מרכז תרבות נוער וספורט גדרה ,עמותה מס' 58-010329-9

מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

יולי 2018

כל הזכויות שמורות
מסמך זה הוא קניינם של מתנ"ס גדרה ושל יועציה.
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש
כלשהו ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי הזכויות במסמך,
אלא לצורך השתתפות במכרז זה.

תאריך_________________:

1

חתימה+חותמת__________________:
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.1

תנאי ניהול המכרז

 .1מועדים להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז) :

סעיף

תאריכים

פעילות

עד
השעה

1.1

02.07.18

12:00

פרסום המודעה

1.2

16.07.18

16:00

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל
שאלות הבהרה מאת המציעים

1.3

23.07.18

16:00

מועד המענה של עורך המכרז לשאלות
הבהרה

1.4

24.07.18

12:00

המועד האחרון למסירת ההצעות הוא
עד ליום ג' ,ה ,24.07.18-עד השעה:
.12:00
הצעות ,שיגיעו לאחר מועד זה,
לא יתקבלו.

--

תוקף ההצעה

1.5

 60יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעה

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז,
יגברו המועדים הנקובים בטבלה.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה
רשימת המסמכים המצורפים למכרז
עמוד

שם המסמך

•

תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

4

•

הסכם

13

•

נספח א'  -טופס הצעת משתתף

25

•

נספח ב'  -הצהרת ספק

27

•

נספח ב' – 1הצהרת ניסיון

30

•

נספח ג'  -ערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

31

•

נספח ד'  -ערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת התחייבויות הזוכה על פי הסכם

33

•

נספח ה' – תצהיר עובדים זרים

35

•

נספח ה' – '1תצהיר העדר הרשעות

38

•

נספח ו' – אישור קיום ביטוחים

40

•

נספח ז' – תפריט דו-שבועי

44

•

נספח ח' – כתב התחייבות למניעת העסקת עבריינים ו/או עברייני מין

47

•

נספח ט' -רשימת צהרוני מתנ"ס גדרה

48

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

תנאים כללים להשתתפות במכרז
ותנאי המכרז

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה
תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
 .1מידע כללי
 .1.1מתנ"ס גדרה/מרכז אופק (להלן" :מתנ"ס") מזמינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס' 1/2018
לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן":המכרז").
 .1.2נשוא המכרז
(א) המכרז הנו למתן שירות לאספקת ארוחות צהריים חמות באיכות גבוהה לצהרונים  5ימים בשבוע (א'
– ה') אשר מופעלים על-ידי המתנ"ס.
הערה -
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המציע שיזכה יחל באספקת מזון החל מיום  1/9/18ועד ליום .31/8/19
(יובהר כי מועדים אלו כוללים את תקופת הקייטנות).
(ב) משך ההתקשרות הוא מיום חתימת ההסכם ועד ה 31 -באוגוסט ( 2019להלן" :תקופת
ההתקשרות/ההסכם") .המתנ"ס יהיה רשאי להאריך את תוקפו של ההסכם בשנה אחת בכל פעם
(להלן":התקופה המוארכת") ולא יותר מ 2 -פעמים בלבד ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת על כך עד
 60יום לפני תום תקופת ההסכם.
(ג) מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי המכרז הינו על התשלום אותו ישלם המתנ"ס למציע שיזכה עבור
ביצוע שירותי האספקה עפ"י הסכם ההתקשרות ,בהתאם למחיר הנקוב ב"הצעת המציע" בעבור כל
סוג מנה אשר יזמין המתנ"ס במכפלת מספר המנות מכל סוג שיוזמנו ויסופקו בפועל וזאת בצירוף
מע"מ כחוק (להלן" :התמורה").
 .1.3עיקרי ההתקשרות
(א) ארוחות הצהריים החמות אותן יידרש הזוכה לספק יוגשו בתפזורת ובכלי חימום ויכללו :מנה
עיקרית ,מנת פחמימה ,ירקות מבושלים וקינוח לכל ילד.
.1

ארוחות הצהריים החמות יורכבו מתפריט מגוון ועשיר ,בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,שייבנה על
שבוע א'
תפריט

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מנה עיקרית
תוספות
חמות:
פחמימה
תוספות
חמות:
ירקנית
סלט/ירק חי

בולונז
פסטה ללא רוטב

קציצות דגים
אורז 30/70

נתחי עוף בטריאקי
פתיתים 50/50

שוקיים
קוסקוס

כדורי בקר
פסטה מלאה +
רוטב בצד

תירס

גזר גמדי

סלט סלק

מרק לקוסקוס

אפונה וגזר

ירקות טריים

סלט כרוב

ירקות טריים

סלט גזר חי

מנה אחרונה

לחם מלא

לחם רגיל

לחם מלא

לחם רגיל

ערכת ירקות
טריים
לחם מלא

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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שבוע ב'
תפריט

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מנה עיקרית
תוספות
חמות:
פחמימה
תוספות
חמות:
ירקנית
סלט/ירק חי

כדורי עוף ברוטב
עגבניות
אורז צהוב

שוקיים

בולונז

נתחי עוף ברוטב

קוסקוס מלא

פסטה ללא רוטב

בורגול

נתחי עוף
בטריאקי
אורז עם תירס

שעועית ירוקה

מרק לקוסקוס

סלט כרוב

אפונה עם רוטב

אפונה וגזר

ירקות טריים

מנה אחרונה

לחם מלא

ערכת ירקות
טריים
לחם רגיל

ערכת ירקות טריים

ערכת ירקות
טריים
לחם רגיל

ירקות טריים

לחם מלא

לחם מלא

(ב) יודגש כי המנות העיקריות בייצור עצמי של הספק וללא בשר מעובד!
(ג) ארוחות הצהריים יכללו אך ורק את המוצרים המאושרים במשרד הבריאות.
(ד) מבלי לגרוע מן האמור על הספק:
 .1לתת ארוחת צהריים חמה ,בתפזורת ובכלי חימום.
 .2הארוחה כוללת מנה עיקרית ,מנת פחמימה ,ירקות מבושלים וקינוח.
 .3מנה עיקרית (בשר) תהיה בייצור עצמי של הספק וללא בשר מעובד!
 .4התפריט יהיה עשיר ,מגוון ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.
 .5לתת אפשרות להרכבת תפריט שבועי.
 .6להרכיב מנה צמחונית לילדים ספציפיים בהתאם לדרישת המתנ"ס.
 .7לתת חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדים שהתפריט היומי אינו מתאים להם.
 .8לספק מנות ללא תוספת עלות לילדים שרגישים לגלוטן  -עד כ  30מנות.
 .9לספק שניצל בכל יום לילדים מסוימים עפ"י דרישה.
 .10לספק קינוחים :לספק פרי  4פעמים בשבוע ,עוגה תסופק פעם אחת בשבוע.
 .11לספק תוספת לחם :מידי יום 3 ,פרוסות לחם לכל מנה.
 .12לספק תוספת ירקות טריים שלמים :מידי יום ,ירקות טריים שלמים/חתוכים ,מ 3-סוגים כ60 -
גרם למנה.
 .13לספק תוספת תבלינים :מלח ,פלפל.
(ה) המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים שמפורטים להלן:
 .1מנה בשרית :משקל מינימאלי  100גר' לאחר בישול/צליה/אפיה (לעוף כולל עצמות ועור – 165
גר').
 .2מנת פחמימה :משקל מינימאלי  180גר' לאחר חימום המנה.
 .3מנת ירק מבושל :משקל מינימאלי  130גר' לאחר חימום המנה.
 .4מנת פרי :משקל מינימאלי  100גר' לכל יחידת פרי.
(ו) המציע שיזכה יידרש לספק את מנות המזון ,בתוספת  10%מהכמות המוזמנת ללא תוספת
תשלום.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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(ז) תוספות נוספות
מובהר למען הסר כל ספק כי ,כי אספקת ארוחות הצהריים החמות יכללו גם:
(א) אספקת כלים חד פעמיים מסוג :כפות ,מזלגות ,צלחות ,כוסות כמספר המנות בתוספת 10%
אחוזים;
(ב )

ממרח חומוס/טחינה/טונה  500 -גר' פעם אחת בשבוע באריזות קטנות לכל צהרון;

(ג )

 2ממרחים בריאים :חלבה /ממרח תמרים /ממרח חרובים -פעם אחת בשבוע לכל צהרון.

(ד )

 2יחידות קטשופ פעם אחת בשבוע לכל צהרון.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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(ח) מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה למתנ"ס האפשרות להזמין ,בהתאם לצורך ,מנות כשרות למהדרין
ללא תוספת תשלום.
(ט) הצריכה היומית המשוערת אותה יהיה על הזוכה לספק מוערכת בכ – ( 800כשמונה מאות) מנות,
והיא עשויה להשתנות בהתאם לצורך.
(י) למתנ"ס ו/או מי מטעמו שמורה הזכות לשנות את התפריט האמור ולהוסיף או לגרוע ממספר המנות
בכל צהרון ,בהודעה אשר תימסר לזוכה ,לא יאוחר משעות הערב של היום הקודם.
(יא) על הזוכה יהיה לספק את ארוחות הצהריים החמות למספר מוקדי צהרונים שונים ,כפי שיימסרו לו
ע"י המתנ"ס ו/או מי מטעמו ,לרבות מנהלת תחום הגיל הרך.
(יב) אספקת המזון תתבצע באמצעות מזוודות שומרות חום סגורות באופן הרמטי .טמפרטורת המזון בעת
פתיחת המזוודות לא תפחת מ 70-מעלות צלזיוס .למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי על הארוחות
להיות מבושלות מדי יום וחל איסור על הזוכה לספק ארוחות שעברו תהליך הקפאה.
(יג) לוחות זמנים
אספקת מנות המזון לבתי ספר ולצהרונים תתבצע בימים א  -ה בין השעות .11:30-12:30
ה זוכה חייב לעמוד בזמני אספקת המזון בשעות המפורטות לעיל ,איחור  /הקדמה באספקת המזון
תהווה הפרה של ההסכם ,על המשמעויות הכרוכות בכך המפורטות בהסכם ההתקשרות.
(יד) כמו כן ,יידרש הזוכה לתקן כל תקלה באספקת המזון ,תוך  30דקות מהמועד שנמסרה לו הודעה על
כך.
 .1.4אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המתנ"ס להתקשרות עם מציע .ההתקשרות עם זוכה
כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות ,שייחתם עם הזוכה ,לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על
ידי ועדת מכרזים.
 .2הגשת ההצעה
רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:
 .2.1אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (מתנ"ס או שותפות ,הרשומה כדין בישראל.
הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
(ב) משתתפת במכרז שהיא מתנ"ס רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של מתנ"ס אצל רשם
החברות ורשימה של מנהליה ,כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של המתנ"ס.
(ג) משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם
השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
(ד) להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב
בשם התאגיד.
 .2.2הינו בעל ניסיון וותק מוכחים של חמש שנים לפחות באספקת מזון לילדים בגילאי גן עד כיתה ג' ,כדוגמת
מכרז זה ,כשבשלוש שנים האחרונות ניתן השירות לפחות ל 3-לקוחות שונים בהיקף שלא יפחת מ700-
מנות ליום עבור כל לקוח.
(א) מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או תאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא
של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
(ב) על המציע לצרף הצהרה המסומנת כנספח ב '1להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד
ממכרז זה ,ובה מפורטים הפרטים באים :שם העסק שנתן שירותי ההסעדה ,התקופה בה פעל העסק
למתן שירותי ההסעדה  ,שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה ,גילאי קהל היעד להם ניתנו
שירותי ההסעדה ,וכמות המנות שסופקו .
(ג) העתקי רישיונות לשירותי ההסעדה בין השנים .2015 - 2018
למען הסר כל ספק ,אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל ,תביא לפסילת המשתתף.
 .2.3הינו בעל אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .2.4המציע ,בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע ,ומנהלי המציע לא הורשעו בעבר
על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה מסוג
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

-9של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.
 .2.5המציע ,בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע ,לא הורשעו ,בפסק דין בעבירה
לפי חוק עובדים זרים ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ,כאמור במכרז.
 .2.6המציע ,בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט
ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .3מסמכי המכרז:
 .3.1ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן ,הרצו"ב ,ובהתאם להם:
(א) התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז.
(ב) הסכם (להלן גם -הסכם).
(ג) כתב כמויות /מסמך "הצעת משתתף במכרז".
(ד) מסמך "הצהרת מציע"
(ה) אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
(ו) אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
(ז) אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
(ח) במקרה שההצעה מוגשת על-ידי תאגיד ,יצורפו המסמכים הבאים :
• תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד ;
• אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד;
(ט) אישור על העדר הרשעות בגין מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.
(י) אישור על העדר הרשעות בעבירות מין.
(יא) כתב התחייבות על הוצאת אישור על העדר הרשעות בעבירות מין לעובדים.
(יב) תצהיר בעניין עובדים זרים.
(יג) כתבי ערבות בנקאית.
(יד) אישור קיום ביטוחים.
(טו) אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם ,היתרים ורישיונות ע"פ דין.
(טז) מעטפת.
 .3.2על המעוניינים להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המתנ"ס החל מיום  03.07.2018שעה
 ,12:00וזאת תמורת  1,500ש"ח שלא יוחזרו.
 .4ההצעה
 .4.1על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם (להלן" :ההצעה") על גבי טפסים המיועדים לכך ,במעטפה
סגורה המיועדת לכך ,במסירה אישית ,שתוכנס לתיבת המכרזים של המתנ"ס בנוכחות מזכירת המתנ"ס
לא יאוחר מיום  24.07.18בשעה .12:00
 .4.2לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה
לאחר המועד האמור לעיל.
 .5נספחי ההצעה
על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך .מובהר בזאת ,כי המעוניין
להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז מקוריים (למעט מעטפת המכרז) בעט
כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך; וכן עליו לצרף להצעתו את
המסמכים והאישורים הבאים:
 .5.1ערבות בנקאית אוטונומית ,כלפי המתנ"ס ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ג' למסמכי
המכרז ,ע"ס ( ₪ 60,000במילים :שישים אלף  ,) ₪שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם
המשתתף ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") .הערבות תהיה תקפה עד  60יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעה וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
אי המצאת הערבות הבנקאית ,יביא לפסילת ההצעה .למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי לא
(א)
תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז ,שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי
המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז ,בלעדיו אין.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 10(ב )

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  -יגרום לפסילת
הצעת המשתתף.

(ג )

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע בלבד.

(ד )

לתשומת לב המציעים – כל עוד לא הודיע המתנ"ס אחרת ,על הערבות להיות בתוקף לתקופה
הנקובה לעיל .שינוי של תוקף הערבות יש לבצע אך ורק במידה והמתנ"ס הודיע על שינוי תאריך
תוקף הערבות בכתב .

(ה)

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע
לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3-חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

(ו )

ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  90ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות
בנקאית לביצוע ההסכם.

(ז)

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז ,רשאי המתנ"ס לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות
לתקופה שתיקבע על-ידו והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

(ח)

לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק (ו) לעיל ,רשאי המתנ"ס לדרוש ולקבל פירעון
הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 .5.2אישור תקף על ניהול ספרים כדין ,כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים .למען הסר ספק ,אי המצאת
אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף.
 .5.3אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא
לפסילת המשתתף.
 .5.4אישור על ניכוי מס במקור .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף.
 .5.5אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון ,כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או
צו הרחבה .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף.
 .5.6לגוף משפטי  -אישור על רישום מתנ"ס או השותפות ,או מתנ"ס בצירוף העתק של תעודת האגד ,וכן אישור
עו"ד או רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה,
עלולה להביא לפסילת המשתתף.
 .5.7אישורים המעידים באסמכתאות של חמש שנים לפחות באספקת מזון לילדים בגילאי גן עד כיתה ג',
כדוגמת מכרז זה ,כשבשלוש שנים האחרונות ניתן השירות לפחות ל 3-לקוחות שונים בהיקף שלא יפחת
מ 700-מנות ליום עבור כל לקוח.
(א)

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד
ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

(ב)

על המציע לצרף הצהרה המסומנת כנספח ב  '1להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד
ממכרז זה ,ובה מפורטים הפרטים באים :שם העסק שנתן שירותי ההסעדה ,התקופה בה פעל העסק
למתן שירותי ההסעדה  ,שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה ,גילאי קהל היעד להם ניתנו
שירותי ההסעדה ,וכמות המנות שסופקו .

(ג)

העתקי רישיונות לשירותי ההסעדה בין השנים . 2015-2018
למען הסר כל ספק ,כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל ,תביא לפסילת המשתתף.

 .5.8הינו מחזיק בתעודת כשרות תקפה ,רגילה לכל הפחות ,מאת המועצה הדתית בה מתנהל עסקו .למען הסר
כל ספק ,כי אי המצאת התעודה כאמור לעיל ,תביא לפסילת המשתתף.
 .5.9הינו מחזיק ברישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו
והחסנתו) ,תשכ"א 1960-בתוקף .למען הסר כל ספק ,כי אי המצאת התעודה כאמור לעיל ,תביא לפסילת
המשתתף.
 .5.10תצהיר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ה' 1למסמכי המכרז והסכם
ההתקשרות כי המציע ,בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע ,ומנהלי המציע לא
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 11הורשעו בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין
עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון .
למען הסר ספק ,אי המצאת התחייבות זו ,תביא לפסילת המשתתף באופן מידי.
 .5.11התחייבות בכתב על המצאת אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על
ידו לצורך אספקת המזון .נוסח ההתחייבות מסומנת כנספח ח' ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
למען הסר ספק ,אי המצאת התחייבות זו ,תביא לפסילת המשתתף באופן מידי.
 .5.12תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי
נפרד הימנו ,מאושר ע"י עו"ד ,יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז .למען הסר ספק ,אי המצאת
אישור ,עלולה להביא לפסילת המשתתף.
 .5.13על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה ,המצורף כנספח א' למסמכי המכרז ,את הפרטים הבאים:
(א)

התמורה אותה ישלם המתנ"ס למציע שיזכה ובתנאי שלא תעלה על המחירים (לא כולל מע"מ)
להלן:
המחיר המקסימאלי למנה לגן ( ₪ 9.36 :לא כולל מע"מ)

(ב )
(ג)

שמו המלא ,שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.
חתימה מלאה כדין;

 .5.14הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאי המתנ"ס שלא לדון בה כלל.
 .5.15לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור
במסמכי המכרז.
 .6ההסכם:
 .6.1המתנ"ס יודיע לזוכה ,במכתב רשום ,על הזכייה במכרז ,לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה
הזוכה.
 .6.2מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה .למען הסר ספק,
יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח המכתב הרשום.
 .6.3על הזוכה להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית ,שלו בלבד ,צמודה למדד המחירים לצרכן בסך ל – 120,000
( ₪מאה ועשרים אלף שקלים) ולפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ד' ,לשם הבטחת
התחייבויותיו כמפורט בהסכם תוך שבעה ( )7ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהמתנ"ס .במידה והמציע
הזוכה לא ימציא את הערבות תוך פרק הזמן האמור לעיל ,יהיה המתנ"ס רשאי לחלט את הערבות
הבנקאית שמסר ולהעביר את ביצוע השירותים לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
לאחר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי .הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המתנ"ס כל תביעה ו/או טענה
ו/או דרישה מכל סוג שהוא.
 .6.4תוקף הערבות יהיה עד  90ימים ממועד סיום ההסכם ויוארך על פי הצורך.
 .6.5המציע שיזכה מתחייב להמציא למתנ"ס תוך שבעה ( )7ימים מקבלת ההודעה על זכייתו ,אישור קיום
ביטוחים ,המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ו' ,חתום על ידי חברת הביטוח .
 .6.6מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים ,בין אם נעשו בגוף
האישור ובין אם במכתב לוואי ,תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם והמתנ"ס ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,יהא רשאי להעביר את ביצוע השירותים לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים
במתנ"ס גדרה ע"פ מכרז זה לאחר ,והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המתנ"ס כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .6.7מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ההתקשרות כאמור לעיל ,רשאי המתנ"ס
לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והוא יחלט את הערבות הבנקאית,
כאמור בסעיף  6.3להלן ,לאלתר ויעביר את ביצוע השירותים לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים
במתנ"ס גדרה לאחר ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המתנ"ס
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .6.8מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים ,לאחר  7ימים מקבלת ההודעה על זכייתו ,והמתנ"ס
הסכים לקבלם באחור בלי לבטל את זכיית המציע במכרז  -זכאי המתנ"ס ,לפי שיקול דעתו ,לראות
בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינו לבין המציע.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 12 .6.9מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין זה ,המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת
המתנ"ס לקבלתם באחור .רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"לית המתנ"ס יהווה הסכמה כאמור.
 .7הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.
 .8הבהרות ושינויים
 .8.1המתנ"ס רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ובכל תנאי מתנאיו ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהיו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים ,בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ,לפי
הפרטים שנמסרו על-ידם.
 .8.2המתנ"ס רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן" :המועד האחרון") על פי שיקול
דעתו ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז ,כאמור לעיל.
 .8.3הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל מקבלי מסמכי המכרז ,בדואר רשום ו/או בהודעה
בפקסימיליה ,שקבלתה תאושר טלפונית ,לפי הנתונים שנמסרו על-ידם.
 .8.4למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.
 .9בחינת ההצעה
 .9.1אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה ,כמפורט לעיל ,ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת
כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו ,בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין
אם במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף.
 .9.2המתנ"ס רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז באופן שלדעת המתנ"ס מונע הערכת ההצעה.
 .9.3המתנ"ס יתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,מיומנותו
והמוניטין של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,בניסיון קודם של המתנ"ס בהתקשרות עם
המציע  -אם הייתה כזו ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא הוא לנכון לשקול ,לקראת
קבלת החלטתו בדבר ההצעה הזוכה.
 .9.4המתנ"ס אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,כהצעה הזוכה או לקבל הצעה
כלשהי.
 .9.5המתנ"ס או מי שיוסמך על-ידו לצורך כך ,יהא רשאי לנהל ,באמצעות ועדת המכרזים או מנכ"לית
המתנ"ס ,משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה" ,בטרם יקבל את הצעתו.
 .10שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 .10.1המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להגיש בכתב למתנ"ס עד ליום  16.07.18בשעה  16:00את כל
השאלות ,ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.
 .10.2שאלות הבהרה יש להפנות אך ורק לאיש הקשר ,ולא לכל גורם אחר אצל עורך המכרז וזאת עד למועד
הנקוב בטבלת המועדים .למען הסר ספק ,מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים פוטנציאליים ו/או על
מציעים לפנות אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל עורך המכרז ,בקשר עם המכרז ,למעט איש הקשר.
 .10.3שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל בלבד .איש הקשר יאשר בדוא"ל חוזר את דבר
קבלת הודעת הדוא"ל .באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא ניתן
בתוך  24שעות ,יפעל לקבל אישור טלפוני ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר .שאלות מציעים
שדבר קבלתם לא אושר עד למועד המפורט בסעיף  ,1לא יענו.
 .10.4בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו ,לרבות שם מלא,
שם התאגיד ,טלפון ,פקס וכתובת דוא"ל .לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.
 .10.5תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו ושמצא לנכון להשיב עליהן (להלן " -תשובות") וכן הבהרות,
עדכונים ,תיקונים ושינויים במכרז (להלן – "עדכונים") ,יופצו ,עד המועד הנקוב בסעיף  1.4לטבלת
המועדים ,אך ורק בקבצי הבהרות באתר האינטרנט (המכרזים) של המתנ"ס תחת הכותרת "מענה
לשאלות הבהרה" ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש להגיש ,כשהם חתומים ,ביחד עם כל מסמכי
חתימה+חותמת__________________:
תאריך_________________:

 - 13המכרז הנוספים .המתנ"ס יהיה רשאי לפרסם את העדכונים ו/או התשובות ,בסבב אחד או במספר
סבבים ,הכל על פי שיקול דעתו .באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר
האינטרנט בדבר התשובות והעדכונים.
 .10.6על אף האמור לעיל יהיה רשאי המתנ"ס ,באמצעות איש הקשר ,למסור תשובותיו ו/או עדכונים למציעים
פוטנציאליים ששילמו דמי השתתפות או ביקשו כי יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה אישית –
באמצעות פקס ,דוא"ל או דואר רשום ,ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליו ו/או
העדכונים יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף  8.7להלן.
 .10.7למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי
המכרז .תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המתנ"ס .רק
תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו על ידי המתנ"ס באתר האינטרנט שלו ו/או שנמסרו בכתב
כשהן חתומות על ידי איש הקשר ,מחייבות את המתנ"ס .רצה המתנ"ס לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע
על תנאי המכרז ,יעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים .באחריות המציעים
הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט בדבר התשובות והעדכונים.
 .10.8נוסח התשובות ונוסח העדכונים ,ככל שיהיו ,הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים ,כפי שיישלח אליהם ו/או
כפי שפורסם באתר האינטרנט של עורך המכרז ,ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.
 .10.9למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע
ממנו לרבות הוראותיו ,תנאיו דרישותיו ,אופיו ,דרך ואופן ביצועו ,והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
 .11בעלות על המכרז
 .11.1מכרז זה הינו קניינו הרוחני של המתנ"ס ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .אין לעשות בו כל
שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.
 .11.2בכפוף להוראות כל דין ,המתנ"ס מתחייב לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי ,זולת ליועצים המועסקים על
ידו  ,אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה .היועצים המועסקים על ידי המתנ"ס לא
יעשו כל שימוש בהצעת המציע ,אלא לצורכי מכרז זה.
 .11.3כל האמור בלשון זכר במכרז זה ,בלשון נקבה במשמע ולהיפך.

בכבוד רב,
ליאת והב בן גל
מנהלת המתנ"ס

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

הסכם

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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הסכם
שנערך ונחתם בגדרה ביום _____
בין:

מתנ"ס גדרה
רח' כנפי נשרים 3
גדרה
)להלן ":המתנ"ס")

לבין:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(להלן":הספק")

הואיל:

והמתנ"ס פרסם מכרז פומבי מס' ( 1/2018להלן":המכרז") לקבלת הצעות לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן" :ארוחות הצהריים החמות" או "מנות המזון")

מצד אחד

מצד שני

והואיל :והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;
והואיל :והמתנ"ס החליט למסור לספק את ביצוע אספקת ארוחות הצהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה על
סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;
והואיל :והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם ,התחייבויותיהם ההדדיות ,ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף
הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא ,הכותרות והנספחים.
 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.
 .1.3יום חתימת הסכם זה הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה.
 .2נספחים להסכם.
 2.1הצעת הספק  -נספח א'.
2.2

הצהרת הספק  -נספח ב'.

2.3

הצהרת ניסיון – ניסיון ב'.1

2.4

נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז -נספח ג' .

 2.5נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם  -נספח ד'.
2.6

תצהיר עובדים זרים  -נספח ה' .

2.7

תצהיר העדר הרשעות – נספח ה'.1

 2.8אישור קיום ביטוחים  -נספח ו'.
 2.9תפריט  -נספח ז'.
 2.10כתב התחייבות  -נספח ח'.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 16 2.11טבלת צהרונים – נספח ט'.
 .3הצהרות והתחייבויות הספק.
 .3.1הספק מצהיר כי הבין את צרכי המתנ"ס תנאיו ודרישותיו בקשר עם אספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה לפי הסכם זה ,וכי ברשותו כוח אדם ,הידע ,היכולת ,המיומנות ,המשאבים
הכספיים ,הכישורים ,הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובהתאם להוראות ו/או
הנחות ו/או דרישת כל רשות מוסמכת לשם לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה וכל
האמצעים מכל סוג שהוא לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה בהתאם לדרישות
המתנ"ס ולשביעות רצונו המלאה ,לרבות רישיון מתאים לניהול עסק ,והם ימשיכו להיות ברשותו ,במשך
כל תקופת ההסכם ,הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי הספק ,בכל עת ,כל האמצעים הדרושים לשם אספקת
ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה  ,בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .3.2הספק מצהיר כי בדק טרם הגשת הצעתו ובטרם התקשרותו בהסכם זה את כל הבדיקות והבירורים
הנחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות בדיקה של
צהרונים להם יסופקו ארוחות הצהריים ,המוצרים המותרים לשימוש בהכנת ארוחות הצהרים החמות,
וכל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים לכך ,מספר ימים בשנה שבהם עליו לספק ארוחות צהרים
חמות וכו' והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המתנ"ס בקשר עם
כך.
 .3.3הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי יפעל בכפוף להוראות כל דין ,לרבות חוק העזר לגדרה מכירת בשר
ומוצריו ,התש"ס  ,1999 -במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו ,לקבלת האישורים
וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה בהתאם להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.
 .3.4הספק מתחייב למנות אחראי מטעמו לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה (להלן":האחראי").
 .3.5הספק מתחייב לקיים ,לאכוף ולהקפיד על קיומה של כל הוראה על פי כל דין ,לרבות חוק העזר לגדרה ,
מכירת בשר ומצוריו ,התש"ס  1999 -ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת בדבר הובלת מנות המזון ,לרבות
בדבר טיב המזון ,טריותו ,איכותו ,הובלתו ,החזקתו ,תנאים תברואתיים והיגייניים ,נוחותם ,בריאותם
ובטיחותם של המשתמשים במנות המזון.
 .3.6מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו ,מתחייב בזאת הספק ,כי כל
פעולה הקשורה ו/או הכרוכה ו/או הנוגעת ו/או הצריכה ו/או הדרושה לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה  ,על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או
מילוי כל תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או
מילוי אותו תנאי.
 .3.7מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.6לעיל ,מתחייב הספק להצטייד ברישיון מאת משרד הבריאות לפי
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו) ,תשכ"א 1960-לרבות בהתאם לחוק
רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) ,התשמ"ג  1983 -ולא יחל באספקת ארוחות צהריים
חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה  ,אלא לאחר שיהיו ברשותו אישורים כאמור.
 .3.8הספק מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:
(א) אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) תשל"ו .1976 -
(ב) אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.
(ג) אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון ,כי הספק מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות ,בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר
קיבוצי ו/או צו הרחבה.
(ד) רישיון עסק לממכר מזון ומשקאות בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח – .1968
(ה) רישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו),
תשכ"א.1960-
(ו) הספק מתחייב ,כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של
הסכם זה ,וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני המתנ"ס  -לפי דרישתו.
 .3.9הספק מצהיר כי הוא או בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה מ 50% -ממניותיו ,ומנהליו לא הורשעו
בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה
מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון .
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 17 .3.10הספק מצהיר כי הוא או בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה מ 50% -ממניותיו ,ומנהליו לא הורשעו
בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .3.11הספק מתחייב להמציא למתנ"ס תעודות יושר ו/או לחלופין תעודת רישום פלילי ממשטרת ישראל לגבי כל
עובד ועובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה עד  48שעות לפני מועד תחילת העבודה .מובהר
בזאת למען הסר כל ספק כי עובד אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו ,כתב אישום לבית
משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין לא יועסק על ידי
הספק .הפרת הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית אשר תביא ההסכם לידי ביטול לאלתר והספק יהיה
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד מתנ"ס בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות
ההסכם בנסיבות כאמור.
 .3.12הספק מצהיר כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו- 33א' לחוק עבודת הנוער ,התשי"ג - 1952,
יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.
 .3.13הספק מתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו,
לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.
 .3.14הספק מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם
אספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה ,עפ"י הסכם זה.
 .3.15הספק מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בסעיף  10.1להלן :נקבע על ידו לאחר שהביא
בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב אספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס
גדרה ,בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו .לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר ליצור מנות המזון ,הוצאת
ההיתרים הנדרשים ,ר כישת מזון ,ציוד ,הובלה ,תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו ,עלויות ביטוח
וכן רווח קבלני סביר ,והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס.
 .3.16מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי התקשרות המתנ"ס עם הספק בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך
הצהרותיו של המפעיל כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .כל ניסיון מצד
הספק לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה ,ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה
שבעטיה תהיה למתנ"ס הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .4מסירת העבודה:
 .4.1המתנ"ס מוסר בזאת לספק והספק מתחייב בזה לצהרונים של מתנ"ס גדרה ארוחות צהריים חמות,
לשביעות רצון המתנ"ס או מי שימונה על ידו לעניין הסכם זה (להלן":המפקח").
 .4.2מובהר בזאת למען הסר ספק כי הקבלן מתחייב לספק אך ורק מזון טרי אשר בושל בייצור עצמי של
הספק באותו היום ולא מזון שבושל יום לפני ו/או עבר תהליכי הקפאה והפשרה .מובהר בזאת כי אי
ביצוע הוראות סעיף זה תהיה הפרה יסודית אשר בעטייה יהא המתנ"ס רשאי להביא הסכם זה לפני סיום
ו/או להטיל קנס על הקבלן בסך ( ₪ 5,000חמשת אלפים ש"ח).
 .4.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי הספק יחל באספקת ארוחות צהריים חמות החל מתאריך 1/9/18
ועד לתאריך  31/8/19כ מו כן מובהר כי במהלך תקופת הקייטנות מספר הארוחות אותן יידרש המציע
שיזכה לספק יהא כ 700 -מנות והספק יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא בעניין זה.
בכל מקום בהסכם זה הכוונה היא אף לאספקת ארוחות צהרים חמות לקייטנות המתנ"ס.
 .4.4הספק מתחייב בזאת ,לספק ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה ,בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות
ובדייקנות ,בין היתר תוך הקפדה על שעות הקבועות לאספקת ארוחות הצהרים החמות ,הקבועים
בהסכם זה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח.
 .4.5הספק מתחייב בזאת לייצר ו/או לספק את מנות המזון בכפוף להנחיות משרד הבריאות .מובהר בזאת,
למען הסר כל ספק ,כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה למתנ"ס הזכות
לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי אין מדובר ברשימה סגורה של הנחיות והמתנ"ס בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי יהא רשאי מפעם לפעם להוסיף ו/או לגרוע מוצרים והספק יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד
המתנ"ס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 18 .4.6הספק מתחייב להישמע להוראות המפקח ,התברואן הממשלתי ,הגורמים המוסמכים המקצועיים
האחראיים במתנ"ס וכל נציג רשות מוסמכת בכל הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות של מנות המזון עד
חלוקתן לילדי הצהרונים.
 .4.7היה והספק לא ידאג לשמירת רמת ניקיון מתאימה והולמת באיזה שלב ,החל ממועד יצור מנות המזון
ו/או אופן הובלתן ו/או אופן חלוקתן ,אזי ,מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות המתנ"ס ,יהווה
הדבר הפרה יסודית של הוראות ההסכם .על הספק לתקן כל ליקוי בנושא הניקיון לאלתר .לא תיקן
הספק את ההפרה כאמור בסעיף זה ,תהיה למתנ"ס הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי
לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא
בעניין זה.
 .4.8הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת ,הוא וכל אחד מעובדיו ו/או מי שפועל או יפעל בשמו ו/או
מטעמו ו/או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת ,נקייה ומסודרת כמקובל במקום ציבורי מכובד ,וינהגו
באדיבות ובסבלנות לכל עובדי הצהרונים ו/או ילדי הצהרונים במהלך ובעת כל שעות הפעלתו.
 .4.9הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא יעסיק כל עובד ביצור ו/או אספקת מנות המזון ,אלא אם יש בידו
תעודה רפואית תקפה המעידה על כשירותו ,אותה יציג למפקח בהתאם לדרישתו מפעם לפעם.
 .4.10היה והספק ו/או עובד נמצא בלתי כשיר רפואית כאמור ,יפסיק הספק את עבודתו ו/או את עבודת העובד
לאלתר וידאג כי עובד אחר יופעל תחתיו.
 .4.11לא המציא הספק תעודה רפואית ו/או לא הפסיק את עבודתו כאמור ,רשאי המתנ"ס להביא הסכם זה
לידי גמר בהודעה של שבעה ( )7ימים מראש .והספק יהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד
המתנ"ס בעניין זה ויראו אותו כמו שויתר על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 .4.12הספק מתחייב בזאת לספק למתנ"ס ארוחות צהריים חמות באיכות מעולה לצהרונים בימים א' עד ה',
כפי שתקבע מנכ"לית המתנ"ס ו/או מי מטעמה ,אשר יורכבו מתפריט מגוון ועשיר שייבנה לפי האפשרויות
המפורטות בנספח ז' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .4.13המתנ"ס ו/או מי מטעמו משאיר לעצמו את הזכות לספק ארוחות צהריים חמות לבתי – ספר /מעונות
במוקדים השונים המופעלים על ידי המתנ"ס ,ותעדכן את הספק במידת הצורך בהודעה אשר תימסר עד
לשעות הערב ביום העבודה הקודם.
 .4.14מבלי לפגוע באמור לעיל ,הספק מתחייב לספק למתנ"ס ,בהתאם לצורך ,מנות כשרות למהדרין ללא
תוספת תשלום.
 .4.15היה ויידרש הספק על ידי המתנ"ס לספק ארוחות פיקניק ,הדבר ייעשה עפ"י המחיר הנקוב לאספקת
ארוחות צהריים בתפזורת.
 .4.16על הספק יהיה לספק את ארוחות הצהריים החמות למוקדי צהרונים שונים המופעלים על ידי המתנ"ס
והמפורטים ברשימת הצהרונים המסומנת כנספח ט' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,
ולמוקדים נוספים הפזורים ברחבי גדרה כפי שיימסרו לו ע"י מנכ"לית המתנ"ס ו/או מי מטעמה.
 .4.17על הספק לספק את ארוחות הצהריים באמצעות מזוודות שומרות חום סגורות והרמטיות אשר יוכנסו
למוקדים בין השעות  10:30עד  12:30בצהרונים .טמפרטורת המזון בזמן פתיחת המזוודות תעמוד על 70
מעלות צלזיוס לכל הפחות.
 .4.18במעמד האספקה ישאיר נציג הספק בידי איש הצוות הנמצא במקום תעודת משלוח יומית.
 .4.19המתנ"ס יהיה רשאי לדרוש אספקת מזון שונה למוקדים השונים .למנכ"לית המתנ"ס ו/או מי מטעמה
שמורה הזכות לשנות את התפריט האמור ולבטל או לשנות את מספר המנות הנדרשות עפ"י הצורך באופן
יומיומי בהודעה אשר תימסר לספק עד לשעות הערב ביום העבודה הקודם .יובהר כי על שינוי במספר
המנות היומיומי לא תחול הגבלת שיעור הגדלת המנות או הפחתתן.
 .4.20יובהר כי למתנ"ס או מי מטעמו שמורה הזכות לבטל את כל ההזמנה בהודעה אשר תימסר לספק עד
לשעה  20:00ביום העבודה הקודם ,והמתנ"ס יהיה רשאי לעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה
שימצא לנכון והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .4.21אספקת מנות המזון תתבצע בצהרונים בימים א' – ה' בין השעות  11:30עד  12:30במועדים בהם
מתקיימת פעילות על פי לוח החופשות המתפרסם ע"י המתנ"ס.
 .4.22הספק מתחייב לתקן כל תקלה באספקת המזון תוך  30דקות מהמועד שנמסרה לו הודעה על כך.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 19 .4.23מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק כי המתנ"ס לא ירכוש מאת הספק מנות מזון בימים בהם לא תתקיים
פעילות בהתאם ללוח החופשות המתפרסם ע"י המתנ"ס .באחריות הספק להתעדכן בלוח החופשות
שיפרסם המתנ"ס.
 .4.24עוד מובהר ,כי הספק חייב לעמוד באספקת המזון בשעות המפורטות לעיל ,ואיחור /הקדמה באספקת
המזון תהווה הפרה של ההסכם על המשמעויות הכרוכות בכך ,המפורטות להלן:

קנסות מוסכמים
ידוע לספק כי המתנ"ס יהיה רשאי להטיל עליו קנסות בשיעורים הקבועים להלן במקרים בהם יופרו
הוראות הסכם זה על ידו בין אם באופן יסודי ובין אם לאו .אלה המקרים ושיעורי הקנסות:
המקרה

הקנס

איחור של עד  20דקות באספקת המזון – לכל צהרון

₪ 400

איחור העולה על  20דקות באספקת המזון – לכל צהרון

₪ 600

הספק לא תיקן חוסרים באספקה תוך  30דקות מקבלת ההודעה – לכל צהרון

₪ 200

הספק המעיט מן המשקלים המחייבים לכל רכיב במנה – לכל צהרון

₪ 200

הספק לא השאיר תעודת משלוח יומית בצהרון

₪ 50

 .4.25למען הסר ספק ,הספק מצהיר כי ידוע לו כי המתנ"ס אינו מתחייב כי כמות המזון תישאר קבועה במהלך
כל תקופת ההתקשרות וכי ייתכנו שינויים הנובעים בין היתר משינוי במספר הילדים ,שינויים בלוח
החופשות בצהרונים השונים ,מתכונת עבודה שונה בחודשי הקיץ בצהרונים השונים וכו' .והספק יהיה
מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד המתנ"ס בעניין זה ויראו אותו כמו שויתר על כל טענה ו/או
תביעה כאמור.
 .4.26הספק מתחייב להחזיק בדיאטנית שתעסוק ותפקח על הרכבת תפריטים מאוזנים ,המתאימים לילדים.
 .5כח אדם
 .5.1הספק יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם אספקת מנות המזון ולשם מילוי יתר התחייבויותיו
על פי הסכם זה (להלן" :כח אדם").
 .5.2הספק מתחייב בזאת כי לצורך אספקת מנות המזון יעסיק רק עובדים מיומנים וכשירים ,מעל גיל 21
בלבד ,אשר יהיו בעלי כל הרישיונות והיתרים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ולהוראות
כל רשות מוסמכת בארץ לעבוד בייצור ו/או אספקה מזון.
מובהר בזאת כי הספק מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המתנ"ס על כל נזק בגין כל תביעה ,או קנס ,או
דרישה ,בכל עילה שהיא שתוגש נגד המתנ"ס ,או נגדו או נגד כל מי מעובדיו ,שלוחיו ושולחיו ,בקשר עם
העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע הסכם זה ,לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או
שיהיו עלולות להיגרם למתנ"ס עקב העסקה בניגוד לסעיפים  33ו33 -א' לחוק עבודת נוער ,התשי"ג –
 .1952הפרת סעיף זה יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.
 .5.3כן הספק מתחייב בזאת להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק
על ידו באספקת מנות המזון.
 .5.4הספק מצהיר ומתחייב כי כח האדם יועסק על ידי הספק על בסיס קבוע ,כשכירים של הספק ,והספק
יישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו ,לרבות :שכר ,תנאים סוציאליים ,ביטוחים ,מיסים
וכיו"ב.
 .5.5הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי
כל דין ,ובגין דרישה חוקית.
 .5.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר המינימום כפי
שיקבע מעת לעת.
מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה
למתנ"ס הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 20 .5.7למתנ"ס ו/או למפקח למטעמו תעמוד הזכות ,בכל עת ,להורות לספק להחליף עובד מעובדיו העוסק
באספקת מנות המזון למתנ"ס ,בשל אי התאמה ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המתנ"ס.
 .5.8אי קיום יחסי עובד ומעביד
(א)

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי ,ואין
באמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין המתנ"ס לבין הספק ו/או כל אדם אחר
מטעמו ו/או הפועל עבורו.

(ב )

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת ,כי המתנ"ס לא יהיה מעבידם של עובדי ו/או מועסקי הספק
והם יהיו עובדיו של הספק בלבד.

(ג)

כמו כן ,הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות ,חובה או
חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו -לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
בתשלומים לביטוח לאומי ,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר
עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ,תשי"ח  ,1958 -פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי
פיטורים ,תשכ"ג ,1963 -תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה,
תשי"א  ,1951 -תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל תשלומים והטבות
סוציאליות מכל וסוג שהוא ,על פי כל דין ,הסכם ,הסדר קיבוצי וצו הרחבה.

(ד )

הספק מתחייב לפצות ולשפות את המתנ"ס ,מיד עם דרישתו הראשונה ,במידה ויחויב בתשלום,
כאמור ,לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו.

 .6פיקוח
 .6.1הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המתנ"ס רואה בשרות המוענק על ידי הספק שרות מרכזי וחשוב ,וכי יש
למתנ"ס עניין מובהק להבטיח ,כי המזון המסופק לילדי הצהרונים על ידי הספק הינו ברמה מעולה ,וכי
טיב המזון ואיכותו ועמידת הספק בלוחות הזמנים מהווה תנאי מהותי ועיקרי של הסכם זה.
 .6.2המתנ"ס יפעיל פיקוח שוטף באמצעות מפקח אשר ימונה מטעמו ואשר יבדוק את אופן אספקת מנות
המזון ע"י הספק ,לרבות בדיקת תקינות הכלים והציוד שמשתמשים בהם ,התנאים התברואתיים,
כשירות העובדים ,אופן לבושם והתנהגותם ,עמידת מנות המזון בדרישות הסכם זה ונספחיו ועמידת
הספק בלוחות הזמנים לאספקת מנות המזון עפ"י המפורט בהסכם ונספחיו.
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6
.6.7

המפקח יהא מוסמך לבקר בצהרונים בכל זמן נתון ,לבדוק ולפקח על כמות המזון המוגש ,הציוד ממנו
מוגשים מנות המזון  ,איכות המזון ורמתו  ,הכל לפי הוראות ההסכם ונספחיו.
על ליקויים שימצאו ידווח לספק ע"י המפקח בכתב והוא יהיה חייב לתקנם מהר ככל האפשר.
ליקויים שיימצאו בתחום ,הבטיחות והמזון יתוקנו על ידי הספק מיד וללא כל דיחוי .לא עשה כן הספק,
יהיה המפקח רשאי לקנוס את הספק בהתאם למפורט בטבלת הקנסות המפורטת לעיל.
המפקח יהיה רשאי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמו לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות אותן
קובע משרד הבריאות ,ללא מסירת התראה קודמת לספק.
כמו כן ,רשאי המפקח ו/או מי מטעמו לבצע ביקורות פתע במטבחי הספק על מנת לצפות באופן ייצור
המזון ,אחסנתו והובלתו.
הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המתנ"ס ונציגיו בעת ביצוע הביקורת.

 .6.8מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את הספק מחובה כל שהיא
מחובותיו המוטלות עליו על פי ההסכם ונספחיו .כן יהא המפקח מוסמך להורות על ביצוע שינויים בהרכב
התפריט ו/או פרסונאליים כלשהם בכוח האדם המספק את מנות המזון ע"י הודעה מראש ובכתב.
 .6.9כל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח לספק בתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה שניתנה על ידי המתנ"ס.
 .6.10הספק מתחייב למלא לאלתר אחר כל הוראה של המפקח בכל הנוגע לאספקת מנות המזון.
 .6.11הספק מתחייב לדווח למתנ"ס ו/או למפקח על כל אירוע חריג ,מכל מין וסוג ,אשר יארע במהלך אספקת
מנות המזון.
 .7התמורה למתנ"ס
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 21 .7.1בעד ביצוע שירותי האספקה עפ"י הסכם זה ישלם המתנ"ס לספק את המחיר הנקוב ב"הצעת המציע"
בעבור מנה אשר יזמין המתנ"ס במכפלת מספר המנות מכל סוג שהוזמנו וסופקו בפועל במהלך החודש
וזאת בצירוף מע"מ כחוק (להלן" :התמורה") ובתנאי שלא תעלה על המחיר להלן (לא כולל מע"מ):
המחיר המקסימאלי למנה לגן ( ₪ 9.36 :לא כולל מע"מ)
מחיר מנה ( ₪ __________:במילים )__________________:לא כולל מע"מ.
 .7.2תשלום התמורה לספק ,מותנה בהצגת תעודות משלוח יומיות חתומות על ידי הצהרון הצורך את
הארוחות וכן הודעות מצד המתנ"ס לשינוי כמות המנות המוזמנות ,ככל שהיו שינויים כאלה במהלך
החודש.
 .7.3היה והספק לא הצליח לגָּבות את דרישותיו הכספיות במסמכים כאמור לעיל ,יקבע המתנ"ס את התמורה
כראות עיניו עפ"י הנתונים המצויים בידיו.
 .7.4המתנ"ס רשאי לקזז מן התמורה כל סכום המהווה קנס בגין הפרת התחייבויות הספק.
 .7.5הספק יגיש למתנ"ס חשבונית מס מקור לתשלום מידי חודש בין ה 1-10-לכל חודש ,עבור אספקת מנות
המזון אשר בוצעה בחודש הקודם בהתאם לדרישות מתנ"ס ו/או מי מטעמו ,לרבות שינויים שבוצעו
באותו חודש ,ככל שבוצעו.
 .7.6התמורה תשולם לספק תוך  60יום (שוטף )60+ממועד אישור החשבונית על ידי המפקח.
 .7.7חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד המתנ"ס.
 .7.8התמורה לתקופת שנת ההתקשרות הראשונה הינה קבועה מוחלטת וסופית ולא יתווספו לה כל תוספת
מכל מין וסוג ,למעט מע"מ.
 .7.9יובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה לא יתבצע כל עדכון של התעריפים אלא עם הארכת
תקופת ההתקשרות ומימוש האופציה.
לאחר הארכת תקופת ההתקשרות ,יערוך המתנ"ס הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (כללי) כפי
שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד האחרון
שנקבע להגשת הצעות והמדד החדש הוא המדד האחרון שיהא ידוע במועד תחילת תקופת האופציה.
במהלך תקופת האופציה ,ישלם המתנ"ס את התמורה המעודכנת לאחר הצמדה כאמור.
מובהר למען הסר כל ספק כי עדכון התמורה כאמור יתבצע אך ורק במקרים של הארכת תקופת ההסכם
בהתאם למפורט לעיל (כל  12חודשים ולא פחות מכך).
 .7.10מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ידוע לספק כי לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרים בהם לא יתקיימו
לימודים בצהרונים בשל חופשות חגים וקיץ ,כוח עליון ,מלחמות ושביתות מכל סוג שהוא.
 .8אחריות וביטוח
 .8.1הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם למתנ"ס ו/או
לרכוש המתנ"ס ו/או מועצת גדרה ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל
מצד הספק ,הנובע בין במישרין ובין בעקיפין ,מאספקת מנות המזון או בקשר לאיכות המזון המסופק על-
ידו ,בין במהלך אספקת מנות המזון ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו ,בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או
שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו.
 .8.2הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה ו/או המתנ"ס לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד
העלולים להיגרם למועצה ו/או למתנ"ס ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או למי ממשתתפי הצהרונים
ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי
מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שלו
ו/או מי מטעמו של הספק הנוטלים חלק בייצור ו/או אספקת מנות המזון ,בקשר עם אספקת מנות המזון
נשוא ההסכם ו/או ההכנות הדרושות לאספקת המזון ו/או לאיכות המזון המסופק על-ידו .
 .8.3המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה ו/או המתנ"ס לאובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך אספקת המזון נשוא ההסכם (להלן" :הנזקים").
 .8.4הספק יהא אחראי כלפי המתנ"ס ו/או המועצה לתקן על חשבונו כל נזק ,מכל סוג שהוא ,שייגרם מאספקת
מנות המזון.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המועצה ו/או המתנ"ס לתקן את הנזק ,לאחר שהספק לא עשה כך,
ולחייבו בתשלום ההוצאות בגין התיקון.
חתימה+חותמת__________________:
תאריך_________________:

 - 22 .8.5הספק פוטר את המועצה ו/או המתנ"ס מאחריות לנזקים שהם באחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי
הדין .הספק מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין
והרשויות המוסמכות לייצור ו/או אחסון ו/או הובלה ו/או אספקת מנות המזון ,ויהיה אחראי לבדו לשאת
בכל העלויות הכרוכות בכך ,ובתשלום בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת
התחייבות זו.
 .8.6הספק מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המועצה ו/או המתנ"ס על כל נזק בגין כל תביעה ,או דרישה ,בכל
עילה שהיא שתוגש נגדם  ,או נגדו ,או נגד כל מי מעובדיו ,שלוחיו ושולחיו ,בקשר עם הסכם זה ,לרבות
ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם למתנ"ס ו/או למועצה עקב כך.
 .8.7הואיל והספק משמש כספק עצמאי לאספקת מנות המזון ,הוא יהיה אחראי ,באופן מוחלט ובלעדי לגבי
איכות מנות המזון המסופק על ידו במסגרת הסכם זה.
 .8.8הואיל והספק משמש כספק עצמאי לאספקת מנות המזון ,הוא יהיה אחראי ,באופן מוחלט ובלעדי ,כלפי
עובדיו וכל מי שעוסק מטעמו בייצור ו/או אחסנה ו/או הובלה ו/או אספקת מנות המזון ,לרבות בגין מוות,
נזק גופני ,מום ונזק רכוש שייגרם להם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת
העבודה או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה.
 .8.9הספק מתחייב לתקן ,להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן ,שנגרמו כאמור לעיל בסעיפים לעיל ,מיד לאחר
קרותם ,אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המועצה ו/או המתנ"ס לתקן את הנזק ,לאחר שהספק לא עשה כן
בהקדם ,ולחייבו בתשלום הוצאותיהם.
 .8.10מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אי תיקון נזקים כאמור לעיל ,תוך  7ימים מיום שניזוק או נתקלקל ,יחייב את
הספק לשלם למועצה ו/או למתנ"ס פיצויים קבועים ומוסכמים בסך  1000ש"ח עבור כל יום החל מהיום
ה ,8 -וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למתנ"ס על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 .8.11המתנ"ס יהיה רשאי לממש את הערבות ,כמפורט בסעיף  14להסכם זה ,כולה או מקצתה ,לתיקון הנזקים
כנ"ל .
 .8.12אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הספק יוצא צו מאת בית המשפט ,יהיה הספק אחראי לפצות
את המועצה ו/או המתנ"ס על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הספק לעשות את
כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה
כלשהי על המועצה ו/או המתנ"ס לפצות את הספק בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בעבודות
בעקבותיו.
 .8.13הספק פוטר את המתנ"ס ו/או המועצה ו/או עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותם ,מכל אחריות לכל
אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ,כאמור בהסכם זה .הספק ישפה את המתנ"ס ו/או המועצה על כל סכום
שיחויבו לשלם ,או ששילמו ,בגין נזק או אובדן להם אחראי הספק כאמור לעיל ו/או על פי כל דין ,לרבות
בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לחיוב כאמור .בנוסף ,הספק ישפה ו/או יפצה את
המתנ"ס ו/או המועצה בגין כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה או רשלנות מקצועית של הספק ו/או של מי
מעובדיו ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים ו/או מוצרים ו/או אביזרים
לקויים ו/או רשלני .אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת
ההסכם .המתנ"ס יודיע לספק על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 .8.14מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לבטח את עצמו ואת
המתנ"ס ואת המועצה ,על חשבונו הוא ,בפני כל נזק שיגרם כתוצאה מיצור מנות המזון ו/או אחסנתם
ו/או הובלתם ו/או אספקתם ,בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים
בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ו' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור
על קיום ביטוחים") .
 .8.15הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה ,אשר יידרש לעשותה
על-ידי המתנ"ס ו/או המועצה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .8.16עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים למתנ"ס לא
יהוו אישור כלשהו מהמתנ"ס על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא
יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 .8.17הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בפוליסות הביטוח במקרה נזק.
 .8.18הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים
מטעמו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 23היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים
שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .8.19הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המתנ"ס ו/או המועצה ,יהיה הספק אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המתנ"ס ו/או המועצה על כל נזק כספי
ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .8.20הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו
על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיף לעיל.
 .8.21בכל מקרה של אירוע בו יאלץ המתנ"ס ו/או המועצה ,לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה
ו/או כל תשלום אחר אשר הספק חייב לשאת בו  -הספק מתחייב להחזיר מיידית למועצה ו/או למתנ"ס
את הסכום שיידרש על ידם.
 .8.22הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המועצה /ואו
המתנ"ס ,יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למועצה ו/או למתנ"ס באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל
תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפיהם כל
טענה ,כאמור.
 .8.23הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
 .9תקופת ההסכם
 .9.1תקופת הסכם זה תחל מיום חתימתו של המתנ"ס על ההסכם ע"פ האמור בהסכם זה ועד ליום 31/8/19
ובלבד שהספק יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המתנ"ס
)להלן":תקופת ההסכם").
 .9.2על אף האמור בסעיף  .9.1לעיל ,מובהר בזאת כי המתנ"ס יהא רשאי להאריך את תוקפו של ההסכם לשנה
אחת בלבד בכל פעם (להלן":התקופה המוארכת") ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת על כך עד  60יום לפני
תום תקופת ההסכם.
 .9.3למען הסר ספק ,היה ולא הודיע המתנ"ס על הארכת תוקפו של ההסכם כאמור לעיל ,יבוא הסכם זה
לקיצו באופן אוטומטי.
 .9.4מובהר בזאת כי ניתן יהיה להאריך תוקפו של הסכם זה לא יותר משלוש ( )3תקופות הארכה.
 .10ביטול ההסכם
 .10.1המתנ"ס רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי סיום על ידי
מתן הודעה בכתב לספק ( 30במילים :שלושים) יום מראש ובכתב.
 .10.2על אף האמור לעיל ,במקרה והמתנ"ס יחליט שלא להמשיך להתקשר עם הספק לאחר תום תקופת
הקייטנות שתסתיים ביום ( 11.08.19מועד משוער עפ"י שנה קודמת) ,יהא רשאי המתנ"ס על פי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב לספק 10
(במילים :עשרה) ימים מראש ובכתב.
 .10.3המתנ"ס יהא רשאי ,בנוסף לכל סעד העומד לרשותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,להביא הסכם זה לקצו
ללא צורך בהודעה מוקדמת ,בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
(א) במידה שהמפעיל הינו תאגיד  -במקרה של מינוי מפרק.
(ב) במידה שהמפעיל הינו אדם פרטי  -במקרה של פשיטת רגל של המפעיל ,או הפיכתו ללא כשיר
משפטית.
(ג) המפעיל הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון.
(ד)

המפעיל הפר הפרה יסודית.

 .10.4למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש למתנ"ס עפ"י הסכם
זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה.
 .10.5כל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה ,יחול על הספק,
ולספק לא תהא כלפי המתנ"ס ו/או מי מטעמו כל טענה ,דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם ,נזקים
שנגרמו לו ,החזר השקעתו ,וכל פיצוי אחר.
 .11העברת ההסכם ו/או העסקת מפעילי משנה
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 24 .11.1הספק מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים ,אלא אם יקבל את הסכמת
המתנ"ס לכך בכתב ומראש.
 .11.2הסכמתו של המתנ"ס להעסקתו של ספק משנה אין בה כדי לשחרר את הספק מהתחייבות או אחריות
כלשהי כלפי המתנ"ס ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
 .11.3סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם ,כהגדרתה בסעיף  6לחוק
החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א .1970 -
 .12ערבויות
 .12.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,ימציא הספק למתנ"ס במעמד חתימת
ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית ,שלו בלבד ,צמודה למדד המחירים לצרכן בגובה של  ₪ 120,000ולפי
הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ד' ,לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.
 .12.2תוקף הערבות יהיה עד  90יום לאחר תום תוקפו של הסכם זה ,או סיום התקופות המוארכות -כולן או
חלקן -לפי המאוחר.
 .12.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
(א) כל נזק או הפסד העלול להיגרם למתנ"ס עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו
מתנאי הסכם זה על ידי הספק ו/או על ידי מי מעובדיו.
(ב) כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהמתנ"ס עלול להוציא ,או לשלם ,או להתחייב בהם,
בקשר עם הסכם זה.
(ג) אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה
שהוא על פי הסכם זה.
(ד) סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם ,כהגדרתה בסעיף 6
בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם ( תשל"א . 1970 -
 .13כללי
 .13.1הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,או הנחה ,או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו
תקדים למקרה אחר.
 .13.2לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים ,בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה ,אין לראות בכך הקלה או
ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים
וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.
 .13.3הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,
מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,על ידי מי מהצדדים.
 .13.4כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכת ב בלבד ,ובחתימת הצדדים לו ,וכל עוד לא נעשה כן ,לא
יהיה לו כל תוקף.
 .13.5ארכה ,ויתור ,הימנעות מפעולה מצד המתנ"ס לא יחייבו אותו ולא ימנעו ממנו מלעמוד על זכויותיו ,אלא
אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של המתנ"ס.
 .13.6כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.
 .13.7כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  72שעות מיום מסירתה
כדבר דואר רשום.
 .13.8הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם ,אם יהיה ,והוראות סעיף זה יחולו על
הכתובות החדשות.
ולראייה באו הצדדים על החתום :
________________
הספק
תאריך_________________:

__________________
מתנ"ס
חתימה+חותמת__________________:

 - 25אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הספק וכי חתימות
דלעיל מחייבות את הספק לכל דבר ועניין.
חתימה וחותמת _________________

מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח א'

טופס הצעת משתתף

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 26נספח א'

מכרז פומבי לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים
במתנ"ס גדרה
טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 1/2018
אני הח"מ _____________ ____________,ת.ז/ח.פ _________ מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל
מסמכי מכרז פומבי מס'  1/2018לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה לרבות תנאי המכרז ,וכי
הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.
המחיר המקסימאלי למנה לגן ( ₪ 9.36 :לא כולל מע"מ)

הצעתי הינה כדלקמן :
הנני מציע __________  ( ₪לא כולל מע"מ) למנה .

___________________
שם המציע

_______________________
חתימת המציע

_________________
ת"ז  /ח.פ  /מס' שותפות

כתובת המציע:
טלפון המציע:
תאריך:

שם:

תאריך_________________:

ת.ז

חתימה

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ב'

הצהרת הספק

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 28נספח ב'

הצהרת הספק

תאריך______:

לכבוד
מתנ"ס גדרה
כנפי נשרים 3
גדרה
הנדון :מכרז – לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה

אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים בתיק המכרז
ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים
והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

הבנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ,ולא אציג כל תביעות ו/או
דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמור.

.2

בדקתי ,לפני הגשת הצעתי זו ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע לאספקת ארוחות
צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות
להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי ,ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

.3

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז
והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

.4

הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים ,יהא המתנ"ס רשאי לפסול את הצעתי ולחלט את
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
למועצה.

.6

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי ,רשאי המתנ"ס לבטל המכרז ללא כל
תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה.

.7

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.8
.9

הנני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני לביניכם.
להבטחת קיום הצעתי ,אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  60,000ש"ח (שישים אלף שקלים)
צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי).

 .10היה והצעתי תתקבל ,אני מתחייב כי תוך  7ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז ,אמציא את הערבות
הבנקאית כאמור בסעיף  12להסכם ,דהיינו ע"ס ( ₪ 120,000מאה ועשרים אלף שקלים) וכל המסמכים
והאישורים שעלי להמציא ,תוך  7ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז.
 .11היה ומסיבה כלשהי ,לא אעמוד בהתחייבויותיי ,אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז
תמומש על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .12ידוע לי שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות המתנ"ס לתבוע את נזקיו הממשיים
אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למתנ"ס .
 .13יש לי היכולת הפיננסית ,הידע והמיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן והציוד
הדרוש לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה נשוא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז
והסכם ההתקשרות.
 .14הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,אני זכאי לחתום
בשם התאגיד על הצעה זו ,אין כל מניעה ,על פי כל דין או הסכם ,לחתימתי על הצעה זו ,ובחתימת הסכם
ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו ,לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
 .15לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.
 .16הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,תשל"ו  ,1976 -וביכולתי להמציא למתנ"ס אישור בר תוקף על כך ,בהתאם לסעיף  2לחוק הנ"ל.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 29 .17מצורפים בזאת מכתבי המלצה .המתנ"ס רשאי לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי
והצלחותיי בתחום נשוא המכרז.
 .18אני מסכים שהמתנ"ס או מי שימונה על ידו יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא
המכרז ,ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל
דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי המתנ"ס כאמור.
 .19אם הצעתי זו תזכה במכרז הנני מתחייב לבצע את אספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.
 .20הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על-ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף ,המהות והתנאים
לביצוע אספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי לבצע אם
אזכה במכרז והמתנ"ס יתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא,
מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות ,שייחתם עמי כנגד ביצוע אספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים
במתנ"ס גדרה המופרטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על-פי הסכם
ההתקשרות ונספחיו.
ולראייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ :2018
שם המציע:

מספר עוסק מורשה:

מס' תאגיד:

כתובת:

שמות מורשי החתימה:

שם

מס' ת.ז:.
טלפון:

ת.ז.

פקס:
שם

ת.ז_________ .

חתימה:
להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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ה צ ה ר ת נ יס י ון

נספח ב'1

 .1אני הח"מ __________ (ת.ז ,)____________ .מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .2אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ (להלן" :הספק"" ,המציע")( .במקרה של
סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם  /עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה).
 .3אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הספק לצורך הגשתה למתנ"ס גדרה במסגרת הצעת הספק למכרז מס' 1/2018
לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן" :המכרז").
 .4הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח באספקת מזון לילדים בגילאי גן עד כיתה ג'.
להלן הפרטים הנדרשים ,בהתייחס לאספקת מזון לילדים בגילאי גן עד כיתה ג' שבוצעו על ידנו:
 .1שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :

 .2שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

 .3שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :
התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

 .4שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :
התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

 .5שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :
התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

 .6שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתנו שירותי הסעדה
_____________________________________
כמות מנות יומית_____________________ :
התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :
שם הגוף המזמין__________________________ :
כתובת הגוף המזמין________________________ :
טלפון הגוף המזמין_________________________ :

חתימה__________________ :
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי
אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
יעשה /תעשה כן  ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.
חתימה__________________ :

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ג'

ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה
להבטחת מילוי תנאי המכרז

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 32נספח ג'

ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה למכרז
לכבוד
מתנ"ס גדרה
כנפי נשרים 3
גדרה
 .1על פי בקשת ____________________ת.ז/ .ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 60,000במילים :שישים אלף שקלים ) )להלן :
"הסכום הבסיסי") ,אשר יהיה צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת
המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.
 .2הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב  15-לחודש יוני שנת ( 2018להלן :
"המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") יהיה
גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי
והמדד החדש )להלן" :סכום הערבות").
 .3אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 .4אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 .5ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .6ערבות זו תעמוד בתוקפה עד  60יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה
להגיע בכתב למען הרשום מטה ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב
בנק _____________

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ד'

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת
התחייבויותיו של הזוכה על פי הסכם

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ד'
לכבוד
מתנ"ס גדרה
כנפי נשרים 3
גדרה

הנדון:ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם
.1

על פי בקשת __________________ ת.ז/.ח.פ(______________ .להלן ":הספק") אנו ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 120,000מאה עשרים אלף ( )₪להלן:הסכום הבסיסי") אשר יהיה צמוד,
בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת הספק בקשר להסכם שביניכם .

.2

הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב  15לחודש יוני שנת ( 2018להלן":המדד
הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן " :המדד החדש")  ,יהיה
גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי
והמדד החדש (להלן":סכום הערבות").

.3

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך שלושה ימים מיום שתגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת הספק ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד  90יום ממועד סיום החוזה ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען
הרשום מטה לא יאוחר מ - 3ימים לפני מועד פקיעת הערבות ;כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב
אותנו.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ___________________

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ה'

תצהיר עובדים זרים

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ה'

תצהיר
(בענין עובדים זרים)
אני הח"מ _____________________________ *לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו -)1976להלן –החוק) ,לא
הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)
התשנ"א( 1991 -להלן –חוק עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.2

אני ,או "בעל זיקה" אלי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה
של  3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.3

אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים):
א.
ב.
ג.

.4

לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום").
לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.
לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד
ההרשעה האחרונה.

אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם מתנ"ס גדרה
________________
חתימה

למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד
אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא ת"ז
מס _________________ 'המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ________________________ ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות
ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה
*ניתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ה'1

תצהיר העדר הרשעות

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 38נספח ה' 1

תצהיר על אי הרשעה
אני החתום מטה ,ת.ז  /ח.פ _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן :
 .1אני תושב ישראל.
 .2אני ,ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – 1976
לא הורשענו בשום עבירה ו/או לא הוטלו עלינו קנסות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א –
"( 1991חוק עובדים זרים") או חוק שכר מינימום התשמ"ז "( 1987 -חוק שכר מינימום").
בנוסף ,הננו עומדים בדרישות החוק בנוגע לתשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים .
 .3כמו כן  ,הנני מצהיר כי הנני ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת
ישראל ביחס להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צוויה
רחבה וחוקי המס ,ולרבות החוקים הבאים :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ; 1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ; 1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו ; 1976 -
חוק חופשה שנתית ,תשי"א ; 1950 -
חוק עבודת נשים ,תשי"ד ; 1954 -
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – ; 1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – ; 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – ; 1953
חוק הגנת השכר ,תשי"ח – ; 1958
חוק פיצויי פטורין ,תשכ"ג – ; 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – ; 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ; 1987
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – . 2002
_________________
(חתימת נותן השירותים)

אישור
אני הח"מ____________,עו"ד ___________,מ.ר________ ,מאשר כי ביום_________,
הופיעו בפני_____________ ת.ז ______________.ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן  -הצהירו בפני על נכונות
הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני .
_______________
עו"ד

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים לצהרונים
במתנ"ס גדרה

נספח ו'

אישור קיום ביטוחים

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ו'
אישור על קיום ביטוחים של "ספק"

אישור קיום ביטוחים
לכבוד
מתנ"ס גדרה ו/או מועצה מקומית גדרה
רחוב כנפי נשרים 3
גדרה

תאריך________________ :

א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו( ___________________________ :להלן" :הספק")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם אספקת ארוחות צהריים לילדי
הצהרונים של המתנ"ס מיום _______________
הננו מאשרים בזאת כי לבקשת הספק ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק,
לרבות כמוגדר בהסכם-:
א.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
לכיסוי אחריותו של הספק על פי כל דין ,בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות
האמור) מתנ"ס ו/או עובדיה ו/או מי מטעמו ,בגבולות אחריות כנקוב להלן.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק
במאכל או במשקה ,זיהום תאונתי ,נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר
בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו בעת קרות מקרה הביטוח ,נזק בזדון,
פרעות ,שביתות ,חבות המבוטח בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לכלול את מתנ"ס ו/או מועצת גדרה כמבוטח נוסף לצורך
הפרויקט ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבולות האחריות( 1,000,000$ :מיליון דולר ארה"ב) לפחות ,למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית.
הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם" :ביט" .2011
תוקף הפוליסה :מיום _____________ ועד ליום _____________.

ב.

ביטוח חבות מעבידים
לכיסוי חבות הספק על פי כל דין כלפי כל המועסקים על ידו ,בגבולות אחריות
כנקוב להלן.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,פיתיונות ורעלים,
העסקת נוער ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח מורחב לכלול את המתנ"ס כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 41גבולות האחריות( 5,000,000$ :חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתובע ,למקרה
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם" :ביט" .2011
תוקף הפוליסה :מיום _____________ ועד ליום ______________.
ג.

ביטוח חבות המוצר
בגין אחריותו של הספק על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל
אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המזמין ו/או עובדיו
ו/או מי מטעמו כתוצאה ממוצר פגום של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו
בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם.
ביטוח זה כולל סעיף אחריות צולבת ,בהקשר להספקת המוצרים שבהסכם
בלבד ,לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד,
כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וחריגיה ,כשהיא
נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .דינה של שותפות הכוללת
כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה ,אף אם
ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם ,אך לא לפני התאריך______ :
(להלן" :התאריך הרטרואקטיבי") והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 6
חודשים.
גבולות האחריות( $ 500,000 :חמש מאות אלף דולר ארה"ב) לפחות ,למקרה
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
תוקף הפוליסה:מתאריך ________________עד תאריך _______________

כללי לכל הפוליסות –
.1

ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות:
1.2

"מתנ"ס" לעניין אישור זה ,משמעו :מתנ"ס גדרה ו/או "המועצה" לעניין אישור
זה ,משמעו :מועצת גדרה ו/או חברות בנות ו/או חברות נסמכות ו/או עמותות
נסמכות ו/או עובדיהן.
שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המתנ"ס ו/או המועצה כהגדרתן בסעיף
זה.

1.3

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה)  ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי
את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מתנ"ס ו/או
המועצה.

1.4

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה
תובע ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלקבלן ו/או לעירייה זיקה אליו או
שהספק ו/או המועצה התחייבו לשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם הספק
בחוזה עבודה מפורש או מכללא ,אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר
גרם לנזק בתוך כוונת זדון.

1.5

הביטוחים הנ"ל לא יהיו ניתנים לביטול על ידינו במהלך תקופת ביצוע
העבודות ובמהלך תקופת הבדק ו/או האחריות ,למעט במקרה של אי תשלום
הפרמיות ואזי תימסר לכם הודעה של  60יום מראש ,לפחות ,ובכפוף להוראות

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 42החוק .תשלום הפרמיות ע"י המתנ"ס ו/או המועצה ,יבטל את תוקף הודעת
הביטול.
1.6

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה
על הספק בלבד.

1.7

ההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינה עולה על  $ 5,000דולר
למקרה.

1.8

מוסכם ,כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על
פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות המתנ"ס ו/או המועצה על פי פוליסה זו.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

______________
(חותמת המבטח)

______________
(חתימת המבטח)

תאריך_________________:

______________
(שם החותם)

______________
(תפקיד החותם)

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי מס' 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה

נספח ז'

תפריט

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ז'

תפריט
.1

ארוחות הצהריים החמות יורכבו מתפריט מגוון ועשיר ,בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,שייבנה על בסיס
האפשרויות שלהלן בלבד:
שבוע א'
תפריט

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מנה עיקרית
תוספות
חמות:
פחמימה
תוספות
חמות:
ירקנית
סלט/ירק חי

בולונז
פסטה ללא רוטב

קציצות דגים
אורז 30/70

נתחי עוף בטריאקי
פתיתים 50/50

שוקיים
קוסקוס

כדורי בקר
פסטה מלאה +
רוטב בצד

תירס

גזר גמדי

סלט סלק

מרק לקוסקוס

אפונה וגזר

ירקות טריים

סלט כרוב

ירקות טריים

סלט גזר חי

מנה אחרונה

לחם מלא

לחם רגיל

לחם מלא

לחם רגיל

ערכת ירקות
טריים
לחם מלא

שבוע ב'
תפריט

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מנה עיקרית
תוספות
חמות:
פחמימה
תוספות
חמות:
ירקנית
סלט/ירק חי

כדורי עוף ברוטב
עגבניות
אורז צהוב

שוקיים

בולונז

נתחי עוף ברוטב

קוסקוס מלא

פסטה ללא רוטב

בורגול

נתחי עוף
בטריאקי
אורז עם תירס

שעועית ירוקה

מרק לקוסקוס

סלט כרוב

אפונה עם רוטב

אפונה וגזר

ירקות טריים

מנה אחרונה

לחם מלא

ערכת ירקות
טריים
לחם רגיל

ערכת ירקות טריים

ערכת ירקות
טריים
לחם רגיל

ירקות טריים

לחם מלא

לחם מלא

 oיודגש כי המנות העיקריות בייצור עצמי של הספק וללא בשר מעובד!
.2

ארוחות הצהרים יכללו אך ורק את המוצרים המאושרים בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

.3

מבלי לגרוע מן האמור על הספק:
(א)

לתת ארוחת צהריים חמה ,בתפזורת ובכלי חימום.

(ב)

הארוחה כוללת מנה עיקרית ,מנת פחמימה ,ירקות מבושלים וקינוח.

(ג)

מנה עיקרית (בשר) תהיה בייצור עצמי של הספק וללא בשר מעובד!

(ד)

התפריט יהיה עשיר ,מגוון ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

(ה)

לתת אפשרות להרכבת תפריט שבועי.

(ו )

להרכיב מנה צמחונית לילדים ספציפיים בהתאם לדרישת המתנ"ס.
תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 45(ז)

לתת חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדים שהתפריט היומי אינו מתאים להם.

(ח)

לספק מנות ללא תוספת עלות לילדים שרגישים לגלוטן  -עד כ  30מנות.

(ט )

לספק שניצל בכל יום לילדים מסוימים עפ"י דרישה.

(י)

לספק קינוחים :לספק פרי  4פעמים בשבוע ,עוגה תסופק פעם אחת בשבוע.

(יא)

לספק תוספת לחם :מידי יום 3 ,פרוסות לחם לכל מנה.

(יב) לספק תוספת ירקות טריים שלמים :מידי יום ,ירקות טריים שלמים/חתוכים ,מ 3-סוגים כ 60 -גרם
למנה.
(יג)
.4

לספק תוספת תבלינים :מלח ,פלפל.

המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מן המשקלים שמפורטים להלן:
(א)

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

(ב)

מנת פחמימה :משקל מינימאלי  180גר' לאחר חימום המנה.

(ג)

מנת ירק מבושל :משקל מינימאלי  130גר' לאחר חימום המנה.

(ד)

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

.5

המציע שיזכה יידרש לספק את מנות המזון ,בתוספת  10%מהכמות המוזמנת ללא תוספת תשלום.

.6

תוספות נוספות
מובהר למען הסר כל ספק כי ,כי אספקת ארוחות הצהריים החמות יכללו גם:
(ה)

אספקת כלים חד פעמיים מסוג :כפות ,מזלגות ,צלחות ,כוסות כמספר המנות בתוספת  10%אחוזים;

(ו )

ממרח חומוס/טחינה/טונה  500 -גר' פעם אחת בשבוע באריזות קטנות לכל צהרון;

(ז)

 2ממרחים בריאים :חלבה /ממרח תמרים /ממרח חרובים -פעם אחת בשבוע לכל צהרון;

(ח)

 2יחידות קטשופ פעם אחת בשבוע לכל צהרון.

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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מתנ"ס גדרה
מכרז פומבי 1/2018

לאספקת ארוחות צהריים לצהרונים
במתנ"ס גדרה

נספח ח'

כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ח'

כתב התחייבות
אני הח"מ __________,נושא ת.ז .מס' __________ מרחוב_________________,
מתחייב בזאת כלפי המתנ"ס/מועצת גדרה כדלקמן:
 .1לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין ,בביצוע אספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן":העבודה") אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או
הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון.
 .2לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין ,בביצוע אספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן":העבודה") אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או
הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .3להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידי
בביצוע לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה (להלן":העבודה")
עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א.2001 -
 .4לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון ,שאינם אזרחי מדינת ישראל ,אשר אינם
מצוידים באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון
עבודה בישראל.
 .5למסור את רשימת העובדים מטעם הספק בביצוע אספקת ארוחות צהריים חמות
לצהרונים במתנ"ס גדרה למחלקת הביטחון של המועצה טרם תחילת עבודתם לצורך
אישורם .מובהר זאת למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי מחלקת הביטחון של
המועצה לא יהא רשאי לעבוד בתחומי מוסד החינוך.
 .6בכל מקרה שהפר התחייבותי זו  -או חלק ממנה  -יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית
ואהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
ו/או תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין.

__________
תאריך

תאריך_________________:

_________________
חתימה

חתימה+חותמת__________________:
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נספח ט'
צהרוני מתנ"ס גדרה
שם המסגרת

כתובת

טלפון

אורן

פוקס 19

08-8593071

אשל

ארז 5

08-8592103

אתרוג  +תירוש

אורן 7

08-6315966
08-916351

ברוש

ברוש 16

08-9267247

דפנה

דרך נחלים 12

08-8592074

הרדוף

חיים הרצוג

08-8583460

ורד

הורוביץ 15

08-8596322

זית

יסמין 22

08-8526889

חיטה

כנפי נשרים 3

08-8680625

חצב  +חרצית

צאלה 15

08-8680829

חרוב

חיים הרצוג 10

08-8583459

סביונים (יסמין)  +נורית

הנקין 7

08-8594856
08-8594859

כרכום  +סייפן

נחל ארנון 1

08-8583651
08-8583625

ליבנה

הנורית 21/2

08-8691613

לילך  +נרקיס

דרך יצחק רבין 21/1

08-8591272
08-8690704

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

 - 4908-6762184
08-8594859

מרגנית  +נורית

שבתאי גומברג

סיגלית

דולב 1

08-8680246

סתוונית  +אלון

יגאל אלון 37

08-8680913

פיקוס

פיקוס 19

08-8592075

פרג

יסמין 22

08-8526928

צבעוני  +שושנים

הנרקיס 17

08-8594858
08-8594845

קשת

ארז 5

08-8592108

רותם

ברוש 16

08-8680834

רקפת

ראובן 7

08-8594798

שקד  +תמר

חיים הרצוג 44

08-8691793
08-8691861

שקמה

יוסף בורג 7

08-8695115

תאנה

דולב 5

08-8537464

תאריך_________________:

חתימה+חותמת__________________:

