, כפוף לקיום שימוע, כנדרש 

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות שרשאית  חברהה .11.9
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 .ומושלם באופן מלא המונע הערכת חברהמסעיפי המכרז שלדעת ה סעיףל

, יכולותיו )התפעוליות כושרו ,ואת אמינותרשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות  חברהה .11.10
 בהתאם לחוזהולקיים מלוא התחייבויותיו של המציע לבצע את השירותים  ו/או הפיננסיות(

, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות ולהצעתו של המציע
 .ו/או בגופים ציבוריים אחרים מקומיות אחרות

לדרוש בכל שלב מכל אחד מהמציעים או מכולם השלמת  כותהחברה שומרת לעצמה את הז .11.11
פרטים ו/או מסמכים ו/או כל עניין אחר הנדרש לה לניהול הליך בחינת ההצעות ובהתאם 

 לקבוע כל מועד ו/או להאריך כל מועד למימוש החלטותיה בעניין זה רשאית החברה
 ולמציעים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך.

במכרז, לאחר זכייתו וטרם  הזוכים/הזוכה לנהל מו"מ עםבכל עת רשאית  החברה תהא .11.12
 חתימתו/ם על החוזה.

 
רשאית להעדיף משתתף שמקום עסקיו העיקרי החברה במקרה של הצעות שוות, תהיה  .11.13

או במחוז דרום. לעניין זה, הצעות שוות הן הצעות שהפער ביניהן לא מצוי בעיר באר שבע 
 "מ(. )כולל מע 5%עולה על על 

 הודעה בדבר תוצאות המכרז וכשיר שני .12

הודעת  –)להלן  להם/ובהודעה בכתב שתשלח ל ם/ודבר זכיית ים/לזוכההחברה תודיע  .12.1
 (.יהיהזכ

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה/ים במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול  .12.2
ברה את ההסכם )שבעה( ימי עסקים מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לח 7החברה בתוך 

החתום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום 
על ידי המבטחת ועל ידי הזוכה/ים וכן ערבות הביצוע אשר תופקד בידי החברה בהתאם 

 (.הביצועערבות  –להוראות הסכם ההתקשרות )להלן 
 

ל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר אחר התחייבויותיו כאמור לעיבמכרז לא מילא זוכה  .12.3
הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והחברה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל 

 כך. 
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 ____________חתימת המציע: 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט 
 ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

 
ת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייב .12.4

כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, 
אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות או מי מהם מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז 

 סעיף זה.
 

ית ייעים הודעה בכתב על דחהחברה תמסור לכל יתר המצכפוף להוראות סעיף זה,  .12.5
 , כפי שיפורט להלן: תוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנההצעותיהם אליה תצור

 
ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל  להם/לו ושבת - במכרז ים/הזוכה .12.5.1

המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות 
ה אשר , בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייביצוע

 .להם/תימסר לו
 

השלמת התקשרות החברה עם  לו ערבות ההגשה לאחר תושב - כשיר שני .12.5.2
 במכרז.  ים/הזוכה

 
לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל 

במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל  יםזוכמי מהההתקשרות עם 
יטוחים וערבות המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ב

 ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.
 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .13
 

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .13.1
עיריות ]תקנות ה החלות על החברה ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין

  )מכרזים([.
 

מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .13.2
(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר החלקים הסודיים –

 הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
 

הסודיים וסימן אותם באופן  המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים .13.2.1
 ברור וחד משמעי.

 
מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים  .13.2.2

כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה 
ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, 

ללא סייג, למסירת אותם חלקים  תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים,
שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

 במכרז. 
 

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי  .13.2.3
אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים 

אחרים ולפיכך, תראהו ועדת סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים ה
המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים 

 האחרים.
 

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון  .13.2.4
 בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

 
ם בהצעה הזוכה, החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיי .13.2.5

תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק 
 הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
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 ____________חתימת המציע: 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון  .13.2.6
בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו 

 לעיונו של המבקש.

 לליכ .14

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 
 .משתתפים במכרז בלבד והמציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאותיהם בכלמקרה שהואה

   

 

 מנכ"לס, ליאור דיעי

 בע"מכיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע  
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 ____________חתימת המציע: 

 1נספח א'
 

 לכבוד

 בע"מלתרבות הפנאי באר שבע החברה  –כיוונים 

 

 :לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן

 

 __________________________________________________________ שם המציע: .1

 ________________________________________ מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי:

 ___________________________________________________ום: כתובת המשרד הרש

 ______________________________________________________ כתובת הפעילות: 

 ____________________  :טלפון 'מס

 ____________________ :טלפון סלולארי

 ____________________ :הפקסימילי 'מס

 ________________________________________ :E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )

 

 תחומי עיסוק המציע: .2

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 אנשי המפתח אצל המציע: .3

 שנות ותק   תחום התמחות     שם    

3.1 ______________       _______________________  _______ 

3.2 ______________       _______________________  _______ 

3.3 ______________       _______________________  _______ 

3.4 ______________       _______________________  _______ 

3.5 ______________       _______________________  _______ 

 

 נייד ____________ מס' איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר ___________________ .4
 ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

 

 רב,בכבוד  

   ________________________ 

 מציעחותמת וחתימת ה                    
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 ____________חתימת המציע: 

 2נספח  א'
 תצהיר

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 

 –מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן הנני 
 (.המציע

 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .1

 
( השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום שבע) 7המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח במהלך  .1.1

 .המכרז לפחות, באספקת מזון מוכן, לרבות ייצורו והובלתו
 

 ארוחותואספקה של  בייצורלפחות,  ,2016-2017 השניםבעל ניסיון מוכח במהלך  הינו המציע .1.2
)ארבעת אלפים(  4,000של  מצטברייצור  ובהיקף , לפחות,שונים לקוחות קצה )שני( 2 עבורחמות 
 . לפחות, ביום מנות

 
 "לקוחות קצה" גם באמצעות חוזה מסגרת. –בסעיף זה 

 
שנתית )מחזור שנתי( הנובעת מייצור ואספקת מזון, בהיקף של למציע פעילות כספית  .1.3

-ו 2016, 2015מיליון שקלים חדשים(, לפחות, זאת במהלך השנים  עשרחמישה )₪  15,000,000
2017. 

 
תקפה מאת הרבנות הראשית בד"צ המציע מחזיק במטבח שלגביו למציע תעודת כשרות  .1.4

 לישראל.
 

)רישיון יצרן( לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, המציע בעל רישיון תקף לייצור מזון  .1.5
המאפשר הכנת  ,2015-או לפי החוק להגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו 1957 –התשי"ח 

 .מזון להגשה מחוץ למקום הכנתו
 

)קייטרינג( למקום הכנת מזון, אשר ניתן ע"י הרשות  תקף להסעדה בעל רישיון עסקהמציע  .1.6
  .1968-ת לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חהמקומית הרלוונטי

 
 מארגון תקינה מוכר.  HACCPהמציע בעל תעודת תקן  .1.7

 
לפקודת החברה, צמודה ₪,  250,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  .1.8

 .3נספח א'למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כ
 

 המציע השתתף במפגש המציעים. .1.9
 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. זה שמי,  .2
 

            _______________            
 חתימת המצהיר

 אישור
, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני

ת.ז. שמספרה  _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי 
____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
 
         ___________________ 

 ,עו"ד____________                      
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 ____________חתימת המציע: 

 המשך – 2נספח  א'
 
 

 ריכוז פרטים בדבר ניסיון מקצועי
 

שם הפרויקט ופירוט ומהות  שם המזמין מס'
השירותים שניתנו על ידי 

 המציע 

מועד תחילת 
וסיום 

 הפרויקט

היקף 
הפרויקט 

 בש"ח

שם איש 
קשר במזמין 

+ טלפון 
 ישיר

1      

2      

3      

4      

5      
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 ____________חתימת המציע: 

 המשך – 2נספח  א'
 
 

 לכבוד
 בע"מ לתרבות הפנאי באר שבע כיוונים החברה 

 82ההסתדרות רח' 
 באר שבע

 
 א.ג.נ., 

 
 

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספיתהנדון: 
 

וכרואה ( המציע –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 
אישור זה מתייחס חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. ה

 (, כדלקמן:לתנאי המכרז 2.3ף סעי)ביחס לעמידתו בתנאי הסף  ולפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר
 
 
 גיד רשום כדין בישראל.מציע הוא תאה .1

 
 ₪ 15,000,000למציע פעילות כספית שנתית )מחזור שנתי( הנובעת מייצור ואספקת מזון, בהיקף של  .2

 .2017-ו 2016, 2015עשר מיליון שקלים חדשים(, לפחות, זאת במהלך השנים חמישה )
 
 

 היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי. . אחריותיוהצהרתו של המציע הינו באחריות
 

 ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. 
 

ת של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונו
 מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

 
 
 
 
 

         ________                   ____________________________ 
 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(             תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 47מתוך  17עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 3נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 לכבוד
 בע"מ החברה לתרבות הפנאי באר שבע כיוונים 

 82ההסתדרות רח' 
 באר שבע

 
 א.ג.נ., 

 אוטנומית ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת המציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על
בתוספת הפרשי  ,(לים חדשיםשק אלף מאתיים חמישים) ₪ 250,000לסך של כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

לאספקת ארוחות חמות  13/2018מס' פומבי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז 
( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז – )להלןלצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר שבע 

 .על ידי המציע המכרז
 

)שלושה( ימים  3תוך בתוספת הפרשי ההצמדה אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן 
דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את  לאחר קבלת

 .ודרישתכם באופן כלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו 
ת ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה בדרישה אחת או במספר דרישו

 דרישה לחילוט כתב ערבות זהאתם תהיו רשאים להציג בפנינו על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
  גם באמצעות משלוח דרישה באמצעות פקסימיליה לסניף הבנק הח"מ.

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 פרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המת לצרכן המחיריםמדד  –" מדד"
 ]או בסמוך לכך[. 2018ספטמבר  15ביום שפורסם  2018 אוגוסטמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  ם השווה למכפלת, יהיו הפרשי ההצמדה הסכוהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל. 2019שנת  פברוארש לחוד 1ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
באר שבע בע"מ, החברה לתרבות הפנאי  –כיוונים ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל. שתתקבל על
 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

     
                                       ___________________ 

 

 



 
 

 47מתוך  18עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 4נספח א'
 לכבוד

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ – כיוונים

 82רח' ההסתדרות 

 באר שבע

 

 למתן שירותי הכנה ואספקה של ארוחות חמות לצהרונים ומוסדות החברה. 2018/13 חוזה מס'  הנדון:

 

בסמוך לפני חתימת החוזה ולאחר מכן מדי לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם  .1

ביני לבין חברת כיוונים בתוקף , אישור על קיום ביטוחים , בנוסח  שנה בשנה , כל עוד החוזה

המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו , אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת 

 .אותי

לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד,  ספקהריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כ .2

 מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.בין אם פוליסות הביטוח 

למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה  .3

 שאבצע לפי החוזה.

 

 __________________: ספקשם ה

 

 שמות החותמים: ___________________________________

 

 מספר טלפון: ______________________________________כתובת ו

 

 ________________תאריך חתימה: __

 

 _______________________ + חותמת: חתימת הספק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 47מתוך  19עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 בלבד במכרז הזוכה"י ע יומצא

 קיום ביטוחיםישור א –המשך  – 4ח א'נספ
 

 לכבוד
  החברה לתרבות ופנאי בע"מ –כיוונים  חברת

 באר שבע 82רות ההסתד
 (ו/או "החברה" "המזמינה"ו/או  "המזמין"  :)להלן

 
 א.ג.נ.,

 
אישור על קיום ביטוחים של___________________________________)להלן "הספק" ו/או "הקבלן"(  הנדון:

ים בגין מתן שירותים הסעדה ו/או אספקת ארוחות חמות למוסדות החברה ו/או לצהרונים ו/או למוסדות עירונ
" ו/או השירותים": ביחד ולחוד _________________  )להלן: הסכם עם בקשר  נלווים שירותים מתןו/או 

 "העבודות" ו/או "המוצרים"(
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
 
 ע השירותים, כמפורט להלן:ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצו לספקאנו ערכנו   .1
 
 

 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(א. 
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

4,000,000  ₪ 
 

על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק  ו/או של  הספקאחריותו של  :תאור כיסוי
שלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו העובדים הנ

 .ומטעמו של הספק, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  .1 הרחבות נוספות
 הספק והפועלים מטעמו.

 אחריות צולבת. .2

 וח לאומי.כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביט .3

אחריותו של הספק ו/או מי מטעמו בגין יצור, מכירה ואספקה כיסוי בגין  .4
של ארוחות ו/או מזון ו/או דברי מאכל ומשקה ו/או שירותי הסעדה, 
לרבות כיסוי בגין הרעלה מכל סוג שהיא עקב קיומו של חומר זר או מזיק 

 .במאכל או במשקה

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .5

 
 

 ש"ח ( 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  ת עצמית:השתתפו
  

 
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידיםב. 
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל ודה ומחלות מקצוע שנגרמואחריות על פי כל דין בגין תאונות עב

 שירותים.בביצוע ה הספקהמועסקים על ידי  הספק, קבלני משנה ולכל
 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק
 

 
  



 
 

 47מתוך  20עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 ____________ ()פוליסה מספר _____חבות המוצר  ביטוח ג. 
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
4,000,000  ₪ 

  

 : תאור כיסוי
 

ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין, לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, 
 מוצרים בקשר  נה, לכיסוי אחריות הקבלן ואחריות המזמי1980 -תש"ם 

 ו/או ע"י מי מטעמו.הקבלן  המיוצרים ו/או המסופקים ו/או הנמכרים ע"י
 חודשים. 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות

המוצרים ו/או בגין ו/או בקשר עם המזמינה הביטוח מכסה את אחריות  .2
 מי מטעמו.או ע"י /ו ספקה שבוצעו ע"י  העבודות

 אחריות צולבת.    .3

תן שירותים תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מ .4
 , המוקדם   מביניהם.למזמינה

 ש"ח ( 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:
 
 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 . השירותים, בקשר עם הספק ו/או המזמינה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .2
 

עיריית באר שבע ו/או חברות בנות ו/או  החברה לתרבות ופנאי בע"מ –חברת כיוונים  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 
 עובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 לנזק במתכוון. ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם .א

 . סעיף אחריות צולבת .ב

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור  .ג
 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, ספק ל

התקפות במועד  יסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכ .ד
  חריג רשלנות רבתי בפוליסות יבוטל, במידה וקיים. .התחלת הביטוח

 
 הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. .5
  

טין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מק .6
לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה 

ה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביע
, ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.
 

 באישור זהבמפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותובלב

 
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                   
 
 
 

 ____________סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:_
 

 
 
 

 
  



 
 

 47מתוך  21עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 5נספח א'

  נוסח ערבות ביצוע

 
 לכבוד

 בע"מ כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע 
 82ההסתדרות רח' 

 באר שבע
 

 א.ג.נ., 
 אוטנומית ערבות בנקאיתהנדון: 

 
( אנו ערבים בזאת הספק – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על

לים שק_________________________ ) ₪_________ לסך של ק כל סכום עד כלפיכם לסילו
 13/2018מס' פומבי בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז  ,(חדשים

לחוזה שנחתם בין ( והמכרז – )להלןלאספקת ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר שבע 
 .הספקעל ידי והחוזה  להבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרזבעקבות המכרז ו המציע ובין החברה

 
)שלושה( ימים  3תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה 

דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את  לאחר קבלת
 .ובאופן כלשהדרישתכם 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו 
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה 

חילוט כתב ערבות זה אתם תהיו רשאים להציג בפנינו דרישה לעל סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
 גם באמצעות משלוח דרישה באמצעות פקסימיליה לסניף הבנק הח"מ.

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצרכן המחיריםמדד  –" מדד"
 ]או בסמוך לכך[. 2018ספטמבר  15ביום שפורסם  2018 אוגוסטמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.רון הידוע האחהמדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 ניתנת לביטול. התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל.             שנת                   לחודש       ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
באר שבע בע"מ, החברה לתרבות הפנאי  –כיוונים ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל. על שתתקבל
 

 
 בכבוד רב,

     
                                       ___________________ 

 
 
 
 

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות :חשוב
 



 
 

 47מתוך  22עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 6נספח א'

 

 םלעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיהצהרה/התחייבות 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 (.המציע
 

י מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, הננ .1
 (, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'החוק –והתקנות לפיו )להלן  2001 –תשס"א 
 בע"מ.החברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים של  13/2018

 
איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל  .2

מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל 
מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם 

 הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק.
 

ר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם הנני מתחייב למלא אח .3
 או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.

 
הנני מתחייב לפעול בדיוק אחר הנחיות החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור  .4

ת נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה להתחייבותי זו וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודו
 בגיר כאמור.

 
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר  .5

 לקיום התחייבויותיי על פי החוק. 
 
 
 

 :חתימת המציע
 

  
____    ______________  __________   ____    ___________     ______________ 

              מורשה' זהות/עוסק מס          חתימה/חותמת                 תאריך                שם         



 
 

 47מתוך  23עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 7נספח א'
 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו וקבהתאם לחתצהיר המציע 

 
ת וכי אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמ

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 
 ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 בע"מ.כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע של  13/2018מס' פומבי מכרז בהמציע 
 

  חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  בפסק דין לא הורשעהמציע
 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)בשנה 

 
  ההרשעה האחרונה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע

 ז.האחרון להגשת הצעות במכרהשנים שקדמו למועד ( 3)לא היתה בשלוש 
 
  ההרשעה האחרונה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) לא היתה בשלוש
 

ני בהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי המציע 
ידוע למציע כי וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,עבודת נוערובכלל זה הוראות חוק  העבודה

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 
 
  ולא הורשעהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  7-בהמציע ו/או מי ממנהליו 

הנוגעת פלילית או בעבירת מירמה או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות פלילית בעבירה 
. ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7) בשבעוזאת  לתחום עיסוקו של המציע

ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז 
 ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
השנים שקדמו  7-בתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו כמו כן למיטב ידיע

 ת פליליותחקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עביר למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
 . לעיל כאמור

 
  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או

 כמפורט להלן:לעיל ליו בגין עבירה פלילית כאמור נגד מי ממנה
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ . 
 

ו/או הגשת  ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה
 כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
                                   __________________ 

 חתימת המצהיר                            
 

 אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

ים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע
 עליה בפני.

           ___________________ 
 "ד, עו_____________  
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 ____________חתימת המציע: 

 8א'נספח 
          לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ
      82רח' ההסתדרות 

     באר שבע
 

       א.ג.נ.,
 ידי המציעור ואספקת ארוחות חמות למוסדות על מתן שירותי ייצבדבר אישור הנדון: 

 
 ____________________    שם המזמין:

 
 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
את העניק לנו הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________  .א

 בלבד(: 2017עד  2015הבאים )בשנים  השירותים
 

פירוט השירותים, לרבות  המזמיןשם 
מנות יומי שסופק היקף 

 בפועל 
 

מועד תחילת 
 ההתקשרותוסיום 

 

 היקף כספי
ן סופי / -)לפי ח

טרום סופי 
 מאושר(

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:ן בהתאם*הקף/סמלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

איכות 
 השירותים

 גבוהה 
 

 טובה מאוד 
 

 טובה 
 

 מספקת 
 

 עומד בלו"ז  עמידה בלו"ז
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי עבודה עם 
המזמין ו/או מי 

 מטעמו

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

אמינות 
 מספקים טובים טובים מאוד ואחריות

 
( תביעות משפטיות תלויות *מחק את המיותר) אין /יש הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 ועומדות כלפינו.
 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________
 

 חתימה + חותמת: _________________________
 

 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 ____________חתימת המציע: 

 9א'נספח 
 ודת קבלניםהוראות בטיחות לעב

 
 המשתתף שזכה במכרז. -" ספק"ה

מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בענין הבטחת תנאי  ספקה .1

 הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

לני המשנה שלו וכן את , את עובדיו, את קבספקמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את ה .2

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  ספקה .3

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; 1970 -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954 -

, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן -1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

, 1988; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 1997 -אישי( התש"ז

וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על 

מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד כיוונים וכל 

 מהוראות הדין ומהוראות אלה.

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ספקבנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו ה .4

משרד ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, 

-ועיריית באר ,חברת כיווניםטרת ישראלמשרד התחבורה, משרד איכות הסביבה, משהבריאות,

יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של  ספקה שבע.

הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות 

 על ידו.

מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  ספקה .5

 בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו  ספקכמו כן, יעסיק ה .6

רשאי להציב בעבודה  ספקאופן לא יהיה העל הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום 

 עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים  ספקה .7

כמו כן, הארוחות. של  והובלה נכונהלנפש ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון 

 ת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.להצבספק ידאג ה

ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, ספק ה .8

 הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.

מזון הספק ישמור על כל תקנות הבריאות שמחייב משרד הבריאות בנושא בטיחות והיגיינה של ה .9

 ,אריזה ,ניקיון הכלים ועוד. רתוך הקפדה על אחסון ,הובלה בקירו
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 ____________חתימת המציע: 

 הצהרה והתחייבות

          לכבוד

 חברת כיוונים 

 

 א.נ.,

הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, ואת הוראות הביטחון  .1

עות האמור בהן ואני מתחייב לפעול , הבנתי היטב את משמעבודהוהבטיחות הנוגעות לביצוע ה

 בהתאם להוראות אלה.

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. .2

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות  .3

 בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

ת כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך הנני מתחייב להעביר א .4

 שיבצעו את ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות  .5

והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי 

 צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד. וכל

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו  .6

של מנהל מחלקת הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שיגרם לכיוונים, לעובדיה ולצדדים שלישיים 

 עמי.כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מט

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מנהל מחלקת  .7

 הביטוח בעירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 

 _______________________________________________ :ספקשם ה

 :ספקשמות מורשי החתימה מטעם ה

 כתובת_____________ שם_______________ ת.ז._________________

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 ______________________________________________ספקכתובת ה

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 

 :ספקמנהל העבודה מטעם ה

 כתובת_____________ שם_______________ ת.ז._________________

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 : _______________ספקחתימה וחותמת ה

 חתימת מנהל העבודה: ________________ 
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 ____________חתימת המציע: 

  1מסמך ב'

 השירותיםמפרט 
 

וק, תקנה, הספק שיזכה במכרז זה יידרש לספק את השירותים בכפוף לכל דין, ובכלל זה בכפוף לכל ח

 הוראה, הנחייה, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב, כפי שיהיו בתוקפם מעת עת. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יפעל הספק, ויישם בקפידה את הוראותיהם של החוקים ו/או המסמכים 

 הבאים:

 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו .א

 2016-ים, התשע"זחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונ .ב

 2017-תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז .ג

 2014-חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד .ד

 2015-לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו 2חקיקת המזון, כהגדרתה בסעיף  .ה

התנהלות מוסדות החינוך והצהרונים לשם הבטחת  –של משרד החינוך  42הוראת קבע מס'  .ו

 בריאותם של תלמידים הסובלים מאלרגיות למוצרי מזון. 

 הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך.  –של משרד החינוך  70הוראת קבע מס'  .ז

הנ"ל, כנוסחם  70-ו 42לנוחות הספק, מצורפים למסמכי המכרז העתקים של הוראות קבע 

מסמכי המכרז. באחריותו של הספק לבחון בקפידה את כל הוראות הדין  במועד פרסום

הרלוונטיות לביצוע השירותים, להתעדכן בשינויים שיחולו בהם )לרבות כניסתן לתוקף של 

הוראות דין חדשות(, וליישם באופן מיידי כל שינוי כאמור. במקרה של סתירה בין ההוראות 

ין, יפנה הספק מיידית אל כיוונים ויפעל על פי המפורטות במכרז זה לבין הוראות כל ד

 הנחיותיה.  

 כללי ארוחות צהריים:

בעלי אישור שמירה של חום, אותם יידרש  בטרמופוטריםהספק הזוכה יידרש להגיש את המנות  .1

 לאסוף חזרה ביום העוקב.

 ח'.  הכנה ואספקה של ארוחת צהריים בתפזורת עבור כל אחד מהצהרונים המפורטים ברשימת חלק .2

 לא יסופק מזון מעובד מכל סוג שהוא. .3

 מענה מגוון לילדים בעלי אלרגיות .4
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 12:00ה' את ארוחות הצהריים עבור הצהרונים החל מהשעה -על הספק לספק בכל שבוע בימים א' .5

ולא יאוחר משעה זו, מובהר בזאת כי סבב חלוקת ארוחות הצהרים של  14:00בבוקר ועד השעה 

, היה והספק לא עמד בלוח זמנים זה קרי, חלק מהצהרונים קיבלו 14:00 הספק אמור להסתיים בשעה

 , יחולו על הספק סעיפי הקנסות כאמור בנספח זה להלן.14:00את ארוחת הצהרים לאחר השעה 

בימים בהם פועלים הצהרונים במתכונת יום ארוך ו/או קייטנה יש לספק את המזון בין השעות 

ימים מראש, וזאת בהתאם  5על קיום הקייטנה / יום ארוך . הספק יקבל הודעה 11:00-12:45

 לתוכנית שנתית.

שעות לספק, לשנות את שעת  24על אף האמור לעיל, נציג החברה רשאי במתן הודעה מראש של  .6

 אספקת ארוחת הצהריים ואת מיקום נקודות חלוקת המזון שאליו אמור הספק לספק את המזון. 

צהרון את התפריט השבועי של ארוחות הצהרים אותו יספק עבור אחת לחודש ימציא הספק עבור כל  .7

הצהרון, וזאת בדף לוגו של הספק. יובהר כי על התפריט להיות בנוי ומאושר על ידי תזונאית ו/או 

זאת בהסתמך על המלצות משרד הבריאות ותוך הקפדה על שיקולים תזונתיים, תברואתיים  דיאטנית

חברת  .ון המכיל מנה עשירה בחלבון, בדגנים, בירקות ובפרותוארגוניים והקפדה על תפריט מגו

כיוונים רשאית לפנות לספק לביצוע שינוי בתפריט השבועי בהתאם לרצונם של הילדים ובמגבלת 

 התפריט שיוצג בהמשך. אי קיום חובתו זו של הספק מהווה הפרה של ההסכם.

ים והדרישות המופיעות בחוזר הספק יספק את ארוחות הצהריים בכלים הנדרשים על פי התקנ .8

המנכ"ל המצוין לעיל, ומצורף כחלק בלתי נפרד ממכרז זה . וכן יספק בכלים המאושרים עפ"י מכרז 

 של תוכנית ההזנה של משרד החינוך.

הספק יספק על חשבונו בכל ארוחת צהרים, כלים חד פעמיים לצורך הגשת המזון כדוגמת: צלחות  .9

כוסות, סכינים, מפיות, נייר הגשה אישי, לפתנית לסלט, וזאת בהתאם באיכות טובה, כפות, מזלגות, 

לכמות המנות בכל הצהרון. )איכות הסכו"ם אשר יסופק ע"י הספק יהיה של חברת פאלס או שווה 

 ערך(.

הן מהגנים והן מבתי  –על הספק לפנות ביום שלמחרת את הקרטונים שירוכזו ע"י צוות הצהרונים  .10

 הספר

 מיקרון. LD 40ספק על חשבונו שקית לפינוי אשפה מסוג מידי יום יספק ה .11

  הרכב התפריט לארוחות הצהריים: .12
 

 לחם פרודוקטים ירק פרי ירקנית פחממה עיקרית יום

 שניצל א'

 אורז
 לבן

 30% 
 מלא

תפוח  תירס
 ג'( 250חומוס) מלפפון  אדום

 100%כיכר לחם 
קמח חיטה מלא 

חיטה טרום נבוטה 
 ילדים 10לכול

ות קציצ ב'
 בקר

אורז 
ואטריו

  ת
 100%כיכר לחם  ג'( 250חומוס) כרוב לבן בננה  אפונה

קמח חיטה מלא 
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חיטה טרום נבוטה 
 ילדים 10לכול 

 ג'
שוקיים 

עוף 
  בגריל

קוסקו
ס 

100% 
 מלא

מרק 
 לקוסקוס

פרי הדר 
/ 

 נקטרינה
 גזר 

ג' ( 250חומוס )
ג'  500טחינה ) /

גלם( / דבש 
ג' ( / 500לחיץ )

 (ג'500תמרים )

 100%כיכר לחם 
קמח חיטה מלא 

חיטה טרום נבוטה 
 ילדים 10לכול 

 ד'

חזה 
 –עוף 

נתח 
מלא 

ברוטב/ 
שניצלונ

 ים

פסטה 
מקמח 

 מלא

שעועית 
 אגס  צהובה

חסה / 
גמבות 

 צבעוניות
 ג'( 250חומוס)

 100%כיכר לחם 
קמח חיטה מלא 

חיטה טרום נבוטה 
 ילדים10לכול

 ה'
שוקיים 

עוף 
 בגריל

בורגול / 
תפוח 

 דמהא
 גזר גמדי

תפוח 
ירוק / 
 אבטיח

לקט 
ירקות מיני 

 בשקית
 ג'( 250חומוס)

 100%כיכר לחם 
קמח חיטה מלא 

חיטה טרום נבוטה 
 ילדים 10לכול

 
הרכב מנה בסיסית של ארוחת צהרים יהיה כדלקמן: רכיב אחד של מנה בשרית + רכיב אחד של  .13

ירקנית + תוספת בבתי הספראריזות ירק אישיות סלט חי  או  +50%פחמימה מלאה תוספת 

+ פרי העונה באיכות גבוהה ומגוונת לסוגי פירות שונים. והכל בכפוף להוראות חוזר  מבושלת

 המנכ"ל. 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי על הספק תחול חובה לספק גם מספר מנות לילדים בעלי אלרגיות  .14

בהתאם לדרישה מאת נציג המזמין.  כתחליף למנה הבשרית ללא שינוי בהרכב המנה הבסיסית, וזאת

 יש להקפיד על גיוון המנות הייחודיות.

למען הסר כל ספק, מובהר כי על הספק למלא את כלל הנחיות חוזר המנכ"ל בעניין "תלמידים  .15

 הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון" וכי חובתו למלא הנחיות אלה במלואן.

שעות  48ובלבד שתינתן הודעה מראש של  מובהר בזאת כי למזמין שמורה הזכות לשנות בכל עת .16

לספק, את סוג המנה הבשרית סוג התוספות וסוג הסלט, לסוגים אחרים שאינם מופיעים בתפריט 

זה, אך בעלי עלות שוות ערך לסוגים אלו. כמו כן חברת  כיוונים תעביר עדכון מנות מידי יום עד השעה 

14:00 . 

פי הזמנות עבודה -תאם לכמות המנות בכל צהרון עלבנוסף על הספק לספק בכל ארוחת צהרים בה .17

מטעם החברה ו/או בהתאם להנחיות נציג החברה מעת לעת: ציוד חד פעמי לצורך הגשת המזון )ראה 

מובהר בזאת כי כמות ילדים.  10מדי יום, כיכר לחם לכל  -לחם מקמח מלא פרוס לעיל(, 6סעיף 

ילדים. סעיף זה הינו  10ם אחד ליום עבור התוספות האמורות בסעיף זה לא תפחת, מכיכר לח

 בתוספת לאמור בחוזר המנכ"ל. 

במהלך חגי ישראל יעניק הספק תוספות לארוחת הצהרים בהתאם לחג כגון: סופגניות בחנוכה, תפוח  .18

ודבש בראש השנה, פירות יבשים בט"ו בשבט, אוזני המן בפורים ומצות בפסח. סעיף זה הינו בתוספת 

 כ"ל. לאמור בחוזר המנ



 
 

 47מתוך  30עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

ביום הלימודים האחרון לשנה יספק הספק ארטיק לכל ילד, וכן בתקופת הקייטנות יסופק שלוק אחת  .19

 לשבוע. סעיף זה הינו בתוספת לאמור בחוזר המנכ"ל. 

הספק ידאג כי מנות ארוחות הצהרים יהיו טריות ומאיכות מצוינת, כמו כן הרכבי המנות ישתנו בכל  .20

מאשר פעם אחת בכל שבוע, אלא אם כן התבקש לעשות כן על ידי נציג יום, ולא יחזרו על עצמם יותר 

החברה. לחברה נשמרת הזכות להנחות את הספק בדבר שינויים בהרכב התפריט, בחומרי הגלם, 

 ביצרנים, בכמות הנדרשת של המנות.

ושמד על הספק חל איסור למחזר מזון מכל סוג שהוא, וכל סוג של מזון שמוחזר או שהוגש ולא נצרך י .21

 ולא יסופק שוב ביום המחרת.

במקרה של אספקת מזון מקולקל על הספק יהיה לספק תחלופה עד שעה ממועד קבלת ההודעה על  .22

 התקלה.

 במידה ויתברר כי קיים חוסר במנות יושלם החוסר עד שעה ממועד קבלת ההודעה.  .23

 לא יסופק כל מזון המהווה סיכון תברואתי ובכלל זה )אך לא רק(: .24
 

 וכן מחומרי גלם שפג תוקפם כפי שצוין על ידי היצרן על גבי המוצר.מזון שה .24.1

 

 כל מזון המוגדר כסיכון תברואתי לפי הגדרות משרד הבריאות או כל גורם מקצועי אחר . .24.2
 

 יום מיום הבישול. 1מזון שהוכן עלי ידי ספק ההסעדה ונשמר בקירור תקופה העולה על  .24.3
 

 נשמרה שרשרת הקור או חום בה היה עליהם חומרי גלם או מזון שמסיבה כל שהיא לא  .24.4
 להישמר.       

 
שעות  48על הספק חלה חובה בכל יום לשמור דגימות של מזון מכל המנות שהוגשו באותו יום למשך  .25

 ממועד אספקתם. 

 על הספק יהיה להעביר דוח רבעוני ממעבדה חיצונית לבדיקת איכות המזון. .26

רה ויפעל בהתאם להנחיותיה לצורך משלוח דגימות מזון במידת הצורך, הספק ישתף פעולה עם החב .27

 לבדיקות מעבדה. )בדיקה כאמור תהיה על חשבון הספק(.

על הספק מוטלת האחריות לשמור על כל תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור  .28

 בבטיחות והיגיינה של מזון.

מת תבניות ההגשה בניילון נצמד מיוחד נאותים ובכלל זה: אטי םהספק יקפיד על תנאים היגייניי .29

ומותאם ולא בנייר כסף, הקפדה על ניקיון הציוד ועובדיו והכלים המשמשים אותו ואת עובדיו במתן 

שירותי אספקת המזון ומתוך ציות לכל הוראה העשויה להינתן מזמן לזמן על ידי הרשות המוסמכת 

 או בהתאם להנחיות שנקבעו בתוכנית ההזנה.
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 וסכמים:פיצויים מ
 

 גובה הקנס הליקוי:
 ₪ 450 דקות באספקת המזון 15איחור של עד 

 ₪  1,500 דקות באספקת המזון 15-איחור למעלה מ

 הספק לא אסף את כלי הגשת המזון בסוף יום או ביום למחרת בהתאם

 להוראת נציג המזמין

1,000  ₪ 

 ₪  1,000 אי שביעות רצון מאיכות המזון )בהתאם להחלטת נציג החברה(

 ₪  600 אי המצאת תפריט שבועי לצהרונים ומוסדות החברה 

 ₪  1,000 אספקת מזון שלא בהתאם לתפריט השבועי שהוצג לצהרון

 ₪  1,000 אי היענות לדרישה שינוי התפריט השבועי

 מסך ההסכם 10% הפרה יסודית של ההסכם

 
הטבלה ובסוג הליקוי. הפיצוי יכול  הזוכה במכרז ישלם לחברה פיצוי מוסכם בהתאם למחירי ספקה

, או ע"י חילוט ספקלהיות משולם לחברה גם בדרך של הפחתה מהחשבונות השוטפים המשולמים ל

 הערבות הבנקאית או בכל דרך אחרת שבה תיבחר החברה.
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 2מסמך ב'

 ומוסדות צהרונים רשימת 
 

 הצהרוניםבהתאם למצאי  כפופים לשינוייםהנתונים . דמהווים אומדן בלבהנתונים המופיעים בנספח זה 
מוסדות הזוכה מחוייב במתן השירותים לכל הילדים בכל ה. פועלים בעיר בפועל בכל עתומוסדות החינוך ה

כאמור.מצאי בפועל העפ"י 

 מוסדות החינוךרשימת גני הילדים ו

 

 כתובת שכונה שם הגן מס'
צפי 
 מנות

1 
 אופירה

 70 502משעול יבנה  ט
 אופיר

2 
 אורן 

 70 20מאיר גרוסמן  נווה זאב
 תאנה 

3 

 אירוס ארגמן

 אירוס הדור 100 13מאיר גרוסמן  נווה זאב

 אירוס הנגב

 35 18ארלינגר ג'וזף  רמות יוסף -אמרי 4

 35 12עין גדי  ט דותן-אלה 5

6 
העיר  אסף

 העתיקה
 70 42רמב"ם 

 גיל

7 
 מוןאפרס

 70 9אפרסמון  נווה נוי
 פפאיה

8 
 אצבעונית

 70 21יוסף בורג  5פלח 
 אדמונית

9 
 ארנבת

 70 39יוסף בורג  5פלח 
 שפן סלע

10 

 אש

 אדמה  100 6שד' ירושלים  ט

 רוח 

11 
 אפיק

 70 33הרצוג  יא
 נהר

12 
 בז 

 70 13עמיצור שמשון  רמות
 נשר

13 
 גפן

 70 1מבצע יקב  ו
 עינב 

 35   רמות גור אריה 14

15 
 גולן

 70 4מיכאל הנגבי  רמות
 רמה

16 
 גחלילית

 70 41דב רונאל  נווה זאב
 שפירית
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17 
 גירית

 35 1משעול גירית  ה
 סנאי

18 
 גליל מערבי 

 70 56גדעון האוזנר  רמות
 גליל עליון 

19 
 העיר דבורה

 העתיקה
 70 4דבורה 

 דבש

 35 34משה סתוי  נווה זאב דוגית  20

21 
 דוכיפת

 70 76יוסף שטרן  רמות
 סנונית

22 
 דולב

 70 9בודנהיימר  רמות
 פילפלון

23 
 דיונון

 70 3משה קהירי  רמות
 תמנון

24 
 הדס

 70 16הרב חיים שושנה  רמות
 מרווה

25 
 זחל

 70 16שאן  בית נאות לון
 פרפר

26 
 חלילית 

 70 3ברנר  א
 מפוחית 

27 
 חורש 

 70 10גד טדסקי  רמות
 מורן 

28 
 חופית

 70 10ניב דוד  נווה זאב
 סופית

29 
 חילזון

 70 3עגור  רמות
 שבלול

30 
 חסידה

 70 15ינשוף  7פלח 
 פשוש

31 
העיר  חמה

 העתיקה
 70 4אסף שמחוני 

 שמש 

32 
 טופז

 יהלום 100 27נחום שריג  רמות

 ספיר

33 
 ינשוף

 עטלף 100 3אברהם חלילי  רמות

 תנשמת

34 
 יער

 70 22הר בוקר  רמות
 כרמל

35 
 ירח

 לבנה 100 14שלמה מולכו  נחל עשן

 סהר

36 
 יריחו 

 70 4שכם  ט
 שכם 

37 
 ירושלים

 70 9גבעון משעול  ט
 כפיר

 35 דיין משה ו ירקון 38

39 
 ירדן

 70 9משה פריבס  רמות
 זוויתן
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40 
מגדלי  חיפושית

 יעקב כהן אביסרור
70 

 נורית
מגדלי 

 יעקב כהן אביסרור

41 
 כרם

 35 24מגידו  ט
 אשכול

42 
 כינור

 70 7ורבורג  א
 נבל

43 
 כלנית

 70 4יהודה גור  נווה זאב
 פרג

44 
 לביא 

 70 19מוריה  א
 אריה 

45 
 לילך

 70 32פיארברג  נווה זאב
 סיגלית

46 
 מורשת 

 70 26צפת  ט
 מולדת 

47 
 רד"ק יא מאדים

70 
 רד"ק יא פלוטו

48 
 מירון

 70 24גרשם שלום  רמות
 נבו

49 
 ממטרים

 70 2מבצע משה  נווה זאב
 רביבים

 35 41המדע  רמות חומש ניצני 50

51 
 נגבה

 70 267יוסף תקוע  רמות
 צפונה

52 
 נוי

 70 רש"ל רמות
 שניר

53 
 נחל

 70 27מרים ילן שוקליס  נווה מנחם
 פלג

54 
 סיפן

 70 14אברהם מאפו  נווה זאב
 שחף

55 
 עב

 70 מרים ילן שטקליס נחל עשן
 ענן

56 
 עיטם 

 70 וןעמיצור שמש רמות
 עיט

 35 שד' ירושלים  ט פטל 57

58 
 פסטוק

 70 הגדודים נווה זאב
 פקאן

59 
 פעמונית

 70 2אברהם ברוידס  נחל עשן
 רותם

60 
 צבעוני המדבר

 70 פיארברג נווה זאב
 צבעוני ססגוני

61 

 צדף

 100 נחום סנה רמות
 ריף

 קונכיה
 שונית

 70 איר יערימ יא צאלה 62
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 שיטה

63 
 צפצפה

 חרוב 100 23מקור חיים  נווה זאב
 אשל

64 
 קשת

 70 27בצלאל  ב'
 מיתר

65 
 קורל 

 70 3טבנקין  ה
 אלמוג  

66 
 קיסריה

 70 שומרון נאות לון
 שומרון

67 
 שקד

 70 הגדודים דרום
 שקדיה

68 
 רחל

 70 22ביאליק  ב
 ביאליק 

69 
 תהילה

 70 18חיים בר לב  ו החדשה
 תפארת

 4,725 סה"כ צפי מנות :

 

 רשימת בתי הספר

 

צפי  כתובת שכונה ביס מס'
 מנות

 60 81יהודה הנשיא  ד אלומות 1
 100 89הדעת  רמות אפיקים בנגב 2
 60 6מרדכי נמיר  יא אפיק 3
 60 4מגידו  ט יסב -אשכול  4
 60 13חוני אסף שמ עיר בארי 5
 150 67יצחק מודעי  רמות בן גוריון 6
 60 10המלכים  נחל עשן היובל 7
 150 43שד' הערים התאומות  רמות הרצוג 8
 100 14שיבטה  ט יובלים 9

 150 7חטיבה שמונה  נווה זאב יחדיו 10
 150 121שד' צהל  רמות יפה נוף 11
 60 46שד' ירושלים  ט ביס -מולדת  12
 60 כיכר הגנים נווה נוי מענית 13
 60 7יהושע ייבין  נווה זאב נאות אברהם 14
 150 6שמחה הולצברג  נאות לון נאות לון 15
 100 אליהו מויאל ו נווה במדבר 16
 100 6רבקה  נווה מנחם נווה מנחם 17
 100 6אברהם מאפו  נווה זאב נווה שלום 18
 100 35בצלאל  ב נתיבות יורם 19
 100 שד' ירושלים ט םנתיבי ע 20
 150 יוסף בורג 5פלח  יצחק נבון 5פלח  21
 100 37נחום שריג  רמות רכסים 22
 100 98הדעת  רמות רמות 23
 100 32אבן גבירול  א רננות 24

 2,380 סה"כ צפי מנות:
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 מסמך ג'

 הצהרת המציע
 

 לכבוד

 מבע"לתרבות הפנאי באר שבע החברה  –כיוונים 

 א.ג.נ.,

 

  13/2018 מס'פומבי מכרז : הנדון 

 באר שבע רבעיארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה לאספקת 

המקצועית של  םאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהות .1
 נשוא המכרז.השירותים 

כל הגורמים האחרים המשפיעים וכי תנאי המכרז ו הם,נספחיעל  ,הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז .2
השירותים נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, ביקרתי ובחנתי  אספקתעל 

, וכי בהתאם לספק את מנות המזון נשוא המכרזלפיהם אצטרך השירותים את שטחי העבודה, התנאים והיקף 
 לכך קבעתי את הצעתי.

מוגשת באופן עצמאי ללא תיאום ההצעה ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף הנני מצהיר כי הצעתי זו  .3
לרבות ואחר במכרז, היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי, חילוט הערבות 

 כל צעד ו/או הליך חוקי העומד לרשותה.

נים המופיעים במפרטים ותוכנית העבודה לבין הנני מצהיר כי לא תהיינה לי כל טענות בגין אי התאמה בין הנתו .4
המציאות בשטח ובמידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין הנתונים, לא תהיינה לי כל טענה ו/או 

 דרישה.

בנוסח המצורף למסמכי בתנאים ולטובת החברה  אוטונומיתלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית  .5
 המכרז.

 : אני מצהיר בזאת כי .6

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע  .6.1
 את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

 ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז. .6.2

 יא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.הנני מסוגל, מכל בחינה שה .6.3

 , לרבות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן .6.4
לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י 

 לפחות. חוק שכר מינימום

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן, לרבות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך,  .6.5
 בכל הנוגע לאספקת מזון לילדים אלרגניים וטיפול במנות מזון לילדים אלרגניים.

 הנני מתחייב לספק מנות מזון בכשרות בד"צ בית יוסף/העדה החרדית על פי דרישת כיוונים. .6.6

החברה ו/או נציג מטעמה יהיו רשאים, בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי הנני מצהיר כי  .6.7
, אופן אחסון הארוחות, הובלתן וכל עניין אחר שהוא הקשור לאספקת הארוחות אני משתמשהמזון בהם 

 לאפשר ולסייע לו/להם לעשות זאת ללא סייג.   יילפי חוזה זה, ועל

חברה תהא רשאית לקחת מעת לעת דוגמאות של ארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות של ההנני מצהיר כי  .6.8
 חשבוני.כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות, על 

טכנולוג  ת, דיאטן/נית,/תזונאילרבות, בעל מקצוע מטעמה )כל אפשר לחברה להעמיד הנני מצהיר כי א .6.9
חות, החל מרכישת חומרי הגלם ועד רופקח על תהליך ייצור האהא רשאי ליו יבמפעל ( אשר יוצבוכו' מזון

   .למוסדות החברהאספקת הארוחות 
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מחיר הארוחה, כפי שננקב על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין  .6.10
 לרבותהשירותים במפרט וסוג הכרוכות בביצוע השירותים נשוא  המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול 

 וכן כל הוצאה אחרת.  הוצאות כלליותתשלום בגין 

 ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בחוזה זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו במכרז. .6.11

 הצעתי זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .6.12

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכי החברה שומרת ידוע לי כי אין החברה מתחייבת  .6.13
 מציעים. (שני) 2עד לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין 

ידוע לי כי, החברה תהא רשאית בכל שלב שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת החוזה ו/או  .6.14
וזאת מבלי צורך ועפ"י שיקול דעתה  ,לכשיר שני )כהגדרתו במכרז(בשל אי עמידה בתוכנית העבודה לפנות 

הבלעדי ואני מסכים כי במקרה כזה לא תהא לנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותי במכרז אני מוותר 
 בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.  

נאיו, לשביעות רצון אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל ת .7
 החברה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.

, הריני מתחייב לבצע את כל ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז)שעבה(  7תוך אם הצעתי תתקבל,  .8
 הפעולות המפורטות להלן:

 .כשהוא חתום כדין לחברהלחתום על החוזה ולהחזירו  .8.1

 נקאית ופוליסת ביטוח, הכול כמפורט בחוזה.להמציא לכם ערבות ב .8.2

, כולן או מקצתן, החברה תהא בהצעתיאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .9
רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר 

 תי.עם קבלן אחר לביצוע השירותים נשוא הצע

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי  .10
 על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת  .11
 תי למכרז.ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצע

הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עליי לשלם לעובדים שיבצעו את השירותים נשוא המכרז שכר  .12
 .1987-בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז

הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט  ניתנבהגשת הצעה זו  .13
 נה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.ובלתי מסויג על כל טע

 

 פרטי המציע

 

 שם המציע : _______________________________   ח.פ. ____________________

 כתובת : _____________________ טלפון : _____________ פקס: _____________

 

 פרטי החותם מטעם המציע

 

 ____________  משפחה :______________  ת.ז. ________________ שם פרטי : ___

 

 ______________  טלפון נייד : __________________________תפקיד המציע : ____

 

 ____________________חתימה + חותמת : __ _____תאריך : ______________
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 מסמך ד'

 הצעת המציעטופס 
 לכבוד

 מבע"ת הפנאי באר שבע לתרבוהחברה  –כיוונים 

 א.ג.נ.,

 13/2018 מכרז מס'הנדון : 

 ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר שבעלאספקת ארוחות 

 יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון.המחיר את 

 : כללי

_________________________ )שם המציע(, את הצעת הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _________ .1
, על פי המפורט במסמכי ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר שבעהמחיר לאספקת ארוחות 

המכרז לרבות מפרט הדרישות והחוזה, ואני מתחייב לבצע את כל השירותים שנדרש לבצע ומתוארים 
 חיהם.במפרטים ובמסמכי המכרז והחוזה על נספ

הצעתי לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז, החוזה, מפרטי השירותים, היקף השירותים, כמפורט  .2
במכרז, מביאה בחשבון כי אני נדרש להעמיד את כל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל השירותים, 

ות, ההובלה, הניוד, לרבות העמדת כל האמצעים, כח האדם, המתקנים, הציוד, העלויות, התקורות, המכונ
האספקה וההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לרבות רישיונות ואישורים, לביצוע מיטבי של אספקת 

 ארוחות מוכנות כדרישות המכרז.

 הצעת המחיר .3

ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר אספקת ייצור ו :עבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז
 הינה: הצעתנו לדרישות המפורטות במפרט הדרישות, במסמכי המכרז ובחוזה , הכל בהתאם באר שבע

 

 מחיר מקסימום, כולל מע"מ רכיב

 לחם תוספת +מנה בשרית + 
 ₪ 13.64 + מנת סלט + פרי

 כריכים.

כל כריך יכיל ביצה, טונה, 
ממרח סילאן, ממרח חלבה 
וכיו"ב )היחס בין חלוקת 

הכריכים ייקבע על ידי החברה 
ימים  3ר לספק לפחות ויימס

 ימים לפני מועד האספקה(

8 ₪ 

 %(-שיעור הנחת המציע )ב

 

%_______ 

 

סה"כ מחיר ארוחה, כולל 
מע"מ ולאחר שיקלול הנחת 

 המציע
 ₪ _________ 

סה"כ מחיר כריך, כולל מע"מ 
 _________ ₪ ולאחר שיקלול הנחת המציע

"(, התמורהנדרש )להלן: "כהמכרז בתדירות  נשואתים ביצוע כלל השירווהמחיר עבור אספקת ארוחה מוכנה  .4
מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי 
תנאי המכרז ופירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות 

נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, תשלום עבור צריכת  העסקת עובדים בכל כמות
מים, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל השירותים נשוא המכרז, הובלות, פריקה, 
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תשלומי אגרות, ביטוחים, אישורים, רישיונות, מיסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים 
 .ובכלל זאת רווח א המכרזנשו

ידוע לי כי, לחברה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כל השירותים נשוא  .5
המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם 

כן ידוע לי כי החברה תהא רשאית לצמצם  יר לעילתבחר לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המח
את היקף הפרויקט ו/או לבטלו כליל, הכל על פי מגבלותיה התקציביות ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תביעה 

 .ו/או דרישה עקב כך

 

 

 _________________ח.פ. _______  _____________________שם המציע : ________

 _______  ______________ ת.ז. ______________שם המציע: _____שם החותם מורשה החתימה ב

 _________________________חתימה + חותמת : __  ______________תאריך : ________
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 מסמך ה'

 התקשרות חוזה

 
 2018שנערך ונחתם ב_____________ ביום _______ לחודש ______ שנת 

 

 מבע"שבע  כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר בין:

 82ההסתדרות מרח'  

 באר שבע 

 מצד אחד           "(החברה)להלן: " 

 

 _______________________ ח.פ. _________שם: ___ בין :ו

 __________________________________מרח' : ____ 

 ___________________________________________ 

 ____________________________: מורשי החתימהע"י  

 מצד שני           "(ספקה)להלן: " 

 

ר יבעהחברה מוסדות לארוחות חמות לצהרונים ולאספקת  13/2018מס' פומבי והחברה פרסמה מכרז  הואיל
 ("השירותים" וכן "המכרז")להלן: באר שבע 

 ;הגיש הצעתו למכרז ספקוה והואיל

בהתאם ריזה על הצעת הספק כעל ההצעה הזוכה ועדת המכרזים של החברה, בישיבתה מיום ____ הכו והואיל
 ;לתנאי המכרז וחוזה זה על נספחיו

נשוא  יםוברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 .המכרז בחוזה זה

 :נה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הוסכם והות

 מבוא

 לתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה מהווה חלק ב .1

 מקבל בזאת מאת החברה את ביצוע השירותים. ספקוהספק ל החברה מוסרת בזאת את ביצוע השירותים .2

 מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז ספקלשם ביצוע השירותים ה .3
 ובחוזה זה. על כל נספחיו

י המכרז, וכן כמפורט בחוזה זה, אלא אם כן תוכן זה תהא כפרשנותם במסמכ בחוזהפרשנות המונחים  .4
הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות בחוזה לפרשנות המופיעה במסמכי המכרז, תגבר 

 הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז. הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז.

 תותקופת ההתקשר

, שתחילתה עם תחילת שנת הלימודים חודשים( עשרים וארבעה) 24לתקופה בת ה תהי ספקהעם ההתקשרות  .5
 . או בסמוך לו 15/12/2018הקרובה )תשע"ט( ולכל המאוחר ביום 

 )שלושים( הימים הראשונים לתקופת ההתקשרות יהוו תקופת ניסיון. 30מוסכם על הצדדים כי 

, יעות רצונה של החברהולשב זהיספק את השירותים בהתאם לתנאי המכרז וחוזה  ספקאם ועד כמה שה
)שנים עשר(  12 עד תנוב( תקופות נוספות שתי) 2עד ב תקופת ההתקשרותתהא רשאית החברה להאריך את 

 שנים(. 4חודשים ) 48עד לתקופה מצטברת בת בסך הכל , וכל אחתחודשים 
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א, להביא אמור לעיל החברה תהא רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל טעם שהומבלי לגרוע מה .6
מוקדם ובלבד שנתנה על ה מהלסיואו תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, התקשרות את תקופת ה

 כמפורט להלן: הודעה מוקדמת בכתב לזוכה כך

 –ובכלל זה חוזה ההתקשרות הפרה יסודית במקרה בו הופרו תנאי המכרז ו/או איזה מנספחיו  .6.1
 מראש; יום 14 באמצעות הודעה מוקדמת בת

 –במהלכה של איזו מתקופות ההארכה מקרה אחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  בכל .6.2
 מראש. יום 30באמצעות הודעה מוקדמת בת 

לא יהיה רשאי להביא את תקופת ההתקשרות לסיומה המוקדם במהלך שנת ההתקשרות הראשונה  ספקה .7
רשאי להודיע לחברה כי ברצונו  ספק, יהא הילךאו בין הצדדים. החל מהשנה השנייה לתקופת ההתקשרות

 לפחות.  ,( יוםתשעים) 90באמצעות הודעה מוקדמת בת  את תקופת ההתקשרות סייםל

, תהא רשאית החברה להאריך סיום תקופת ההתקשרות כאמוררצונו להביא לבמועד על  ספקלא הודיע ה .8
במועדה תהווה הסכמתו להארכת  ספקלעיל ואי הודעת ה 5את תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות סעיף 

  תקופת ההתקשרות.

 בשינויים המחויבים גם לגבי כל תקופת התקשרות מוארכת.האמור בסעיף זה יחול 

 יחסי הצדדים

עניין עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל  נותן שירותיםהינו בגדר ספק מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי ה .9
, לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או מי מעובדיו ו/או הפועל מטעמו הספקבין החברה לבין עבודה וצורך, יחסי 

, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג ספקו/או תאונה שיגרמו לו ואין ה
 .במסגרת יחסי עבודה

עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים  יקמעסיהיה אחראי לכל התשלומים החלים על  ספקה .10
וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכל תשלום אחר על פי חוק, וכן 

טוח עובדים ע"י יוכן קיום כל הוראות החוק לעניין בעובדים לביצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של 
 .מעסיקם

 ממעסיקוו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד  ספקיב החברה בתשלום כלשהו להיה ותחו .11
 את החברה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. ספקיפצה וישפה ה

מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק  הספק .12
 , על עדכוניו.1987 –ימום תשמ"ז שכר מינ

 .לעילהוכחות לגבי ביצוע התשלומים הנזכרים  מהספקהחברה תהיה רשאית מעת לעת, לדרוש  .13

 מועסקעובד ו/או נהג ו/או מנהל עבודה ו/או כל כל החלפת  ספקהחברה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מה .14
דרשה  לבין החברה. ספקבין עובדי הבודה עאחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי 

סוג  שימוש בשפה לא נאותה ו/או אלימות מכל סוג ו/או הטרדה מכלעקב  ספקהחברה החלפתו של עובד ה
העובד  להחליף את ספקיהיה חייב ה –ו/או התייחסות לא הולמת לקטין ו/או למי מעובדי מוסד החינוך 

 14קופת זמן בת ת ספקב חוסר שביעות רצון, תינתן לעק הספקדרשה החברה החלפתו של עובד לאלתר; 
 .להחלפת העובדימים )ארבעה עשר( 

 זה, ללא שיהוי וללא כל תמורה נוספת. סעיףמתחייב למלא דרישת החברה על פי  ספקה .15

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת  ספקהמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  .16
 רבות הוראות חוק שכר מינימום.עובדים ל

 כח אדם

יעסיק על חשבונו עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם אספקת השירותים באופן  ספקה .17
 הטוב ביותר. 

במידה ומעסיק  יהיו בעלי תעודות זהות ישראלית. ובמוסדות החינוךהילדים  כל העובדים אשר יפעלו בגני .18
 אישור עבודה ממדינת ישראל עבור כל עובד. געליו להצי ישראלית,ת.ז הזוכה עובדים שאינם בעלי 

, טרם ולמוסדות החינוך הילדים יציג לנציג החברה אישור מהמשטרה לגבי העובדים המגיעים לגני ספקה .19
הצבתם לעבודה, המעיד שאין להם רישום פלילי, וכן אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקת אותם עובדים 

 . 2001 -ניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א לפי החוק למ



 
 

 47מתוך  42עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

מתחייב להעביר לעובדיו הדרכות בנושא בטיחות מזון, בטיחות בדרכים ובטיחות וגהות בעבודה,  ספקה .20
 דרש מעת לעת.יבהתאם להוראות כל דין וכפי שי

 ספקהצהרות והתחייבויות ה

, למלא אלו להצהרותיו במכרז ובהצהרתו )מסמך ג'(, ומבלי לגרוע מהצהרותיומצהיר ומתחייב, בנוסף  ספקה .21
 אחר כל הדרישות המפורטות להלן :

 .מוסדות החברה ובכלל זאת מוסדות חינוך עירונייםלספק לחברה ארוחות מוכנות עבור לייצר ו .21.1

. 12.00-13:00ימים בשבוע בין השעות  5. אספקת המזון תבוצע לבצע את השירותים על בסיס יומי .21.2
 שעות, שתינתן על ידי נציג המוסד.   24בערבי חג תסופקנה הארוחות רק לפי הודעה מוקדמת של 

 להישמע להוראות החברה ולפעול על פיהן. .21.3

 לספק את השירותים בכמות כפי שתורה לו החברה.  .21.4

 . החברהלספק ארוחות כשרות, בהתאם לדרישות  .21.5

ת וממוצרי המזון המתוארים במסמכי המכרז, לפי על חשבונו, דוגמאות מהארוחו ,לספק לחברה .21.6
 דרישת החברה.

למצוא תחליפים אשר יתאימו לבעלי צרכים מיוחדים וזאת בתיאום עם מנהל המסגרת החינוכית   .21.7
 .אשר בו נמצא התלמיד עם הצרכים המיוחדים

שות לדאוג לביצוע השירותים ביעילות וברמה מקצועית והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז ודרי .21.8
המפרט )מסמך ב'( כי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע 

 המכרז ולדרישות המפרט והוראות חוזה זה.כל דין, דרישות השירותים בהתאם לדרישות 

וחות ידאג להיות מעודכן באשר לשינויים ולקבל מידי יום הוראות מהחברה בנוגע להיקף אספקת האר ספקה .22
  ומקום הובלתם.

 ,יעיל ,, על חשבונו כלי עבודה, אביזרים וציוד המתאימים, המיועדים והדרושים לביצוע מושלםיציב ספקה .23
בטוח ונכון של השירותים וכי תמיד יחזיק וישתמש באמצעים לביצוע השירותים, מאיכות טובה, בטוחים 

 עת.לעבודה, כמוגדר בכל דין ולחברה תהא הזכות לבודקם מעת ל

שמור על הוראות כל דין החל מהיום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות החברה, משרד הבריאות, י הספק .24
 משרד העבודה, משרד החינוך, משרד התחבורה או כל גוף אחר, בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה.

 הוראה זו הינה הוראה יסודית והפרתה תיחשב הפרה יסודית ומהותית של חוזה זה.

פק ארוחות אשר יורכבו מסוגי המזונות המפורטים בתפריט המצורף למסמכי המכרז בהתאם סי ספקה .25
 להנחיות החברה. 

מענה למקרים בהם דרושות ארוחות חריגות, כגון: ארוחות לילדים הרגישים לגלוטן, לקטוז,  יתן ספקה .26
חובה על  ות החברה.המצ"ב ולהנחי 1אגוזים, וארוחות צמחוניות ללא תשלום נוסף, הכל בהתאם למסמך ב'

  להכיר ולהתעדכן בהוראות ונהלי משרד החינוך ו/או הבריאות ביחס לאלרגנים. ספקה

מנה מותאמת אישית לפי בקשת החברה, ככל ויתברר כי מנה מסוימת אינה אהודה על הילדים  לחברה לספק .27
 מכל סיבה שהיא. 

ורים בביצוע ההסכם ומתן השירותים, וכן דווח לחברה באופן שוטף ומיידי על כל נושא או בעיה הקשי ספקה .28
 יספק תשובות והסברים לכל פנייה של החברה אליו בעניין ההסכם ואספקת הארוחות.

 החברהמפקח מטעם 

ובמסמכי  רשאית להפעיל מפקח מטעמה, שמתפקידו לוודא ׳תאימות חוזית' בין המפורט בהסכם זה החברה .29
 וודא קיום תקנות תברואה והנחיות משרד הבריאות.בפועל, ול ספקעל נספחיו לבין ביצוע ה המכרז

, אולם מוסכם החברה, בכל עת וללא תיאום מוקדםתדירות הביקורות של המפקח וזמני ביצוען יקבעו על ידי  .30
עבור  ספקבשעות בהן פועל מטבח האך ורק תעשה ללא דיחוי, לצורך הוראות סעיף זה  כניסת המפקחכי 

 .ספקה גרתיים שלהחברה ובהתאם לנהלי העבודה הש

 , מתוך כוונה לפעול כל העת לשיפור השרות ללקוחות.החברהישתף פעולה עם המפקח מטעם  ספקה .31

 תקן הספק או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתו או שיקול דעת החברה,במ יורשה להיכנס ולשהותהמפקח  .32
 הקצה.נקודות ל וושילוחכים למתן השירותים, לרבות בישול המזון תהליה כל יפקח על
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 היתרים ורישיונות

את כל הרישיונות ו/או היתרים טרם ביצוע פעולה כלשהי ויהיו בידיו בכל עת מתחייב כי יש בידיו  ספקה .33
 המחייבת ברישיון או בהיתר.

להעסיק רק מי שרשום  ספקשירות שלצורך ביצועו יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב ה .34
 כבעל רישיון כאמור.

 תמורה ואופן תשלומהה

תמורה שתחושב על יסוד  ספקהבהתאם לחוזה תשלם החברה ל ספקהתמורת כל השירותים שיסופקו ע"י ה .35
, ו/או לכריך אחד אחת מנה, כשהוא מוכפל במחיר להספקשסופקו בפועל על ידי ו/או הכריכים  מנותמספר ה

 ד' למסמכי המכרז(.  )מסמךבמסגרת מסמכי המכרז  ובטופס הצעת ספקמחיר בו נקב ההוא ה

בהתאם לתנאי התשלום בחוזה זה, רק לאחר הגשת דו"ח חודשי על ביצוע השירותים  ספקהתמורה תשולם ל .36
בחיתוך יום הארוחות שסופקו כל  אשר יפרט אתח "דולהגיש לחברה   ספקשאושר ע"י החברה. על ה ,בפועל

 .מוסד בנפרדלכל בחיתוך  שחודה כל , וכן דו"ח נוסף אשר יפרט את הארוחות שסופקומוסד בנפרד לכל

בכל חודש חשבון מפורט, בגין השירותים שבוצעו בחודש  5 -יגיש לחברה בראשית כל חודש, עד היום ה ספקה .37
 י החברה."לנהל, מאושרים ע ספקהקודם כמפורט לעיל. לחשבון יצורפו העתקים להזמנות שעל ה

ת היקף חוזה ההתקשרות שבין הצדדים על פי ואאת מספר המנות ו/או להקטין החברה רשאית להגדיל  .38
ועל הספק ברחבי העיר באר שבע בכל מקום השירות  ולקבוע את מקום אספקתהוראות הדין החלות עליה 

 במקום בו תיקבע החברה, בשינויים המתחייבים. לספק את כלל השירותים )כהגדרתם במכרז ובנספחיו(

 שסופקו בפועל בהתאם לדרישות החברה. כריכים  /למען הסר ספק, התמורה הינה רק בגין ארוחות  .39

בהתאם ובפכוף החשבון יאושר ע"י החברה ויועבר לתשלום על ידי החברה. כל חשבון שאושר ישולם  .40
 2017-להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

 יל.דין בצירוף החשבון המפורט לעמובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כ .41

 אישור פטור מניכוי זה. ספקמהחשבון ינוכה מס במקור אלא אם כן יומצא ע"י ה .42

 בנזיקין: אחריות ושיפוי

  השירותיםלמקבלי לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש העלולים להיגרם  החברהלבדו יהיה אחראי כלפי   ספקה .43

ו/או  ספקעובדי הפק ו/או לסו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל חברהו/או  ל .44
לכל ו/או  לשירותים בכל הקשור /ו/או הנובע  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ספקלקבלני משנה מטעם ה

מוצרי המזון שירותים ו/או לו/או בקשר ל נזק שייגרם עקב הרעלה ו/או המצאות חומר זר במזון ו/או במשקה
  . לשירותיםבקשר   דיו ו/או כל מי מטעמו ו/או עוב ספקכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הו/או 

לאבדן, נזק או קלקול לכל ציוד ו/או רכוש ו/או מלאי מכל סוג ותאור  החברהלבדו יהיה אחראי כלפי  ספקה .45
 נשוא ההסכם.  השירותיםו/או על ידי מי מטעמו לצורך  ספקהנמצא או שהובא על ידי ה

אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או  ואת הפועלים מטעמה מכל החברהפוטר בזאת את  ספקה .46
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  7לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

 על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  ספקתודיע ל החברהושכ"ט עו"ד. 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  ספקים אשר הרשאית לקזז מן התשלומ החברה .47
כאמור לעיל  ספקעל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה החברהאשר נתבעים מ

 כאמור לעיל. ספקמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה חברהו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 עירייה בשינויים המחויבים האמור בפרק זה יחול לטובת ה .48

 ביטוח

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הספק  .49
לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול 

כחלק פורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המצ"ב דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המ
טופס האישור על קיום למסמכי המכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " 4ח א'מנספ

 "(.ביטוחים

 ספקימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי ה ספקה .50
במועדים  חברהל ספקידי מבטחי ה-רים לעיל. מסירת האישור חתום עלעל קיום ועריכת הביטוחים הנזכ
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ישוב וימציא  ספקבתרופות בגין הפרת ההסכם. ה החברההינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 
אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת 

 .החברהדרישה כלשהי מ

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש לביצוע השירותים ולכל אורך  ספקה -ביטוח כלי רכב .51
תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות 

י לנזקי גוף אשר אינם אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסו
 ₪ 600,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

לא יהוו  חברהעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל .52
הא בכך על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא י החברהאישור כלשהו מ

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על ספקכדי לצמצם את אחריותו של ה

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  ספקה .53
 בפוליסות הביטוח.

שמור מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ל ספקה .54
לעשות כל פעולה כדי   החברהעל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת 

 לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

אחראי לנזקים באופן מלא  ספק, יהיה החברהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  ספקהפר ה .55
 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. ברההחובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  ספקעל ה .56
 עובדים על ידי מעבידים.

 האמור בפרק זה יחול לטובת העירייה בשינויים המחויבים  .57

 הסבת החוזה, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים

אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה  ספקה .58
על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו 

 על פי חוזה זה כולן או חלקן.

נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה  , בין אם ההעברהספקמהשליטה ב 25%העברת  .59
 לעיל. סעיףכהעברה המנוגדת ל

לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהחברה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קבל  ספקה .60
הסכמה של החברה לכך ובכתב. החברה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים 

 א לנכון.שתמצ

להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת  רשאי ספקאין הזה, מוסכם ומוצהר כי  סעיףמבלי לגרוע מהאמור ב .61
 עפ"י חוזה זה. ספקהחברה בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של ה

 לכך. הספקהחברה תהא רשאית להמחות חוזה זה, כולו או חלקו, לאחר/ים, ללא צורך בהסכמת  .62

 דר בלעדיותהיע

כי לא מוקנית לו מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס למתן השירותים מושא הסכם זה, והחברה  ספקידוע ל .63
מזון  /תהיה רשאית להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם קבלנים נוספים בתחום אספקת ארוחות 

 במהלך תקופת ההתקשרות ובכלל.

 הפרה ובטלות החוזה

את החברה,  ספקחוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הכל תנאי מתנאי  פקהפר ה .64
מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי 
לפגוע בזכויות החברה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע 

ים נשוא החוזה זה או חלק מהם וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל החברה רשאית לבצע אחת השירות
 או יותר מאלה :

לבטל את החוזה לאלתר לאחר שהחברה דרשה הימנו בכתב ובין למלא אחר מתן הוראות תוך תקופה  .64.1
וזה זה ועל פי מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי ח לא עשה כן, זאת ספקשתקבע לכך ע"י החברה, וה

 כל דין. 

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של החוזה. ספקלעכב כל תשלום המגיע ל .64.2
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 עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. ספקלהעסיק על חשבון ה .64.3

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית וזאת בקרות  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב ה .65
 האירועים הבאים : אחד מן

 יום מיום הטלתו.   20מן החברה והעיקול לא יוסר תוך ספק אם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .65.1

 הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. ספקאם ה .65.2

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. ספקאם ה .65.3

 .ספקשבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי ה בכל מקרה .65.4

זכאי לפיצוי כספי ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו.  ספקהופסק תוקפו של החוזה כאמור לא יהיה ה .66
קפו יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע החוזה על ידו עד להפסקת תוספק במקרה זה, ה

 כאמור.

 זה ו/או על פי כל דין. ע בזכויותיה של החברה על פי חוזהלעיל כדי לפגו סעיףאין באמור ב .67

 ויתור והימנעות מפעולה

כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד החברה לא יחשבו כויתור החברה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה  .68
 החברה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי החוזה

לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל טענה על אין  .69
 שינוי בעל פה או מכללא.

 ערבות

אוטונומית בלתי בחברה ערבות בנקאית  ספקעפ"י חוזה זה, יפקיד ה ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו של ה .70
בצירוף מע"מ, עפ"י נוסח ( שקלים חדשיםות אלף חמש מא)במילים: ₪  500,000בסך של תלויה וצמודת מדד 

 . 5נספח א'

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. החברה  .71
תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית באופן מיידי בכל מקרה שהחברה 

מהרגע בו שעות )עשרים וארבע(  24חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך  הפר תנאי מתנאיספק מצאה כי ה
 נמסרה לו דרישת החברה לתיקון ההפרה.

 סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע ו/או הנובע ו/או הקשור לחוזה זה תהא לבתיהמ"ש המוסמכים בעיר  .72
 האר שבע בלבד.

 שונות

ם נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפי .73
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא להם כל תוקף  .74
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. ספקהצדדים, וה

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי החוזה תינתן במסירה אישית או מכתב רשום לפי הכתובת  .75
ר השליחה מבית שעות לאח 72המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמתקבלת 

 דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

 

 לראיה באו על החתום :

 

_______________      _______________ 

 ספקה          החברה



 
 

 47מתוך  46עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 לחוזה ההתקשרות 1נספח ה'
 

 דירקטוריוןאו לחבר החברה לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

כיוונים החברה ידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים   .1
 במציע, הנני מצהיר:

 
אף אחד מבעלי הענין ו/או אין לבע"מ  שבעדירקטוריון כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר בין חברי  )א(

 : בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.המנהלים במציע

, אין לאחד מאלה המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע בתאגיד שבשליטת )ב(
או ברווחים, ואין אחד  אחוזים בהון 10המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

זוג, שותף או סוכן העובד -בן למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
 .בחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 . 1968-ערך, תשכ"חלחוק ניירות  1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי   –"מנהל" 
 מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר דירקטוריון החברה 
 ות הזיקה:או עובד החברה, נא פרט מה

               
               
          

יימצא כי למציע ו/או למי תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2
מבעלי הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי דירקטוריון החברה ו/או לעובדי 

 .צהרה לא נכונהכאמור לעיל, או אם מסרתי ההחברה 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ________  שם המציע:

 

 

 

 

 

 



 
 

 47מתוך  47עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 לחוזה ההתקשרות 2נספח ה'

 
 דה חתומות בדבר הזמנות עבו הספקתצהיר 

 
 

את האמת,  __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

מוסמך לחתום  שאניח.פ./ת.ז. ___________ ______________   הספקני עושה תצהירי זה בשמי/בשם א .1
  (. הספק –ולהצהיר בשמו )להלן 

, כי הוא לא יהיה זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שיבוצעו ללא לספקידוע  .2
 קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של החברה. 

כדין, לא תישמע מפיו כל טענה  יבצע או ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה שהספקככל  .3
 בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.

ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי לו לא תהיה , כי לספקידוע  .4
 .סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של החברה

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוכי הנני מצהיר  .5
 
 

          _______________ 
           

 
 אישור

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי ___
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה 

 .דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני
 
 
 

 עו"ד ,                         
 __________מ.ר. _

  חותמת            

 

 

 


