
 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  1עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 

 הזמנה לקבלת הצעות
 

( מזמינה בזה הצעות לאספקת "המועצה": ייקראו יחד )להלן קרן בני שמעון ו/או המועצה האזורית בני שמעון 
 העבודה החל מיום רוחות מוכנות כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה בשעותא

04/10/2019. 

 .   www.bns.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת 

 הזוכהלבין  ועצההתמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין הממתן השירותים, אופן ביצוע העבודות, 
 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל בחירת הזוכה תעשה על פי 
 את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז.

בדואר( לא רה ידנית )את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסי
לתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד  12:00בשעה  17/11/2019 במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום

 מאוחר יותר לא תתקבל.

וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 
 רטי העבודות.המכרז, ומפלחקור את תנאי 

מטעם המועצה, בכתובת הדוא"ל   אליזבט בנני לשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות לגב' 
elizabet@bns.org.il 

 בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים
 .שבמסמכי המכרז

 

 

 

 ,בברכה

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון

 

 

 

mailto:elizabet@bns.org.il
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 הודעה ותנאי המכרז

 מכרז לאספקת ארוחות מוכנות 

 

 כללי: .1

נת לקבל הצעות לאספקת ימעוני"המועצה"(  יחד: )להלן ו/או קרן בני שמעון המועצה האזורית בני שמעון 1.1
" הארוחות)להלן: " הקיץ ת וקייטנותוילדים מועדוני ארוחות צהריים מוכנות למוסדות המועצה, בהם גני

הכול על פי הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז )להלן:  -", בהתאמה(המוסדותו"
 ,  בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.תקופות הארכהארבע , וכן שנה לתקופה של (, "השירותים"

 אי המכרז וחוזה ההתקשרות.תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנ 1.2

 על המציע לעיין בכל מסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו ולבדוק כל פרט נחוץ לשם הגשת ההצעה. 1.3

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות את נספחיו, וכי  1.4
 הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז.

אי ההתקשרות יפורטו להלן במכרז ונספחיו. ככל ותימצא סתירה במכרז ונספחיו, יגבר המחמיר אופן ותנ 1.5
 מבין השניים.

 :עיקרי ההתקשרות .2

 בנספח א' למכרז.במכרז, לרבות השירותים הנדרשים במכרז הם אספקת ארוחות למוסדות כמפורט  2.1

בתיאום מלא עם נציגי  10:00-12:30אספקת השירותים כוללת הובלה למוסדות השונים בין השעות  2.2
 המוסדות השונים שיוגדרו על ידי המועצה.

ת וקייטנות הקיץ ביישובי ונדרשת אספקת השירותים הם גני ילדים, מועדונימוסדות המועצה להם  2.3
 המועצה. 

תפזורת לקהל יעד של ילדים בגילאי המציע מתבקש להגיש הצעת מחיר לאספקת ארוחות מוכנות ב 2.4
בכמות בהר כי המועצה ו/או היישובים אינם מתחייבים להזמין ארוחות מוכנות . מו(11עד  6ו' )-א'

ואולם המציע מתחייב למחיר המוצע על ידו במידה ויתבקש לספק ארוחות מוכנות מסוימת או בכלל, 
 מנות למוסד/יישוב. 20-למוסדות ו/או יישובים נוספים במועצה בכמות שלא תפחת מ

 

 מוסד ומוסד מפורט בכתב הכמויות שמצורף בנספח ב' למכרז.מספר המנות הנדרש לכל  אומדן 2.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר המנות מעת לעת בהודעה מראש, ובין השאר  2.6
להוסיף או להוריד מוסדות אליהם נדרשת אספקת הארוחות, מבלי ששינוי כמות המנות לרבות 

 עצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא.הפחתתן ישנו מהתעריף המוצע ו/או יחייבו את המו

כמו כן המועצה שומרת לעצמה את הזכות להודיע מראש על ביטול אספקת השירותים בכלל או חלק  2.7
 מהם לתקופה מסוימת בהתאם לפעילות שתתקיים במוסדות.  

כמופיע  בתנאי משרד הבריאותלמען הסר ספק מובהר כי על הארוחות המסופקות לגני הילדים לעמוד  2.8
, pdfיאות.משרד הבר-להזנת תלמידים מדריךבמדריך להזנת תלמידים של משרד הבריאות המצ"ב 

 ובתנאי משרד החינוך לעניין אספקת ארוחות לגיל הרך. 

המציעים נדרשים להגיש הצעה מפורטת הכוללת את מתן כלל השירותים הנדרשים כמפורט בנספח א' למכרז.  .3
 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שלא תכלול את כל השירותים המפורטים.

 

 

 

file:///C:/Users/adil/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/433X692G/מדריך%20להזנת%20תלמידים-משרד%20הבריאות.pdf
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 תשתיות וציוד:השירותים הנדרשים,  .4

 הארוחות שיסופקו יהיו כמפורט בנספח א' למכרז.  4.1

 הארוחות יהיו בעלות תעודת כשרות. 4.2

האספקה תהיה בכלים של הזוכה במכרז, בחמגשיות ובתפזורת  בכלים חד פעמיים מתאימים בהתאם  4.3
 לנדרש בכתב הכמויות. 

קר וזאת \האוכל יסופק חםבעת הובלת הארוחות יש להקפיד על תנאים היגייניים בכלים מכוסים.  4.4
 בהתאם לדרישת משרד הבריאות . 

 חלוקת הארוחות בתוך המוסדות תתבצע על ידי צוות של המוסד עצמו .  4.5

המציע מתחייב לספק למועצה, על חשבונו, דוגמאות מהארוחות וממוצרי המזון המתוארים במסמכי  4.6
 המכרז , לפי דרישת המועצה ו/או המוסדות השונים . 

 .מוסד + שם פרטי\שם הגן –יות ו/או מנות מותאמות לילדים עם רגישויות יסומנו מראש מנות צמחונ 4.7

לא כולל מע"מ . על המציע לתת הנחה ₪  13.7ו  יעמוד על -מחיר מקסימום לארוחת צהריים לילדי א 4.8
 ממחיר מקסימום.

. יישובים או מוסדות נוספים מטעם המועצה יוכלו להתקשר עם המציע שהצעתו תזכה במכרז 4.9
המחירים המוצעים על ידי המציע במכרז יחייבו כלפי כל יישוב או מוסד שיבקש לקבל את השירותים 

 מנות לכל יישוב/מוסד. 20-ובתנאי שכמות המנות המבוקשת לא תפחת מ

מובהר כי יישובים המעוניינים לקבל את השירותים המוצעים במכרז יתקשרו באופן ישיר עם הזוכה  4.10
 במכרז.

 ביטוח: .5

לחוזה, וכן באישורי קיום הביטוחים המצורפים  13הביטוחים לא יפחתו מהאמור בסעיף היקפי  5.1
 כנספח ח' למכרז.

 

 הנחיות: .6

 כתב כמויות וכתב ההצעה.  -על המציע למלא בדיו את הטעון השלמה בנספח ב' 6.1

 על המציע למלא את אחוזי ההנחה ממחיר המקסימום שנקבע לארוחות אותן הוא נדרש לספק.  6.2

שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים אריתמטיים בהצעת מחיר שבה יופיעו המועצה  6.2.1
 טעויות חשבוניות.

 מקום בו לא יופיע מחיר בהצעת המחיר, ייחשב הדבר כמחיר אפס. 6.2.2

 .את כתב ההצעה יש לצרף במעטפה סגורה נפרדת משאר מסמכי המכרז 6.3

 בנוסף לאמור לעיל על המציע למלא את שאר נספחי המכרז הטעונים השלמה.   6.4

כל המסמכים  גיש למועצה אתהחוזה, ולהה והצעהעמוד( על כתב  כלעל המציע לחתום )בתחתית  6.5
על החתימה להיות תקפה  .במעטפה חתומה ללא סימן זיהוי של המציעהחתומים כאמור לעיל 

 ומחייבת על פי כל דין.

 וי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים.פרט למיל 6.6



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  4עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה בצרוף למועצה ל הצעה תוגש כ 6.7
 ."28ח//2019 מכרז מס':המילים "

 ערבויות: .7

לפקודת המועצה בנוסח וערוכה בלתי מותנית אוטונומית, ערבות בנקאית  להצעתו יצרף המציע 7.1
בסך או שיק בנקאי, שיהיו שיהיה מקובל על המועצה, או בנוסח דומה לו  מכרזל 1כנספח ו' המצורף

ערבות בנקאית זו  31/08/2020לפחות עד ליום על הערבות הבנקאית להיות בתוקף  .ש"ח 40,000של 
"י המועצה אם המציע לא ע ייפרעוו/או  ויחולטותדחה  הצעתולמציע אם או השיק הבנקאי יוחזרו 

 .יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו

במידה ויזכה במכרז, על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה  7.2
למכרז לשם הבטחת ביצוע כלל התחייבויותיו לפי מכרז  2לטובת המועצה בנוסח המצורף כנספח ו'

ימים מתום  90"ערבות הביצוע"(, שתעמוד בתוקף עד תום  -ן)להל  70,000₪וחוזה אלו, בסכום של 
תקופת הזיכיון, וככל שתקופת הזיכיון תוארך יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום 

 ימים מסיום ההתקשרות. 90

 תנאי סף: .8

 רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה בעצמו על כל הדרישות והתנאים המצטברים הבאים: 

המציע רשום כעוסק מורשה לצרכי מע"מ וברשותו אישור מפקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה  8.1
 בחוק.

 לארוחות שיסופקו על ידי המציע יש תעודת כשרות בתוקף . 8.2

 . חינוךכיצרן לייצור ואריזת הסעדה מאת משרד ה, ותוקף, על שמ-רשיון ברהמציע בעל  8.3

 6 - ארוחות מוכנות ביום ל 10,000באספקת לפחות  לפחות המציע הוא בעל ניסיון של שלוש שנים 8.4
רשויות מקומיות / גופים ציבוריים / מוסדות ממשלתיים / מוסדות חינוך וכו' . לתמיכה בדרישה זו 

-2015 על המציע לצרף רשימה של כל הגופים להם סיפק שירותים של אספקת ארוחות מוכנות בשנים
 ז. בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' למכר 2019

המציע יגיש תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לנוסח המצורף  8.5
 כנספח ד' למכרז.

 

לשנה. ₪  [1אב],0001,000( שלא יפחת מ 2018-2016מציע מחזור כספי בשלוש השנים האחרונות )ל 8.6
לתמיכה בדרישה זו על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת ואישור רואה חשבון המאשר נתונים אלה 

 בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' למכרז.

 להלן. 11המציע השתתף במפגש קבלנים שיערך כאמור בסעיף  8.7

 לעיל. 7המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  8.8

 ות של המועצה בנוסח המופיע כנספח ט' למכרז.המציע חתם על הוראות ממונה הבטיח 8.9

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים והמסמכים שלהלן: .9

 .תעודת רישום של התאגיד המציע -במידה והמציע הינו תאגיד 9.1

מורשי החתימה מטעם  אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר -מידה והמציע הינו תאגיד 9.2
 .התאגיד

 חותמתשותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצרוף  ידיוההצעה תוגש על  ידהבמ 9.3
וירשום  כל השותפיםהשותפות ובצרוף יפוי כח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם 

 .ההצעה את שמות וכתובת יתר השותפים בגוף
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 ולחייבה, בשמהוההצעה תוגש על ידי חברה רשומה, יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום  מידהב 9.4
 .בצרוף חותמת החברה

 רכי מע"מ.ואישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצ 9.5

 .אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 9.6

 אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור. 9.7

 אופן הערכת ההצעות: .10

 צה תסתייע בקריטריונים הבאים:לצורך הערכת ההצעות, המוע 10.1

 משקל איכות קריטריון 

 80% אחוזי הנחה 1

 חיר המציע אחוזי ההנחה ממוצעים לפי הצעת מ אופן החישוב

 )ציון הפרק( 80*                                   ----------------------------

 אחוזי ההנחה הגבוהים ביותר

 

על פי בדיקת צוות מקצועי מטעם  -איכות והתרשמות כללית 2
, את הפרמטרים הבאים: בין השארהמועצה. הצוות יבדוק, 

התאמה לצורכי המוסדות, איכות הארוחות שיסופקו, מידת 
שביעות הרצון של לקוחות קודמים וקיימים, והכל על פי שיקול 

 דעתו הבלעדי של הצוות המקצועי.

20% 

מסור באופן  -צעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמורשיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל ה 10.2
 בלעדי לוועדת המכרזים.

 מפגש מציעים: .11

ימים מקבלת הודעת המועצה כי הצעתו )שבעה(  7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על החוזה וזאת תוך 111. .12
 נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה.

כל האמור לעיל על תוקף חתימת המציע,  תן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה.יהחוזה תחתימת שני הצדדים על  .13
או אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה רשאית )בנוסף לחילוט הערבות  יחול גם על חתימת החוזה.

 למציע אחר אשר הצעתו נראית ביצוע העבודות ו/או אספקת הטובין ו/או השירות( למסור את יהבנקאהשיק 
 לה כנוחה ביותר או מתאימה.

המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא, ושמורה לה הזכות  .14
 לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז כאמור, לא המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל המכר .15
תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי 

 המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.

שעה  06/11/2019 במשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליוםבמסירה ידנית להגיש את ההצעה  על המציע .16
 עה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.הצ. 12:00

, ודמי רכישת יחולו על המציע במידה ויחולו, דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, .17
 מסמכי המכרז לא יוחזרו.

 

 ,בברכה

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון
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 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  6עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 מפרט לאספקת ארוחות  -נספח א'

 

 החינוך משרד למפרט בהתאם, חלבון, חם ירק, פחמימה  :לילדים ארוחות ל מפרט. 

 .בחורף תוספת של מרק חם 

 .אספקה של פירות, ירקות ולחמים וממרחים בהתאם לכמויות 

 .קבלת שלוש הצעות תפריט אופציונאליות לניסיון והתאמת שינויים לתפריט בהתאם להעדפות המערכת 

  מנות בתפזורת , בתיאום מראש.ביציאה לטיולים אספקת כריכים במקום 

o .הארוחות יהיו בעלות תעודת כשרות 

o בתפזורת  בכלים חד פעמיים מתאימים  האספקה תהיה בכלים של הזוכה במכרז
 בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. 

o  בעת הובלת הארוחות יש להקפיד על תנאים היגייניים בכלים מכוסים. האוכל יסופק
 בריאות . קר וזאת בהתאם לדרישת משרד ה\חם

o  . חלוקת הארוחות בתוך המוסדות תתבצע על ידי צוות של המוסד עצמו 

o  המציע מתחייב לספק למועצה, על חשבונו, דוגמאות מהארוחות וממוצרי המזון
 המתוארים במסמכי המכרז , לפי דרישת המועצה ו/או המוסדות השונים . 

o שם  –סומנו מראש מנות צמחוניות ו/או מנות מותאמות לילדים עם רגישויות י
 .מוסד + שם פרטי\הגן

o  לכל מסגרת. 12:30אספקה תהיה עד השעה 
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 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  7עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 

 כתב הצעה וכתב כמויות -נספח ב'

 

 2010-ר-52מכרז לאספקת ארוחות מוכנות למועצה ,

 

 כתב כמויות לגנים מועדונית וקייטנות: .1

 

 

 למען הסר ספק מובהר כי המחירים כוללים הובלת המזון למוסדות המועצה .   *

 ו/או רק לחלק מהם. המוסדות*             המועצה רשאית לאשר התקשרות של ספק לכל 

הכמויות הינן הערכה בלבד .למועצה שמורה הזכות להקטין או להגדיל הכמות וכל זאת בהודעה מוקדמת  *
 לספק.

 

בגין כל  שינוי בשיעור המע"מ ישתנה המחיר  שלעיל אינם  כוללים מע"מ כחוקהמחירים הנקובים בטבלה  *
 .בהתאם

 

 

 

 

 חתימת הספק __________________________

 

   תאריך _________________        

 

 שם המוסד מספר
כתובת 
 סוג האוכלוסיה המוסד

מס מנות 
עיקריות 

 בשריות

מס' 
פעמים 
 בשבוע

שעות אספקה 
 צהריים\בוקר

אספקת המנות 
 /בתפזורת

 בחמגשיות 

מחיר 
מקסימום 

 למנה

 
אחוזי 
 סה"כ  הנחה

1 

חברת 
 –ילדים 

 תפזורת 12:00-12:30 5 70 ג'-ילדים א' גבעות בר גבעות בר
13.70 לא  
 כולל מע"מ

 

  

2 

חברת 
 -ילדים 
 נבטים

מושב 
 תפזורת :12:00-12:30 5 50 'ו'-אילדים  נבטים

13.70 לא  
 כולל מע"מ

 

  

3 

חברת 
 –ילדים 
מושבי 

 יחדיו
 במוש

 תפזורת 12:00-12:30 5 20 ג'-ילדים א' תדהר
13.70 לא  
 כולל מע"מ

 

  

4 
חינוך 
 מיוחד

קיבוץ בית 
 תפזורת 12:00-12:30 5 30 ו'-+ א' 3-6 קמה

13.70 לא  
 כולל מע"מ

 

  

5 
בית ספר 

 נווה מדבר
קיבוץ 
 תפזורת 12:00-12:30 5 120 ו'-ילדים א' חצרים

13.70 לא  
 כולל מע"מ

 

  
סה"כ 
מנות 
     290    ליום
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 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  8עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 חוזה -נספח ג'

 

 חוזה

 

 שנערך ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום _______

 

 בין                

 המועצה האזורית בני שמעון

 המועצה( -להלן)

 -מצד אחד-     

 לבין

_________________ 

_________________ 

 (הספק -)להלן

 -מצד שני-      

 

 (;"העבודות"והמועצה מעוניינת באספקת ארוחות מוכנות למוסדותיה )להלן:  הואיל:

 לאספקת ארוחות מוכנות; 28ח//2019והמועצה פרסמה מכרז מס'   והואיל:

 והצעת הספק זכתה במכרז;  והואיל:

 חוזהוב במסמכי המכרזהמפורטים והספק מקבל על עצמו לספק את הארוחות החמות עפ"י התנאים  :    והואיל
לביצוע ההסכם בדייקנות  סיון והאמצעים הדרושיםיח אדם, ידע, כלים, נוזה והוא מצהיר כי יש בידיו כ

 ;ובמועד

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 דין המבוא והנספחים .1

 .זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו חוזהוהנספחים להמבוא  1.1

תגבר  ,ים האחריםנספחהוראות חוזה זה לבין הוראה שבאחד מבכל מקרה של סתירה בין הוראה מה 1.2
 , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.נספחההוראה שב

 הגדרות .2

 לצורך חוזה זה יעשה שימוש בהגדרות הבאות:

 לאספקת ארוחות מוכנות, לרבות נספחיו; 28ח//2019מכרז מס'  -המכרז

 לק בלתי נפרד הימנו;חוזה זה על כל נספחיו ונספחי המכרז, המהווים ח -החוזה

 ;במכרז ונספחיושירותי אספקת ארוחות מוכנות, כמפורט  -השירותים

 הספק שפרטיו במבוא, לרבות מנהליו/שלוחיו/עובדיו וכן כל גורם מוסמך מטעמו; -הספק

 הממונה מטעם כל מוסד ומוסד על הקשר עם הספק, כפי שיוגדר על ידי המועצה. -הממונה
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 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  9עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 

 ותקופתה:מטרת ההתקשרות  .3

מוכנות למוסדות זה, ארוחות  חוזהבתמורה הנזכרת בבמסגרת התקשרות זו יספק הספק למועצה  3.1
 פי הוראות כל דין. עלוחוזה התאם לכתב הכמויות ומסמכי המכרז, על פי תנאי המכרז וההמועצה ב

בהתאם לאמור במפרט המצורף כנספח א' למכרז, בכמויות ובמחירים הספק יספק את הארוחות 
 מפורטים בהצעתו ובמסמכי המכרז.ה

 

הספק מתחייב לספק את השירותים ליישובים נוספים במועצה ו/או למוסדות נוספים בתנאי חוזה  3.2
 ארוחות ליום לכל יישוב או מוסד נוספים. 20זה, בתנאי ויתבקש לספק לפחות 

ו עבור מודגש בזאת, כי עבור מוסדות המועצה תתבצע הזמנת שירותים על ידי המועצה, ואיל 3.2.1
יישובי המועצה באם יידרש תתבצע הזמנת השירותים לרבות התשלום עבורם באופן ישיר על ידי 

 היישוב.

 הממונה בכל מוסד יעביר לספק את כמות הארוחות הנדרשת בתחילת כל שבוע.  3.3

 שעות מראש לספק. 24כמות הארוחות יכולה להשתנות בהודעה של  3.3.1

דים במוסד מסוים או בחלק ממנו, המועצה ו/או מוסכם בזאת כי במידה ולא יתקיימו לימו 3.3.2
הממונה יודיעו לספק על כך והספק לא יספק ארוחות לאותם ימים בהם לא יתקיימו לימודים. 

 הספק מוותר בזאת על כל טענה בגין אי אספקת הארוחות בימים אלו.

 אופן אספקת הארוחות: 3.4

  12:30עד השעה  ה' –, בימים א' ועימים בשב 5יספק את הארוחות החמות מידי יום ביומו, הספק  3.4.1
 ימי חופשה שיוגדרו על ידי הממונה. כולל

כל הארוחות יספקו בטרמפורטרים מיוחדים השומרים על חום וקור המזון לפי העניין, כשהן  3.4.2
אטומות היטב. למען הסר ספק יובהר בזאת כי סלטים יסופקו בצידניות מיוחדות השומרות על 

 קור. 

 לפי העניין .  –שהן טריות וחמות או טריות וקרות כל הארוחות תגענה כ 3.4.3

 המרק יגיע במיכל נפרד , לא בטרמפורטרים בהם יגיע שאר האוכל .  3.4.4

 כל סוג של מזון יסופק בכלי סגור בנפרד. 3.4.5

במידה וסופקו למועצה מוצרי מזון פגומים או מוצרים שאינם מתאימים מבחינת הטיב, הסוג,  3.4.6
יחליף הספק מוצרים  ,לדרישות התפריט או לתנאי המכרז או הדיןהתיאור או הכמות  האיכות,

 המועצה.   ןאלה מיד ויספק מוצרים אחרים במקומם, לשביעות רצו

אם הספק לא יספק או לא יחליף את מוצרי המזון מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למועצה, ב 3.4.7
ועצה כאמור, תהא הפגומים או את מוצרי המזון שאינם מתאימים מיד עם קבלת דרישת המ

ולחייב את הספק בהפרשי המחיר  השירותיםהמועצה רשאית לפנות לספק אחר שיספק  לה את 
 ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה.

וממוצרי  וגמאות הארוחותדלגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לספק למועצה על חשבונו,  מבלי 3.5
 . המזון המתוארים במסמכי המכרז, לפי דרישת המועצה

מתחייב למצוא תחליפים אשר יתאימו לבעלי צרכים מיוחדים וזאת בתיאום עם הממונה  הספק 3.6
 במוסד אשר בו נמצא התלמיד עם הצרכים המיוחדים.
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 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  10עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 ההתקשרות:תקופת  3.7

התקשרות הלהלן: ") 31/8/2020ועד ליום  חוזה זהממועד החתימה על  היאתקופת ההתקשרות   3.7.1
  "(.המקורית

תקופת ההתקשרות המקורית תוארך, למשך ארבע שנות התקשרות נוספות, אחת בכל הארכה  3.7.2
ההתקשרות   ך כלהמקורי ובתנאי שס חוזהבתנאים זהים לתנאי ה(, "תקופת ההארכה")להלן: 

ימים לפני תום תקופת  30, הכל אלא אם תודיע המועצה בהודעה בכתב של יםשנ 5לא תעלה על 
משך ההארכה, לפני העניין, כי אין ברצונה להאריך ההתקשרות. קופת ההתקשרות המקורית או ת

 קלנדרית. לכל שנה 31.8ועד ליום  1.9כל תקופת ההארכה יהיה מיום 

בתקופת ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות חוזה זה , בכפוף לשינויים המחייבים. מיד עם  3.7.3
וש הערבויות הבנקאיות, פוליסות קבלת ההודעה על הארכת החוזה ידאג הספק להארכת ו/או חיד

 הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.

חרף כל האמור לעיל, המועצה רשאית להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה מראש ובכתב, של  3.7.4
 ימים, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ולספק לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה. 30

 הצהרות הספק: .4

 כדלקמן:הספק מצהיר ומאשר בזאת, 

 כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה.  4.1

כי יש לו הידע והניסיון הנדרשים באספקת ארוחות למוסדות חינוך ובהם גני ילדים, וכי  יעניק את  4.2
 השירותים למועצה בצורה המקצועית ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה.

היתרים והרשיונות הדרושים לשם אספקת השירותים בהתאם למועדים כי בידיו את האישורים, ה 4.3
 שנקבעו בחוזה זה.

)להלן:  1976-כי יש לו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 4.4
החוק(, וכי הוא עומד בדרישת החוק לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים בהתאם 

 פח ד' למכרז.לנוסח בנס

כי ידועים ומוכרים לו צרכי המוסדות, וכי לאחר בדיקה מקיפה שערך הובהרו לו כל הפרטים הדרושים  4.5
 לצורך מתן השירותים.

כי המועצה מסרה לו את כל הפרטים הדרושים  בקשר עם התחייבויותיו על פי המכרז והחוזה ולאחר  4.6
מועצה בחוזה זה לאחר שמצא כי הוא שבדק את כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר עם ה

מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבות לפיו, וכי התמורה הקבועה למילוי התחייבויותיו במכרז הולמת 
 ונאותה.

 כי ידווח למועצה מיד על כל שינוי שחל בנכונות הצהרותיו אלה. 4.7

 התחייבויות הספק:  .5

 הספק מתחייב בזאת, כדלקמן:

התחייבויותיו במכרז ובחוזה, לרבות אלו הכלולות בנספחי המכרז ובפרט למלא באופן דווקני אחר  5.1
 בנספח א' למכרז.

לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע השירותים, כל זאת בהתאם להוראות המכרז ולהוראות  5.2
 המועצה, כפי שיימסרו מעת לעת.

 לפעול בהתאם להנחיות הממונה ובשיתוף פעולה מלא עמו.  5.3

 כל דין. הוראות ב ובאיכות מעולים, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פימזון טרי בטי לספק 5.4
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 וכשרות: ה, סניטרי ןניקיו .6

 הספק מתחייב כי המזון יסופק וייוצר במתקן המאושר על ידי אחראי המזון של משרד הבריאות בלבד. 6.1

הספק יוודא ניקיון מקום מתקני הכנת המזון , מתקני אחסנתו וכיו"ב ויעמוד בכל דרישות משרד  6.2
 הבריאות באשר לניקיון , אחזקה ואספקה של מתקני יצור מזון . 

הספק מתחייב כי המזון המסופק, מתקני אחסנתו, עיבודו וכיוצ"ב יעמדו בכל דרישות הרבנות  6.3
 רות תקפות לכל אורך תקופת החוזה .ויהיו לגביהם תעודות כש –הראשית 

ניקיון כל הכלים לרבות כלי ההגשה , כלי האספקה וכלי ההובלה יהיה באחריותו הבלעדית של הספק  6.4
 . 

 הספק יספק את הארוחות בכלים נקיים הן בצידם הפנימי והן בצידם החיצוני .  6.5

תנאים המופיעים בחוק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לעמוד בכל הדרישות וה 6.6
וכן בכל הדרישות והתנאים  1972רישוי עסקים )תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון(, תשל"ב 

 התברואתיים הנקובים בכל דין באשר להובלת מזון . 

 עובדיו ולבושם ויקפיד הקפדה מרובה על היגיינה אישית ובריאותם של עובדיו .  ןהספק יוודא ניקיו 6.7

ית לערוך בכל עת, ללא כל הודעה מראש, בדיקות סניטריות במתקני הכנת המזון, המועצה תהא רשא 6.8
במתקני אחסנת המזון ובמתקני ההובלה של הספק ו/או בדיקות מעבדה לבדיקת האיכות המזון 
וניקיונו. לעניין זה תהא המועצה רשאית להיכנס לחצרי הספק ו/או מקום הכנת המזון, מקום אחסנתו 

ון, ליטול דגימות מזון, כלים וכל דגימה אחרת הנדרשת לביצוע בדיקות אלו. ומתקני הובלת המז
המועצה רשאית לדרוש כי יבוצעו עד  ארבע בדיקת מזון ע"י משרד הבריאות בהן יבדקו, איכות והרכב 

 המזון. הבדיקות יתבצעו על חשבון הספק .

יקיון מתקני ההכנה וההובלה, הוראות מי מנציגי המועצה באשר לאיכות המזון ניקיונו, אחסנתו, נ 6.9
שעות ממועד מתן  24ניקיונם וצורתם של הכלים וכיו"ב יחייבו את הספק ויבוצעו על ידו בתוך 

 ההוראה.

 התמורה: .7

 לעיל ובנספח א' למכרז.  3הספק יספק למוסדות ארוחות מוכנות בהתאם לאמור בסעיף  7.1

 תמורת הארוחות תשלם המועצה לספק סכום כמפורט להלן: 7.2

 .למנה )לפני מע"מ(₪  __ סך של 7.2.1

הספק מצהיר בזאת כי יש במחירים המפורטים לעיל כדי לאפשר אספקת ארוחות בטיב וברמה  7.3
גבוהים, בהתאם למפרט המצוין בנספח א' למכרז ולשביעות רצון המועצה, ולא תהיה לספק טענה 

 כלשהי בקשר לתמורה המפורטת לעיל.

שב על פי סיכום הדרישות שהועברו על ידי הממונה התמורה הנ"ל תשולם אחת לחודש. התמורה תחו 7.4
. הספק יעביר את סיכום המנות לאישורו של הממונה 3.3בכל מוסד ומוסד במהלך החודש לפי סעיף 

בטרם הוצאת הודעת דרישה למועצה. עבור מנות שסופקו למועדונית תוצא החשבונית על שם "קרן 
 צא החשבונית על שם "מועצה אזורית בני שמעון".בני שמעון לשירות הקהילה". עבור שאר המנות תו

 יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ ביום התשלום בפועל, כשיעורו על פי חוק, כנגד חשבונית מס. 7.5

ימים" ממועד קבלת הדרישה  45התמורה תאושר על ידי גזברית המועצה ותשולם בתנאי "שוטף +  7.6
 מועד התשלום בפועל.לעיל, ללא תוספת הצמדה עד ל 7.4מהספק לפי סעיף 

 לא יהיה בתשלום התמורה משום הסכמת המועצה לטיב/איכות השירותים שבוצעו בפועל.  7.7

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים,  7.8
לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או 
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החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם 
 הדבר בכתב בין הצדדים. 

ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו ולא יהווה הפרה  30איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  7.9
 יסודית של החוזה.

למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה, להגדלת היקף השירותים או היקף התמורה, לא  7.10
ה גזברית המועצה אישור לכך, מראש יהיה כל תוקף להוראה או הסכמה מצד המועצה, אלא אם נתנ

 ובכתב.

 

 העסקת עובדים .8

 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן:

כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את השירותים וכי אין בחוזה כדי ליצור בין הספק למועצה  8.1
ן או מי מטעמה יחסי עובד מעביד וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו בינם לבי

 המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם.

כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי להתחייב או  8.2
 לחייב את המועצה כלפי צד ג'.

כי כל התשלומים לעובדי הספק, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס  8.3
צאות נסיעה, תשלומי חובה או תשלומים אחרים, וכן כל יתר ההוצאות, הכנסה וביטוח לאומי, הו

 -הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו על הספק בלבד וישולמו על ידו במלואם ובמועדם
 והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן או צורה.

וכי חוק העסקת עובדים  כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כוח אדם, כי הוא אינו ספק כוח אדם 8.4
 על ידי קבלני כוח אדם לא חל עליו.

כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה, שעילתה בקיום יחסי  8.5
עובד ומעביד בין הספק למועצה, או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח 

 ת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הספק בקשר עם התקשרות זו.אדם, או בגין עילה חוזית או אח

כי מוסכם עליו שהתמורה בחוזה ניתנת לו, בין השאר, על בסיס הצהרותיו בחוזה והמצג שיצר כלפי  8.6
 המועצה כאמור. 

כי המועצה ו/או הממונה רשאים לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתם אותו  8.7
ם לביצוע השירותים. משדרשו זאת המועצה ו/או הממונה, חייב הספק להפסיק עובד אינו מתאי

 בהקדם את עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר, להנחת דעתם של המועצה ו/או הממונה. 

כי האמור בפרק זה יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי הספק ובין אם תעלה על ידי  8.8
 חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר.עובד של הספק ו/או על ידי 

 איסור העברת ההסכם וקבלני משנה: .9

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו בהתאם לחוזה,  9.1
 40%כולם או מקצתם, לאחר/ים, אלא אם הדבר אושר בכתב ומראש על ידי המועצה. העברת 

לאחר, בין אם בבת אחת ובין אם לשיעורין, תחשב כהעברה אסורה, אלא אם הדבר מהשליטה בספק 
 הוסכם עם המועצה, מראש ובכתב.

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע השירותים אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב  9.2
 ת חוזה זה.על ידי המועצה וביצוע של פעולה כאמור, ללא אישור המועצה, יהווה הפרה של הוראו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העסיק הספק ספק משנה לצורך ביצוע עבודה ו/או שירות כלשהו, ייוותר  9.3
הספק האחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ביחס לפעולת, תקינות העבודה, האחריות בגינה וכן הלאה, 

 וכלל התחייבויות הספק במכרז יחולו בהתאמה גם ביחס לשירותים אלה. 
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הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותים אשר יסופקו על ידי קבלני משנה למען  9.4
 הפועלים מטעמו.

 הגבלת הוצאות: .10

הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם המועצה או עבורה, בקשר לביצוע השירותים,  10.1
 אלא אם קיבל את הסכמת גזברית המועצה לכך, מראש ובכתב.

הספק בשם המועצה, ללא קבלת אישור כאמור, יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה, תשלום התחייב  10.2
 או חיוב בגין כך.

 בטחונות: .11

להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הספק בחוזה, ימסור הספק למועצה ערבות בנקאית אוטונומית,  11.1
ז שיאושר מראש למכר 2ובנוסח נספח ו'₪,  70,000ת, ערוכה לטובת המועצה, בסכום של בלתי מותני

על ידי המועצה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי לעניין זה יהיה מדד הידוע 
 (."ערבות הביצוע"במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: 

 מסירת ערבות הביצוע, כאמור, הינה תנאי הכרחי לחתימת ותקפות החוזה. 11.2

התקשרות ותחילתה במועד החתימה על חוזה זה, וסיומה תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ה 11.3
ימים מתום תקופת ההתקשרות המקורית, וככל שתקופת ההתקשרות המקורית תוארך  90עם תום 

 ימים מסיום ההתקשרות. 90יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום 

 אחריות: .12

פגיעה ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם הספק בלבד יהיה אחראי כלפי המועצה לכל אובדן ו/או  12.1
, לרבות נזקים הנגרמים עקב הרעלה חוזההמזון ו/או הארוחות כמפורט ב ספקתלכל אדם בקשר לא

מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל ו/או במשקה, ו/או מוצרים אחרים המסופקים על 
הספק יהיה  אחראי לכל נזק לגוף ו/או  מוצרים שיצאו משליטתו הישירה והבלעדית. ידו ולרבות

 .לרכוש של עובדיו וכל הפועל מטעמו 

בקשר עם ביצוע  הספק יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו 12.2
 .השירותים לרבות לרכביו

 .פוטר בזאת את המועצה מכל אחריות לגבי עובדיו, וכל הפועל מטעמו הספק 12.3

ביעה שתוגש נגד תב לשפות ו/או לפצות את המועצה לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין כל הספק מתחיי 12.4
 המועצה עקב נזק כאמור. המועצה תודיע לספק על כל תביעה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה.

 ביטוח:אחריות ו .13

או רכוש  סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/ מכלפי כל דין לכל נזק  עלשא באחריות הבלעדית והמלאה י ספקה 13.1
, ועצהו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרמו לו ו/או למי מטעמו /ואו לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות למ

עם ביצוע  בקשראו מכוחה כן לכל צד שלישי או לרכוש /ו מטעמוהבאים  כלו/או  ה, אורחיהעובדי
 .הסכםה

בכל הוצאה, תשלום ו/או חיוב שייגרמו  השפה את המועצה מיד עם קבלת דרישתיפצה ו/או י ספקהא 13.2
 למועצה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

13.3  
מתחייב לבטח, על חשבונו, לטובתו  ספקפי כל דין, ה-פי הסכם זה ו/או על-על ספקמבלי לגרוע מאחריות ה

ולטובת המועצה יחדיו, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מסכומי 

בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ח' המהווה חלק בלתי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים 

, ולהחזיקם בתוקף במשך כל תקופת הסכם ם"(נפרד מחוזה זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחי

 :והיקפם הנדרשים הביטוחים מהות .שבדין אחריותזה וכל עוד עלולה להיות כלפיו 
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 :ביטוח צד שלישי  13.3.1
 

₪   4,500,000_ -בפוליסת צד שלישי מקובלת בגבול אחריות שלא יפחת מ ומתחייב לבטח עצמ ספקה 
 בפוליסה כמבוטח נוסף ולפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת.ופיע ת -למקרה ולתקופה כאשר המועצה 

 

 :ביטוח חבות מעבידים 13.3.2
 

בפוליסת חבות מעבידים מקובלת כאשר גבול האחריות  וכלפי עובדי ומתחייב לבטח את חבות ספקה 
 לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000 -לתובע ו  ₪  6,000,000_ -לא יקטן מ

 
 

 חבות המוצר ביטוח 13.3.3
למקרה ₪  4,500,000 -חבות מוצר בגבול אחריות אשר לא יפחת מ ביטוחב ומתחייב לבטח את חבות ספקה 

נשואות ההסכם,  העבודותבגין תביעות גוף ורכוש הנובעות מן  המזמיןו ספקהולתקופה, המבטח את 
 חודשים תקופת גילוי. 12הביטוח יכלול 

לביצוע השירותים את כתנאי ימים טרם חתימה על ההסכם,  7 -הספק יגיש למועצה, לא פחות מ 13.4

 שיאושרו על ידי המועצה.כשהוא חתום על ידי מבטחיו,  ,אישור על קיום ביטוחיםהטופס 

 ולמועצה ההסכם של מהותית הפרה יהווה המועצה של רצונה לשביעות ביטוחים קיום נספח הגשת אי

שידוע לו כי מחיקה או שינוי של  ספקה בזאת מצהיר, הבהרה למען. זו הפרה בגין לפיצוי זכות תהיה

לבין  ספקנוסח נספח אישור הביטוח, ללא אישור בכתב של המועצה הינם הפרה של החוזה בין ה

המועצה וכי חתימת המבטח ע"ג אישור קיום ביטוחים כלשונו הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין 

ובהעדר חתימתו על גבי אישור קיום ביטוחים כנדרש, וללא שינוי, המועצה לא  ספקלבין ההמועצה 

 אף במחירים אחרים.  הספק,היתה מתקשרת עם 

 

מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  ספקה 13.5
פה נוספת בה הוא עלול ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך, וכל תקו

 פי כל דין.-זה או על חוזהפי -להימצא אחראי על

 דמי הביטוח, ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק. יישא לבדו בתשלומי הספק 13.6

מובהר ומוסכם כי המועצה רשאית, במידה והספק לא יישא על עצמו תשלומי דמי  13.7
בו בגינם ו/או לקזז מכל תשלום המגיע הביטוח, לשלם במקומו את התשלומים הנ"ל ולחיי

 לספק את התשלומים הנ"ל.

להוציא, על חשבונו ועבור עצמו,  ספקה מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין 13.8
פוליסות ביטוח נוספות אחרות. סכומי הביטוח וגבולות האחריות בנספח 

עצמו בביטוח בגבולות  לכסותספק ה ועל מינימליים סכומים הם' ח
 האחריותאחריות גבוהים מאלה על פי שיקול דעתו. אין בגבולות 

'  התחייבות של המועצה או מבטחיה או כל ניזוק ח בנספחהמופיעים 
 '.ח בנספחלהגביל את תביעתם במקרה נזק לגבולות האחריות המופיעים 

13.9  

היא של הספק, וזאת  מובהר, כי הספק אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם
פי הדין, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית -פי החוזה ו/או על-על

 הקבועה בפוליסות.
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 הפרות ופיצויים מוסכמים 14

הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר למועצה להביא את  14.8
 ההתקשרות לביטול מיידי:

, 3בסעיפים הספק הפר את אחת ההוראות הכלולות  14.8.1
4 ,5 ,9.1 ,9.2 ,10.1 ,11 ,12.1 ,12.2 ,13.1 ,13.3 ,13.4 

לחוזה והוא לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן 
 להנחת דעתה של המועצה; -שנקבע בהתראה

הספק הפר את האחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה  14.8.2
ולאחר שהוזהר על ידי המועצה בכתב לא תיקן את 

 בהתראה;ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע 

פקע הביטוח של הספק או שהביטוח אינו עונה על  14.8.3
 דרישות החוזה;

 הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח; 14.8.4

הספק פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים,  14.8.5
או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור, אשר 

 ימים; 30לא הוסרה תוך 

את  הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע 14.8.6
 השירותים או חלקם;

 הספק ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין. 14.8.7

אין בביטול או בהפסקת החוזה כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו  14.9
 לפי העניין.  -לפי החוזה אשר תוקפן חל גם לאחר סיומו

יהא הספק אחראי מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה לפי כל דין, בוטל החוזה,  14.10
כתוצאה מכל פגם ליקוי  י המועצה ויפצה אותה בעד כל נזק והפסד שייגרמו לה כלפ

  או אי התאמה שיתגלו בכל אחת מהארוחות או ממוצרי המזון שיסופקו למועצה.

סף, ובלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם כי אם יפר הספק התחייבות בנו 14.11
צרי המזון המועצה רשאית לרכוש את הארוחות או את מו מהתחייבויותיו תהיה

 באופן מיידי.  כולם או מקצתם מספק אחר וזאת

במקרה זה ישא הספק בהוצאות אספקת הארוחות  14.11.1
ומוצרי המזון מהספק האחר בגין ההפרה והמועצה 
תהיה רשאית לקזז ולנכות את הסכומים המתאימים  

ממנה לספק. הספק  מהכספים המגיעים או שיגיעו
להזמנת הארוחות נותן בזאת הסכמתו הבלתי חוזרות 

 החמות מספקים אחרים כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין ההפרות הבאות ישלם הספק  14.12
  וזאת בהתאם לאמור להלן: -למועצה פיצוי מוסכם מראש

 17 -איחור של למעלה מחצי שעה באספקת השירותים 14.12.1
 שלא סופקה במועד.מנה לכל ₪ 

ימים כאמור בסעיף אספקת מוצרי מזון שאינם מתא 14.12.2
 . מנהלכל ₪  21  -לעיל 3.4.9

₪   24 –עמידה בתפריט שנקבע לארוחות החמות -אי 14.12.3
 .מנה.לכל 
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ביצוע הפרה יסודית, שלא תוקנה תוך הזמן שנקבע  14.12.4
לכל יום הפרה שלא ₪  500 -לכך על ידי המזמין

  תוקנה.

תשלום סכום הפיצויים המוסכמים, אין בו כשלעצמו  14.12.5
למלא את  מהתחייבותוכדי לשחרר את הספק 

חייבויותיו בהתאם להסכם, ואין בו כדי לגרוע מכל הת
זכות אחרת של המועצה כלפי הספק,לפי ההסכם ולפי 

 הדין.

 קיזוז, ויתור, שינויים בכתב 15

כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל תוקף  15.8
 מחייב.

יע לה מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע המועצה בלבד רשאית לקזז כל סכום המג 15.9
 לספק. לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין, או נתנה אורכה לספק  15.10
 לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המועצה על זכות זו.

 שונות 16

-הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"אעל חוזה זה תחולנה  16.8
1970. 

 אין באמור בחוזה כדי לגרוע מסמכות/חובה/זכות שלטונית/ציבורית של המועצה. 16.9

בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של המועצה  16.10
 ופנקסיה כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

רים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצוין בכותרת החוזה הצדדים מצהי 16.11
וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות 

שעות מזמן המשלוח  72הנ"ל, תיחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 
 שעות מעת מסירתה על ידי שליח. 24או בתוך 

 

                 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_______________________    _______________________ 

 הספק המועצה 

  )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(  



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  17עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 

 

 מחזור כספי והעסקת עובדים -הצהרה -נספח ד'

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 
אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 

  לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
  

יתן תצהיר ( ומוסמך להספק -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1
 אספקת ארוחות מוכנות. ל 28ח//2019זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס'

 

 בתצהיר זה:

גם בעל  השליטה בו או תאגיד  -ידי הספק. אם הספק הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
פעילותו לאלו של שבשליטת בעל השליטה אצל הספק, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי 

  הספק, או מי מהאחראים מטעם הספק על תשלום שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א     -    "שליטה "

  . הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי, הספק וכל בעל זיקה לספק:2

באוקטובר  31 -תי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר מש __
ו/או לפי חוק שכר  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

, לפי חוק עובדים 0022באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 

 במקום המתאים[ X]נא לסמן  

  
 אחד מאלה: בספקכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הספק )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה  הספק )ב(
  ;לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה  הספק )ג(
 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה 

 . 1981 -התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 הספק.חבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הספקאם  (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

במהותו להרכב כאמור של  ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענ חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו )ב(
 הספק;, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק

 ;על תשלום שכר העבודה הספקמי שאחראי מטעם  )ג( 
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תית חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהו –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הספקאם  (3)
 בספק;בידי מי ששולט 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  –"הורשע" 
(31.10.02 .) 

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 

  חתימה          

 

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________, ת.ז.__________, 
את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

____________חתימה וחותמת 
 עו"ד

  



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  19עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 הצהרת מחזור כספי -נספח ה'

 

 המציעהצהרת 

 

(  המציע -של ______________ )להלן  כמנהלאני הח"מ, _______________, ת.ז___________, משמש 
 (.המכרז -)להלן  28ח//2019מס ומוסמך להצהיר בשמו ומטעמו, בתמיכה להצהרות המציע במכרז 

 

₪  ___1,000,000___-לא פחות מ 2016-2018הריני להצהיר כי מחזורו הכספי של המציע, בכל אחת מהשנים  .1
 לכל שנת מס. 

 

 

  ירי זה אמת.זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצה .2
 

_____________ 
 חותמת המציע

______________ 
 חתימת  המצהיר

________ 
 תאריך

 

 אימות תצהיר ע"י עו"ד

 

די ברחוב רשמפיע בפניי, _______________, עו"ד )מ.ר. _________(, בוה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
אישי, ולאחר שהזהרתיו, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מוכר/ת לי באופן , ה____________, מר/גב' ____________

 בפניי. ואם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו דלעיל וחתם/מה עלי קוחת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

        ______________________ 

  עורך דין                
 )בצירוף חתימה וחותמת(             

 

 חשבון אישור רואה

 

את הצהרת  תיביקרשל המציע, החשבון  ה( וכרואהמציע - )להלן _____________________________לבקשת 
 כמדווח לעיל. ,מחזורו הכספיבדבר המציע 

התומכים  ומסמכים ראיותערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של 
וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה.  -ידי המציע -בנתונים שהוצהרו על

 ביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.כי אנו סבורים 

 

 הצהרות המציע, כאמור לעיל, נכונות.  לפי בדיקתנו,

 

 ______________ 
 חתימת  רו"ח

 )בצירוף חותמת(

________ 
 תאריך

  



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  20עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 ערבות להצעה -1נספח ו'

 להצעה ערבות בנקאית

 בנק: ____________ בע"מ

 סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________

 תאריך: __________

 לכבוד

 המועצה האיזורית בני שמעון

 צומת בית קמה

 85320ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,

       ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 אספקת ארוחות מוכנות   28ח//2019מס מכרז 

 

 ( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של"הנערב"על פי בקשת __________ )להלן:  .1
 (.הערבות" "סכום( )להלן: ש"חארבעים אלף  )ובמילים:  40,000

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

לחודש שלאחריו )או בסמוך  15 -לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת, שהתפרסם ב "המדד היסודי" 
 למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.

 לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום. "המדד החדש" 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד  -הפרשי ההצמדה 

ישתכם עד לסכום היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדר
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה, 

 הוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.מבלי להטיל עליכם חובה ל

 

 ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.)כולל 30/4/2020בתוקפה עד ליוםערבות זו תישאר  .3

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 להעברה או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת .4

 כבוד רב,ב

___________ 

 בנק _____בע"מ 

 סניף ________
  



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  21עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 ערבות ביצוע -2נספח ו'

 לביצוע ערבות בנקאית

 בנק: ____________ בע"מ

 סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________

 תאריך: __________

 לכבוד

 המועצה האיזורית בני שמעון

 צומת בית קמה

 85320ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,

       ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 אספקת ארוחות מוכנות   28ח//2019מכרז מס' 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של "הנערב"על פי בקשת __________ )להלן:  .1
 (.הערבות" "סכום( )להלן: ש"ח שבעים אלףש"ח )ובמילים:  70,000

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

לחודש שלאחריו )או  15 -, שהתפרסם ב______לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת  "המדד היסודי" 
 ת.בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודו

 לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום. "המדד החדש" 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו  
במדד  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק -הפרשי ההצמדה 

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

 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה, 
 מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

ר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה ערבות זו תישא .3
 תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 כבוד רב,ב

 

___________ 

 בנק _____בע"מ 

 _______סניף _



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  22עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 ממליצים -נספח ז'

 

רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצוע ו/או מבצע המציע והספק מטעמו באם יש כזה , עבודות דומות בהיקפן 
 למכרז. 9.5ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לסעיף 

 

 

פרטים בדבר איש 
הקשר )שם, כתובת, 

 ומס' טלפון(

פרטים בדבר המסגרת  מועד מתן השירות
ומהות השירות שניתן 

 על ידי המציע

שם המסגרת/מזמין 
 השירות

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המציע __________

 

  חתימה________________ חותמת_____________ 



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  23עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 

 תאריך___________________

 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ח' 

 אישור על עריכת  קיום ביטוחים      

 אספקת ארוחות חמות ומצרכים למוסדות המועצה

 
 לכבוד 

 המועצה האזורית בני שמעון
  עובדיהם או/ו מנהליהם או/ו נבחריהם או/ו המועצה של תאגידים או/ו המועצה של בנות חברות או/ו

 
 ד.נ. נגב

 (או "המזמין" )להלן: "המועצה" 

  

 א.ג.נ,

 

 ________________________ )להלן: "הספק"(חוזה ביניכם לבין  הנדון:  

 לאספקת ארוחות מוכנות                           

 

הננו מאשרים כי החל מיום ____________________ ועד ליום ________________ ערכנו עבור הספק את 

 הביטוחים להלן, בהתאם להוראות הסכם שבנדון:

  

 כדלהלן: 2019הביטוחים כוללים את הפוליסות כאשר נוסחי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט 

 ביטוח חבות המוצר. .1

ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגין כל פגיעה או  4,500,000 -ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות שלא יפחת מ

 נזק העלול להיגרם עקב ארוחות או רכיביהן.

 הינו ___________________. בביטוח הרטרואקטיבי התאריך 1.1

 

הפוליסה תורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה בכל הקשור למוצרי  1.2

הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי 

 הביטוח.

לאחר סיומה, אלא אם ביטח עצמו  חודשים 12הפוליסה תכלול סעיף הרחבה לתקופת גילוי של  1.3

 הספק בפוליסה חלופית.

 השתתפות עצמית: ___________בכל תביעה. 1.4

 ביטוח אחריות כלפי צד ג'. .2

ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו לכל אדם במשך תקופת הביטוח בגבול אחריות 

 לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית.מיליון ש"ח   4,500,000 -שלא יפחת מ



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  24עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

מודגש במפורש כי הפוליסה לא תכלול חריג לנזק שהמבוטח ו/או עובדיו פועלים או פעלו בו למעט החלק בו  .2.1

 פעל במישרין. 

 .שלישי כצד ייחשבספק ה אצל השכר מקבלי ברשימת מופיע שאינו מי שכל במפורש יצוין בפוליסה .2.2

 כצד זו פוליסה לצורך ייחשבו ועובדיה נבחריה, מכוחה הבאים כל, המועצה כי בפוליסה במפורש יצוין       2.3

 שלישי

 .תאונתי סביבתי זיהום נזקי, היתר בין, מכסה הפוליסה  2.4

 רכוש של המועצה ייחשב לרכוש צד ג' לעניין פוליסה זו.      2.5

ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף הפוליסה תורחב לכלול  את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה למעשי   2.6

 ."חבות צולבת" על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח

 .הביטוח יורחב לכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה  2.7

 כלל כיסוי בגין הרעלה במזון או במשקה המוגש ע"י הספק לתלמידים .יי 2.8

 השתתפות עצמית בביטוח זה תהיה בסך ___________ בכל מקרה ביטוח. 2.9

 .זדון בכוונת לנזק שגרם מי כלפי ולמעט, המועצה כנגד השיבוב זכות על ויתור סעיףתכלול  הפוליסה 2.10
 

 ביטוח אחריות מעבידים. .3

ביטוח חבות מעבידים המבטחת את חבותו של הספק כלפי המועסקים על ידו במסגרת העובדות נשוא ההסכם בגין 

לתובע  ₪  6,000,000פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח ותוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול אחריות של 

 טוח שנתית. ולאירוע ובמצטבר למשך תקופת בי ₪  20,000,000ובגבול אחריות של,

ן קרות תאונת עבודה כלשהי כי המועצה יהביטוח יורחב לכלול  את המועצה כמבוטח נוסף היה ונטען לעני .3.1

 נושאת בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי הספק.

 .נוער עבודות, במשקה או במאכל הרעלה ועובדיהם משנה קבלני או קבלנים בדבר חריג כל כולל אינו זה ביטוח .3.2
הספק מ שכר קיבל אם בין, כאמור משנה ספק של ועובדיו שלו משנה קבלן, הספק של עובד כל על חל הביטוח .3.3

 .לאו אם ובין
חבותו כמעביד ו/או כמעסיק היה ויחשב למעבידם ו/או מעסיקם  ןייהפוליסה תכסה את חבות המזמין לענ  .3.4

 .ספקשל עובדי ו/או מועסקי ה
 הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  3.5 3.5

 בכוונת זדון. 
 השתתפות עצמית בביטוח תהיה בסך ___________ בכל מקרה ביטוח. 3.6

 כללי. .4

הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר  .4.1

 יום מראש. 60לפחות  רשום

 שם המבוטח יכלול את המועצה כמבוטח נוסף. .4.2

כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ הספק יחוב בלעדית בגין תשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות, ככל שיחולו.  .4.3

 תנאי הפוליסות והתניותיהן תחולנה על הספק בלבד.

 המבטח של ויתור בדבר מפורש סעיף כוללים החוזה להוראות בהתאםספק ה שערך הביטוחים כל .4.4
 או אליו זיקה שלמבוטח גוף או אדם וכל המבוטח מיחידי יחיד כל נגד( SUBROGATION) לתחלוף זכותו על

 . בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה סעיף. לעבודות הקשור או, לשפותו בכתב התחייב שהמבוטח

 



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  25עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 מחמת המועצה זכויות ייפגעו לא לפיה הוראה כוללים החוזה להוראות בהתאם ספקה שערך הביטוחים כל .4.5

 זה שלעניין, למועצה ידוע היה המקרה אם אלא, ב"וכיוצ, תביעה בהגשת איחור, נזק על הודעה מסירת אי

 למבטח נמסרה כך על והודעה במועצה הביטוחים על הממונה או המועצה גזבר או המועצה ל"כמנכ מוגדר

 .כך על למועצה שנודע מיום סביר זמן תוך

 בדרך מגבילה או/ו מקטינה או/ו המפקיעה, החוזה להוראות בהתאםספק ה שערך בביטוחים הוראה כל .4.6

 הביטוחים כל. המועצה כלפי תופעל ולא תחול לא אחר ביטוח קיים כאשר המבטח של אחריותו את כלשהי

 במלוא המועצה את המזכה", ראשוני ביטוח" הינו למועצה ביחס הביטוח לפיה הוראה כוללים האמורים

 או הנזק בכיסוי להשתתף יחויבו האחרים המועצה שמבטחי מבלי, תנאיו לפי המגיעים השיפוי או/ו הפיצוי

 .החוזה לפי הנערכת בפוליסה המכוסים החבות

 .השבתות או שביתות, אזרחיות מהומות או לפרעות חריג בפוליסות נכלל לא .4.7

4.8.  

 

 שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                         

 

 

 שם תפקיד החותם

 

_________________ 

 חתימה וחותמת המבוטח

 

 

 ________________________מספר פוליסה אחריות מוצרים: 

 

 מספר פוליסה צד שלישי: _____________________________

 

 מספר פוליסה חבות מעבידים :_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28ח//2019מכרז פומבי מס' 
 

 למוסדות המועצה אספקת ארוחות מוכנות

 

 
 26מתוך  26עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________ 

 

 הוראות ממונה הבטיחות-נספח ט'

 

 אריך: __/__/__ת 

 הוראות ממונה בטיחות 

 

במועצה וליצור עמו קשר בכדי לענות על דרישות המועצה מחובת הספק לברר את זהותו של ממונה הבטיחות  .1
בנושא הבטיחות בעבודה, כאמור בהסכם זה ובכל דין, בטרם יחל בביצוע העבודות על פי הסכם זה או ההכנות 

 להן, בתחומי המועצה.

 מחובת הספק לספק לעובדיו או לעובדי ספק המשנה מטעמו את הכלים המתאימים לביצוע העבודה הנדרשת .2
ואבזרי ציוד המגן האישי לפי הצורך. מחובתו להקפיד, לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות ושימוש הנכון בו. 
לרבות דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש, נעלי העבודה אשר יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם 

 לעיסוק ולמקצוע.

 זרה ראשונה וציוד כיבוי אש.הספק יבטיח אחזקת מלאי מתאים וזמין של אמצעי ע .3

הספק יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות במועצה, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור )"כמעט  .4
תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות במועצה ובמתקניה, בהם מעורבים הספק ו/או עובדיו. אין בהודעה כנ"ל 

 מלשחרר את הספק מחובת הדיווח לפי כל דין.

הספק לא יתחיל בביצוע העבודה או הכנות לה, בטרם קיבל תדרוך בטיחותי מן הממונה על הבטיחות במועצה.  .5
הספק יציג לממונה הבטיחות מסמכים לפי דרישתו לרבות רישוי, ביטוח ובדיקות )בודק מוסמך( לכלי רכב וציוד 

בטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים שיופעל על ידו או על ידי מי מטעמו לצורכי העבודות. מחובת הספק לה
באמצעותו ולפקח על ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של המועצה. אין בהוראה זו בכדי להטיל על המועצה ו/או 

 על מי מטעמה כל חובה ו/או אחריות אשר אינם מוטלים עליהם לפי דין ובהתאם לשאר הוראות הסכם זה.

דות אשר יוגדרו על ידי ממונה הבטיחות במועצה כבעלות רמות סיכון הספק יידרש לקבל הרשאת עבודה לעבו .6
מיוחדות. משנתנה הרשאת עבודה, ימלאו הספק ומי מטעמו בקפדנות אחר הרשאת העבודה. ממונה הבטיחות 
מוסמך לבדוק מפעם לפעם את עמידת הספק בתנאי הרשאת העבודה, מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל על המועצה 

 ל חובה ו/או אחריות אשר אינם מוטלים עליהם לפי דין ובהתאם לשאר הוראות הסכם זהאו מי מטעמה כ

, מקבל 1988 –היה נושא ההסכם "עבודות בניה" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  .7
נוספים.  הספק על עצמו להיות ספק ראשי וידאג למינוי מנהל עבודה מטעמו, גם אם עובדים באתר קבלנים

מוסכם כי המועצה אינה מהווה "מבצע בניה" כהגדרתו בתקנות לעיל, וכל חובות מבצע בניה יחולו על הספק 
 בלבד.

הכניסה לספק ולעובדיו לחדרי פיקוד, חדרי חשמל, ואזורי אחסון חומרים כימיים, הנה אסורה בהחלט, אלא  .8
 אם נקבע בכתב אחרת.

 

 הצהרה

 

 

__ ת.ז. ______________  מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את הוראות ממונה אני הח"מ,_____________
 הבטיחות ואני מתחייב לפעול בהתאם להן.

 

 חתימה  תאריך:

 


