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 הזמנה לקבלת הצעות

 8 /2018מכרז פומבי מס' 

 בקריית החינוך ע"ש רבין  - להפעלת מזנון

 
בקרית  מזנוןלהפעלת ות זה להגיש לה הצע( מזמינה בהמועצה")" מונד-המועצה המקומית תל
 .מונד-החינוך ע"ש רבין תל

 

תנאי ואופן הפעלת המזנון, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה  .1
לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש בבניין המועצה החל מיום 

 לא יוחזרו לרוכש.  ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר  500תמורת סך של  4.12.2018
 

, החל מיום במשרד המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, 
 WORDבשעות העבודה המקובלות. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בקובץ  4.12.2018

וזאת לא יאוחר  mond.muni.il-at_b@telli ליאת בידני, מנהלת הרכש במייל בלבד לידי 
  12:00שעה:   16.12.2018 מתאריך 

 .12:00בשעה  11.12.2018מפגש מציעים להכרת אזור המזנון ומפגש הבהרות יתקיים ביום   .2
תל מונד. השתתפות במפגש המציעים  52בחדר ישיבות במועצה רח' הדקל התכנסות תהא 

 להשתתפות במכרז.מהווה תנאי מוקדם אינה חובה ו אינה
 

בחירת המפעיל הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל  .3
מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ואין בפרסום המכרז משום התחייבות 

 של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז כולם או מקצתם.
 

ת כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק א .4
הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים.  בכל מקרה של 
סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים 

 והכללים שבמסמכי המכרז.
 

וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז  על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא .5
ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה 

לתיבת  9:00בשעה  26.12.2018ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ועד ליום 
מאוחר יותר לא במועצה.  הצעה שתוגש במועד  בחדר ישיבות המכרזים במועצה הנמצאת 

  תתקבל.

 למכרז לוח זמנים

  תיאור מס'
 5.12.2018 פרסום המכרז 1
 5.12.2018 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2
 11:00בשעה  11.12.2018 מפגש וסיור מציעים 3
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות  4

 למועצה
 12:00בשעה   16.12.2018

 9:00בשעה  26.12.2018 מועד אחרון להגשת ההצעות 5
 

___________ 
 , עו"דשמואל סיסו

 המקומית תל מונד ראש המועצה

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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 הגדרות .1

 מונד, ראש המועצה ו/או מי מטעמו.-המקומית תל המועצה –"המועצה"  1.1

אדם פרטי תושב ישראל, שותפות או תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל,  – "מציע" 1.2

רותים כהגדרתם אשר הגישו הצעתם למכרז במועד ואשר עוסקים במתן השי

 במכרז; 

כל מציע אשר זכה במכרז וקיבל על עצמו את אספקת השירותים  – "המפעיל" 1.3

והעבודות כהגדרתם במכרז זה. המפעיל לרבות נציגיו, עובדיו, יורשיו, מורשיו, 

 שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו בביצוע הוראות ההסכם.

הזמנה לקבלת הצעות וכל המכרז על כל נספחיו לרבות כל מסמכי ה - "המכרז" 1.4

הדרישות המפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, מפרט המוצרים והחוזה על 

נספחיו וכן כל הטפסים המצורפים למכרז זה לרבות הצעת המפעיל הזוכה )מסמך 

 (.  1א)

)קומת  מ"ר, שטח מחסן 32 -כ )קומת קרקע( : שטח מטבחהכולל מבנה  –"המזנון"  1.5
מ"ר  142 -שטח ישיבה מרוצף בחזית צפונית למבנה המזנון כ מ"ר , 12 -כ מרתף(:

את המפעיל כמקום  ואשר ישמש  מ"ר 50-ושטח ישיבה בלובי האודיטוריום כ
 לממכר שתיה מזון קל מהסוג המפורט במפרט הטכני ובהסכם ההתקשרות.  

 מונד. -בית הספר ע"ש רבין תל  -"בית הספר" 1.6

לרבות מתן שירות ארעי או נלווה בהתאם  ,מזנוןשירותי הפעלת  –"השירות/ים"  1.7

 להוראות מכרז זה וההסכם.

, הצווים והתקנות 1968-כמשמעו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  –" רישיון עסק" 1.8

 מכוחו.

 (.1מסמך א) – "הצעת הזוכה" 1.9

הסכם ההתקשרות המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז בקשר עם מתן  –"ההסכם"  1.10

כולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל השירותים והתנאים הכלולים בו ה

 מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכרז בהתאם  -" ערבות המכרז" 1.11

 לנוסח המצוין במסמכי המכרז. 
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ר ערבות אשר ניתנה לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמו– "ערבויות ביצוע" 1.12

בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של המפעיל על פי 

 ההסכם.

אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה לשם פיקוח ובקרה כי המפעיל  –"מפקח"  1.13

 ממלא התחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה וההסכם.

  ועדת  המכרזים של המועצה; – "ועדת המכרזים" 1.14

 הזמנה לקבלת הצעות   .2

בבית הספר  מזנוןלמתן שירותי הפעלת להגיש לה הצעות  בזאתהמועצה מזמינה  2.1

 ע"ש רבין, כמפורט להלן.

הינה לשלוש שנים. המועצה רשאית להאריך את ההתקשרות  ההתקשרותתקופת  2.2

 "(. ההפעלה תקופת)" חודשים כל אחת 12בשתי תקופות של 

זוכה לספק את שירותי כחלק בלתי נפרד מהתקשרות עם המפעיל, וכתנאי לה, על ה 2.3

בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  מזנוןממכר המזון מתוך ה

לחוק לפיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה , ובהתאם 2009-ברוכלות מזון(, תשס"ט

לתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה ו 2014 -במוסדות חינוך, התשע"ד

 . 2018 -במוסדות חינוך, התשע"ט

)פרק ב'  ( להסכם3ב)כנספח  מחירי המוצרים יהיו בהתאם למחירון המצורף 2.4

העתק של תפריט עם מחירון יישמר במשרדי הנהלת בית הספר. חתום ע"י   למכרז(.

 המפעיל. מחירון יוצג באופן ברור ומובן בחזית המזנון.

הצעתו, שלא עבור הזכות להפעלת המזנון, ישלם המציע למועצה דמי הפעלה, על פי  2.5

 לכל חודש, במהלך ולכל משך תקופת ההתקשרות.  ₪ 7,500תפחת מסך של 

בהתאם  ועל חשבונו,במתן השירותים יחולו על המציע הזוכה  הכרוכותכל ההוצאות  2.6

הסכם וכל יתר מסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המציע בלמפורט 

, מזנון"ל, וכן מהפעלת ואחזקת ההזוכה יישא בכל העלויות הנובעות מהעבודות הנ

כמפורט במכרז זה. כמו כן, יישא הזוכה בכל תשלומי החובה והמיסים החלים בגין 

 . מזנוןבוהחזקה השימוש 

, כמפורט להלן. מזנוןהמועצה תקנה לזוכה זכות לניהול, אחזקה והפעלה של ה 2.7

לל מובהר, כי קבלת הזכות כאמור במכרז זה כפופה לעמידת המציע הזוכה בכ

 התנאים הקבועים בהליך לרבות תשלום דמי ההפעלה למועצה.

, על חשבונו, בכל המתקנים והציוד מזנוןציוד ה לדאוג לכל המציע הזוכה באחריות  2.8
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הדרושים להפעלתם, ובכלל זאת: מקררים, תנור, כיריים, כלי אחסון, כלי הגשה 

 "(.הציוד)להלן: ", כמפורט בהסכם ונספחיו וכד' 

חייבים להיות  מזנוןע לדאוג כי כל המוצרים שיוכנסו למטבח הבאחריות המצי 2.9

ועליהם להגיע  ,כשרים, בהשגחת רבנות מוכרת ע"י הרבנות הראשית של ישראל

לעשות הפרדה מוחלטת בין מוצרי חלב  על המציעסגורים באריזתם המקורית. 

יה תה מזנוןכשרות. כל ההתנהלות במטבח ההלמוצרי בשר. וזאת בתאום עם משגיח 

בתאום עם המשגיח כשרות. יש להציב את תעודת הכשרות במקום גלוי כך שכל 

 סועד יוכל לראותה.

 כשרות.ההיה חלבי/בשרי מופרד עם תעודת כשרות, בתאום עם משגיח י מזנוןה 2.10

כל הכלי הגשה , באמצעות כלי הגשה חד פעמים.  take awayשיטת ההגשה תהיה  2.11

ימוש למזון. חל איסור מוחלט על שימוש החד פעמיים יהיו מקרטון ומיועדים לש

 בכלים חד פעמיים מקלקר או מכל חומר פלסטי אחר המסכן את התלמידים.

 הזוכה אינו רשאי להוציא ו/או לספק מזון מחוץ לתחום בית הספר. 2.12

באחריות הזוכה במכרז ועל חשבונו להשיג את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים  2.13

ימים ממועד ההודעה על זכייתו, את כל  30יש בתוך והוא נדרש להג, מזנוןלהפעלת ה

באחריות הזוכה המסמכים הדרושים לנותני האישור לצורך קבלת רשיון עסק כחוק. 

להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או 

ההיתרים הנדרשים ו/או המתחייבים מההפעלה בהתאם להוראות המועצה, משרד 

הזנה לחינוך  90-2.2, משרד החינוך )לרבות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הבריאות

לתזונה נכונה במוסדות החינוך(, חוקי העזר והוראות כל דין וכל גורם רלוונטי אחר, 

, יון עסק, תעודת כשרותויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות ריש

 היטלים ואגרות.

ים הקבועים בחוזה ההפעלה, ואת המשתתפים נדרשים לבדוק את כל התנא 2.14

הדרישות לקבלת רישיון עסק ועמידתם בהן, וזאת בטרם יגישו את הצעתם למכרז, 

ועליהם להגיש את הצעתם במכרז, לאחר שהם בדקו ולקחו בחשבון מכל הבחינות, 

לרבות, אך לא רק, מהבחינה הכספית ו/או הכלכלית, את כל ההתחייבויות שיהא על 

רז לבצע בקשר לביצוע כל תנאי המכרז ו/או כלל הדרישות המפעיל שיזכה במכ

לצורך קבלת רישיון עסק כדין, במועדן וכלשונן, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 לעיל.

 ההוצאות הכרוכות בקבלת רישיון עסק יחולו על המפעיל בלבד במלואן. 2.15

ביר המציע יודגש כי בכל מקרה לא ניתן יהיה לבצע קיזוזים מדמי ההפעלה, אשר יע 2.16

 למועצה.
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במהלך  מזנוןמובהר, כי המועצה תמנה מפקח מטעמה אשר יערוך סיורים באזור ה 2.17

תקופת ההפעלה, לצורך בקרה על פעילות המפעיל ועמידתו בתנאי הליך זה וההסכם 

 מכוחו.

מוצרי מזון ושתייה לפי המפרט המצורף למכרז זה ובמחירים  ימכורהמפעיל  2.18

 להסכם. (3פח ב)כנסהמפורטים במפרט המצורף 

 תנאים להפעלת המזנון 2.19

בהתאם לחוזה  את השירותים לפי תיאורם במכרז זה יספקהמציע הזוכה  2.19.1

ההתקשרות והמפרטים המקצועיים, ויתחייב למלא אחר הוראות המועצה 

ו/או מי שהוסמך על ידה בכל הנוגע לאופן ההפעלה, הניהול, אחזקה ורמת 

 השירות, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה. 

זוכה יתחייב לעמוד, בין השאר, בדרישות הבאות וכמפורט במפרט הטכני ה 2.19.2

ויבצע את העבודות בהתאם לחוק לפיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה 

הזנה  90-2.2ולחוזר מנכ"ל משרד החינוך  2014-במוסדות חינוך, התשע"ד

 לחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך ולכל דין רלוונטי החל על שירותים

 מסוג מכרז זה.

. תתאפשר המטבח יהיה בשרי עבור תלמידי בית הספר 17:00עד השעה  2.19.3

חימום בלבד. מובהר  –מכירת משקאות קרים, חמים, כריכים, מזון מוכן

למען הסר ספק, כי המפעיל ימכור במזנון רק את המוצרים המפורטים 

מזון  במכרז זה ולא יהיה רשאי להכין תבשילים במקום. אין להחזיק במקום

טרי שלא עבר בישול מהחי, לרבות דגים, בשר ועוף, ולמעט נקניק או 

 נקניקיות, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק רישוי עסקים;

ניתן יהיה להכין תבשילים המטבח יהיה חלבי.  17:00-23:00בין השעות  2.19.4

קלים חלביים, כגון: פיצה )קפואה מוכנה(, פסטה )יבשה משקית(, בורקסים 

ים )קפואים מוכנים(, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק רישוי וקרואסונ

 עסקים;

המפעיל יפעיל את המזנון כשברשותו כל האישורים/רישיונות הנדרשים  2.19.5

, לרבות כמטבח חימום בלבד לצורך קבלת רישיון עסק של רוכלות מזון

עמידה בכל התנאים כפי שיקבעו על ידי משרד הבריאות ובהתאם להוראות 

ובהר כי לעניין זה האחריות המלאה תהא על המפעיל בלבד כל דין. מ

ולמועצה לא תהא כל אחריות בגין אי קבלת אישור כאמור לאור אי עמידה 

 בתנאים. 

המפעיל יקפיד לשמור על היגיינה וחוקי התברואה וידאג לסדר ולניקיון  2.19.6
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במזנון ובשטחים שמסביב לו במשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט בנספח 

ולעמוד בכל דרישות המועצה בקשר  ( להסכם,4ב)כנספח , המצ"ב הנקיון

 לכך ולשביעות רצונה המלא. 

המפעיל יפעיל את המזנון כשברשותו כל הציוד, הכלים, החומרים וכוח  2.19.7

האדם הנדרשים להפעלת מזנון ובהיקף ובאיכות הנדרשים להפעלת מזנון 

 ת המועצה. בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובהתאם לדרישו

המפעיל יידרש להפעיל את המזנון במהלך תקופת פעילות בית הספר בימים  2.19.8

 ובשעות, אשר ייקבעו בהתאם להנחיות מנהל בית הספר. 

מנות בשריות )מנה  15המפעיל יהא ערוך לספק בכך יום לימודים עד  2.19.9

בשרית+תוספת+שתיה( למעוטי יכולת, ללא תמורה, בהתאם לדרישת הנהלת 

 בית הספר.

המפעיל יספק מנות ללא גלוטן, לפי דרישת בית הספר, וכפי שיתואם עימו  2.19.10

 מראש.

כל שינוי בתפריט המוצרים שימכרו על ידי המפעיל, כפוף לאישור מראש  2.19.11

ובכתב של הנהלת בית הספר ולהוראות החוק, התקנות וחוזרי המנכ"ל 

 הרלוונטיים.

 

 

 דרישות סף לכלל המציעים .3

.  באופן מצטברהסף המפורטות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו,  על המציע לעמוד בכל דרישות

. אי עמידה תנאי מוקדם להשתתפות במכרזקיום תנאי הסף הנ"ל במצטבר מהווים 

 בתנאים המוקדמים תביא לפסילת ההצעה. דרישות הסף הינן כדלהלן:

שנים רצופות לפחות בין השנים  5של  ומוצלח מוכחלהיות בעל ניסיון  המציעעל  3.1

או חברת קייטרינג או חברה  מזנון, בניהול והפעלה של מסעדה או 2018-2011

יהיו  2018-2011רצופות בין השנים שנתיים לפחות המעניקה שירותי הסעדה, כאשר 

אם  -. )"ניסיון" או קפיטריה במוסד חינוך מזנוןשירותי הסעדה/הפעלת  במתן

פירושו ניסיונם של היחיד  המציע הינו יחיד ועוסק מורשה או חברה או תאגיד אחר,

 ו/או של החברה/התאגיד ולא של בעלי התפקידים בחברה(.
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להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ימלא ויפרט המשתתף את דבר ניסיונו במסגרת 
 (, וכן יצרף המלצות /אישורים מהגופים עימם עבד.1מסמך א')

(, תהיה בבחינת המענה על תנאי זה )בדבר ניסיון מוכח ומוצלח כמפורט לעיל
המועצה רשאית להביא במניין שיקוליה את אמינותו של המציע, ניסיונו בקיום 
התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונה של המועצה או גופים 

ראיון אישי אחרים עם המציע בעבר, כישוריו, המלצות, סבירות הצעתו של המציע, 
וכל שיקול רלוונטי אחר ולערוך, לצורך  ןמזנועם עובדי המציע שיפעילו בפועל את ה

בדיקות כפי שתמצא לנכון בעצמה או באמצעות מי מטעמה. כל מציע  כןו כך,
 מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ונציגיה בעת עריכת הבדיקות כאמור.

 

 צירוף ערבות להצעה  3.2

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  3.2.1

למסמכי המכרז )יש ( 2מסמך א)בנוסח המפורט ₪,  5,000בסך  המועצה,

לבין נוסח  ( להסכם(1)נספח ב) ערבות הביצועלהקפיד להבחין בין נוסח 

 לצרף להצעתו(.  המציעהערבות שעל 

יה התנאים המפורטים ויחולו על  26.3.2019 וםהערבות תהא בתוקף עד לי 3.2.2

להלן. המועצה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות  6בסעיף 

ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 העדר הרשעות  3.3

המציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, ימציא  3.3.1

ן ו/או תצהיר בדבר היעדר כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלו

אשר יש קשר בינן, ישיר או  עבירותעבירות פיסקאליות, עבירות מין ובכל 

עקיף, למתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם לנוסח 

 למסמכי המכרז. ( 3מסמך א)התצהיר 

יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים  התצהירלמען הסר ספק יובהר, כי  3.3.2

על המציע  להתקשרות החוזיתאולם כתנאי  ,בעת הגשת ההצעהעל ידו 

וכל  ספק השירותים בפועללהציג בפני  המועצה אישור ממשטרת ישראל לגבי 

בדבר היעדר הרשעות בתחום עבירות המין,  מזנוןאחד מצוות המועסקים ב

וכי אין מניעה להעסקתו על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 . 2001 –מסוימים, התשס"א 

)"חוק עסקאות גופים  1977 –אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  3.4

 ציבוריים"(            



 
 

9 
  ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

השתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות לתנאי 

 להצעה ובכלל זה: יצורפוגופים ציבוריים, אשר 

על פי חוק עסקאות חשבון או מיועץ מס -אישור תקף מפקיד השומה, מרואה 3.4.1

, המעיד כי 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה 

 וחוק מס ערך מוסף.

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 3.4.2

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. 3.4.3

 ת מסמכי המכרזקבלה בגין רכיש 3.5

לצרף העתק ממנה עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע  קבלהבידי המציע 
 למסמכי המכרז.

 

 כללי .4

 עיון במסמכי המכרז 4.1

המציע המשתתף במכרז, יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  4.1.1

כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז במחלקת  ולבדוקמהמכרז, לראות 

מציע  27.11.2018ישתו ולאחר הודעה ותיאום מראש, החל מיום לפני רכרכש 

אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על הסף ולא 

 תידון בפני ועדת המכרזים.

המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד, מציע  מסמכיהקבלה על רכישת  4.1.2

במכרז,   שרכש את מסמכי המכרז באמצעות גורם או גוף שאינו המציע

 הצעתו תיפסל. 

 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה 4.2

המועד האחרון בדיוק )" 9:00בשעה  26.12.2018ההצעה תוגש עד ליום  4.2.1

 "(, לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה.להגשת ההצעה למכרז

במעטפה סגורה אשר תשולשל על  בשני העתקיםנספחיה תימסר  עלההצעה  4.2.2

לתיבת המכרזים הנמצאת  אישית ידניתבמסירה ידי המציע ו/או מי מטעמו 

 במשרדי המועצה.חדר ישיבות  ב
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 אופן הגשת ההצעה  4.3

המכרז וההצעה יש להגיש בשני עותקים במעטפה חתומה  מסמכיאת  4.3.1

על כל דף בנפרד ולצרף את כל המסמכים  לחתום)סגורה(. על המציע 

למסמכי  (8מסמך א))והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס ריכוז מסמכים 

 המכרז(. 

אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות  4.3.2

המציע או כל כיתוב אחר, ויש לציין את מספר המכרז בלבד, אשר הינו 

8/2018. 

, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוגשההצעת המציע, אשר  4.3.3

או כל שינוי שהוא וכן  הוספת מסמך ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה

 לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו. 

הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בעט  4.3.4

 דיו בכתב יד קריא וברור.

 הסתייגויות המציע מההצעה 4.4

לשנות את מסמכי המכרז בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף  רשאימציע אינו  4.4.1

 אמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. להם, למחוק בהם, להסתייג מן ה

, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או ספקלמען הסר  4.4.2

תוספת שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך 

וצורה שהיא, תהא המועצה רשאית להפעיל את שיקול דעתה ולפעול בכל 

ינוי מהותי במסמכי המכרז המביא אחת מן הדרכים להלן: לראות בכך כש

לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בכך כפגם טכני בלבד ו/או פגם אשר נעשה 

בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד 

 שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. 

המציע לנוסח המכרז ולכל מובהר בזה כי הגשת ההצעה כמוה הסכמה מצד  4.4.3

. המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או המכרזתנאי 

חובה שחלה עליו על פי תנאי המכרז, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה 

 מראש ובכתב.

 תשלום עבור ההשתתפות במכרז 4.5

ש"ח אשר ישולמו  500כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך של  4.5.1
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מונד, עבור מסמכי המכרז. סכום זה לא -ועצה המקומית תללפקודת המ

יוחזר למציע בכל מקרה. על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע 

  התשלום עבור ההשתתפות במכרז.

 סיור מציעים 4.6

בחדר  11:00בשעה   12.201811. . הסיור ייערך ביוםחובהאינו סיור מציעים  4.6.1

  .תל מונד 52ישיבות במועצה רח' הדקל 

 הליך שאלות והבהרות  4.7

בלבד באמצעות דואר  WORDשאלות ובקשות למתן הבהרות יוגשו כקובץ  4.7.1

 16.12.2018וזאת לא יאוחר מתאריך  , liat_b@tel-mond.muni.ilאלקטרוני: 

ר תישלח לכל המשתתפים במכרז באמצעות דוא בכתב. תשובה 12:00שעה 

 אלקטרוני.

מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן מהווים  4.7.2

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו

במכרז גם את מסמכי התשובות והבהרות המועצה )ככל שאלו ניתנו(, כשהם 

ד ממנה. כחלק בלתי נפר חתומים בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע,

תנאי זה הינו מהותי במכרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע 

 להצעתו בצירוף חתימתו עלולה להביא לפסילת הצעת המציע. 

מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת  4.7.3

הצעתו למכרז זה והגשתה למועצה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם 

ו במועצה. מובהר בזאת, כי מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי כלשה

מרכז המכרז, וזאת בכפוף לכך שתשובות אלה צורפו להצעה על ידי המשתתף 

במכרז כחלק בלתי נפרד ממנה, לא יהיה בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב 

 את המועצה כלל וכלל.

 אחריות והחזר הוצאות 4.8

יות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם המועצה אינה נושאת בכל אחר 4.8.1

 השתתפותו במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות  4.8.2

בהכנת ההצעה למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על 

ר הוצאות מכל סוג שהוא המשתתף במכרז, אשר לא יהא זכאי לקבלת החז

 בגין השתתפות במכרז.  

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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המועצה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי המכרז,  4.8.3

לרבות מועד ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח 

בכתב לכל המציעים. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה 

 להגשת הצעות.  

חייבת לקבל כל הצעה שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את המועצה אינה מת 4.8.4

 הזכות לקבל הצעה במלואה או מקצתה ואף לדחות ולפסול את כל ההצעות.

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .5

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 אישורים הבאים: בדרישות הסף וכן בנוסף לצרף את המסמכים וה

  יש לצרף להצעה: המציע הינו חברה בע"מ,שבמידה  5.1

 תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז. 5.1.1

 המאשר ומצהיר:( 4מסמך א)אישור עו"ד או רו"ח  בהתאם  5.1.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן  5.1.2.1

 במסגרת סמכויות התאגיד;

 המנהלים של התאגיד; פירוט בדבר שמות 5.1.2.2

 פירוט בדבר שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד; 5.1.2.3

 על המציע  לצרף להצעתו מסמכים נוספים, בין היתר:

 הצהרת מציע הצעה וחתימה על  5.2

פרק ג' למסמכי  -מלאה וחתומההצהרת המציע את הצעה ויש לצרף  5.2.1

המכרז,  מצהיר המציע בין היתר כי קרא את כל תנאי מסמכי ה, בהמכרז

לרבות החוזה על נספחיו, המפרטים הטכניים והדרישות המקצועיות, הבין 

את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו  וכי 

 אין כל מניעה חוקית במתן השירותים ו/או אספקת הציוד על ידו. 

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים 5.3

ע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים המצי 5.3.1

ותצהירים המאושרים על ידי עורך דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 1991-, בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א1976 –תשל"ו 

, (5במסמך א)בנוסחים המפורטים , 1987-או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
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 למסמכי המכרז. (7ך א)ומסמ( 6מסמך א)

 יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע 5.4

יתר המסמכים, הנספחים יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל וכן  5.4.1

חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים  והאישורים אשר הינם

כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז 

ת וכתבי הכמויות, הכל בהתאם לסדר המפורט לרבות, הסכם ההתקשרו

כאשר הם חתומים ( 8במסמך א)בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת 

 ע"י הספק בכל עמוד בנפרד, מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש. 

 תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה  .6

ך במסמיש לצרף ערבות עבור כל הצעה ובהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז  6.1

 .  למסמכי המכרז (2א)

ותביא לפסילת  תיפסל על הסףערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז  6.2

ההצעה. למען הסר ספק, ועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה בשל פגם בערבות 

הבנקאית המצורפת אליה, לרבות צירוף ערבות אשר אינו בנוסח הנדרש בהתאם 

ים. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת לדרישות המכרז, בכפוף לדיני המכרז

יום וכל שיידרש ממנו על ידי  90המועצה, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 

 המועצה.

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת  6.3

 המציע למכרז, כולה או חלקה, לפי בחירתה וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או

הפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים 

הגבוהים מגובה ערבות המכרז, ולאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו 

 בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון  6.3.1

 כפיים;

המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי המציע מסר לוועדת  6.3.2

מדויק לרבות, אי עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע בהתאם 

 המציע";הצעה והצהרת "לפרק ג' למכרז 

המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות  6.3.3

 במכרז;

המציע נדרש להשלים פרט ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן  6.3.4

 רת הזמן אשר הוקצב לו;במסג
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לאחר שנמסרה הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי  6.3.5

ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם 

הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר 

אישור נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, 

 קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו'(  

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה  6.3חילוט הערבות בהתאם לסעיף  6.4

 ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

כרז בתנאים מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למ 6.5

 המפורטים להלן:

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות,  6.5.1

לאחר מתן הודעה של המועצה כאמור ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת 

 ההודעה;

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק  6.5.2

רז, חתם על חוזה ההתקשרות לאחר שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכ

והמציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי 

 החוזה; 

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר  6.5.3

חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על 

בנספח תאם לנוסח אשר צורף פי החוזה, לרבות המצאת ערבות ביצוע בה

 להסכם ההתקשרות. ( 1ב')

הערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה  6.5.4

 ולא יאוחר משלושה חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה.

 עובדי המציע  .7

המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות  7.1

נו  ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו כדי ליצור בי

לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים 

אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדיו 

 מעביד, מכל מין וסוג שהוא.בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד 

הספק מתחייב לביטוח, בטחון ובטיחות עובדיו בכפוף לנספח הביטוח והנזיקין  7.2

המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה, לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים 

לשמירת בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו 
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-על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"דכפי שיידרש על ידי המפקח 

1954. 

ככל שייקבע ע"י רשות מוסמכת כי בין המועצה לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו חלים  7.3

מעביד, המפעיל מתחייב בזאת לשפות את המועצה בעבור כל הוצאה -יחסי עובד

צאות שתוצא על ידה כתוצאה מקביעה זו, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות הו

  שכ"ט עורך דין בצירוף ריבית והצמדה מים התשלום ועד ליום הפירעון בפועל.

 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .8

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת  8.1

ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, 

, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף בעת הגשת ההצעה, לרבות ובין היתר

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש 

 במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו המועצה תהיה רשאית להזמין את  8.2

לם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כו

הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, 

הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת 

 עמידתו של המציע בתנאי הסף.  

מכים או במידע על אף האמור לעיל, אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במס 8.3

הנדרש למסמכי המכרז, וכן הצעה כספית הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא 

 והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

 בחינת הצעת המציע .9

ההחלטה על ההצעה הזוכה במכרז תיקבע בהסתמך על הניקוד שיקבלו המציעים  9.1
את ההצעות של בעת בחינת הצעתם. לשם כך, ועדת המכרזים תבחן ותעריך 

 המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי  – שלב א' 9.1.1
הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו 

 לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

האיכות של הצעת המחיר ומרכיב שלב בדיקת מרכיב  – שלב ב' 9.1.2
 רז, על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן:המשתתף במכ

 אופן ביצוע הניקודהניקוד  הקריטריון
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ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר קיים חשש לניסיון רע עמו בשל  9.2

אשר ביצע המציע עבור  התקשרויות קודמות או נודע למועצה כי בהתקשרות קודמת

רשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, 

לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו ו/או הופסקה התקשרות עמו 

רשאית לשקול זאת  מצד מזמינים אחרים בשל חוסר שביעות רצון, תהא המועצה

ע אחר, אף אם הצעתו תהא פחות טובה מזו של במסגרת שיקוליה ולהעדיף מצי

המציע אשר למועצה סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו, וזאת מנימוקים שיירשמו 

 ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה הטובה יותר. 

 התקשרות עם הזוכה .10

 המירבי

נקודות ינתנו להצעה שבה ננקבו דמי  70 נקודות 70 מחיר
ההפעלה הגבוהים ביותר. שאר ההצעות 

 ינוקדו באופן יחסי אליה.

שנות ניסיון מוכחות ומוצלחות של 
באספקת שירותי  המציע

  למוסד חינוך מזנוןהסעדה/הפעלת 

 

בגין כל שנת ניסיון מוכחת ומוצלחת  נקודות 10
 מזנוןבאספקת שירותי הסעדה / הפעלת 

ש השנים כנדר 2-)מעבר ל למוסד חינוכי
נקודות  5בתנאי הסף( יהא זכאי המציע לקבל 

 נקודות מירביות. 10-עד ל

ינוקד בהתאם לשיחות עם מזמיני שירותים  נקודות 10 המלצות חיוביות 
 ודמים.ק

המועצה תבחר שני ממליצים מבין מזמיני 
השירותים הקודמים של המציע ותשאל 
אותם שאלות זהות ביחס למהות השירותים 
אשר ניתנו על ידי המשתתף, מועדי מתן 
השירותים, טיב השירותים. בסוף השיחה 
יתבקשו הממליצים לנקד את המשתתפים 

. ממוצע הציון שיוענק 1-10בניקוד של 
מאת מזמיני שירותים קודמים יהא למשתתף 

הניקוד שלו בפרמטר זה. במקרה ובו מזמין 
השירותים יסרב לנקד, יתבקש האחרון 
להעריך את ניקוד המשתתף במלל "ניסיון 

נקודות.  3 –נקודות. "ניסיון בינוני"  0 –רע" 
 –נקודות. "ניסיון מעולה"  7 –"ניסיון טוב" 

  .נקודות 10

המועצה תקיים ראיון אישי עם המציע ועם  נקודות 10 ראיון אישי
 מזנוןהעובד/ת המוצע על ידו להפעלת ה

בפועל )במידה ומדובר במציע שהינו תאגיד(, 
 ותנקד בהתאם להתרשמותה. 
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 ככלל, ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 10.1

הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת הכרזה על  10.2

 יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. 

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן  על אף האמור, המועצה 10.3

ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה 

א לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה כזוכה במכרז, ול

 יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

 מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא המועצה מובהר בזה, ככל שחזרה בה המועצה 10.4

בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם 

במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר  קביעתו כזוכה

  .בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים

 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה .11

יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות )בנוסח  אשרמציע  11.1

ר המסמכים הדרושים, לצורך למסמכי המכרז( ולהמציא את ית בחלק ב'המצורף 

 מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון:  תוך שבוע ימיםזכייתו במכרז 

אישור קיום ביטוחים, נקי מכל הסתייגות, בהתאם לנוסח המפורט  11.1.1

  ( להסכם.2בנספח ב' )

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים . ₪ 10,000ערבות ביצוע בסך  11.1.2

ינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעניין זה ה

 להסכם.  ( 1כנספח ב)להגשת הצעות למכרז ובנוסח זהה לערבות אשר צורפה 

ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת  11.1.3

 שלושה חודשים ממועד סיום ההתקשרות המשוער. ככל שתחליט המועצה

הזוכה להאריך את  על הארכה או דחיית תוקף ההתקשרות, מתחייב המפעיל

תוקף הערבות עד לשלושה חודשים נוספים מתום התקופה המוארכת 

 הנדחית, וככל שיידרש.  

ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  11.1.4

לה על פי דין, להורות על חילוט סכום הערבות, כולו או חלקו, לפי שיקול 

ו תנאי מתנאיו, לרבות אי דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע את החוזה א

עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לביצוע העבודות. המציע לא יהיה רשאי 

 להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.
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יהפך לקניינה  סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי המועצה 11.1.5

המוחלט של המועצה, בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה 

 כך.בטענות כלשהן בקשר ל

הוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהיינה על  11.1.6

  חשבון המציע הזוכה בלבד.  

 אישור קיום ביטוחים  .12

המציע שהצעתו זכתה יקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח  12.1.1

 כמפורט במכרז זה לרבות בהסכם ההתקשרות. 

בהתאם לנספח אישור תנאי לחתימה על ההסכם הינו צירוף אישור המבטח  12.1.2

ללא , ועל ידי המבטח מטעמוהחתום על ידו  (,2בנספח ב) הביטוח המצורף

הסתייגות ו/או חותמת כלשהי המהווה התנייה או הסתייגות כלשהי באופן 

המצאת אישור קיום  הסותר את תנאים המצוינים באישור קיום הביטוחים.

נאי לחתימה על הביטוחים כמפורט בתנאים המצוינים בסעיף זה הינו ת

 החוזה והתקשרות עם הזוכה.

הביטוחים יערכו באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ומסירת  12.1.3

 עותק מהם יימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה.  

 התקשרות עם מציע שזכה בציון נמוך יותר .13

באם בוטלה זכייתו של הזוכה מכל מסיבה כלשהי וככל שתופסק ההתקשרות עם  13.1

לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על הסכם או מכל סיבה  וכההזהמפעיל 

כשיר אחרת, תהא המועצה רשאית לפנות למציע שדורג במקום השני במכרז )"

 "(, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ובכפוף לעמידה בתנאי המכרז. שני

 יר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ובוטלה זכייתו אושככל שהכ 13.2

הופסקה התקשרות עמו, תהא רשאית המועצה לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו 

 וכך הלאה עד שייחתם הסכם חדש למתן השירותים. 

למען הסר ספק, סמכות זו של המועצה הינה סמכות רשות בלבד והמועצה תהא  13.3

רשאית להשתמש בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על פי נסיבות העניין 

 וד כל טענה בגין הפעלה או אי הפעלת שיקול דעת זה.  ולמציעים לא תעמ

 

 עיון בהצעת הזוכה .14

תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב ובתוך סד הזמנים שנקבע  המועצה 14.1
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על פי חוק, את ההצעה הזוכה במכרז.  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים 

אים במפורש בהצעתו, אשר יש בהם סוד מסחרי או מקצועי יציין את אותם נוש

ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר 

 יתעורר הצורך בכך.

מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי  14.2

 או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג שביצע המציע.

נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה או  נושאסימון  14.3

מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם 

 בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.

 שינויים בהיקף ההתקשרות  .15

המועצה רשאית בכל עת לבטל את המכרז, לרבות לאחר ההודעה על זכיית הזוכה  15.1

ן לעכב מימוש ההסכם ו/או תחילת תקופת ההפעלה, מכל סיבה שהיא, במכרז, וכ

 ומבלי שתצטרך לנמק זאת. 

בוטל המכרז, עוכב ו/או שונה בכל אופן שהוא ומכל סיבה שהיא לרבות האמור לעיל,  15.2

לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם 

הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא, וכן לא לו נזק כאמור, המציע ו/או 

 ייערך כל שינוי במחיר דמי ההפעלה. 

בוטל המכרז, עוכב או שונה בכל אופן שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של  15.3

קיצור תקופת ההפעלה, לא תהא למציע ו/או הזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין 

כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל  כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק

  מין וסוג שהוא.

 ניהול ופיקוח .16

רשאית בכל זמן שהוא לבדוק ולהשגיח על מתן השירות ואיכות הפריטים  המועצה 16.1

המסופקים על ידי המפעיל וכן לבדוק את מידת עמידתו של המפעיל בתנאי המכרז 

 ומידת עמידתו בלוחות הזמנים.

עצה באמצעות המפקח, המנהל או מי מטעמה בכפוף לאמור בחוזה הוראות המו 16.2

המפעיל.  מובהר בזה, כי הפיקוח מכוון להבטחת קיום התחייבויותיו  אתתחייבנה 

של המפעיל על פי החוזה במסגרת תקופת ההתקשרות, והשגחת המועצה אינה 

 מקטינה את אחריות המפעיל לביצוע התחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 

ביעה של המועצה באמצעות המפקח ו/או המנהל או מי שמונה לכך מטעמה, הק 16.3

המפעיל מבצע התחייבויותיו לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים,  אםביחס לשאלה 
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 תהא סופית ומכרעת. 

 שונות .17

והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל  כלשהיאאין המועצה מתחייבת לקבל הצעה  17.1

הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית סיבה שהיא. המועצה רשאית לפסול 

בתנאים, או הצעה עמומה או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 המכרז.  

 תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא עומדים בדרישות המכרז. המועצה 17.2

רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל  המועצה 17.3

ול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף פי שיק

 זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו,  17.4

דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני  שיקולועל פי 

ה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד המכרזים, אם מצא

 שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.

המועצה תהא רשאית שלא לבצע את העבודות ו/או את חלקן באמצעות המפעיל  17.5

ו/או קבלן משנה מטעמו, לבצע את העבודות בעצמה, לבטל את המכרז או לדחותו 

 ההתקשרות עם המפעיל, לפי העניין, כאשר התברר לה: בכל עת ולסיים את

יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או   17.5.1

 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;  17.5.2

כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים   17.5.3

 מינהליים;

פק אינם עומדים בלוחות הזמנים כנדרש על ידי המפקח על כי המציע או הס  17.5.4

הפרויקט וכי התברר לה כי כישורי המציע או הספק אינם מספיקים לביצוע 

העבודות באיכות סבירה. במקרה זה רשאית המועצה לממש את הערבות 

 ולהפסיק את עבודתו של המציע או הספק;

___________ 
 , עו"דשמואל סיסו

 ראש המועצה
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/20188מכרז   

(1מסמך א)  

 תיאור ניסיון קודם

 טופס ניסיון קודם 

 פרטים על המשתתף .1
 

       שם המשתתף: .1.1

         מס' הזיהוי: .1.2

       מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

        תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

         פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 ניסיון המציע .2
 

2018-שנים רצופות לפחות בין השנים  5של מוכח ומוצלח "על המציע להיות בעל ניסיון 

, בניהול והפעלה של מסעדה או מזנון או חברת קייטרינג או חברה המעניקה שירותי 2011

יהיו במתן שירותי  2018-2011הסעדה, כאשר לפחות שנתיים רצופות בין השנים 

אם המציע הינו יחיד ועוסק  -מזנון או קפיטריה במוסד חינוך. )"ניסיון"  הסעדה/הפעלת

מורשה או חברה או תאגיד אחר, פירושו ניסיונם של היחיד ו/או של החברה/התאגיד ולא 

 של בעלי התפקידים בחברה(."

פירוט שנות הניהול או  שם העסק ומיקומו
 ההפעלה

פירוט שנות הניהול או 
הפעלת שירותי 

 במוסד חינוךההסעדה 

שם איש קשר ופרטי התקשרות 
 עימו
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להפעלת ו/או ניהול העסק על ידי המשתתף )לדוגמא: העתקי  אסמכתאות והמלצות*יש לצרף 
 חוזים, חשבוניות, מכתבי המלצה וכיו'(.

 
 שם המשתתף: _____________________       

      
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       

         
 תאריך: _______________________       
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/20188מכרז   

(2מסמך א)  

 ערבות הצעה

 

 ערבות הצעת המכרז

 

 לכבוד 

 מונד-המועצה המקומית תל

 ____________ ערבות מס' הנדון:

 
ים בזה כלפיכם לתשלום "(, אנו ערבמבקשה" –לבקשת ______________________ )להלן 

בקרית החינוך ע"ש  מזנוןלהפעלת  8/2018המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם מכרז מס' 
המבקש על פי התנאים  ערבותנו זו הינה להבטחת קיום ומילוי כל התחייבויות מונד-רבין תל

 ₪(. )במלים: חמשת אלפים ₪  5,000 והדרישות המפורטים במסמכי המכרז עד לסכום של 

ימים מקבלת  7אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך 
דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
כלשהי היכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 ב. מאת החיי

 26.3.2019ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקף עד תאריך 
 כולל.  

 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 תאריך ______________                                 חתימה ______________
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/18208מכרז   

(3מסמך א)  

 תצהיר העדר הרשעות

 

 תצהיר על העדר הרשעות שיש עמן קלון של עובדי המציע

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

"( המציע: "בעל/ת זכות חתימה בחברה: __________________)להלן
 ח.פ.:_________________________

מצהיר/ה בזאת כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע, לרבות המציע בעצמו, אשר יועסקו 
נשוא מכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון  מזנוןבהפעלת ה

שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה  ו/או עבירות פיסקאליות ו/או עבירות מין, או  בעבירות
 כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.     

        _____________________
  

 חותמת החברה/הספק                    חתימה

 א י ש ו ר

, עו"ד )מ.ר. _________________ (  מאשר כי ביום    אני החתום מטה,
 בפני ה"ה _________________________ הופיעו 

                                   ת.ז.                                  

                                                                          ת.ז.                                  

לעונשים הקבועים בחוק, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 
 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_____________________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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/20188מכרז   

(4מסמך א)  

רו"ח/אישור עו"ד  

 
 

 על פרטי המציע כתאגיד* או רואה חשבון  אישור עורך דין

 

 לכבוד

 מונד-ה המקומית תלהמועצ

 א.ג.נ.,

 בבית ספר רבין תל מונד מזנוןלהפעלת  8/ 2018מכרז מספר הנדון:   

 אני _____________________   מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:

 עו"ד   )שם מלא( 

 ______________________________ כפי שהוא רשום ברשם רשמי:המציע שם  . 1

 ________________ סוג התארגנות: . 2

 ________________ תאריך ההתארגנות: .3

 ______________________________ מספר מזהה: . 4

שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות  .5
 כמו תוספת חותמת )אם נדרש(:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 בכבוד רב,

____________________ __          __________________        ______________ 

 כתובת  + טלפון  חתימה וחותמת              עו"ד       שם מלא

 

 *  יש למלא טופס זה ככל שהמציע הנו תאגיד
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

/20188מכרז   

(5מסמך א)  

 תצהיר דיני עבודה

 

תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים לפי חוק עסקאות גופים 
( והתחייבות לשמירה על )להלן: "החוק" 1976 -ציבוריים, תשל"ו 

 זכויות עובדים

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

הגוף המבקש  "(, שהואהמציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ )להלן: "
ת כ__________ אצל המציע /"(. אני משמשמזמינההמונד)"-להתקשר עם המועצה המקומית תל
 ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמינה וייחתם בין הצדדים הסכם 
בות כל תקופת התקשרות התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לר

מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים 
הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים 

 "(: חוקי העבודההבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –מנוחה, תשי"א חוק שעות עבודה ו

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –"ג חוק פיצויי פיטורים, תשכ

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 כי המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני מצהיר

המציע או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת 
 לפחות ממועד ההרשעה*;

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש 
 ת ממועד ההרשעה האחרונה*.שנים לפחו

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2הגדרת מונח זה בסעיף כ -]**"בעל זיקה" 

 

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

_____________ 

 חתימת המצהיר

  

 א י ש ו ר

, עו"ד )מ.ר. _________________( של    אני החתום מטה,
"(, המציע___________________________________________________ )להלן: "_

 הרשום לעיל, מאשר כי ביום _________________________ הופיעו בפני ה"ה 
 ________________ ת.ז. ____________  ת.ז. _____________________

וי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפ
 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

______________________________  

 )חתימה וחותמת עוה"ד(

 



 
 

28 
  ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

/20188מכרז   

(6מסמך א)  

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -ות גופים ציבוריים, תשל"ו לפי חוק עסקא

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ________, בעל  ת.ז מס' ________אני הח"מ, 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו המפעיל)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ
 ובעבורו.

 בתצהיר זה:

גם  -ידי המפעיל בעל השליטה בו, ואם המפעיל הוא חבר בני אדם  מי שנשלט על -" בעל זיקה"
 בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתה בחוק -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן בהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן:     )

בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
 1991 -הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  (2002

 "( ובשנה שקדמה למועד תצהיר זה.חוק עובדים זרים" -)להלן 

לפי  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
מועד חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד מתן תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות מ

 ההרשעה האחרונה.

  זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________ 

  חתימת המצהיר

 א י ש ו ר

 , עו"ד )מ.ר. _________________ (   אני החתום מטה,
"(, המציעשל ____________________________________________________ )להלן: "

 ____________________ הופיעו בפני ה"ההרשום לעיל, מאשר כי ביום _____
   ת.ז.   
   ת.ז.   

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 
 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(



 
 

29 
  ____________________________ 
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/20188מכרז   

(7מסמך א)  

 התחייבות להעסקת עובדים כדין

 

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים כדין 

 
 
 

   ודלכב
 מונד-המועצה המקומית תל

 
 
 

 העסקת עובדים כדיןהנדון:           
 
 
 

 אני/ו הח"מ, ___________________ 

ומתחייבים, ת.ז. _________________מרח'_______________, מאשרים, מצהירים /פ-ח

 כדלקמן: 

 

אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית  .1
המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, 
כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר 

 ודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת. ברשותם היתרי עב
 
אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק  .2

עובדים בעלי אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים 
בישראל, אשר יהיו  אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין

בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו במהלך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים 
בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות 

 המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 
 
שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר  .3

 שאין ברשותם אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 
 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים 
עבורכם, יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את 

 מיידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. העסקתו של העובד 
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה  .4
 והעבודה של עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 
היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים 

 האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: את 
   
 עבודת  העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר.  א. 
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

   
 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
   
העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו  ג. 

 את התנאים המפורטים לעיל.  המועסקים בעבודה עבורכם מקיימים
   

כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה 
 את המועד בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק  ד. 

חוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על את ההתקשרות עמנו, לבטל את ה
 ידינו, מיד וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 
אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים 
מלנקוט הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את 

 . ההתקשרות עמו
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי  .5
המועצה התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות 

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
 
 ון יחיד, ולהפך בהתאם לעניין. כל האמור לעיל בלשון רבים יחול בלש   
 
 
 
 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 
 
 
 

       ________________________ 
 חתימת המציע           

 
 אישור    

 
         

הריני לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה 

ז ________________ וכן_______________ ה"ה____________________ ת.

ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל 

 דבר ועניין. 

 
 
 
 

 תאריך:________________. 
 
 

_____________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

/20188מכרז   

(8מסמך א)  

 ריכוז מסמכים למציע

 סמכים למציעטופס ריכוז מ

 על המציע לסמן את דבר צירופו או אי צירופו של כל מסמך המפורט בטבלה:

 אין יש תיאור

   תנאי המכרז -פרק א' 

   סיון קודםי( פירוט נ1מסמך א)

   תזכורת: יש לצרף ערבות לכל עותק בנפרד. אין לכרוך ערבות מקור[ערבות הצעה למכרז ]( 2מסמך א)

 דר הרשעות של המציע ועובדיו תצהיר הע  (3מסמך א)

 

  

   אישור עו"ד'/ רו"ח בדבר אופן התאגדות המציע וסמכויותיו )* כשמדובר בתאגיד(  (4מסמך א)

   התחייבות להעסקת עובדים כדין ותצהיר על תשלום שכר מינימום כדין (  5מסמך א)

   1976 –פים ציבוריים, תשל"ו תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גו  (6מסמך א)

   התחייבות להעסקת עובדים כדין (7מסמך א)

 אין יש מסמכים משלימים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי 
הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  פקודת מס

 .1976 -התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.

 כרז.חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( בצירוף חתימות המציע על כל עמוד בנפרד בהתאם לדרישות המ

 

  

   הסכם ההתקשרות ונספחיו )פרק ב' למכרז( חתום על ידי המציע בהתאם לדרישות המכרז. 

   הצעה והצהרת המציע )פרק ג' למכרז( מלא וחתום על ידי המציע בהתאם לדרישות המכרז.
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 ונדמ-המועצה המקומית תל
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8  /2018מכרז פומבי מס' 

 
 מונד-תלבבית ספר רבין ב מזנוןלהפעלת 

 
 כרז הסכם המ –פרק ב' 
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 הסכם הפעלה 

 

  2018לשנת             בחודש     שנחתם ביום 

 משרדי המועצה המקומית תל מונדב

 

 מונד-המועצה המקומית תל  בין:

 על ידי מורשי החתימה:                             

 ____________________   מס'  ת. זהות ___________ 

 ___________   מס'  ת. זהות ____________________

 ("המזמין"ו/או  "המועצה")להלן: 

 

 מצד אחד;

 

 ________________________________  לבין: 

 מרחוב_______________, 

 על ידי מורשי החתימה:                             

 ____________________   מס'  ת. זהות ___________ 

 ________   מס'  ת. זהות _______________________

 ("המפעיל" )להלן:    

 מצד שני;

 

הכל  מונד ,-בבית הספר רבין בתל מזנוןלהפעלת   8/2018והמועצה פרסמה מכרז מס'   והואיל:
 "(.מזנון"הכמפורט במסמכי המכרז ונספחיו )להלן: 

 

, על ידי ראש המועצה, הוהמפעיל הגיש הצעתו למכרז, והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכ   הואיל:
 ;בהתאם להמלצת ועדת המכרזים

והמפעיל, מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לצורך מתן השירותים    והואיל:
הנדרשים במסגרת המכרז, וכי הצעתו ממלאת אחר כל דרישות המועצה כפי 

 שהוגדרו במסמכי המכרז; 

רך מתן השירותים בהתאם לתנאי המכרז, וברצון המועצה להתקשר עם המפעיל לצו  והואיל:
  ובתמורה ובתנאים הקבועים בהסכם זה;

 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמות שביניהם;  והואיל:
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו, ומסמכי המכרז כשהם חתומים,  .1.1
 חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו ביחד עמו.מהווים 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות ההתמצאות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנותו. .1.2

 הגדרות המצוינות במכרז יחולו בהשלמה לעניין הסכם זה. .1.3

 

 מהות ההסכם .2
הסכם זה מעגן את התקשרות המועצה עם המפעיל הזוכה לצורך קבלת הרשאה להפעלת  .2.1

זקתו וניקיונו, בכפוף להתאמתו לדרישות משרד הבריאות, משרד , לרבות אחמזנוןה
שיבוצעו על ידי  והמצאת תעודת כשרות החינוך והוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו

, ובכפוף ובנספחי ההסכם המפעיל ועל חשבונו, בהתאם למפורט במסמכי המכרז
 להוראות והנחיות המועצה או מי מטעמה. 

מחסן )קומת  מ"ר, שטח 32 -שטח מטבח )קומת קרקע( : כמבנה הכולל  –"המזנון"  .2.2
ח מ"ר ושט 142 -ח ישיבה מרוצף בחזית צפונית למבנה המזנון כמ"ר , שט 12 -מרתף(: כ

שמשו את המפעיל כמקום לממכר שתיה ימ"ר  אשר  50-ישיבה בלובי האודיטוריום כ
ם לתשריט מזון קל מהסוג המפורט במפרט הטכני ובהסכם ההתקשרות, והכל בהתא

 להסכם .   (7ב)כנספח המצורף 

המפעיל מתחייב לספק למועצה את השירותים, כהגדרתם להלן, והכל בתנאים  .2.3
המפורטים במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות הסכם זה, 

 ולשביעות רצון המועצה.

ר ואורחים המזנון ישמש את תלמידי בית הספר, צוות המורים, צוות עובדי הבית ספ .2.4
 מזדמנים.

 כמו כן המזנון יתן מענה למבקרי האודיטוריום. .2.5

ובנוסף ייתכן ויידרש להשתתף בהספקת מזון ומוצרים לישיבות ואירועים שיתקיימו  .2.6
 בבית הספר וזאת ייעשה בתאום מראש מול מפעיל המזנון.

ספר השימוש במזנון יהיה למטרות אלה בלבד. לא מאושר להוציא מזון אל מחוץ לבית ה .2.7
 למוסדות ו/או גורמים אחרים.

למפעיל אין בלעדיות במתן שירותי ההסעדה לבית הספר, ואולם במקרה של אירועים בית  .2.8
 רותים גם על ידי המפעיל, אך לא רק.ייפנה בית הספר לקבלת הצעה למתן השספרים 

 

 תנאים להפעלת המזנון .3

ההתקשרות  בהתאם לחוזה המפעיל יספק את השירותים לפי תיאורם במכרז זה .3.1
והמפרטים המקצועיים, ויתחייב למלא אחר הוראות המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה 
בכל הנוגע לאופן ההפעלה, הניהול, אחזקה ורמת השירות, הכל בהתאם לתנאי ההסכם 

 ונספחיו. 
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המפעיל מתחייב לעמוד, בין השאר, בדרישות המפורטות בהסכם זה ונספחיו, ולבצע את  .3.2
חוק לפיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות חינוך, העבודות בהתאם ל

נוך לתזונה נכונה במוסדות הזנה לחי 90-2.2נכ"ל משרד החינוך מולחוזר  2014-התשע"ד
מצ"ב לשם הנוחות תקנות לפיקוח  החינוך ולכל דין רלוונטי החל על שירותים מסוג זה.

הפעיל לעמוד  , אשר על2018-טעל איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"
 (.8נספח ב)בהן, ובכל דין אחר שיבוא במקומן, 

. תתאפשר מכירת המטבח יהיה בשרי עבור תלמידי בית הספר 17:00עד השעה  .3.3
חימום בלבד. מובהר למען הסר ספק, כי  –משקאות קרים, חמים, כריכים, מזון מוכן

זה ולא יהיה רשאי להכין  המפעיל ימכור במזנון רק את המוצרים המפורטים במכרז
תבשילים במקום. אין להחזיק במקום מזון טרי שלא עבר בישול מהחי, לרבות דגים, 

בשר ועוף, ולמעט נקניק או נקניקיות, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק רישוי עסקים 
  ולהוראות ונספחי ההסכם;

לים קלים חלביים, . ניתן יהיה להכין תבשימטבח יהיה חלביה 17:00-23:00בין השעות  .3.4
כגון: פיצה )קפואה מוכנה(, פסטה )יבשה משקית(, בורקסים וקרואסונים )קפואים 

 מוכנים(, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק רישוי עסקים ולהוראות ונספחי ההסכם;

המפעיל יפעיל את המזנון כשברשותו כל האישורים/רישיונות הנדרשים לצורך קבלת  .3.5
, לרבות עמידה בכל התנאים כפי כמטבח חימום בלבדזון רישיון עסק של רוכלות מ

שיקבעו על ידי משרד הבריאות ובהתאם להוראות כל דין. מובהר כי לעניין זה האחריות 
המלאה תהא על המפעיל בלבד ולמועצה לא תהא כל אחריות בגין אי קבלת אישור 

 כאמור לאור אי עמידה בתנאים. 

וקי התברואה וידאג לסדר ולניקיון במזנון ובשטחים המפעיל יקפיד לשמור על היגיינה וח .3.6
, המצ"ב והתחזוקה שמסביב לו במשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט בנספח הנקיון

 עמוד בכל דרישות המועצה בקשר לכך ולשביעות רצונה המלא. יו (4ב)כנספח 

ים המפעיל יפעיל את המזנון כשברשותו כל הציוד, הכלים, החומרים וכוח האדם הנדרש .3.7
להפעלת מזנון ובהיקף ובאיכות הנדרשים להפעלת מזנון בהתאם להוראות מפרט מכרז 

 זה על נספחיו ובהתאם לדרישות המועצה. 

 המפעיל יידרש להפעיל את המזנון במהלך תקופת פעילות בית הספר בימים ובשעות, אשר .3.8
 ייקבעו בהתאם להנחיות מנהל בית הספר. 

מנות בשריות )מנה  15ימודים עד המפעיל יהא ערוך לספק בכך יום ל .3.9
בשרית+תוספת+שתיה( למעוטי יכולת, ללא תמורה, בהתאם לדרישת הנהלת בית 

 הספר.

כל שינוי בתפריט המוצרים שימכרו על ידי המפעיל, כפוף לאישור מראש ובכתב  .3.10
 של הנהלת בית הספר ולהוראות החוק, התקנות וחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים.

ר רק לבאי האודיטוריום. אסור למכור לילדים שתיה מכירת פחית שתיה תות .3.11
 ממותקת או מוגזת.

לפי דרישת הנהלת בית הספר ובתיאום  המפעיל ידרש לספק מזון ללא גלוטן .3.12
עימה. מזון ללא גלוטן יתקבל ארוז סגור באריזתו המקורית ממפעל בעל רישיון יצרן 

ללא גלוטן במטבח המזנון לייצור מוצרים ללא גלוטן, חל איסור מוחלט להכין מוצרים 
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 ו/או למכור לתלמיד האוכל מזון ללא גלוטן מזונות אחרים ושתיה פתוחה.

 

 

 הצהרת המפעיל .4
המפעיל מצהיר כי עיין ובדק את כל מסמכי המכרז וההסכם, מבחינה עובדתית, משפטית  .4.1

ותכנונית, וכי הצעתו מהווה תמורה מלאה לביצוע כל העבודות והשירותים ומילוי כל 
ייבויותיו לרבות כח אדם, ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מתקנים, רישיונות, וכל התח

 דבר הדרוש לצורך מתן השירותים.

המפעיל מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת הכספית, כח האדם המתאים והמיומנות  .4.2

לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה, והוא מתחייב לבצעם ברמה גבוהה, להנחת דעת 
 המזמין.

מפעיל מצהיר כי הוא בדק ובחן את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של מתחם בית ה .4.3

הספר, סביבתו ומתקניו, תנאי המקום והעבודות הנדרשות, לרבות דרכי הגישה וכל פרט 
 אחר הקשור במתן השירותים ובביצוע העבודות.

חוק וכי המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כ .4.4
ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכי 

 העסקת העובדים מטעמו מתנהלת על פי כל דין.

 

 הגבלת זכויות .5

 מוסכם ומוצהר בזאת, כדלקמן:

, 1972 -על מתן ההרשאה על פי הסכם זה לא יחול חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב .5.1
ם תקנו על פיו ו/או כל דין אחר המקנה הגנה לדייר בין אם קיים ובין או/או התקנות שהו

  יקבע לאחר מועד ההתקשרות.

לא יחולו כל חוקים, תקנות, צווים, או הוראות המעניקים או יעניקו למפעיל זכויות  .5.2
שאינן ניתנות לו במפורש על פי הסכם זה, או שיגבילו את זכות המועצה לדרוש פינוי 

 או להשתמש בזכויותיה לפי הסכם זה. מזנוןה

משלם למועצה במישרין או בעקיפין דמי מפתח או כל סכומים אחרים שניתן  אין המפעיל .5.3
 לפרשם כדמי מפתח.

אין בהסכם זה כדי להקנות למפעיל כל זכות במקרקעין למעט הרשאה לכניסה למתחם  .5.4
שיאושרו על ידי עד לכך על ידי המועצה, בזמנים ובמועדים ובית הספר במקום שיי

  המועצה בתיאום עם בית הספר.

 

 התחייבויות לביצוע  .6
המפעיל מצהיר בזה כי הוא מכיר את מהות העבודות והשירותים הנכללים במסגרת  .6.1

הסכם זה, וכי הוא בעל ידע וניסיון לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי הוא 
 ועצה.יפעל במלוא כושרו ומרצו בביצוען לשביעות רצון המ

המפעיל מתחייב להקצות כוח אדם באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע העבודות  .6.2
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 ומתן כל השירותים המפורטים בהסכם.

המפעיל מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים. אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרה  .6.3
 יסודית של חוזה ההתקשרות לביצוע הפרויקט.

המועצה בכל הנוגע לעבודות והשירותים נשוא הסכם  המפעיל מתחייב להישמע להנחיות .6.4
 זה. 

, על חשבונו, בכל המתקנים והציוד מזנוןבאחריות המציע הזוכה לדאוג לכל  ציוד ה .6.5

הדרושים להפעלתם, ובכלל זאת: מקררים, תנור, כיריים, כלי אחסון, כלי הגשה וכד' 

 .להסכם (6ב)פח נסמפרט הציוד, תוכנית העקרונית ול, בהתאם ל"(הציוד)להלן: "

באחריות המציע לדאוג כי כל המוצרים שיוכנסו למטבח המזנון חייבים להיות כשרים,  .6.6

בהשגחת רבנות מוכרת ע"י הרבנות הראשית של ישראל, ועליהם להגיע סגורים 

באריזתם המקורית. על המציע לעשות הפרדה מוחלטת בין מוצרי חלב למוצרי בשר. 

כל ההתנהלות במטבח המזנון תהיה בתאום עם וזאת בתאום עם משגיח הכשרות. 

  המשגיח כשרות. יש להציב את תעודת הכשרות במקום גלוי כך שכל סועד יוכל לראותה.

 המזנון יהיה חלבי/בשרי מופרד עם תעודת כשרות, בתאום עם משגיח הכשרות. .6.7

, באמצעות כלי הגשה חד פעמים. כל הכלי הגשה החד  take awayשיטת ההגשה תהיה  .6.8

מיים יהיו מקרטון ומיועדים לשימוש למזון. חל איסור מוחלט על שימוש בכלים חד פע

 פעמיים מקלקר או מכל חומר פלסטי אחר המסכן את התלמידים.

ועל חשבונו להשיג את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים להפעלת  המפעילבאחריות  .6.9

תו, את כל המסמכים ימים ממועד ההודעה על זכיי 30המזנון, והוא נדרש להגיש בתוך 

להחזיק  המפעילהדרושים לנותני האישור לצורך קבלת רשיון עסק כחוק. באחריות 

לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים 

הנדרשים ו/או המתחייבים מההפעלה בהתאם להוראות המועצה, משרד הבריאות, 

הזנה לחינוך לתזונה נכונה  90-2.2ד החינוך משרד החינוך )לרבות חוזר מנכ"ל משר

במוסדות החינוך(, חוקי העזר והוראות כל דין וכל גורם רלוונטי אחר, ויישא בכל 

 ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישיון עסק, תעודת כשרות, היטלים ואגרות.

 

 תקופת ההפעלה .7
ויבוא  _________ום הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מי .7.1

תקופת ההתקשרות )להלן: " ביום __________ -שנים, קרי 3בתום לסיומו 

 "(.  הראשונה

כל חודשים  12לשתי תקופות נוספות של המועצה תהא רשאית להאריך תוקף הסכם זה  .7.2
", לפי העניין( . במשך תקופת תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאחת, או חלק מהן )"

פת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות הקבועים התקשרות הנוס
בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה בהודעה 

 יום מראש. 30של 
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מובהר בזה כי הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד והמפעיל אינו  .7.3
יום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך ולא יהיה זכאי לדרוש, במשך ו/או בס

תקופה או תקופות נוספות כלשהן ולא תהיינה למפעיל כל טענות כנגד המועצה ככל 
 שתבחר המועצה שלא להאריך את תוקף החוזה, כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  .7.4
, בכל שלב של ההתקשרות, ללא צורך במתן כל נימוק לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא

ימים  30או הסבר כלשהו, על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב למפעיל, בהתראה של 
לפחות. זכות זו תעמוד באופן בלעדי למועצה ולמפעיל לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש 

רם לו עקב תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיג
 שימוש המועצה  בזכותה על פי סעיף זה.

למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי המפעיל לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי ו/או תשלום  .7.5
ו/או עבור כל  מזנוןכלשהו תמורת החזרת החזקה והפינוי ו/או תמורת השקעותיו ב

מועצה תמורה אחרת, למעט בתנאים הקבועים בהסכם זה, דהיינו עת עשתה שימוש ה
 בסמכותה לביטול החוזה, שלא נובעת עקב הפרת התחייבות הקבלן.   

 

 חיובים שונים .8
כל מס, היטל, או תשלום חובה, מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד, על מחזיק של  .8.1

 נכס, יחולו על המפעיל וישולמו על ידו.

, להלן 9סעיף , כאמור במבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנוסף לתשלום דמי ההפעלה למועצה .8.2
ישלם המפעיל מיסי ארנונה, מים, ביוב, חשמל, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהפעלת 

, בגין תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת בין אם היה שימוש בפועל מזנוןה

 ובין אם לאו.   מזנוןב

פעיל . הממסירת החזקה במזנון לידי המפעילחיוב בארנונה על המפעיל יחול החל ממועד  .8.3
 מתחייב לפנות למחלקת הגבייה לשם רישומו כמחזיק מיד עם חתימת הסכם זה. 

חיוב בחשמל ומים יחול החל ממועד מסירת החזקה במזנון לידי המפעיל, והמפעיל  .8.4
מתחייב לפנות לתאגיד המים ולחברת החשמל לשם רישומו כצרכן, מיד לאחר מסירת 

דים למזנון. כל עוד אין מוני חשמל החזקה ובכפוף לקיומם של מוני חשמל ומים נפר
ומים נפרדים למזנון יחויב המפעיל לפי הערכת צריכת מים, שתבוצע על ידי מהנס 

לפי מדידת מונה החשמל הפנימי המודד את צריכת המזנון, ובתעריפים המועצה, וכן 
 שמחייבים תאגיד המים וחברת חשמל לפי סוג וכמות הצריכה.

החל עפ"י הסכם זה על המפעיל, יהיה על המפעיל שילמה המועצה תשלום כלשהו  .8.5
ימים מיום קבלת דרישת המועצה לכך בתוספת הפרשי הצמדה  3להחזירו למועצה תוך 

וריבית כחוק, ואם לא עשה כן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות המצויה בידה 

 לצורך כך.

 

 דמי ההפעלה ותנאי רשות השימוש .9

₪  ___________________בסך של  הפעלה דמי למועצהמתחייב לשלם  המפעיל .9.1
למשך כל תקופת  מראש, שקלים חדשים( עבור כל חודשבמילים ________________)



 
 

39 
  ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 "(. ההפעלהדמי )להלן: " ההסכם

המחאה בגין חודש ההפעלה הראשון, אשר  ישלם המפעיל למועצהבמעמד חתימת החוזה  .9.2
 .לכל חודש קלנדרי 1-ה המחאות דחויות, שפרעונן ביום 35 תשולם במזומן, וכן 

, ההפעלהלא תחשב כתשלום דמי  המועצהלידי  ההמחאותמובהר בזאת כי עצם מסירת  .9.3
 (. הבמועד המחאהבפועל )כל  ההמחאותשל  ןאלא רק פירעונ

לפני תום תקופת  המזנוןאת  המפעילמובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי גם אם יעזוב  .9.4
, לא יהיה בדבר כדי לפטור אותו מחובתו או התקופה המוארכת, לפי העניין ההסכם

זה עד לתום  הסכםואת כל יתר התשלומים המוטלים עליו על פי  ההפעלהלשלם את דמי 
 או עד לתום התקופה המוארכת. ההפעלהתקופת 

 זה. הסכםלא יחשב כהפרה יסודית של  ההפעלהימי עסקים בתשלום דמי  4איחור של עד  .9.5

 מצהיר ומאשר בזה: המפעיל .9.6

 ומצאו מתאים למטרתו המיועדת ולשביעות רצונו.   המזנוןובדק היטב את  כי ראה .9.6.1

 המזנוןביום המסירה ומתחייב לשמור על  המזנוןכי הוא מוכן לקבל לחזקתו את  .9.6.2
כשהוא במצב כזה ביום  המועצהבמצב תקין וראוי לשימוש ולהחזירו לרשות 

 הפינוי, בכפוף לבלאי סביר. 

וספות או שיפורים כלשהם מבלי שיקבל לכך, מראש שינויים, ת במזנוןי לא יבצע כ .9.6.3
. מובהר ההפעלהלרבות התייחסות לתום תקופת  המועצהובכתב, את הסכמת 

הבלעדי של  הקניינ היהי המועצהברשות  הבזאת, כי כל שינוי של קבע אשר ייעש
את ההוצאות שהוציא עבורם.  המועצהלא יהא רשאי לתבוע מן  והמפעיל המועצה

לסלק כל תוספת כאמור ובמקרה כזה  המפעיללתבוע מ תרשאי עצההמועם זאת, 

על חשבונו כל תוספת או שינוי שנעשו על ידו ו/או על ידי הבאים  המפעיליסלק 
יום ממועד קבלת התראה  14לקדמותו וזאת בתוך  המזנוןוישיב את  במזנוןמכוחו 

ן על לעשות כ תרשאי ועצההיה המת המפעיל. לא עשה כן המועצהבכתב מאת 
 .מפעילחשבון ה

לבית כי לא יעשה כל פעולה )הוא או מי מטעמו( שתגרום הפרעה, מטרד או נזק  .9.6.4
 .הספר ו/או האודיטוריום ו/או הבאים בשעריהם

 במצב טוב, נקי ומתוקן. המזנוןכי ישמור ויחזיק את  .9.6.5

או  למזנוןכי יתקן, על חשבונו ובהקדם האפשרי, כל נזק או קלקול שייגרם  .9.6.6
 .ן רשלנות ו/או שימוש בלתי זהירלתכולתו בגי

יים וימלא את כל הוראה, חוק, חוק עזר, תקנה, צו, תב"ע וכל הוראה מחייבת כי יק .9.6.7
 או על השימוש שנעשה בו. המזנוןאחרת של כל רשות מוסמכת החלה על 

 

 21.7עד   1.9-מ 7:001-07:30בשעות הלימודים  מזנוןהפעלת ה .10

, המותרים למכירה את המזון והשתייה מזנוןהמפעיל מתחייב לכלול בתפריט ה .10.1
בהתאם להוראות משרד  (,3כנספח ב)על פי דין לתלמידים, מתוך התפריט המצ"ב 

הבריאות והחינוך, ובכלל זאת המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות 
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הזנה לחינוך ולתזונה נכונה  – 90-2.2ומשרד החינוך )לרבות חוזר מנכ"ל משרד החינוך 
בקשר עם מכירת   1/9/16וסדות החינוך( אשר נכנס לתוקף במלואו החל מיום במ

במצב של סתירה בין האמור בהסכם כי ו (,8נספח ב), ובהתאם לחוק ולתקנות המוצרים
 המשרדים.החוק ותגברנה הוראות  –לבין הוראות המשרדים האמורים 

גנים ו/או דברי מזון לרבות מאפים מטו מזנוןהמפעיל מתחייב שלא למכור ב .10.2
 עתירי שומן ו/או מזון מעובד ו/או עשיר בסוכר.

לא יבוצע בישול כלשהו והמוצרים שיימכרו בו יהיו  מזנוןהמפעיל מתחייב כי ב .10.3
 שרק יחומם במקום.ומזון מבושל מוכן  מוצרים מוכנים וארוזים

המפעיל מתחייב כי הכריכים שיוכנו על ידו יוכנו ממוצרים מעולים, אשר יישמרו  .10.4

 ים הולמים.אנבת

המפעיל מתחייב כי הכריכים שלא נמכרו באותו יום פעילות לא יימכרו בימים  .10.5
 שלאחריו.

 המפעיל מתחייב כי הכריכים יוכנו כאשר המכינים עוטים כפפות חד פעמיות. .10.6

המפעיל מתחייב כי מלאי המוצרים יישמר בתנאים נאותים על פי כל דין ועל פי  .10.7
 יטים מכל מוצר תספיק לאותו יום פעילות.דרישת כל רשות מוסמכת, וכמות הפר

סיגריות ו/או מוצרי עישון כלשהם  מזנוןחל איסור מוחלט על המפעיל למכור ב .10.8
ו/או בירה ו/או משקאות חריפים אחרים ו/או מסטיקים ו/או פיצוחים, והכל מכל מין 

 וסוג שהוא.

המפעיל מתחייב, כי בכל תקופת ההתקשרות שבין הצדדים יחזיק בכל  .10.9
מכל הרשויות המוסמכות, לרבות אישורי  מזנוןורים הנדרשים בדין לשם הפעלת ההאיש

משרד הבריאות, איכות הסביבה, רישוי עסקים, מכבי אש וכו'. המפעיל יחדש את 
האישורים מעת לעת וכנדרש בדין על מנת שיהיו בתוקף בכל תקופת ההפעלה. סעיף זה 

 הינו תנאי יסודי בהסכם.

תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק,  מזנוןל את ההמפעיל מתחייב להפעי .10.10
 תקנה, חוק עזר ו/או כל דין אחר.

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר ומודגש, כי המפעיל מתחייב לפעול על פי  .10.11
הוראות המועצה ו/או מי מטעמה, ועל פי הוראות בית הספר ו/או מי מטעמו, בכל דבר 

 תחייבויות על פי הסכם זה.ובה מזנוןועניין הקשורים בהפעלת ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המפעיל להיות בעל רישיון עסק להפעלת  .10.12
 וזאת כתנאי להפעלתו.  ותעודת כשרות מזנוןה

במשך שנת הלימודים, בכל יום ושעה בה מתקיימת פעילות בבית ופעל י מזנוןה .10.13

פר, הכל בהתאם להנחיות הספר לרבות חוגים, העשרות ו/או על פי דרישת מנהל בית הס
 מנהל בית הספר כפי שיינתנו למפעיל.

יהיו נוכח מנהל מטעמו לצורך  מזנוןהמפעיל מתחייב כי בכל שעות פעילות ה .10.14
על פי הוראות כל דין. כמו כן מתחייב המפעיל, כי בכל שעות הפעילות  מזנוןהפעלת ה

 ברמת ניקיון נאותה. מזנוןיהיה ה
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אלא רק לאחר שיהיו בידיו כל  מזנוןת ההמפעיל מתחייב שלא להפעיל א .10.15
 הרישיונות הדרושים על פי הוראות כל דין, לרבות רישיונות עסק. 

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה  .10.16
ין ו/או חוקים ו/או תקנות לעניין דאו כל  1973 -נאותים ברוכלות מזון(, התשל"ד

 זון.היגיינה, תברואה וטיפול במ

 

 מזנוןהשימוש ב .11

, כמפורט מזנוןאך ורק למטרת הפעלת ה מזנוןהמפעיל מתחייב להשתמש ב .11.1
 בהסכם זה.

או בכל חלק ממנו, לכל מטרה החורגת  מזנוןהמפעיל לא יהיה רשאי להשתמש ב .11.2
מהוראות הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמתה המפורשת בראש ובכתב של המועצה 

פורש כי השימוש יהא רק בגדר השימושים ובכפוף לתנאי ההרשאה, וכן בתנאי מ
המותרים על פי כל דין. המועצה רשאית להתנות הסכמתה בתשלום דמי הסכמה שיקבעו 

 על ידה. 

המפעיל מתחייב לבצע את כל העבודות ולמלא אחר כל הפקודות, ההוראות  .11.3
 , אחזקתו,מזנוןוהדרישות המוצאות עפ"י דין ע"י כל רשות מוסמכת, בקשר עם ניהול ה

,  מזנוןהשימוש בו ותיקונו, לרבות אלה החלות על המועצה כבעלים הרשום של ה
והמפעיל מקבל על עצמו את האחריות המלאה עבור כל התוצאות של אי מילוי כל חוק, 
פקודה, צו, הוראה לפי חוק עזר, ו/או כל הוראה או דרישה אחרת שתינתן כדין, וכן 

ם וככל שיגרם, עקב הפרת הוראה זו, לרבות שיפוי המועצה בגין כל נזק אשר יגרם, א
 תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם שיינקטו כנגד המפעיל ו/או המועצה. 

ותעודת  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המפעיל להיות בעל רישיון עסק .11.4
 וכן כל אישור הנדרש ממשרד הבריאות. מזנוןכתנאי להפעלת ה כשרות

ועל ניקיונו, להבטיח כי השירות יינתן באופן  מזנוןל ההמפעיל מתחייב לשמור ע .11.5
 משביע רצון וכן הינו מתחייב להחזיקו במצב תקין, וכן לתקן ועל חשבונו, כל נזק, פגם

 או קלקול מיד עם התהוותו.

המועצה תהיה רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם שהורשה לכך  .11.6
 קיומן של הוראות הסכם זה ע"י המפעיל.כל עת כדי לוודא את  מזנוןמטעמה, להיכנס ל

תהיה בכפוף לקבלת אישור משגיח הכשרות מטעם המועצה  מזנוןהפעלת ה .11.7
 ותעודת כשרות, יובהר כי מלוא העלויות לעניין זה יחולו על המפעיל.

 

 מזנוןתעריפי ה .12

י ובא אשר יגבו על ידי המפעיל מאת התלמידים מזנוןמחירי השירותים והמוצרים אשר יסופקו ב
 . להסכם (3בנספח ב), יהיו בהתאם לתעריפים המפורטים במפרט האודיטוריום

כל שינוי בתעריפים ו/או במפרט המוצרים מותנה באישורה של המועצה ומנהל  .12.1
 בית הספר, מראש ובכתב. 
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ככל שאינם חלק  ,מזנוןהמפעיל מתחייב כי תפריט מוצרי המזון והשתייה שימכרו ב
 ,בעו בהסכמה עם המועצה, הנהלת בית הספר וועד ההוריםומחיריהם, ייק (,3מנספח ב)

בהשוואה למחירי אותם מוצרים במקומות דומים )לרבות כל עדכון של תפריט מוצרי 
  המזון ו/או מחירי המזון והשתייה, ככל שייעשו מעת לעת, בהסכמה בכתב מראש.

 לוח התעריפים .13

אושר על ידי המועצה, המפעיל מתחייב להציג על גבי הקופה ו/או במקום אחר שי .13.1
, בהתאם לקבוע בהסכם זה, בגודל ובמידות מזנוןלפחות לוח אחד המציג את תעריפי ה

 שיקבעו על ידי המועצה.

המפעיל או מי מעובדיו לא ישנה ו/או יוסיף ו/או יחליף את לוח התעריפים וכל  .13.2

 האמור בו, אלא אם נדרש לעשות כן על ידי המועצה.

 

 תחזוקה, נקיון ושיפוצים .14

ולניקיונו ולמתן השירותים  מזנוןהמפעיל מתחייב לדאוג לתחזוקת מתחם ה .14.1
 השונים הניתנים על ידו במקום.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל כי שרותי התחזוקה והניקיון יינתנו  .14.2
 ברמה גבוהה ביותר. 

המפעיל יבצע שרותי האחזקה במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה  .14.3
 ות רצונה המלא של המועצה.לשביע

 להסכם. (4נספח ב) והתחזוקה המפעיל ימלא אחר ההוראות בנספח הניקיון .14.4

 

 פיקוח .15

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה זכות לפקח על השירותים הניתנים על  .15.1
, ולבדוק, מזנוןוכן בעת ביצוע עבודות שיפוץ ה ההפעלהידי המפעיל לאורך כל תקופת 

אין באמור בזכות הפיקוח כדי לגרוע מאחריות המפעיל לטיב  בכל עת, את רמתם.
 העבודות ולרמת השירותים הניתנים והמבוצעים על ידו.

המפעיל מתחייב לבצע את שירותי ההפעלה והאחזקה בתיאום ובשיתוף פעולה  .15.2
פועל את התחייבויותיו מנת להוציא ל-עם הגורם אשר ימונה על כך על ידי המועצה, על

ה במלואן ולשביעות רצונה המלא של המועצה. אין באמור לעיל כדי לגרוע על פי הסכם ז
 מאחריותו הבלעדית של המפעיל לביצוע השירותים.

קבע המנהל כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים עפ"י הוראות הסכם  .15.3

ידי -סופית ועל המפעיל לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש על זה, תהא קביעתו
 ל.המנה

 

 אחריות לנזקים .16

המפעיל יהא אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  .16.1
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הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל 
 אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

פי המועצה ו/או כלפי העובדים המועסקים המפעיל יהיה אחראי עפ"י כל דין כל .16.2
על ידה ו/או כלפי צד ג' כלשהו לכל נזק לגוף או לרכוש או נזק אחר מכל סוג שהוא 

 שייגרם להם כתוצאה ממתן השירותים.

המפעיל יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן אשר יגרמו  .16.3
מעשה או מחדל, טעות ו/או השמטה, של לרכוש ו/או לציוד שלה ו/או צד ג' כלשהו עקב 

המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו לרבות קבלן משנה , תוך כדי טעות  ו/או 
השמטה, של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע העבודות או 

 בקשר אליהם.

הפועל מטעמה המפעיל מתחייב לשפות את המועצה ו/או את עובדיה ו/או כל  .16.4
בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות 
לגביו מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת 

 עפ"י דרישתם הראשונה בכתב.

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות  .16.5
פעיל בהסכם תחול על המפעיל ולפיכך אישוריה של המועצה בקשר לביצוע על המ

השירותים על פי הסכם זה, לא ישחררו את המפעיל מאחריותו המקצועית המלאה ואין 
בכך כדי להטיל על המועצה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות 

 השירותים.

יצוע העבודות עפ"י הסכם זה על ידי המפעיל מצהיר כי הוא יהיה אחראי בעת ב .16.6
עובדיו עבור כל אובדן ו/או נזק שיגרם לציוד ו/או לחפץ כלשהו לרבות רכוש המועצה, 
במקום בו מבוצעות העבודות וזאת עקב רשלנות ו/או מחדל כלשהו על עובדיו וכ"א מהם 

 והוא ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם. 

הצדדים ומודגש בזה כי אחריות המפעיל למען הסר כל ספק, מוסכם בזה בין  .16.7
עצמו וכן עובדיו ו/או מועסקיו לקיום הוראות הסכם זה ותנאיו הינה יחד ולחוד וכי 
הפרת הסכם זה  אחד מיחיד העובדים ו/או המועסקים הינה כדין הפרת ההסכם  

 המפעיל.

 ביטוחים .17

ווה חלק תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המה .17.1
אישור קיום להסכם זה )" 2כנספח ב' בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה, אשר צורף 

 "(.ביטוחים

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפעיל  .17.2
לערוך במשך כל תקופת ההסכם, על חשבונו, על פי שיקול דעתו את הביטוחים 

ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות האחריות  המתאימים לכיסוי אחריותו כאמור,
והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח "ב" להסכם זה, המהווה 
חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"( ולהחזיקם בתוקף כל 

 עוד קיימת כלפיו אחריות שבדין.

החתימה על הסכם זה את טופס המפעיל מתחייב להמציא למועצה במועד  .17.3
האישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום  המבטח מטעמו. המפעיל ישוב וימציא, בתום 
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כל תקופת ביטוח במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, טופס אישור על קיום ביטוחים 
תקין, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי המועצה, המצאת טופס אישור על קיום 

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה. -כאמורביטוחים תקין 

המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי  .17.4
לפגוע בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי  .17.5
סות , יהיה המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה הפולי

 כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

המפעיל יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם  .17.6
ת מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפו

 העצמית.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  .17.7
המוקנית למועצה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את 

 המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 נזיקין לעובדים .18

שיגרם למפעיל ו/או למי  למען הסר ספק, יובהר כי המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק
מעובדי המפעיל ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק 

 שייגרמו תוך ו/או עקב ביצוע העבודה, והמפעיל יישא בהם לבדו. 

 

 עובדים .19

מובהר בזה כי תנאי להעסקת עובד בהיקף כלשהו על ידי המפעיל הינו קבלת  .19.1
הצגת אישור מהמשטרה )תעודת יושר( המעיד כי לעובד אין אישור מראש מאת המועצה ו

הרשעות בפלילים לרבות העדר הרשעות בעבירות מין ו/או אלימות.  המועצה תהא 
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על אי העסקת עובד על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

סיק מספר לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, מתחייב המפעיל להע .19.2
 מזנוןעובדים ככל שיידרש לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים, ובין היתר, שהפעלת ה

ואחזקתו תתבצע לשביעות רצונה של המועצה ובמועדים שנקבעו לכך. כמו כן, ידאג 
המפעיל להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או 

 דין. שיחולו עפ"י הוראות כל

המפעיל אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים בביצוע העבודות, ובהפעלת ותחזוקת  .19.3
מתקנים מן הסוגים המצויים במקום, לרבות כל נושאי הגהות והבטיחות הקשורים 

 .מזנוןלהפעלת ותחזוקת ה

המפעיל אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את  .19.4
או /או כל צד ג', בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה, ו/ה ואו את עובדי/המועצה ו

או הפרת אמון, שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של המפעיל בתקופת /חבלה ו/או נזק ו
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 עבודתם. לשם כך יפעיל המפעיל את הביטוח כנדרש.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה שהמפעיל או מישהו מעובדיו אינו  .19.5
לצורך ביצוע השירותים מחמת כל סיבה שהיא, לרבות מחלה או שירות  מזנוןמופיע ב

מילואים, המפעיל ידאג להעסקת עובד חליף במקומו ויחול לגביו האמור בסעיף זה על 
 כל סעיפיו, בשינויים המחויבים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא המועצה ו/או המנהל מטעמה רשאי להורות  .19.6
לחדול מלהעסיק כל עובד מעובדיו והמפעיל יהא חייב למפעיל, בין בע"פ ובין בכתב, 

להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם דרישה כאמור ובכפוף לחוק הודעה 
 מוקדמת. הוראת המועצה אינה טעונה הנמקה.

פיטורי עובד המועסק על ידי המפעיל, לרבות במקרה שהדבר נעשה עפ"י דרישת  .19.7
 ואין בהם כדי להטיל על המועצה חבות כלשהי.המועצה, לא יזכו את המפעיל בפיצויים 

המפעיל מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת  .19.8
 שלו או של מנהל העבודה מטעמו.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .20

המפעיל מצהיר בזאת כי הינו מפעיל עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו  .20.1
 עביד בינו לבין המועצה.כדי ליצור יחסי עובד מ

המפעיל מתחייב להעסיק עובדים וקבלני משנה על פי דין. כן מתחייב המפעיל  .20.2
להעסיקם בהתאם להוראות כל החוקים החלים בישראל, לרבות הוראות חוק שירות 
התעסוקה, חוק שכר מינימום, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וחוק יסוד: חופש 

 העיסוק.

ת המפעיל כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי כמו כן מצהיר בזא .20.3
 ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין מי מעובדיו.

המפעיל מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה  .20.4
והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם. המפעיל חייב למלא בכל עת 

ן בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים. המפעיל ישלם בעד עובד, אחר כל הוראות הדי
המועסק בביצוע העבודה את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד, 
כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב 

עבודה, מסים לקרנות המעביד על פי דין. המפעיל ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע ה
ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את 

 המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה, באותו ענף.

במידה וייקבע על ידי רשות מוסמכת כי בין המפעיל למועצה חלים יחסי עובד  .20.5
ין המפעיל ו/או מעובדיו, מעביד ובמידה והמועצה תתבע לשלם סכום כל שהוא בג

שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב המפעיל לשפותה, מיד עם דרישה, בגין כל 
 סכום כאמור לרבות שכר טרחת עו"ד.

 

 בתום תקופת ההפעלה מזנוןפינוי ה .21
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בתום תקופת ההפעלה, וכן במקרה של ביטול ההסכם ע"י המועצה מכל סיבה  .21.1
 אלתר. ל מזנוןשהיא, יפנה המפעיל את ה

למען הסר ספק מודגש בזאת כי המפעיל לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי ו/או תשלום  .21.2
בעת סיום תקופת  מזנוןכלשהו תמורת החזרת החזקה והפינוי ו/או תמורת השקעותיו ב

ההתקשרות או ככל שהסתיימה תקופת ההתקשרות עקב הפרה של תנאי ההסכם על ידי 
 המפעיל. 

ימציא המפעיל למועצה אישורים לכך כי פרע את לפני תום תקופת ההפעלה, זה  .21.3
, לרבות תשלומי מסים, חשמל מזנוןכל התשלומים החלים עליו בקשר להיותו המחזיק ב

 וכיו"ב.

לא שילם המפעיל את הוצאות המועצה במועד שנדרש לכך על ידה, תהא   .21.4
המועצה רשאית לממש את הערבות הבנקאית שבידה ולגבות מתוכה את גובה 

 .הוצאותיה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לחלט את הערבות במלואה  .21.5
 במקרה של הפרת ההסכם ע"י המפעיל.

בתום תקופת ההסכם  מזנוןמוסכם בין הצדדים כי בגין כל יום איחור בפינוי ה .21.6
 ליום. ₪  1,000 -יפצה המפעיל את המועצה בפיצוי מוערך ומוסכם בסך בשקלים השווה ל

הינו מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לסעדים אחרים המוקנים  הפיצוי האמור .21.7
 עפ"י הסכם  זה ו/או עפ"י דין כנגד המפעיל בגין הפרת ההסכם על ידו.

 

 הפרות ותרופות .22

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים למועצה על פי כל דין, המועצה תהיה רשאית  .22.1
ס את מקום העבודה, לבטל הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה למפעיל, ו/או לתפו

לסלק את ידו של המפעיל ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת, 
ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום העבודה, בכל אחד 

 מהמקרים הבאים:

ימים ממועד קבלת  7המפעיל הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקנה תוך  .22.1.1
 דרישה על כך בכתב.

הפר אחד או יותר מהתחייבויותיו שבהסכם ולא תיקן את ההפרה, המפעיל  .22.1.2
לאחר שקיבל על כך התראה מאת המנהל או מאת נציג המועצה, תוך הזמן שננקב 

 בהתראה או חזר על אותה הפרה שנית.

 המפעיל פעל בניגוד להוראות כל דין הקשור בהסכם זה.  .22.1.3

 .מזנוןהתנהגות בלתי הולמת כלפי קהל המשתמשים ב .22.1.4

 ו מפגעים תברואתיים חמורים.נתגל .22.1.5

 כמו כן, בקרות אחד מהמקרים הבאים: .22.2

 אם ימונה כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או לרכוש המפעיל. .22.2.1
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 אם ימונה מפרק קבוע למפעיל. .22.2.2

 אם ימונה נאמן בפשיטת רגל למפעיל. .22.2.3

 יום.  30אם המפעיל הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .22.2.4

ולו או מקצתו לאחר, או העסיק מפעיל משנה אם המפעיל הסב את ההסכם, כ .22.2.5
 בביצוע העבודה בלי הסכמת המועצה בכתב.

 המפעיל הסתלק מביצוע הסכם. .22.2.6

כשאין המפעיל מתחיל בביצוע העבודה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה  .22.2.7
 ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.

חומרים מטיב ירוד לביצוע העבודה או לא המפעיל משתמש בציוד, כלים וב .22.2.8
 מקיים את תנאי הבטיחות בעבודה.

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שהמפעיל או אדם אחר בשמו או  .22.2.9
מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם.

דרישות אשר יקבעו המפעיל אינו עומד בתנאים לרישיון העסק לרבות עמידה ב .22.2.10
 על ידי משרד הבריאות ו/או משרד החינוך ו/או כל דין.

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא  .22.3
 לגרוע מהן.

 

 סעדים .23

לעיל, לא יהא המפעיל  22בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות בסעיף  .23.1
או עבור התקופה שלאחר /הו עקב ביטול ההסכם ואו לפיצוי כלש/זכאי לתשלום כלשהו ו

 ביטול ההסכם.

בנוסף, ומבלי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע מהמפעיל סעד לפי הסכם זה  .23.2
ו/או לפנות לקבלת סעד ו/או צו מערכאה שיפוטית, יהיה המפעיל חייב לשלם למועצה 

תחייבויות בגין כל הפרה של תנאי מה₪  1,000מיד ועם דרישתה הראשונה, סך של 
 המפעיל על פי הסכם זה כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק על ידי המועצה. 

 

 קיזוז .24

אם  מזנוןהמועצה רשאית לגבות כל סכום או הוצאה המגיעים לה מאת מפעיל ה .24.1

 בדרך מימוש הערבות, קיזוז או בכל דרך אחרת.

למען הסר ספק, יובהר, כי המפעיל אינו זכאי לקזז מהסכומים המגיעים  .24.2
עצה, מכל סיבה שהיא ו/או כנגד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש לו כלפי למו

 המועצה. 

כמו כן, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה  .24.3
 ועל פי כל דין. 
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 ערבות לקיום ההסכם .25

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ולהבטחת ביצוע  .25.1
יל, רציף ותקין של העבודות, ימציא המפעיל למועצה עם חתימת ההסכם, ערבות יע

אשר תהא בתוקף למשך תקופת ההפעלה )בנוסח  (,1כנספח ב)בנוסח המצורף בנקאית, 
בתוספת  ₪(, )במלים: עשרת אלפים ₪  10,000המצורף כמסמך למסמכי המכרז( בסך 

 יום נוספים לאחר מועד סיום ההתקשרות.  60

ות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הינו המדד הידוע הערב .25.2
במועד חתימת ההסכם, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת 

 חילוט הערבות. 

 הערבות תהיה חתומה כדין.  .25.3

הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישה של  .25.4
 גזברית המועצה.ראש המועצה ו/או 

המפעיל מתחייב להמציא למועצה את ערבות הביצוע בצרוף ההסכם כשהוא  .25.5
, במועד שיקבע לעניין זה על ידי המועצה, בהודעת הזכייה מטעמוחתום על ידי המורשים 

 מטעמה.

מוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה   .25.6
 –הסכם. הפר המפעיל את ההסכם או תנאי מתנאיו שביצע המפעיל בהתאם למפורט ב

יהיה ראש המועצה או גזבר המועצה רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לחלט הערבות. 
 ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המפעיל בלבד.

סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי  .25.7
צה או לראש המועצה או לגזבר המועצה בטענות שתהא למפעיל הזכות לבוא למוע

ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה על פי ההסכם 
 ו/או כל דין. 

למען הסר ספק, מודגש כי אין בהמצאת הערבות ו/או בחידושה ו/או בחילוטה  .25.8
ת בכל דרך כל כדי להגביל את המזמין בתביעותיו מן המפעיל והמזמין יהא זכאי לגבו

 סכום שהמפעיל יוותר חייב לו לאחר פירעון הערבות.

למען הסר ספק יובהר, כי כל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבויות יחולו,  .25.9
 בלעדית, על המפעיל.

 סבת ההסכם, המחאת זכויותה .26

המפעיל אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו  .26.1
או חלקן, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות, במישרין או  זה, כולן הסכםלפי 

 בעקיפין, בלי הסכמה בכתב ומראש של המועצה. 

ניתנה הסכמת המועצה להסבה כאמור, יישאר המפעיל אחראי כלפי המועצה  .26.2
 והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו. ההסכםלביצוע 

ן זה, לרבות סירוב להמחות המועצה תהא רשאית לסרב לבקשות המפעיל בעניי .26.3
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סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות המפעיל או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו 

 של ההסכם. 

 שמירת זכויות  .27

לשהי ו/או מתן שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה  מהפעלת זכות כ
ו ארכה כלשהי לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/א

כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם 
 המפעיל אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ובמפורש.

 שונות .28

כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל פחיו ממצה את סהסכם זה על נ .28.1
 ו הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.א הסכם

בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל  שינויים .28.2
 הצדדים להסכם.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו  .28.3
 עת מסירתה.ב -ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד  3הגיעה  לתעודתה תוך 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________     _________________ 

 המפעיל       המועצה
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 (1נספח ב)

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית )צמודה( לזוכה

 " הסכם"ערבות 

 לכבוד 

 מונד-המועצה המקומית תל

 

נקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו מצ"ב כתב ערבות ב
הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו 

ש"ח )עשרת אלפים ש"ח(, המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:   10,000עד לסך כולל של 
 מזנוןלהפעלת  8/2018 עם מכרז פומבי מספר_____________ שייקרא להלן "החייב", בקשר 

 .מונד-בבית הספר רבין תל

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 -סכם שהתפרסם ב "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד האחרון הידוע במועד חתימת הה
 נקודות. _____לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור   15

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי 
 ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
היו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי היסודי, י

בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 
 את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

ה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שב
וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל 

 צמוד למדד.₪  10,000שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 

 עברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת לה

______________________ 

 חתימה וחותמת הבנק       
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 נספח ב)2(

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד, 
 ," המועצה" ו/או "המזמין"(–)להלן מונד-המועצה המקומית תל

  
 ג.א.נ.,

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של  
המפעיל" ו/או " –____________ )להלן ________________________ח.פ___________

 "המבוטח" ו/או "הספק" ו/או "המפעיל"( בקשר 
"(.  הכל העבודותמונד)להלן: "-להפעלת מזנון בבית מזנון הספר רבין  עבור המועצה המקומית תל

   .8/2018מס'  כמפורט במסמכי מכרז
כי הפקנו עבור אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת 

המפעיל פוליסות ביטוח עבודות נשוא המכרז המתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות 
 .2013"(. בכיסוי ביטוחי שלא יפחת מתנאי ביטוח ביט העבודות)להלן: "

"( תקופת הביטוחהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________  )להלן: "
 -רטים להלן בגין פעילות המפעיל, לרבות בגין השירותים לחברה:ערכנו את הביטוחים המפו

פוליסה מס' _______________________ המכסה בערך כינון את כל  ביטוח "אש מורחב"
הרכוש המובא על ידי המפעיל לחצרים ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. הביטוח 

מנהליו ואורחיו ובלבד שהויתור  כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדיו,
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

פוליסה מס' _______________________ לכיסוי אחריות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המפעיל על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 

למקרה ובמצטבר  ₪ 3,000,000במפורש המזמין(, בגבולות אחריות בסך של  כלשהו )לרבות
לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, 

פגומים, הרעלה מכל סוג שהוא  סניטרייםבהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים 
ביתות, נזק בזדון, חבות בגין וכלפי קבלנים, ו/או דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, ש

קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב 
לבטח את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף 

 י. אחריות צולבת. רכוש המזמין לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שליש

כמו כן, הביטוח אינו כולל חריג/סייג המתייחס לחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח  
והנובעת ממוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר 
עמו או כל איש שבשירותו יבוטל ככל שהחריג מתייחס לאספקת שירותי מזנון/קיוסק 

 .08/2018כמפורט במכרז 

במידה ולא בוטח בפוליסת צד  -חילופין )לעניין הרעלה ואספקת מזוןל
 שלישי(: 

פוליסה מס' _______________________ לכיסוי אחריותו של המפעיל על  ביטוח חבות המוצר
פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות 

ון ומוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או ( עקב מזהמזמיןבמפורש 
הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות במפורש אלה המוגשים 

למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  3,000,000בחצרים במסגרת השירותים, בגבולות אחריות בסך של 
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בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ביטוח שנתית.  הביטוח הינו 
)להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"(,  1.2.2012ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך 

חודשים היה ולא חודש הביטוח או נערך ביטוח חלופי. הביטוח  6וכולל תקופת גילוי מורחבת של 
למוצרים והשירותים, בכפוף לסעיף אחריות  כאמור הורחב לבטח את המזמין בגין אחריותו

 צולבת. 

פוליסה מס' _______________________ לכיסוי חבותו של המפעיל  ביטוח אחריות מעבידים
כלפי  1980-על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם

ופנית ו/או מחלה שייגרמו להם העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים, בגין פגיעה ג
₪  20.000.000לתובע, ו ₪  5,000,000תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה 
בלנים, ובעומק, פתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות המפעיל כלפי ק

קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשב למעבידם(.  הביטוח מורחב לבטח את המזמין היה 
 ונטען כי הינו נושא בחובות מעביד כלפי מי מעובדי המפעיל.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה, הספק, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, 
 ובעים מביצוע העבודות.מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנ

 
 ספק ו/או המועצה. ה –'המבוטח' בפוליסות יהיה 

 'המועצה' באישור זה לרבות חברות בנות של המועצה ועובדים של הנ"ל.

 בכל הפוליסות הנזכרות לעיל נכללים הסעיפים הבאים:

 ביטול זכות השיבוב או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המועצה. 17.1

עיף אחריות צולבת. סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על בפוליסות החבות ייכלל ס 17.2

פי בקשת הספק ובין על פי רצון המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם 

 למועצה שישים יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש, או אי חידושו.

 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם קיימים, בטלים ומבוטלים. 17.3

ראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות ולמילוי כל החובות הספק לבדו אח .18

 המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .19

המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

למועצה, שלעניין זה מוגדר כראש המועצה או גזבר המועצה או הממונה על היה ידוע 

הביטוחים במועצה והודעה על כך נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום שנודע למועצה על 

 כך.
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כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או   .20

ח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבט

תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה 

הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, 

סים מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכו

 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .21

בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח או המועצה, אלא אם כן נודיע למועצה  על 

)שישים( יום לפני כניסת  60כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 ל או אי החידוש לתוקף.הביטו

 

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .22

היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר רשום, 

 )שישים( יום מראש. 60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

חריגים המתייחסים לאובדן מסמכים, בביטוח אחריות מקצועית בטלים ומבוטלים ה .23

 לאיחור ולאי יושר עובדים.

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול  .24

 בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

כות התחלוף הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, ובלבד שהויתור על ז
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפרת תנאי הפוליסות על ידי המפעיל בתום לב לא 
תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסות. הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח 

ביטוחי הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 
המזמין. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא 

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30בהודעה מראש של 

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

 
 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 החותם(

 

____________________________   ___________________________ 
 חתימת המבטחים       תאריך
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 :X)נא למלא את הטבלה הבאה )בכל מקום שמופיע 
 

 חתימת מבטחים אריךת מס' פוליסה סוג הפוליסות מס'

ביטוח אחריות  1
 חוקית כלפי הציבור

X X X 

ביטוח חבות  2
 מעבידים

X X X 

 X X X ביטוח רכוש 3

 X X X ביטוח מבנה 4

 ____________________________________  סוכן הביטוח:

 ____________________________________  כתובת:

 ____________________________________  טלפון:
 כתובת המועצה המבוטחת: ____________________________________
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  (3ב)נספח 

 מזנוןפירוט המוצרים והשירותים שיימכרו ב -מחירון

עיינתי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
-רבין בתל מזנוןבית ספר ב מזנוןלהפעלת  8/2018ובדקתי את כל מסמכי מכרז פומבי מס' 

ידוע לי כי אדרש למכור את המזון   וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. מונד,
)ההנחה הינה ביחס  והמחירים הבאים, בניכוי הנחה של  %_____._____ לפי המפרט

 :(הן החלבי והן הבשרי -לכלל המחירים המפורטים במפרט

 לביח -תפריט בית קפה אודיטוריום 
 

 מאפה בוקר 
 ₪ 10גדול ₪ /  5קטן       קרואסון / רוגלך / בורקס

 
 פירות ומעדנים

 ₪ 2 פרי בודד)בננה, תפוח, אגס, אפרסק, תפוז, קלמנטינה( לפי פירות העונה
גדול ₪ /  10מ"ל (  150אישי)  סלט פירות)בננה, תפוח, אגס, אפרסק, תפוז, קלמנטינה( לפי פירות העונה

    ₪  15מ"ל(  300)
 ₪  4     גרם 150שומן  3%יוגורט טבעי או לבן עד 

 ₪ 4 גרם 150פחמימות  10%שומן, דלי סוכר,  3%מעדנים בטעמי פירות עד 
 ₪  6      גרם 125מעדני סויה דלי סוכר 

₪ /  10מ"ל (  150אישי)      מנה של דגני בוקר דלי סוכר ושומן+ חלב
    ₪  15מ"ל(  300גדול )

  ₪ 4    גרם 175שומן, דלי סוכר  6%חטיפי דגנים עד 
₪ /  10מ"ל (  150אישי)      מוזלי )יוגורט פירות וגרנולה(

    ₪  20מ"ל(  300גדול )
 

 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 
 

 כריכים עם ממרחים ותוספות ירק )הכנה במקום( .1
גרם  70מניית סוגי הכריכים: ג'בטה /לחם דגנים/לחמניית לוסי /לח  
שומן, גבינה מלוחה עד  5%שומן ,גבינה לבנה עד  5%סוגי הכריכים: ביצה קשה, חביתה, גבינה צהובה עד 

 5%גבינת קוטג' עד  ,שומן, טחינה, פסטראמה דלת שומן 9%חומוס עד  שומן, אבוקדו, טונה במים, %5
 שומן.

 סוגי ממרחים:
 כל הכריכים יוגשו עם ירקות טריים

צועות פלפל.ר רוסות עגבנייה, מלפפון, חסה, גזר מגורר,פ ת בכריכים,מבחר ירקו  
 כל כריך עטוף בניילון ניצמד עם שם סוג הכריך.

₪  10 –ג'בטה / משולש דגנים   
₪ 10 -לחמנית לוסי               

₪ 15 -ג'בטה  דגנים                      
 

 מזונות חלביים )הכנה במקום( .2
 ₪ 12      בייגל טוסט

 ₪  12   וסט מלחם לבן/ אחיד או קמח מלאט
 ₪  15( מ"ל 750גדול )₪ /  8מ"ל (  375סלט ירקות מעורב עם שמן זית ולימון + רוטב וסכו"ם           אישי)

 ₪ 20מ"ל(  750גדול )₪ /  15מ"ל (  375אישי)               סלט יוני + רוטב וסכו"ם 
 ₪ 20מ"ל(  750גדול )₪ /  15מ"ל (  375אישי)                                   סלט ירקות וטונה + רוטב וסכו"ם

 ₪ 20 –משני ביצים ₪ /  15 –מביצה אחת               שקשוקה + לחמניה
 

 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 
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 מנות חלביות חמות )מחברת קייטרינג עם רישיון יצרן( .3
 ₪  12    גרם + סכו"ם 250מוגש בצלחת  פסטה ברוטב עגבניות,

 ₪  20     גרם + סכו"ם 250מוגש בצלחת  פסטה בולונז,
 ש"ח 22     גרם + סכו"ם 350  פשטידות ירקות עם גבינה

 ש"ח 22       + סכו"ם12קישים אישיים קוטר 
 ש"ח 22       גרם+ סכו"ם 350לאזניה אישית 

 "חש 22       גרם+ סכו"ם 350רביולי אישי 
 ₪  15     תפו"א בתנור עם יוגורט מוגש בצלחת+ סכו"ם

 ₪ 15 מ"ל+ סכו"ם 300 –רקי ירקות )ממגוון ירקות וקטניות( ללא אבקת מרקמ -בחורף
 

 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 
1.  

 שתייה
 שתיה קרה

 ₪ 5    מ"ל 500בקבוק מים קטן 
 ₪ 5   מ"ל 250בקבוק סודה קטן 

 ₪ 5    מ"ל 350ית שתיה פח
 ₪ 8  מ"ל 500בקבוק שתיה פלסטיק בלבד 

 ₪ 6מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  4מ"ל( 200כוס קטנה)       חלב
 8מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  5מ"ל(  200כוס קטנה)      שוקו

₪ 
 ₪ 8מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  5מ"ל(  200כוס קטנה)   מיץ טבעי תפוחים, תפוזים

 ₪  10מ"ל(  330כוס קטנה)      קפה קר
 
 
 

 שתיה חמה
מ"ל(  375כוס גדולה )₪ /  8מ"ל(  250כוס קטנה )     קפה הפוך

 ש"ח 10
 ש"ח ₪8 /  5    אספרסו קצר/ כפול

מ"ל(  375כוס גדולה )₪ /  8מ"ל(  250כוס קטנה )      נס קפה
 ש"ח 10

 8מ"ל(  375כוס גדולה )₪ /  5מ"ל(  250כוס קטנה )      תה
 ש"ח

 
 ללא גלוטן

₪ 20מנה ללא גלוטן )ארוזה(                          
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 תפריט בית ספר חלבי/בשרי
 

 
 מאפה בוקר 

 ₪ 10גדול ₪ /  5קטן  ללא שומן רווי, נתרן, סוכר  מאפה מקמח חיטה מלא/ קמח דגן
 

 פירות ומעדנים
 ₪ 2 פירות העונהפרי בודד)בננה, תפוח, אגס, אפרסק, תפוז, קלמנטינה( לפי 

גדול ₪ /  10מ"ל (  150אישי)  סלט פירות)בננה, תפוח, אגס, אפרסק, תפוז, קלמנטינה( לפי פירות העונה
    ₪  15מ"ל(  300)

 ₪  4     גרם 150שומן  3%יוגורט טבעי או לבן עד 
 ₪ 4 גרם 150פחמימות  10%שומן, דלי סוכר,  3%מעדנים בטעמי פירות עד 

 ₪  6      גרם 125סוכר מעדני סויה דלי 
₪ /  10מ"ל (  150אישי)      מנה של דגני בוקר דלי סוכר ושומן+ חלב

    ₪  15מ"ל(  300גדול )
  ₪ 4    גרם 175שומן, דלי סוכר  6%חטיפי דגנים עד 

₪ /  10מ"ל (  150אישי)      מוזלי )יוגורט פירות וגרנולה(
    ₪  20מ"ל(  300גדול )

 
  סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד.המנות יוגשו עם 

 
 כריכים עם ממרחים ותוספות ירק )הכנה במקום(

גרם מקמח מלא 70סוגי הכריכים: ג'בטה מקמח מלא  /לחם דגנים/לחמניית לוסי מקמח מלא /לחמניית   
עד  שומן, גבינה מלוחה 5%שומן ,גבינה לבנה עד  5%סוגי הכריכים: ביצה קשה, חביתה, גבינה צהובה עד 

 5%גבינת קוטג' עד  שומן, טחינה, פסטראמה דלת שומן, 9%חומוס עד  שומן, אבוקדו, טונה במים, %5
 שומן. 

 סוגי ממרחים:
 כל הכריכים יוגשו עם ירקות טריים

צועות פלפל.ר רוסות עגבנייה, מלפפון, חסה, גזר מגורר,פ מבחר ירקות בכריכים,  
 כל כריך עטוף בניילון ניצמד עם שם סוג הכריך.

₪ 10 -ג'בטה מקמח מלא/ משולש דגנים           
₪ 01 -לחמנית לוסי מקמח מלא                       

₪ 15 -ג'בטה  דגנים                      
 

 מזונות חלביים )הכנה במקום(
 ₪ 12     בייגל טוסט מקמח מלא

 ₪  12    טוסט מלחם אחיד או קמח מלא
 ₪  15( מ"ל 750גדול )₪ /  8מ"ל (  375לימון + רוטב וסכו"ם           אישי)סלט ירקות מעורב עם שמן זית ו

 ₪ 20מ"ל(  750גדול )₪ /  15מ"ל (  375אישי)               סלט יוני + רוטב וסכו"ם 
 ₪ 20מ"ל(  750גדול )₪ /  15מ"ל (  375אישי)                                   סלט ירקות וטונה + רוטב וסכו"ם
 ₪ 20 –משני ביצים ₪ /  15 –מביצה אחת              שקשוקה + לחמנייה מקמח מלא 

 
 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 

 
 מנות חלביות חמות )מחברת קייטרינג עם רישיון יצרן(

 ₪  12  גרם + סכו"ם 250מוגש בצלחת  פסטה ברוטב עגבניות,
 ₪  20   גרם + סכו"ם 250ת מוגש בצלח פסטה בולונז,

 ש"ח 22   גרם + סכו"ם 350  פשטידות ירקות עם גבינה
 ש"ח 22     + סכו"ם12קישים אישיים קוטר 

 ש"ח 22     גרם+ סכו"ם 350לאזניה אישית 
 ש"ח 22     גרם+ סכו"ם 350רביולי אישי 

 ₪  15   תפו"א בתנור עם יוגורט מוגש בצלחת+ סכו"ם
 ₪ 15 מ"ל+ סכו"ם 300 –)ממגוון ירקות וקטניות(  מרקי ירקות -בחורף

 
 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 
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 מנות בשריות חמות)מחברת קייטרינג עם רישיון יצרן(

 ש"ח 22   גרם(+תוספת לבחירה 120)הודו על האש\חזה עוף
 ש"ח 30    גרם(+תוספת לבחירה 120פרגיות )

  ש"ח 22 גרם(+תוספת לבחירה120נתח עוף או הודו )שניצל אפוי בתנור מ
 

 תוספות

אורז, פתיתים, קוסקוס, פירה, תפו"א מבושל, עדשים, מג'דרה, שעועית ירוקה מבושלת, אפונה וגזר 
 מבושלים

 .המנות יוגשו עם סכו"ם ובכלים חד פעמיים מקרטון בלבד 
 

 שתייה
 שתיה קרה

 ₪ 5    מ"ל 500בקבוק מים קטן 
 ₪ 5   מ"ל 250קטן  בקבוק סודה

 ₪ 6מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  4מ"ל( 200כוס קטנה)       חלב
 8מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  5מ"ל(  200כוס קטנה)      שוקו

₪ 
 ₪ 8מ"ל(  350כוס גדולה)₪ /  5מ"ל(  200כוס קטנה)   מיץ טבעי תפוחים, תפוזים

 
 שתיה חמה

מ"ל(  375גדולה ) כוס₪ /  8מ"ל(  250כוס קטנה )      שוקו חם
 ש"ח 10

 8מ"ל(  375כוס גדולה )₪ /  5מ"ל(  250כוס קטנה )      תה
 ש"ח

 
 ללא גלוטן

ש"ח20מנה ללא גלוטן )ארוזה(                          

.המפעיל יוכל להביא חטיפים ללא שומן רווי, ללא נתרן, ללא סוכרים. חטיפים מקמח חיטה מלא או קמח 1
 דגן.

התקנות בטבלת המזונות של משרד החינוך. .יש לעמוד בכל2  

_________  _______________ __________________ 

   מס' שותפות רשומה /ח.פ. /ז"ת       חתימת המציע   שם המציע

      _____________________________כתובות המציע 

     _____________________________טלפון המציע          

 אישור עו"ד

ח.פ. ___________________       עו"ד של  אני הח"מ
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף)להלן: "

___________________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל 
המשתתף על  האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת

 הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 __________________    _____________________             
 מת עוה"דותמת + חתיח                                                                                           תאריך
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 (4ב)נספח 

 ותחזוקה ניקיון הוראות

 המפורט להלן הינו מבלי לגרוע מכל חובה המוטלת על המפעיל על פי רשיון העסק ועל פי כל דין.

 ניקיון ותחזוקה

עבודות הניקיון והתחזוקה של המטבח יהיו באחריות המפעיל. כולל חומרי ניקוי  .1
 המיועדים לשימוש בעסקי מזון ומאושרים ע"י משרד הבריאות.

והתחזוקה של דלפקי הגשה, שולחנות, כיסאות ופחי אשפה באיזור  עבודות הניקיון .2
 הישיבה יהיו באחריות המפעיל.

על המפעיל לרוקן ולפנות פחי אשפה מספר פעמים ביום על מנת למנוע ריחות רעים  .3
 תרבות מעופפים ומזיקים.הו

נהלים הכולל את ה מזנוןבסוף כל יום עבודה על המפעיל  לדאוג לניקיון כללי של מטבח ה .4
 הבאים:

 
 אופן השימוש בחומרי חיטוי וניקוי  תדירות  סוג הטיפול  סוג הציוד 

 אינדוקציה

 צ'יפסרים 

הסרת שומנים שרופים, ניקוי 
 והברקה 

כל יום או בהתאם  
 לצורך 

שפשוף,  c50° -ריסוס על משטח קר חימום ל
 שטיפה עם מים נקיים, ניגוב 

תבניות נירוסטה 
 וגסטרונומים 

שומנים  שרופים, ניקוי הסרת 
 והברקה 

יומיומי או 
 בהתאם לצורך 

הברשה, קרצוף, שפשוף עם 
 תמיסת ניקוי, שטיפה וייבוש. 

 פתחי אוורור 

 רשתות הגנה 

אחת לרבעון או  ניקוי לכלוך, אבק, שומנים 
 לפי הצורך 

פירוק הרשתות, הברשה עם תמיסת ניקוי, 
 שטיפה וייבוש. 

ברזים וכיורים 
  מנירוסטה

שפשוף והברשה של הכיור והברזים עם  יומיומי  ניקוי וטיפול 
תמיסת ניקוי, המתנה מספר דקות ושטיפה 

 במים נקיים, ניגוב עד להברקה. 

ניקוי לכלוך, הסרת שומן,  אזור אשפה 
חיטוי והפגת ריחות רעים, 

 שטיפת רצפה  

אחת לשבוע או 
 בהתאם לצורך 

, ריסוס והברשה עם חומר חיטוי וניקוי
המתנה מספר דקות, שפשוף ושטיפה במים 

 נקיים. 

רצפה וקירות   
 המטבח

יומיומי או בהתאם  ניקוי יומיומי 
 לצורך  

פיזור תמיסת ניקוי, שפשוף ושטיפה, ניגוב 
 במטלית יבשה. 

ניקוי, חיטוי, הסרת שומנים,  
 לכלוך ופיח 

אחת לחודש או 
 בהתאם לצורך 

ר דקות, פיזור התמיסה, שפשוף, המתנה מספ
 שטיפה וניגוב  

הסרת אבנית, כתמים, עובש,  
פטריות מקירות, רצפות, 

 קרמיקה וחרסינה 

אחת לחודש או 
 בהתאם לצורך  

פיזור תמיסת ניקוי. הברשה/שפשוף, שטיפה 
 עם מים נקיים וניגוב. 

 ניתן לנקות גם באמצעות מכונת לחץ 

סכינים ומשטחי 
 חיתוך 

ם יומיומי בסיו ניקוי וחיטוי 
 העבודה 

ניקוי בתמיסת ניקוי, השריה בנוזל חיטוי 
דקות, שפשוף, שטיפה במים נקיים  30במשך 
 וייבוש 
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שמן מהטיגון ייאסף במכלים המיועדים לשם כך ויופנה לאתר מורשה. חל איסור מוחלט  .5
 לרוקן שמן מטיגון למערכת הביוב.

 על המפעיל לרוקן ולפנות לאתר מורשה בור מפריד שומן.  .6

לאחר שהשקית . וך לכל מדורי המטבח ממוקמות עגלות אשפה ובתוכה שקית אשפהבסמ .7
 האשפה מתמלאת, תיסגר שקית האשפה ותישלח למכולת אשפה.

חל איסור מוחלט בסוף יום עבודה, להשאיר מוצרי חשמל דולקים, מלבד מקררים  .8
 ומקפיאים.

 .מזנוןלמטבח ה חל איסור מוחלט לאחסן ציוד, קרטונים, ארגזים, פחים וכו' מחוץ .9

 .מזנוןחל איסור מוחלט לגרוף מי שטיפת ריצפה אל מחוץ למטבח ה .10

הנהלת בית הספר לערוך ביקורת פתע על רמת המועצה ו/או אחת לחודש יהיה רשאי נציג  .11
 הניקיון, רמת התחזוקה.

הנהלת בית הספר תהיה רשאית להעסיק גורם פנימי או חיצוני בתחום  המועצה ו/או .12
 המפעיל. על מנת לבדוק אתבטיחות המזון 

 :מזנוןתחזוקת מבנה ה

 כולל כל האביזרים בתוכו. מזנוןהמפעיל יהיה אחראי להחזיק ולתחזק את מבנה ה .1

 הנעשה מבלאי בשימוש. מזנוןהמפעיל יתקן על חשבונו כל קלקול או פגם במבנה ה .2

לת בית מעוניין להוסיף או לשנות משהו במבנה, עליו לקבל אישור מהנה שהמפעילבמידה  .3
 הספר.

 ללא אישור הנהלת בית הספר. מזנוןהמפעיל לא יוכל להציב גופים ועצמים מחוץ ל .4

יש לתאם מול הנהלת בית הספר  ,לצורך הנחת מנועים של מקררים/מזגנים/מנדפים .5
 ואנשי תחזוקה.

למעט ציוד קבוע. על המפעיל לשמור ולתחזק  ,המפעיל יקבל לידו מקום ריק ללא ציוד .6
 .ונו, על חשבאותו

 

 

 :הדברה

המפעיל יהיה אחראי להביא בעל מקצוע לבצע הדברה פעם בחודש וזאת בתאום עם  .1
 מחלקת אחזקה של בית הספר.

 המפעיל ישמור על תיק ההדברה במטבח. .2
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 (5ב)נספח 

 נהלים לתפעול המזנון

 
 

 :מזנוןנהלים לתפעול מטבח ה

אם לתקנות משרד המטבח יצויד במקררים ובמקפיאים נפרדים לכל סוג מזון, בהת .1
 ובתאום עם מתכננת המטבחים. ו,הבריאות ולתוכנית מאושרת על יד

כל חומרי הגלם ישמרו באריזתם המקורית ובהתאם לטמפרטורה המתאימה לכל סוג  .2
 מזון.

 שעות. 48חובה לשמור דוגמאות מזון מכל פריט למשך  .3

 בלבד.חובה על עובדי המטבח ללבוש בגדי עבודה ולעבוד בכפפות חד פעמיות  .4

לכל סוג מזון יהיה קרש חיתוך בצבע שונה על מנת למנוע בלבול )בהתאם להנחיות משרד  .5
 הבריאות(.

 חל איסור להשתמש בקרשי חיתוך מעץ. .6

 חל איסור להתקין שולחנות / מדפים / ארונות מעץ. .7

 כל המזון מגיע מספקים מורשים. .8

ע בלבול באחסון על כל המקררים מודבקות מדבקות עם ייעוד המקרר על מנת למנו .9
 המוצרים.

  65°C+-וגש לסועד מזון חם בטמפרטורה שלא תפחת מי –מזון חם  .10

 6°C+וגש לסועד מזון קר בטמפרטורה שלא תעלה על י –מזון קר  .11

 לא יוגשו מזונות המכילים חומרי טעם וריח המסכנים את בריאות הציבור. .12

גי ההורים ומתכננת ייעשה אך ורק בתאום עם הנהלת בית הספר, נצי מזנוןתפריט ה .13
 המטבחים.

 

 רישיונות:

המפעיל מתחייב לבקש, להשיג ולקבל בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו לפני תחילת  .1
כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור וכל מסמך אחר הנדרשים על פי חוק  תקופת ההפעלה,

 רישוי עסקים.

 ק.המפעיל לבדו יישא בכל ההוצאות הדרושות לצורך קבלת רישיון עס .2

וימלא אחר כל ההוראות, התנאים והתקנים של כל  מזנוןהמפעיל ינהל ויפעיל את ה .3
 הגופים הרלוונטיים למתן רישיון עסק.

 תעודת רישיון עסק תוצג באופן גלוי לכל סועד. .4
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 :שילוט

 .מזנוןהמפעיל יציג להנהלת בית הספר סקיצה של השילוט אותה ירצה להציב בחזית ה .1

 לת בית הספר בלבד.הצבת שילוט באישור הנה .2

על המפעיל לתלות באופן ברור ומובן, תפריט מלא הכולל מחירים, אשר סוכמו עם הנהלת  .3
 בית הספר.

 שילוט יוצב בצד ההגשה לתלמידים וכן בצד ההגשה לבאי האודיטוריום. .4

 שילוט יהיה באחריות ועל חשבון המפעיל. .5
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 (6ב)נספח 

 ותוכנית עקרונית רשימת ציוד

 רשימת ציוד

וזאת , מזנוןחריות המפעיל לדאוג להספקת את כל הציוד במלואו, הנדרש להפעלת הבא .1
 בהתאם לתוכנית שתתוכנן ותאושר במשרד הבריאות.

 .מזנוןמצ"ב תוכנית עקרונית, רשימת ציוד והדמיות לתכנון מטבח ה .2

וזאת ייעשה אך ורק באישור הנהלת , ניתן לשנות ולעדכן תוכנית בהתאם לדרישות המפעיל .3
 נציגי ההורים, מתכננת המטבחים ומשרד הבריאות. ת הספר,בי
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 (7נספח ב)

 תשריט שטח ההרשאה
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 

 (8נספח ב)

 0182 -תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ט
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 8  /2018מכרז פומבי מס' 
 

 ונדמ-להפעלת מזנון בבית ספר רבין בתל
 

 צעה והצהרת המציע ה –פרק ג' 
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 הצהרת והצעת משתתף במכרז

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 
 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  .1

או דרישות המבוססות על אי  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו  .2

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות ומתן 

ם לתנאים המפורטים בחוזה לרבות המפרט הטכני במכרז וכי השירותים שבנדון, בהתא

 אין כל מניעה חוקית בביצוע העבודה;

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .3

יום  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

הצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף מהמועד האחרון להגשת ה

 במכרז, בהתאם לסמכות המועצה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים  .4

 במסמכי המכרז. 

כם נחתום על מסמכי ימים מיום הודעת 7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .5

החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע  המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים, 

אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז חתום ומאושר על ידי חברת ביטוח 

מוכרת וכן אישור ממשטרת ישראל לגבי המציע וכל אחד מצוות המועסקים במזנון בדבר 

חום עבירות המין, וכי אין מניעה להעסקתו על פי חוק למניעת העסקה היעדר הרשעות בת

 . 2001 –של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

יום מחתימת החוזה. עד המצאת  7כמו כן, אנו מתחייבים להמציא פוליסת ביטוח תוך  .6

הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל 

 יבויותינו על פי המכרז.התחי

ידוע לנו שהמפקח מטעם המועצה יבחן בכל  עת את עמידתנו בכל הדרישות המפורטות  .7

במסמכי המכרז וכי קביעתו תהא סופית ומחייבת. אם מסיבה כלשהי לא נעמוד 

בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, 

מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום  תחלטו כפיצויים

 הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

 הצעתנו הינה כדלקמן: .8
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 הצעת המציע 

עבור הזכות להפעלת המזנון, הננו 

מציעים לשלם למועצה דמי הפעלה,  

לכל  ₪ 7,500שלא יפחתו מסך של 

חודש, במהלך ולכל משך תקופת 

 ההתקשרות.

 

 (3מהמחירון נספח ב)אחוז ההנחה 

 

 

 לחודש_______________ ₪ 

 

 

 _____________ אחוזים

*אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .9

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה 

 זו.  ]*תאגיד בלבד[על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה 

ימים ממועד חתימה על הסכם  14אנו מתחייבים להתחיל במתן השירותים בתוך  .10

 ההתקשרות,  אלא אם כן הוסכם אחרת עם המועצה מראש ובכתב.

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו  .11

 יים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. כי ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגו

אנו מצהירים כי מייד עם קבלת הסכם התקשרות אפעל לביצוע כל תהליכי האישור,  .12

הרישוי והרישום הנדרשים להפעלת המזנון ולפעול בהתאם לדרישת המועצה, וככל שיהא 

     בכך צורך.

 הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך. 

________טלפון:  ________כתובת:            ________שם מציע/חברה: 
  

          ________שם איש קשר: 

    ______________ 

 חתימה וחותמת                              ________תאריך: 

 

 אישור חתימה

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

 _________________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 חתימה:________________________   תאריך: _________________


