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 מסמך א'

 בע"מ )חל"צ(בישראל מרכזים קהילתיים  ,החברה למתנ"סים

אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם למסגרת מכרז  - 9.16מכרז מס' 

  מתקיימת תכנית פל''א

------------------------------------------------------------------------------ 

ו/או "החברה  "החברה" - ןלהל))חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

לאספקת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם  הצעותמבקשת לקבל ( "למתנ"סים

 מתקיימת פעילות תכנית פל''א והכל כמפורט במסמכי המכרז.  

 

היישובים בהם מתבצעת הפעילות חולקו לשלושה מחוזות: צפון, מרכז וירושלים. מציע יוכל 

דרשים בהתאם להגיש הצעתו לכל המחוזות או לחלק מהם, ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הסף  הנ

 לאופן הגשת הצעתו. 

 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  4שנה אחת, בתוספת תקופת ההתקשרות הינה למשך 

 אחת. 

 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

 הבאים במצטבר:   זכאים להגיש הצעה מי שעומד בכל התנאים        

 .בישראל כדיןהמציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום  .1

המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקת כריכים לשני לקוחות לפחות, לכל אחד מהלקוחות  .2

כריכים בשבוע וזאת  3,000כריכים ביום ולא פחות מ 1,000 -סיפק המציע לא פחות מ

 במהלך שנת הלימודים תשע"ו במלואה וברצף ובהתאם למפורט בסעיפים הבאים: 

נדרש,  – ארצית )לכל המחוזות(מציע המגש הצעתו לאספקת השירותים בפרישה  (1)

( לעיל יהיה בעל פרישה ארצית 2כי אחד מהלקוחות אותם ציין על פי סעיף א)

נקודות פיזור הממוקמות במחוזות השונים כפי שהוגדרו  50 -והכריכים סופקו לו ב 

 במסמכי המכרז. 

 

נדרש, כי שני הלקוחות אותם  – לשני מחוזות מציע למתן שירותים במחוז אחד ועד (2)

נקודות פיזור הממוקמות ביישובים  15( יהיו בעלי לפחות 2ציין על פי סעיף א)

 שונים במחוז ו/או  במחוזות כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. 

 
)הכולל אישור  1968-רישיון עסק בתוקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חבעל המציע  .3

-ד' לפי צו לרישוי עסקים )עסקים טעוני אישור( תשנ"ה4.6ג' או 4.2סעיף מהות העסק לפי 

 המורשים לביצוע ההובלה. (, הכולל אישור להובלת מזון, לרבות מספרי הרכבים1995

הכריכים אותם יספק המציע יוכנו על ידי יצרן כריכים, )המציע עצמו או קבלן משנה( בעל  .4

החודשים הקודמים למועד  24וזאת במהלך  ניסיון בייצור כריכים בהיקפים הנדרשים
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בכל הדרישות המפורטות לעניין זה האחרון להגשת ההצעה. יצרן הכריכים יידרש לעמוד 

  במסמכי המכרז.

 

 ההצעה בשלמותה צריכה לעמוד בכל תנאי הסף הנדרשים.

 

 גשת ההצעה, אישורים ומסמכיםה .ב

ולצרף את כל המסמכים, על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז  .1

 האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף.

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף אליה את חוברת  .2

 המכרז, על כל מסמכיה. 

דת מדד בלתי מותנית וניתנת וצמאוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .3

ש"ח( עשרת אלפים ש"ח ) 10,000דדית של החברה בסך צ-לחילוט עפ"י פניה חד

למסמכי כנספח ז' הערבות תהיה בנוסח שמצורף . 6.2.17שתעמוד בתוקפה עד ליום  

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה המכרז. 

 לא תידון כלל.

 תשלום עבור מסמכי המכרז.הקבלה בדבר יש לצרף  .4

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס  המכרז מסמכי חוברת את .5

 שההצעה ופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידר

 4 המלאכה' רח החברה במשרדי 6.10.16מיום החל  לרכוש הזוכה במכרז לחתום. ניתן

 יוחזרו. שלא, ₪ 500  -ל  בתמורה, 5 מספר חדר 4 קומה, לוד

בצירוף כל , על ידי המציע כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .6

" 9.16"מכרז עליה יצוין  מעטפה סגורה להגיש ביש  ,המסמכים והאישורים הדרושים

חברה במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות ב 5בחדר מס'  בלבד, לתיבת המכרזים

.  יש 09:00–13:00ה בין השעות  –ים אבימ 4 קומה 4בלוד רח' המלאכה למתנ"סים, 

, אשר יהווה ראייה לכך מגב' עלית בביוף או מגב' מיכל מיטשל לקבל אישור מסירה

 .במועדשההצעה הוגשה 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו  .13:00שעה ב  6.11.16 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו .7

 לאחר מועד זה. 

ביותר או כל הצעה שהיא. או הזולה  אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה .8

החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את 

 ואף לבטל את המכרז. גדול יותר העבודה בין מספר מציעים
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 מסמך ב'

 

 בע"מ )חל"צ( בישראל מרכזים קהילתיים ,למתנ"סים החברה

בהם  ולמרכזים קהילתייםאספקת כריכים למוסדות חינוך למסגרת מכרז  - 9.16מכרז מס' 

  מתקיימת תכנית פל''א

------------------------------------------------------------------------------ 

 והוראות למשתתפיםכלליים תנאים 

ו/או "החברה  "החברה" - ןלהל))חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

בהם למרכזים קהילתיים מוסדות חינוך ול לאספקת כריכים הצעותמבקשת לקבל  (למתנ"סים"

להלן: הכל כמפורט במסמכי המכרז )מתקיימת תכנית פל''א )פעילות לימודית אחרת(, 

   (."השירותים" ו/או "שירותי אספקת הכריכים"

 

היישובים בהם מתבצעת הפעילות חולקו לשלושה מחוזות: צפון, מרכז וירושלים. מציע יוכל 

להגיש הצעתו לכל המחוזות או לחלק מהם, ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הסף  הנדרשים בהתאם 

 לאופן הגשת הצעתו. 

 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  4, בתוספת שנה אחתתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 . אחת

 יםהמבוקש יםמהות השירות .1

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה על פי בסעיף  .1.1

. מטרות החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי 1971הממשלתיות התשל"ה 

ן הקהילה, החברה, החינוך, התרבות והספורט. בעיקר עוסקת החברה בייזום, פיתוח וארגו

 של מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, הנחייתם והדרכתם.

)פעילות לימודית אחרת( תכנית פל"א החברה למתנ"סים את מכוח זכייתה במכרז מפעילה  .1.2

משלבת פעילויות לימודיות  תכנית. הבחינוך העל יסודי, באחריות ובמימון משרד הקליטה

 יב'. -בכיתות ז' עם פעילויות העשרה שמטרתן לקדם תלמידים עולים 

ומוסדות חינוך מרכזים קהילתיים  80 -כבבשעות אחר הצהריים תכנית פל"א פועלת  .1.3

   .משתתפים 2,500 -כיום כברחבי הארץ וכוללת שונים יישובים  35 -בכהנמצאים 

 שונים הממוקמיםהקהילתיים המרכזים ללמוסדות חינוך ו את הכריכים יש לספק .1.4

 השלושל. היישובים חולקו ()להלן: "אתרים"פל"א בהם מופעלת תוכנית  בישובים

כמפורט , "המחוז"( -כל אחד מהם בנפרד ייקרא להלן: צפון, מרכז וירושלים )מחוזות

 .למכרז יד'בנספח 

מפורטים במסמכי המכרז, לרבות במפרט  זמנים לביצועהולוחות  הם, שלביהשירותים .1.5

מנהל המחלקה מעת לעת על ידי  ולמכרז וכפי שייקבע'( המצורף גהשירותים )נספח 

 .("הממונה)להלן: "או מי מטעמו חברה הכלכלית ב

 וע באמור במפרט באשר למועדי מתן השירותים, יובהר כבר עתה:מבלי לפג .1.6

 ם בימי חופשת הפסח.יש לספק גאת הכריכים  .1.6.1

הספק לספק את שירותיו גם במהלך  חייבעל פי דרישת החברה מראש ובכתב,  .1.6.2

 חופשת הקיץ, אם וככל שיידרש הדבר.
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את מבחני הבגרות יידרש הספק לספק כריכים לקר ככל שיתקיימו מרתונים  .1.6.3

 . מועד השגרתיעל הוסף נמועד שונה או בגם אם מדובר  , קיום המרתוןבמפגשי 

ועד לשני מחוזות אחד מחוז ה ארצית או לסמציע יוכל להגיש הצעתו לכל המחוזות בפריה .1.7

 . בהתאם לאופן הגשת הצעתו שהינו עומד בכל תנאי הסףובלבד 

אין החברה מתחייבת לקבל את החברה תיבחר את ההצעה הטובה ביותר לכל מחוז.  .1.8

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית לנהל מו"מ עם או הזולה ההצעה הנמוכה 

 גדול יותר העבודה בין מספר מציעיםהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את 

 ואף לבטל את המכרז.

מי מהזוכים יוכל החליטה החברה לבחור יותר מזוכה אחד למחוז או לפרישה ארצית, לא  .1.9

העבודה תחולק בין הזוכים על פי שיקול דעת להעלות טענה כלשהי לעניין זה. במקרה כזה 

 .החברה וככל הניתן על פי חלוקה גיאוגרפית

 רת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או את חלקם.החברה שומ .1.10

 

 רשימת מסמכי המכרז .2

 נוסח המודעה -הזמנה להציע הצעות –מסמך א  

 תנאים והוראות למשתתפים –מסמך ב' 

 מפרט השירותים –מסמך ג' 

 פרופיל המציע –מסמך ד' 

 הצהרת המציע –מסמך ה' 

 טופס הצעת המחיר – 'מסמך ו

 ערבות השתתפות במכרז – 'מסמך ז

 תצהיר העסקת עובדים זרים –מסמך ח' 

 התחייבות לשמירת סודיות –מסמך ט' 

 ערבות ביצוע – 'מסמך י

 מסמך ביטוח – 'מסמך יא

 הסכם – 'מסמך יב

 כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין -מסמך יג' 

 רשימת ישובים בהם מתקיימת תכנית פל"א –' דמסמך י

   

 ההתקשרותתקופת  .3

 12תקופת ההתקשרות עפ"י מכרז זה הינה למשך שנה, בתוספת ארבע תקופות אופציה בנות  .3.1

 .חודשים כל אחת

על תקופות . החברהבלעדי של ה המימוש כל אחת מתקופות האופציה הינו על פי שיקול דעת .3.2

 .ותנאי המכרז על נספחיו, יחולו הוראות אופציה שימומשו

 שיקול פי על עת בכל סיום לידי ההתקשרות להביא החברה רשאית לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3.3

 . הביטול בגין כלשהם פיצויים בתשלום שתחויב ומבלי הבלעדי דעתה
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 היקפי השירותים  .4

שבמוסדות החינוך ובמרכזים הקהילתיים הנמצאים בתחומם עתידה  ,הישוביםרשימת  .4.1

' די במסמךמפורטת במסגרתה יסופקו השירותים נשוא מכרז זה  להתקיים תוכנית פל"א

אין מדובר ברשימה סגורה. רשימה זו צפויה להתעדכן מעת , כי מובהר בזאתלמסמכי המכרז. 

מתחייבת למכסת מינימום ו/או  האינ החברה .בהתאם להוראות וצורכי משרד הקליטהלעת 

מוסדות חינוך בהם תופעל התוכנית ו/או כזים קהילתיים ו/או ישובים ו/או מרשל מקסימום 

מספר תלמידים שישתתפו ומכאן שמספר הכריכים המפורט בהמשך הינו בגדר הערכה בלתי 

  מחייבת.

כריכים  2,500 -במועד פרסום המכרז מוערך מספר הכריכים שיש לספק בכל המחוזות בכ  .4.2

ואין החברה מתחייבת להזמין מכסה כלשהי  בלתי מחייבתהמדובר בהערכה  ,רכאמו בשבוע.

 של כריכים.

 תימסר הודעה החברה לספק ו/או הספקים. על עדכון רשימת הישובים ו/או המרכזים  .4.3

 אופן מתן השירותים .5

, לרבות תכולת ג' למסמכי המכרז מסמךהמפורטים ב רכיבי השירותל להשירותים יכללו את כ .5.1

ביצוע השירותים שתידרש על ידי החברה ו/או מי וכן כל פעולה נדרשת אחרת לשם  הכריכים,

 מטעמה.

הזמנת עבודה  תבקבל מותניתמרכז קהילתי ו/או מוסד חינוכי כל ב, אספקת השירותים .5.2

הזוכה ועל  למתן השירותיםנדרש הזמנת העבודה תכלול כל מידע  ממונה. החתומה על ידי 

 . להזמנהלנהוג בהתאם 

קהילתי ו/או מוסד חינוכי במסגרת ההתקשרות על פי מכרז הכללתו או גריעתו של כל מרכז  .5.3

זה מותנית בקבלת הודעה בכתב מאת הממונה והתמורה תשולם ממועד תחילת מתן 

 השירותים או עד למועד הפסקתם על פי ההודעה.

 מטעם הממונה. בכתב ג' מותנית בקבלת הודעהמסמך רכיב מהשירותים המפורטים בגריעת  .5.4

. פירט הזוכה בהצעתו כי ייצור הכריכים יעשה בלבד הזוכהעל ידי ו בוצעהשירותים י .5.5

קבלת אישור ועדת המכרזים ובכפוף  באמצעות קבלני משנה לא יוחלף קבלן משנה אלא לאחר

 . לייצור כריכים הנדרשיםהמחליף בתנאי הסף קבלן המשנה  לעמידתו של

מכלול השירותים על פי הסכם הזוכה יהיה אחראי על מתן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .5.6

האחריות  גם אם יתקשר עם קבלני משנה לספק חלק מהשירותים נשוא הסכם זה.  ,זה

 נשוא מכרז זה. תיוותר של הזוכה הכוללת כלפי החברה בכל הנוגע למתן השירותים

ו/או  ו של מי מקבלני המשנה לדרוש החלפתהחברה  תוכל, ההתקשרותבכל שלב משלבי  .5.7

העומד בתנאי הסף ובמקרה כזה על הזוכה לעשות כן בתוך באחר טעם המציע מאנשי הצוות מ

 הזמן שנקבע בהודעת הממונה.

הזוכה לא יחרוג מהיקף ההזמנה שנקבעה בהזמנת העבודה אלא באישור הממונה ו/או מי  .5.8

מטעמו בלבד. כל חריגה שנעשתה על ידי הזוכה ללא אישור החברה מראש ובכתב תהא על 

 ד ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.חשבון הזוכה בלב

 תנאי תשלום .6

 60בתנאי שוטף + יבוצע  שסופקו בהתאם להוראות מכרז זההשירותים כל התשלום עבור  .6.1

 ובכפוף להיקף אישורה.  יום מיום קבלת החשבונית בחברה
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לחשבונית יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה ובכלל  .6.2

זה את מועדי השירותים שסיפק, מקום אספקת השירותים בכל מועד, כמות הכריכים אשר 

 סופקו בכל מועד. 

תווספו לתמורה לא י .ו'מסמך הזוכה המצורפת כהמחיר של להצעת  בהתאםהתמורה תשולם  .6.3

יהיה הזוכה זכאי  פים מעבר לתמורה המפורטת בהצעת המחיר ובכלל זה לאסכומים נוס

 .נסיעות, שעות הכנה וביטול זמןלתוספת תשלום בגין 

 .התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין .6.4

בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, קיומה של ערבות  תשלום התמורה מותנה .6.5

בהיעדר אישורים כאמור לא יבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר  תקפה וביטוחים תקפים.

 .לזוכהכפיגור בתשלום התמורה 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .7

 הבאים במצטבר:   זכאים להגיש הצעה מי שעומד בכל התנאים        

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל כדין .7.1

המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקת כריכים לשני לקוחות לפחות, לכל אחד  .7.2

כריכים בשבוע וזאת  3,000כריכים ביום,  1,000 -מהלקוחות סיפק המציע לא פחות מ

 במהלך שנת הלימודים תשע"ו במלואה וברצף ובהתאם למפורט בסעיפים הבאים: 

 – )לכל המחוזות(ארצית ש הצעתו לאספקת השירותים בפרישה ימציע המג .7.2.1

לעיל יהיה בעל פרישה  7.2נדרש, כי אחד מהלקוחות אותם ציין על פי סעיף 

נקודות פיזור הממוקמות במחוזות השונים  50 -ארצית והכריכים סופקו לו ב 

 כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. 

נדרש, כי שני הלקוחות  – מציע למתן שירותים במחוז אחד ועד לשני מחוזות .7.2.2

נקודות פיזור הממוקמות  15יהיו בעלי לפחות  7.2ל פי סעיף אותם ציין ע

 ביישובים שונים במחוז ו/או  במחוזות כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. 

 
 להובלת מזון. ומותאמים על פי כל דין ים מערך כלי רכב יעודהמציע מפעיל  .7.3

)הכולל אישור  1968-חלפי חוק רישוי עסקים, התשכ"בתוקף רישיון עסק בעל מציע ה .7.4

ד' לפי צו לרישוי עסקים )עסקים טעוני אישור( 4.6ג' או 4.2מהות העסק לפי סעיף 

המורשים  מספרי הרכביםפירוט (, הכולל אישור להובלת מזון, לרבות 1995-תשנ"ה

 לביצוע ההובלה.

שהוא להלן, או  8העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף המציע הינו יצרן כריכים  .7.5

הסכם עם קבלן/ני משנה המייצר/ים כריכים העומדים בתנאי הסף המפורטים קשור ב

במקרה בו היצרן הינו קבלן משנה של המציע, יש לצרף תצהיר . יודגש כי 8בסעיף 

 מטעם קבלן המשנה המאשר את נכונות הפרטים המעידים על עמידתו בתנאי הסף.

לעיל בהתאם  7.2הוא בעל המלצות משני לקוחות לפחות ובמיוחד אלה שפירט בסעיף   .7.6

 ( 7.2.2או סעיף  7.2.1)סעיף לחלופה באשר למתכונת הגשת ההצעה. 

, ובכלל זה ניהול 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .7.7

ר העסקה שלא כדין ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסו

, 1976-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -אוהבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"

וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום 

 לעובדים.
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 המציע רכש את חוברת המכרז.  .7.8

 וצירוף מסמכיםתנאי סף  -הכריכיםיצרן  .8

על יצרן הכריכים, בין שהוא המציע ובין שהוא קבלן משנה עימו קשור המציע  .8.1

 : סכם לעניין זה, לעמוד בתנאים הבאיםהב

בעל רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, לפי חוק הפיקוח על מצרכים הוא  .8.1.1

 , עבור כל אתר יצור להכנת ו/או לייצור כריכים1957-ושירותים, תשי"ח

מספר המנות את  שיון יכלוליא מכרז זה. הרממנו יובלו הכריכים נשו

 שהיצרן מורשה לייצר באותו אתר. המקסימאלי 

 1983 -תעודת כשרות על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"גבעל הוא  .8.1.2

 לכל אתר יצור ממנו יסופקו הכריכים.

כריכים  1000העולים על בייצור כריכים בהיקפים הוא בעל ניסיון מוכח  .8.1.3

החודשים  24וזאת במהלך  ,הצעהביחס אליו הוגשה בשבוע לכל מחוז 

 הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה.  

עבורם ייצר כריכים בהיקפים הוא בעל המלצות משני לקוחות לפחות  .8.1.4

החודשים  24וזאת במהלך  לקוחלשבוע לכל  500 –שאינם פחותים מ 

 .הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה

המסמכים, הרישיונות וההמלצות להוכחת העמידה יש לצרף את כל האישורים,  .8.2

 . לעניין ייצור הכריכים בתנאי הסף

מקרה בו היצרן הינו קבלן משנה של המציע, יש לצרף תצהיר מטעם קבלן המשנה  .8.3

 המעידים על עמידתו בתנאי הסף.והאישורים המאשר את נכונות הפרטים 

 

 מסמכים ואישוריםהגשת הצעות  .9

 כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:המציע יגיש הצעתו 

מכרז על המציע להגיש הצעת מחיר לתמורה המבוקשת עבור מתן השירותים נשוא  .9.1

  גביו. ועל ו'מסמך  –ובהתאם לטופס ההצעה זה 

או האם מגיש הצעתו בפריסה  ,מגיש הצעתוהוא על המציע לציין לאיזה מחוז  .9.2

 ארצית.

לעלות אספקת כריך אחד המקסימלית הנחה מהתמורה על המציע לנקוב באחוז  .9.3

 . מחיר המקסימום אינו כולל מע"מ. לאתר אחד

תכלול את כל ההוצאות  ולםאהמחיר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, הצעת  .9.4

לרבות אך לא רק: , עקיפות ו/או ישירותוהעלויות הכרוכות במתן השירותים, 

אחרים הנדרשים למתן השירותים יל פי מכרז זה, נסיעות,  מקצוע אנשיהעסקת 

רכישת מזון, אריזה, הובלה, העסקת כ"א, שכירת מבנה, הוצאות משרדיות, 

 ביטוחים, ציוד, הוצאות בלתי צפויות ורווח כלכלי.

על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על "טופס ההצעה" ועל ההסכם ולחתום  .9.5

לרבות על מענה לשאלות ההבהרה  המכרזמכי עמוד ממסבראשי תיבות על כל 

 , ככל שיהיו ולהגישם במעטפה כחוברת מאוגדת וכרוכה.החברהדכונים מטעם וע

מסמך ד' ב כנדרש פרופיללהוכחת עמידת המציע בדרישות הסף ימלא המציע  .9.6

 גדרתם במכרז,השירותים כה סיפק להם /ותהלקוחפירוט תוך  -למסמכי המכרז 
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וכל פרט אחר הדרוש להוכחת עמידתו  אצל לקוחות אלה קשר אנשישל טלפון וכן 

 בתנאי הסף.

 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק לפי בתוקף עסק רישיוןהמציע יצרף צילום  .9.7

 עסקים) עסקים לרישוי צו לפי' ד4.6 או' ג4.2 סעיף לפי העסק מהות אישור הכולל)

 מספריפירוט  לרבות, מזון להובלת אישור הכולל(, 1995-ה"תשנ( אישור טעוני

 .ההובלה לביצוע המורשים הרכבים

המלצות מלקוחות להם סופקו השירותים על ידו במהלך  שתיהמציע יצרף לפחות  .9.8

 . שנדרשו בתנאי הסף החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעה  36

 8 שיונות, והמסמכים המפורטים בסעיףיכל האישורים, הרהמציע לצרף את על  .9.9

 לעיל  ובכלל זה התצהיר הנדרש ככל שיצרן הכריכים אינו המציע.

להובלת לפחות אחד עודי יכלי רכב ירישיון על המציע לצרף להצעתו העתק של   .9.10

 .המזון

ם אינם בבעלות המציע, עליו להגיש אישור הבעלים הרכב היעודיככל שכלי   .9.11

 לשימוש בכלי הרכב למטרת אספקת השירותים נשוא מכרז זה.

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו   .9.12

 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 

עדכני מרשם התאגידים ואישור  חברהאם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח   .9.13

 תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא אם המציע עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה.

 הספח. לרבות ,זהות

המציע יצרף אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  .9.14

"חוק עובדים  -)להלן  1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

בנוסח  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1987וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  זרים"(

 .'המצ"ב כמסמך ח

 ראישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקו אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם .9.15

ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .1976 -)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

צמודת מדד בלתי מותנית אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .9.16

 עשרת במילים: ש"ח ) 10,000בסך  החברהדדית של צ-וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד

מסמך ז' הערבות תהיה בנוסח  6.2.17שתעמוד בתוקפה עד ליום  ₪( אלפים

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות מצורף למסמכי המכרז. ה

 המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף   .9.17

גיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו תהיה רשאית לדרוש מכל מציע לה החברה .9.18

  .בתנאי הסףו/או עמידת קבלן המשנה מטעמו 

 

 םערבות וחתימה על ההסכ .10

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט  .10.1

( ₪ אלפים עשרתבמילים: ש"ח ) 10,000בסך  החברהצדדית של -עפ"י פניה חד
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' זמסמך מצורף לההערבות תהיה בנוסח  .6.2.17 שתעמוד בתוקפה עד ליום

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות מסמכי המכרז. ל

 המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. .10.2

 אם התקיים אחד מאלה: תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, החברה .10.3

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .10.3.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .10.3.2

המועד האחרון להגשת המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  .10.3.3

. מובהר בזאת, כי גם אי המצאת פרטים נדרשים והבהרות ההצעות במכרז

לבקשת ועדת המכרזים תיחשב כחזרה מההצעה, על כל המשתמע מכך, לרבות 

 לעניין חילוט הערבות. 

ימי עבודה  7תוך  חברה"(, יהא עליו להגיש להזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז .10.4

אישור בדבר קיום , מיום  שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין

וכן ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  ביטוחים כנדרש בהסכם

 .להלן 11, כמפורט בסעיף ונספחיו

 ההסכם לביצוע ערבותו/או לא הגיש ו חתום כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא .10.5

 שצורפה הערבות תחולט, ימי עבודה כאמור 7 תוך הביטוחים קיום ישורא/או ו

 רשאית כזה במקרה. אחר סעד בכל לפגוע ומבלי ההצעה בתנאי עמידה לצורך

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר החברה

 עם הסכם שייחתם לאחר לו תוחזר זכתה לא שהצעתו מציע י"ע שהוגשה ערבות .10.6

 .הביטוחים קיום ואישור הביצוע ערבותעל ידו  והומצאו הזוכה

 ערבות לביצוע ההסכם .11

ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה במועד הגשת ההסכם החתום  .11.1

 לזוכה ההודעה בדבר זכייתו, ימציא הזוכה ערבות להבטחת ביצוע ההסכם בסך 

המכרז. עם  למסמכיכנספח י' מצורף הנוסח ב( ₪חמש עשרה אלף )₪  15,000

 . לזוכה המצאת הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, תוחזר ערבות ההגשה

יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת  -החליטה החברה על מימוש אופציה . 11.2

 ההתקשרות המוארכת. 

 הצהרות המציע .12

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי  .12.1

וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהירים לו וכי הוא בעל כל המכרז, מסמכיו 

הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא 

 מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההצעה.

י כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרט .12.2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -המכרז 
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 הבהרה שאלות .13

 .13:00 בשעה20.10.16 ליום עדבלבד  כתבב להגיששאלות הבהרה ניתן  .13.1

             שמספרו בפקס והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את .13.2

  elit@matnasim.org.ilאו באמצעות דוא"ל:  2870440-073

 רוכשי לכלבאמצעות דוא"ל ו/או פקס  בכתבתימסרנה  לשאלות התשובות .13.3

 כשהם להצעה לצרפם יש. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלקתהוונה ו המסמכים

 .המציע של תיבות בראשי חתומים

 

 החברהרכוש  -מסמכי המכרז  .14

וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  החברההינם רכושה של  מכרזמסמכי ה .14.1

 בלבד.  חברהלמטרת הגשת הצעות ל

 .הצעהבהם אלא למטרת הגשת ואין להשתמש אותם  להעתיק אין  .14.2

 

 החברההחלטות  .15

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן  החברהאין  .15.1

 .לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל את המכרז החברהרשאית 

 תדחה את ההצעה אם ; החברה .15.2

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  (1

 להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

 5המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  (2

, בשנה שקדמה למועד האחרון 1985-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין 

-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -תקנת משנה זו, "בעל שליטה" 

1981. 

מי מטעמה החברה ו/או הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של  (3

בחשבון  החברההיכרות עימו או מידע לגביו, תיקח , או למי מטעמהו/ לחברהו

כאחד השיקולים המכריעים את אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה 

 ת העבודה ורמת השירות.בלוח הזמנים, איכו

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או  םאם וככל שהמציע הינו ספק השירותי .15.3

התקשרות אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין 

 חוות הדעת.

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה  החברה .15.4

או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת 

 .ההצעה כנדרש מונע הערכת החברה

תהא החברה רשאית לפעול  במסמך ו'למען הסר ספק במקרה של השמטת מחיר  .15.5

 כדלקמן: לפסול את ההצעה.

mailto:elit@matnasim.org.il
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מובהר כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  עימו  .15.6

 קשור המציע לצורך גיבוש החלטתם. 

 הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .15.7

 דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על. לעיל

 לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר למציע לאפשר, הבלעדי

 המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז תנאי פי על הנדרש אישור

 אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך, חברהל ל"הנ

 רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על כן לעשות שנתבקש

 .הצעתו את לפסול

 

 :הזוכה לבחירת מידה אמות .16

 בחינת עמידה בכל תנאי הסף  -שלב א'  .16.1

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס 

בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה שעמדה בכל תנאי הסף תעבור לבדיקת  לעמידתן

 המחיר.

 המחירהצעות בדיקת   -שלב ב'  .16.2

  

 ומועדים הצעות הגשת. 18

לעיל ובצירוף כל המסמכים  9בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את .18.1

 הנדרשים. 

המקסימום המפורט המציע נדרש לנקוב במחיר ההנחה המוצע על ידו ממחיר  .18.2

 . בהצעת המחיר

 ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס" על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על .18.3

 .המכרז מסמכי כל על תיבות בראשי

 יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע .18.4

 .הסף על הצעתו את לפסול החברה רשאית תהא, למכרז המוגשת למעטפה

 עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .18.5

 רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה .6.2.17-ליום

 .נוספים ימים 90-ב ההצעה תוקף להאריך

 גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר .18.6

 מקרה בכל או מהצעתו בו יחזור הזוכה המציע שבו למקרה וזאת, זוכה נקבע אם

 המכרזים ועדת תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם הזכייה תמומש שלא

 השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול פי-על( חייבת לא אך) רשאית

 .במכרז כזוכה בטיבה

 תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם .18.7

. התאגיד חותמת ובצירוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת, המלא שמם ציון

 על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות בדבר ח"רו/ ד"עו אישור יצורף כן כמו

 .התאגיד רישום
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 כל בצירוף ,המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף ההצעה את .18.8

"מכרז עליה יצויין  סגורה למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים המסמכים

 והתקשרויות לרכש היחידה במשרדי לתיבת המכרזים ולהגישה בלבד" 09.2016

 השעות בין ה –א בימים, 5 חדר 4 קומה לוד, 4 המלאכה רחוב, סים"למתנ חברהב

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר מסירה אישור ולקבל 09:00–13:00

 .13:00 שעה 6.11.16 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד .18.9

 .בדואר או בפקס הצעות תתקבלנה לא .18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 סמך ג'מ

  השירותים מפרט

 כללי .1

יסופקו על פי  הוראות המכרז והמפרט שלהלן וזאת בנוסף השירותים הנדרשים על פי מכרז זה 

 (.להלן: "השירותים") בענייןלהוראות כל דין החל 

 אופן אספקת השירותים .2

ושל  לעמוד בכל דרישות התחיקה, ההנחיות והנהלים של משרד הבריאות על הספק .2.1

בכל  ו/או כל גוף מוסמך אחר, ולדאוג לכך שיהיו ברשותו הרשות המקומית הרלבנטית

האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה אה שפורטו עת המסמכים 

שם קבלן המשנה המייצר את הכריכים, כשהם רשומים על שמו או על במסמכי המכרז 

 .ם תקפים לכל מועד במהלך ההתקשרותכשהאשר אושר על ידי ועדת המכרזים 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד  .2.2

 הזנה וחינוך לתזונה 2.2-90בריאות,  2.2. אורחות חיים במוסדות חינוך, 2" –החינוך 

, על כל נספחיו, ו/או בכפוף לעדכונו מעת 4.4.16נכונה במוסדות חינוך", בתוקף מיום 

 לעת.

בטיחות ותברואה נאותים באתרים בהם מיוצר המזון  ,יקיוןהספק יקפיד על תנאי נ .2.3

 ובסביבותיהם, לרבות קיום כל דין הנוגע לכך.

הספק מתחייב לתקן מיידית כל ליקוי שיימצא בהליכי פיקוח ובקרה שיבוצעו על ידי כל  .2.4

 גוף המוסמך לעשות זאת ועל ידי החברה ו/או משרד הקליטה ו/או משרד החינוך. 

 ו/או המרכזים הקהילתיים מנהלי המוסדות פגישות תאום עם .2.5

ובכלל זה, אך מול הממונה או מי מטעמו,  שונים תיאומים לבצע אחריות חלה הספק על

תכולה מוזמנת ,  המזון פריקת מקום, לאתר בו מופעלת תוכנית פל"א הגעה שעת :לא רק

 לכריכים ועוד.

 הכנת כריכים .2.6

הספק יכין את הכריכים ברמה מקצועית גבוהה, אשר תתאים לטעמם  .2.6.1

 ולצרכיהם התזונתיים של התלמידים וכמפורט במפרט זה. 

 . הייצור כשהם ארוזיםהכריכים ייצאו ממטבח  .2.6.2

כריכים ייעודים, היינו המיועדים לבעלי רגישויות יסומנו באופן המאפשר  .2.6.3

 זיהויים בקלות.

הקירור עד להגעת המזון לאתר, בהתאם הספק מתחייב לשמור על שרשרת  .2.6.4

אם נדרש איסוף הכריכים מיצרן הכריכים, ייעשה  להנחיות משרד הבריאות.

 האיסוף אף הוא תוך שמירה על שרשרת הקירור

 72הספק מתחייב לשמור בקירור דגימות מזון מכל מזון מוכן לאכילה למשך  .2.6.5

 שעות.

 .נוועל חשבוהכלים לביצוע הדגימות יסופקו ע"י הספק  .2.6.6
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צות תלמידים לספק תפריט משתנה של תכולת הכריכים שונה לקבועל הספק  .2.6.7

אותו יום ובאותו מוסד, או דרישה לתפריטים שונים במוסדות חינוך בשונות 

 שונים באותו יישוב.

 הכריכים: .2.6.8

ים גרם לפחות, הכולל 52במשקל לחמניות או פיתות מקמח מלא מ יהיוכריכים 

 המפורטים להלן.אחד מהמילויים והממרחים 

, מצה מקמח לחמניות - לפסח כשרים כריכים לספק הספק על הפסח חג בימי

 וכד'. א"תפו קמח

 9%ביצה קשה, חביתה מביצה אחת, גבינה צהובה עד תכולת הכריכים תהיה: 

, טחינה, שומן 9%חומוס עד שומן,  5%שומן, גבינה לבנה/קוטג'/צפתית עד 

ונה, סרדינים, אבוקדו, חמאת בוטנים לא פסטרמה בעלת אחוז חלבון גבוה, ט

 ממותקת.

כל כריך יכיל תוספת ירק, כגון פרוסת עגבנייה ומלפפון, חסה, גזר מגורר, 

 רצועות פלפל ורוקט וכדומה.

 

 לבעלי רגישויותייעודיים כריכים  2.5

על הספק להגיש כריכים המותאמים לתלמידים עם רגישויות מזון למיניהם  2.5.1

 על אריזתם . כריכים אלה יסומנווזאת כמפורט להלן)מסיבות בריאותיות( 

 : "כריכים יעודים"( –)להלן  באופן המאפשר לזהות ייחודם בקלות

כריכים עם מרכיבי מילוי ללא חלביים למען תלמידים הסובלים  2.5.1.1

 מרגישויות למוצרי חלב.

 כריכים מלחם נטול גלוטן לתלמידים החולים בצליאק. 2.5.1.2

 אריזת הכריכים 2.6

 כוללת מדבקההשומרת על טריותם ותכולתם ו באריזה סגורה הכריכים יארזו 2.6.1

 המציינת את תוכן הכריך בעברית.

 הכנת משלוח למוסד חינוכי ו/או למרכז קהילתי והובלתו 2.7

 ספק שאינו מייצר את הכריכים אחראי על איסופם מיצרן הכריכים . 2.7.1

למוסדות החינוך והמרכזים הקהילתיים באריזות הספק יארגן את המשלוח  2.7.2

 רדות לכל קבוצה, כמפורט:נפ

 על כל אריזה יסומן לאיזה קבוצה ומספר כיתה היא שייכת.  2.7.2.1

על הספק לספק ביחד עם הכריכים מפיות אישיות בכמות המתאימה  2.7.2.2

 למספר הכריכים המסופקים. 

על הספק לספק שקים לפינוי אשפה עם שרוך קשירה, בגודל מתאים  2.7.2.3

עמדו בתו תקן ובכמות מתאימה לכל קבוצה. השקים המסופקים י

 .944שראלי י

 בכלי רכב  מתאים להובלת מזון. הספק מחויב להוביל את הכריכים  2.7.2.4
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שעה המיועדת ליצור הכריכים ועד מרגע יציאת המזון ממערך  2.7.2.5

שעות, ובפרק זמן זה יישמר המזון  4-ארוחה לא יעברו למעלה מל

 בתנאי תברואה וטמפרטורה מתאימים.

באתר את שעת ההגעה, הממונה  או מי מטעמו על הספק לתאם עם  2.7.2.6

נקודת פריקת המזון ומקום ריכוזו בתוך האתר בהתאם לקביעתו של 

יש לוודא כי תנועת כלי הרכב לא  רכז תכנית פל"א ו/או מי מטעמו.

 תסכן את השוהים באתר או מחוצה לו.

, יניח הספק את ארגזי הכריכים בו עליו לספק עם הגיעו לאתר 2.7.2.7

 פיזור. הממונה או  מי מטעמועם סוכם מראש  עליו ר הכריכים בחד

תיעשה וחלוקתם לתלמידים  יכים לכיתות ו/או למרכזי הפעילותהכר

 רכז תכנית פל"א ו/או מי מטעמו, ללא מעורבות הספק.ידי  על 

 זמני אספקת הארוחה ותיאום כמויות 2.8

תומצא הזמנת עבודה מאושרת כדין על ידי הממונה ו/או מי מטעמו לכל אתר  2.8.1

 –)להלן  ימי עסקים טרם מועד ביצוע האספקה 7ספק על ידי החברה עד 

 ."הזמנה מקדמית"(

הזמנה שהוזמנה בכמות הכריכים  כי ,הספק יוודא, 09:00מידי יום עד השעה  2.8.2

תואמת את כמות הכריכים הנדרשת בפועל לאותו היום, תוך ציון המקדמית 

בסעיף זה יפורט בהזמנת העבודה האמור . ת וסוגיהםכריכים יעודים נדרשכמות 

 המפורטת בכתב.

בפועל באותו היום על הספק  אם התברר כי הוזמן מספר כריכים קטן מהנדרש 2.8.3

על מנת לקבל אישור בכתב בלבד לאספקת או מי מטעמו לפנות לממונה 

 .התוספתייםהכריכים 

(, 13:00)לא לפני השעה  14:00 - 13:00הכריכים יסופקו לאתרים בין השעות  2.8.4

 בהתאמה לצרכים ולהרגלים של האתר.

רכז תכנית פל"א ו/או נציג מטעמו יחתום על תעודת ריכוז משלוח מפורטת  2.8.5

  כאסמכתא לקבלת המזון.

הכמות המפורטת בהזמנת העבודה על ידי החברה היא הקובעת לצורך ביצוע  2.8.6

, לספק בעת אספקת כריכים במספר הנמוך מזה אשר נדרשתשלום התמורה. 

 בהתאם לכמות הכריכים אשר סופקה בפועל. לספק תשולם התמורה 

תימסר לספק ע"י החברה. הספק ישכפל את הטופס  טפסי הדיווחדוגמת  2.8.7

 לדוגמא על חשבונו.

החברה ו/או מי מטעמה רשאים, בכל עת, לבדוק את טיב הכריכים המוכנים וכן  2.8.8

ודה שתקבע ע"י את הסידורים הכרוכים בהכנת הכריכים, הובלתם, הבאתם לנק

רכז תכנית פל"א באתר ולדרוש שיפורים או שינויים, שלדעתם עשויים להביא 

לשירות טוב יותר במסגרת ההסכם, והספק מתחייב לבצע לאלתר את שיפורים 

 או השינויים שידרשו ע"י החברה. 

החברה רשאית בכל עת להפעיל חוליות ביקורת אשר ילוו את הפעילות השוטפת  2.8.9

 דלהלן. 2.12נשוא מכרז זה, כמפורט בסעיף  של השירותים,
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במקרה של תקלה בהגעת הכריכים לאתר או במקרה של מזון החשוד כמקולקל,  2.8.10

 על הספק ליידע מיידית את רכז תכנית פל"א באתר המדובר וכן את הממונה

 אין להגיש מזון החשוד כמקולקל. -ו/או מי מטעמו 

 כשרות מטעם הרבנות המוסמכת 2.9

בכל עת תעודת הכשר מטעם הרבנות המוסמכת על פי חוק,  על הספק להציג 2.9.1

 תקופת ההתקשרותתעודת הכשרות צריכה להיות תקפה בכל 

 .המטבח ינוהל עפ"י דיני הכשרות הנדרשים ע"י הרבנות המוסמכת 2.9.2

מצרכי המזון הטעונים הכשר ירכשו ע"י הספק ממקורות מבוקרים ובעלי הכשר  2.9.3

 ור הונאה בכשרות תשמ"ג.ובהשגחת רבנות מוסמכת עפ"י חוק איס

 צוות עובדים  2.10

הגורם המקצועי הבכיר  מנהל השירות הינו מטעמו. מנהל שרותעל הספק להציג  2.10.1

, על כל המשתמע מכך מטעם הספק אספקת הכריכיםתפעול מערך לוהאחראי 

וכלה בהגעת הכריכים לכל אתר ואתר באופן  שלהחל מקבלת הזמנת עבודה 

מנהל השירות  כל הגורמים הנדרשים.ניהול, תיאום ועדכון תוך , ומדויק, שלם

א', על פי לוחות  מסמךהמפורטים באספקת הכריכים יספק את שירותי 

ובהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת , הדרישות וההנחיות המפורטים הזמנים

 .ממונהוה המזמיןעל ידי 

ית הקשורה מנהל השרות יהיה אחראי מטעם הספק על כל הפעילות הלוגיסט 2.10.2

 באספקת הכריכים לאתרים.

בשלבים הממונה או מי שימונה מטעמו מנהל השרות יהיה איש הקשר עם  2.10.3

השונים כפי שהוגדר במפרט זה ואליו יפנה הממונה ו/או הרכז ו/או מנהל 

המוסד החינוכי ו/או מנהל המרכז הקהילתי ו/או מי מטעמם בכל בקשה או 

 בתהליך האספקה.דרישה לשינוי או לבעיה הנוצרת 

מנהל השרות יאשר בחתימתו כל חשבון )המוגש ע"י הספק,  וזאת לאחר שבדק  2.10.4

כי הכמויות הכלולות בחשבון אומנם סופקו והן תואמות את ריכוז הזמנות 

 העבודה המאושרות וחתומות ע"י החברה.

מנהל השרות אחראי כי בידי הספק כל המסמכים והתעודות הנדרשים על פי  2.10.5

 ה וכי הינם תקפים בכל עת במהלך ההתקשרות.תנאי מכרז ז

מנהל השרות אחראי כי הספק מבצע את כל תהליכי בקרת האיכות ובדיקות  2.10.6

 הבריאות לצוות המופעל על ידו כנדרש במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

על הספק להפעיל עובדי ייצור אריזה והובלה בהיקף מספיק על מנת לעמוד בכל  2.10.7

 הכמותי ולוחות הזמנים המוגדרים במכרז זה.דרישות האיכות, ההיקף 

על עובדי הספק אשר יועסקו על ידו ויבואו במגע עם המזון לעבור בדיקות  2.10.8

זה וכן בדיקות במתן השירותים נשוא מכרז  םבמועד תחילת עבודת רפואיות

 רפואיות תקופתיות.

ת למען הסר ספק, כל העובדים הנ"ל )כולל נהגים( חייבים ללבוש במשך כל שעו 2.10.9

עבודתם בטיפול במזון והובלתו, חלוק לבן נקי ארוך, כובע לבן נקי לאיסוף 
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וכיסוי השיער, כפפות עבודה ונעלי עבודה סגורות מתאימות לעבודה במטבח 

 סגורות(.ם )נעלי

 

 עובדים העוסקים בהובלת הכריכים לאתרים .2.11

טרם תחילת העבודה יעביר הספק לחברה רשימת העובדים מטעמו, אשר לצורך  .2.11.1

ספקת הכריכים יידרשו להיכנס לשטח מוסדות החינוך ו/או המרכזים א

הקהילתיים. ביחס לכל עובד המופיע ברשימה יידרש הספק להעביר לחברה 

אישור ממשטרת ישראל בדבר העדר עבירות מין, עפ"י הוראות החוק למניעת 

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

 

חל איסור מוחלט על כניסת עובד לשטח מוסד החינוך ו/או המרכז הקהילתי  .2.11.2

 טרם המצאת אישור כאמור הנושא את שמו לחברה.

 

 בדיקת איכות מזון .2.12

מבלי לפגוע במחוייבות ואחריות הספק לעמוד בכל הדרישות התברואיות  .2.12.1

 ביקורת יהיו רשאים לבצע חברה ו/או מי מטעמה ודרישות כל דין לעניין זה, ה

איכות ו/או ביקורת תברואה ו/או ביקורת כמותית למזון בתדירות שתקבע על 

 (.להלן: "ביקורת האיכות"ידה )

ביקורות האיכות יכללו ביקורות בקטריולוגיות, ביקורת קור הכריך בעת הגשתו  .2.12.2

 לתלמיד כל ביקורת נדרשת אחרת. 

א תאום בהתאם לעניין ולצורך לל ובמטבחי הייצורהבקר יבקר במתקני הספק  .2.12.3

 מראש.

הספק מתחייב לאפשר כניסה למתקניו לנציגי החברה ו/או למי מטעמה, ולשתף  .2.12.4

 עימם פעולה.

לדאוג כי במקרה בו יצרן הכריכים הינו קבלן משנה של הספק, מחוייב הספק  .2.12.5

 יצרן הכריכים יאפשר לחברה להיכנס למטבחי הייצור ולבצע את הבדיקות.

החברה ו/או נציג מטעמה רשאים תוך כדי תהליך הכנת הכריכים לפסול מרכיבי  .2.12.6

מזון שלא הוכנו בצורה מקצועית מתאימה או הכוללים מרכיבים שאינם 

לא לעשות כל  יםמחויבו/או קבלן המשנה עומדים בדרישות הבדיקה, והספק 

 שימוש במרכיבים שנפסלו.

 בדיקת מערך ההובלה ומועדי ההגעה לאתרים .2.13

חברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבקר במתקני הספק ולבחון את מערך ה .2.13.1

ההובלה של הכריכים לאתרים. הבדיקה תכלול בחינה של התאמת מערך הרכב 

לכמות האתרים אליהם מסופקים הכריכים, שעות היציאה ושעות ההגעה לכל 

 אתר ו/או כל בדיקה נדרשת אחרת.

 אתרים בשעה. 5ון יכול לכלול עד ככלל,  אורך הקו של רכב אחד להובלת מז .2.13.2

כל זאת בתנאי שהארוחות תגענה לכל אתר לפחות חצי שעה לפני השעה  .2.13.3

  שנקבעה ע"י רכז תכנית פל"א כשעת הארוחה.
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 משוב  .3

הממונה ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע משוב על איכות השירות של הספק  .3.11

 באמצעות פניה לתלמידים ו/או לאתרים.

עם הספק ועל הספק יהיה להתאים או לשנות את רמת השרות תוצאות המשוב ידונו  .3.12

 שלו על פי תוצאות המשוב.
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 ד' סמךמ

 פרופיל המציע

 אור המציעית .1

 ומאפייני לקוחות רשימת, המציע תיאור הכולל פרופיל נפרד בקובץ לצרף המציע על .1.1

סוג תחילת מתן השירות וסיומו )חודש קלנדרי ושנה(, בדגש על , להם הניתנים השירותים

  .ייצור כריכים/אספקת כריכים() אשר סופקהשירותים 

  36המלצות מלקוחות להם סופקו השירותים על ידו במהלך  שתיהמציע יצרף לפחות  .1.2

 .כנדרש שלפני המועד האחרון להגשת ההצעה  החודשים

 

 הניסיון הנדרש כמפורט בטבלה שלהלן  אודות על המציע לפרט ולהצהיר  –ניסיון המציע  .2

 אחד לכל, לפחות לקוחות לשני כריכים באספקת מוכח ניסיון בעל הינו המציע .2.1

 כריכים 3,000מ פחות ולא ביום כריכים 1,000 -מ פחות לא המציע סיפק מהלקוחות

 למפורט ובהתאם וברצף במלואה ו"תשע הלימודים שנת במהלך וזאת בשבוע

 : הבאים בסעיפים

 – ארצית )לכל המחוזות(מציע המגש הצעתו לאספקת השירותים בפרישה  .2.1.1

( לעיל יהיה בעל פרישה 2נדרש, כי אחד מהלקוחות אותם ציין על פי סעיף א)

נקודות פיזור הממוקמות במחוזות השונים  50 -ארצית והכריכים סופקו לו ב 

 כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. 

נדרש, כי שני הלקוחות  – אחד ועד לשני מחוזותמציע למתן שירותים במחוז  .2.1.2

נקודות פיזור הממוקמות  15( יהיו בעלי לפחות 2אותם ציין על פי סעיף א)

 ביישובים שונים במחוז ו/או  במחוזות כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. 

 

למסמך ב' )הוראות  8העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף המציע הינו יצרן כריכים  .2.2

או שהוא קשור בהסכם עם קבלן/ני משנה המייצר/ים כריכים העומדים  למשתתפים(,

בתנאי הסף אלה. יודגש כי במקרה בו היצרן הינו קבלן משנה של המציע, יש לצרף תצהיר 

 מטעם קבלן המשנה המאשר את נכונות הפרטים המעידים על עמידתו בתנאי הסף.
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 .ארצי, או לחלק מהמחוזות –בהתאם למתכונת הגשת הצעה  –והמעידים על עמידתו בתנאי הסף כנדרש במכרז  רשימת הגופים להם סיפק המציע שירותיםלהלן  .3

 

מספר הכריכים  שם הלקוח לו סופק השירות מס"ד
אשר סופקו ביום 

אחד ובשבוע 
 אחד

 

 

מועד אספקת 
השירותים הוא במהלך 
שנת הלימודים תשע"ו  

במלואה וברצף )יש 
חודש  –לציין תאריכים 
 ושנה(

 

 

 מספר נקודות הפיזור

יש לצרף את רשימת 
נקודות הפיזור בדף 

ודרכי  איש הקשר ותפקידו נלווה
 ההתקשרות עמו )טלפון ודוא"ל( 

1.       

      

2.       

      

3.       

      

 

רמטרים הנדרשים כפי אם נידרש פירוט נוסף,  ניתן לצרף במסמך נפרד. הפירוט יתייחס לגופים שצויינו בטבלה שלעיל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף, יתייחס לפ – פירוט מידע נוסף

 שמופיעים בטבלה.
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 לכל מחוז – יצרן הכריכים .4

  ______________________ )אם אינו המציע(  שם יצרן הכריכים .4.1

ביחס אליו  מחוז לכל בשבוע כריכים 500 על העולים בהיקפים כריכים בייצור ניסיוןה פירוט .4.2
 כריכים בשבוע אם ההצעה מוגשת למתן השירותים בפרישה ארצית 1500מוגשת ההצעה, או 

 .  ההצעה להגשת האחרון למועד הקודמים החודשים 24 במהלך וזאת
מספר כריכים  ומיקומו שם הלקוח

 בשבוע

מועדי הייצור חודש 

 ושנה

איש קשר ודרכי 

 התקשרות

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 אם יצרן הכריכים אינו המציע עליו לחתום על האישור האמור בנוסף לחתימת המציע בתחתית 

 העמוד

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ............................ .......................................: יצרן הכריכיםשם 

 תאריך: ..........................................  כתובת: ............................................

 

נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם  __אני, הח"מ ________

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  "יצרן הכריכים"( –) להלן , __________________

את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, 

כי הפרטים שפירטתי לעל הינם נכונים וכי בידי כל האישורים והרישיונות הנדרשים על  בכתב,

 וכן תעודת כשרות.כריכים והנדרשים ליצרן פי כל דין 

 

 חתימה: ...........................................

 

 אימות חתימה

 

ביום  ____(, מרחוב _______, מאשר/ת כיאני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר._______

ידי -ה עצמו על/תהופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיה _______

והינו/נה מורשה/ית חתימה של יצרן הכריכים ,  ,לי אישית /ת_________ / המוכרת.ז. מס' 

הא /תלהצהיר את האמת, וכי י /ה, כי עליו/העל תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו /מהוחתם

/ה את נכונות הצהרתו /העשה כן, אישר/תלכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא י /הצפוי

 עליה בפני.  /מהוחתם

       _________________  

 עו"ד                                       
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 'ך המסמ

  הצהרת המציע
 לכבוד

 למתנ"סים החברה

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם והשירותים  ,אני הח"מ מצהיר .1

הנדרשים, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי המכרז וכל הוראותיו ידועים ומוכרים לי וכי 

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

למתנ"סים בהתאם להוראות החברה אני מציע לספק את מכלול השירותים הנדרשים במכרז  .2

הצעת  בטופסהמצורף לו והמפרטים, במחירים המפורטים והנקובים מסמכי המכרז, ההסכם 

 .בהמשך המפורטהמחירים 

אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים הקהילתיים בהם מופעלת תכנית פל"א ידוע לי כי  .3

תבקש החברה כי אבצע  אתר, כהגדרתו במכרז בויחס לכל ת עבודה בבקבלת הזמנ יתמותנ

 הפעולות, וכי אין החברה מתחייבת למספר הזמנות כלשהו.

ו הפרטים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות אך לא רק: מקום האתר, מספר בהזמנות יפורט .4

   הכריכים, שעת ביצוע אספקת הכריכים וכדומה.

 במתן הכרוכות וסוג מין מכל ההוצאות כל את כוללים בהצעתי המפורטים המחירים .5

 שלמחיר לי ידוע כי מצהיר אני כן כמו. בעקיפיןהמכרז בין במישרין ובין  תנאי פי על השירותים

 .מ"מע למעט, שהוא וסוג מין מכל כלשהן תוספות יתווספו לא בהצעתי הנקוב

  השירות במתן במלואם ואתחיל ומסמכיופרטי המכרז, ההסכם  כל את כי אבצע ,אני מתחייב .6

 ולהמשיך החברהידי  על שייקבע זמנים לוח פי על שיידרש, כפי אחר מועדבכל  או מיידית

 בהסכם.  בתנאים המפורטים במתן השירותים

רשאית להאריך את  החברהידוע לי כי  6.2.17עד ליום   תעמוד בתוקפה ותחייב אותיהצעתי זו  .7

 ימים נוספים. 90 -תוקף הצעתי ב

 אני מצהיר בזאת כי: .8

את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז הנני מסוגל לספק  .א

 .בהתאם להצעת המחיר המפורטת שלהלןו

 הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.  .ב

אני מצהיר, כי הפרטים שמסרתי במסמך ד' למסמכי המכרז הכוללים את פרופיל המציע  .ג

 ,זה נשוא מכרז ,מתן השירותיםויתר הפרטים הדרושים להוכחת ניסיון המציע לצורך 

   .הינם נכונים

שאדרש כי כל עובד חלופי ואני מתחייב כי אם יוזמנו ממני השירותים הם יבוצעו על ידי  .ד

 .מראש ויובא לאישור החברה החברהשקבעה  הסף נאייעמוד בתהחליפו 

 הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז זה.שיונות יהנני בעל כל הר .ה

 עלולים אשר שהוא, גורם לכל מספק ו/או לא אספק שירותים מצהיר כי אינני אני המציע .ו

 לבין אותם אדרש לספק לכל גורם שהוא, השירותים בין אותם עניינים לניגוד לגרום

  .זה מכרז נשוא השירותים
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אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא  החברהידוע לי, כי  .ז

 רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל המכרז והכול על פי שיקול דעתה.

ממני ומיצרן הכריכים אם מדובר  להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים .ח

 .בקבלן משנה.

אישור בדבר קיום ביטוח ודה אגיש כי בתוך שבעה ימי עב ,אני מתחייב אם הצעתי תתקבל .ט

המבטחת וכן אגיש את כתב ערבות הביצוע  החברהכשהוא חתום על ידי  אחריות מקצועית

 כנדרש.

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את  ט'ף ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעי .י

תהא רשאית להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה  החברהזכותי לספק את השירותים ו

 ולחלט את הערבות שצירפתי.

לצד  -כולו או חלקו  -רשאי להסב או להעביר את זכויותיי עפ"י מכרז זה  איניידוע לי, כי  .יא

 שלישי.

תדריך  יידרשו לקבל כי כלל העובדים המספקים את השירותים, נשוא מכרז זה,  ,ידוע לי .יב

יכללו במסגרת מתן  הכתנאי לעבודתם. שעות אל כהגדרתו במכרז, הממונהוהדרכה של 

 .בעדן לזוכה לא תשלם תמורה החברהלא ייחשבו כשעות עבודה והשירותים ו

אשר יבוצע על  מינימום או מקסימום  ירותיםלהיקף שידוע לי כי החברה אינה מתחייבת  .יג

מרכזים קהילתיים בהם ישובים ו/או מוסדות חינוך ו/או ואינה מתחייבת למספר ידי 

 , אם אזכה.יסופקו השירותים על ידי

את הזמנות  ולחלק כי החברה רשאית לבחור זוכה אחד או יותר על פי שיקול דעתה ידוע לי  .יד

על פי צרכיה וככל הניתן בחלוקה  ככל הניתן באופן שווה ,השירותים נשוא מכרז זה

   ר לחברה בלבד.שיקול הדעת לאופן החלוקה כאמור יהיה מסו גיאוגרפית.

גע למתן השירותים, נשוא מכרז זה עם כל מחויב לשיתוף פעולה באופן מלא בכל הנואני  .טו

י המרכזים מוסדות החינוך, נציגנציגי מתן השירותים כדוגמת אך לא רק: גורם השותף ל

 .לתיים, נציגי החברהיהק

אהיה זכאי לכל ידוע לי, כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהצעת הצעתי למכרז וכי לא  .טז

אם אזכה בהליך ובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין  החזר בגין הוצאות אלו, בין

 אם יבוטל מכל סיבה שהיא.

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ............................  שם המציע: .......................................

 תאריך: ..........................................  ............................................כתובת: 

 חתימה: ...........................................

 

 כשהמציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

. 1אני הח"מ __________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

ימתם הם מוסמכים לחייב . ____________________ וכי בחת2__________________, 

 לכל דבר ועניין. את התאגיד

 

_______________                                                        _______________________ 

 חתימה וחותמת                     תאגיד    
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 סמך ו'מ

אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמתנ"סים למסגרת מכרז  2016.90מכרז  המחיר תטופס הצע
 בהם מתקיימת תכנית פל''א

      

 למתנ"סים החברהלכבוד  

 

להגיש את ההצעה  המציע"( מתכבד" –)להלן  אנו הח"מ, _______________________

אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמתנ"סים בהם מתקיימת ל 09.2016 מכרז ם הכספית בקשר ע

 .תכנית פל''א

 

, כי השירותים יסופקו לשלושת המחוזות כדלקמן: צפון, מרכז וירושלים ידוע לנו .1

 בפריסה ארצית או למחוז אחדלכל המחוזות  תי. באפשרותי להגיש הצעכהגדרתם במכרז

 .לעמידתי בכל תנאי הסף הנדרשיםבכפוף ו ,על פי בחירתיועד לשני מחוזות בלבד 

והעלויות הכרוכות במתן השירותים בהתבסס  כוללת את כל הוצאותינושלהלן  נוהצעתי .2

לגביו  , כהגדרתו במכרז,כל אתרבעבור זאת ו השירותים על תנאי המכרז, ההסכם ומפרט

 .נשוא מכרז זהיסופקו השירותים 

 
המקסימום המפורט להלן. המחיר שיתקבל ידוע לי כי עלי לנקוב באחוז הנחה ממחיר  .3

ם לי, אם אזכה, עבור מתן מהפחתת אחוז ההנחה שהצעתי יהווה את התמורה שתשול

ולמרכזים קהילתיים בהם מתקיימת תכנית שירותי אספקת כריכים למוסדות חינוך 

 פל"א.

 

המתקבל מהפחתת אחוז ההנחה הנקוב  ע לספק את השירותים תמורת המחיראני מצי .4

 להלן ממחיר המקסימום, כמפורט:

 

)לא כולל  , כהגדרתם במכרזדאספקת כריך אחד לאתר אחל ₪ 9הינו מחיר המקסימום  .5

  .מע"מ(

 

בכל  הישוביםלכל , כהגדרתם במכרז, הכריכיםאספקת  אני מציע לספק את שירותי .6

המחיר המתקבל מהפחתת אחוז  תמורת יד'כמפורט בנספח  ה ארציתהמחוזות בפריש

 ההנחה בשיעור __________ %  ממחיר המקסימום.

 

מחוז כל הישובים בלאספקת הכריכים, כהגדרתם במכרז,  אני מציע לספק את שירותי .7

תמורת המחיר המתקבל מהפחתת אחוז ההנחה בשיעור __________ %  ממחיר  חיפה

 המקסימום

 

מחוז כל הישובים בלאספקת הכריכים, כהגדרתם במכרז,  אני מציע לספק את שירותי .8

תמורת המחיר המתקבל מהפחתת אחוז ההנחה בשיעור __________ %  ממחיר  מרכז

 .המקסימום
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מחוז כל הישובים בלאספקת הכריכים, כהגדרתם במכרז,  אני מציע לספק את שירותי .9

______ %  תמורת המחיר המתקבל מהפחתת אחוז ההנחה בשיעור ____ ירושלים

 .ממחיר המקסימום

 

 "מ כדין בלבד.עלסכום זה יתווסף מ .10

 

הנקובה ארצית  בפרישהלכל מחוז בנפרד או לכל המחוזות כי התמורה  ,בזאתמצהיר  אני .11

מתן השירותים לפי  תתמור ליכוללת את כל התמורה המגיעה  ,להצעתי, בהתאם דלעיל

, שהוא ומין סוג מכל נוספת תמורה לכל זכאיאהיה הסכם זה, ופרט לתמורה הנ"ל לא 

 לרבות, עקיף/או ו ישיר באופן, זה מכרז נשוא, השירותים במתן הכרוכות ההוצאות וכל

רכישת מזון, אריזה, הובלה, העסקת , נסיעות, אחרים מקצוע אנשיל שהוא תשלום כל

הוצאות בלתי צפויות ורווח כלכלי ביטוחים, ציוד, הוצאות משרדיות, כ"א, שכירת מבנה, 

"מ מע תשלום למעטבלבד ו חשבונייהיו על השירותים כאמור,  מתןשידרשו לצורך  ככל

 עבודה, נשוא השירותים במכרז זה. על מזמין , מס או אגרה החליםכדין

 

 
 

_______________________                                   _____________________ 
 חתימת מורשי החתימה                                                           תאריך             

 
 

 שם המציע: .................................
 

 ישות משפטית )יחיד, חברה(: ....................................
 

 ...................................ת.ז. או מס' ח.פ.: 
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

 . .................2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

 
 
 

 א תאגידכשהמציע הו –אישור עו"ד / רו"ח 
 

  אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 
  

 . _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 2. ______________,  1
 

 לכל דבר ועניין. התאגיד
 

___________    _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך 
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 סמך ז'מ
 

 בנק ...................

 08.2016מכרז מס                     
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

----------------- 
 לכבוד

 למתנ"סים, החברה

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 

 כתב ערבות מס ....................הנדון: 

, הננו ערבים בזאת כלפיכם 09.2016בקשר למכרז מס  )להלן: "המציע"(על פי בקשת ................................  .1

אשר יהיה  )להלן: "סכום הערבות"(.₪( אלפים  עשרת במילים:) בלבד₪  00010,לשלם לכם כל סכום עד לסך 

להלן, שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז   2, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף צמוד

 אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם מתקיימת תכנית פל''א.ל 09.2016מספר מס' 

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

המדד )להלן: "  2016 ספטמבר לחודש -15 לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב

 .הבסיסי"(

יהיה גבוה  המדד החדש"(אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: " .3

מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד 

 "(.סכום הערבותהחדש (להלן: "

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמייאנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .4

ם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכ

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן  .5

 לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.   מתייחסת 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .6

כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר  6.2.17תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .7

וזאת  יום נוספים 90למשך עד על ידכם בוטלת, אלא אם נתבקשה הארכתה מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומ

 .לפני מועד פקיעתה

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש, לא תביא לביטול הערבות אלא לאחר קבלת אישור בכתב  .9

 ברה או חשב החברה.חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של הח

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

 סניף ..............................                                                             
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 מסמך ח'
 

 ותשלום שכר מינימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין 

 )תאגיד(

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, 

 תב, כדלקמן: בכ

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  )א(

 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  )ב(

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו  –לפי חוק עובדים זרים 

 למועד חתימת התצהיר. 

 –לעניין סעיף זה 

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

 בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. בו או חבר 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 -הוגנים(, התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו )א(

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(

 במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג(

שנים לפחות ממועד ההרשעה מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש 

 האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע
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 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר,  –תית אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהו (3)

 ;שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )

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

רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה החזקה של שלושה  –"שליטה מהותית" 

 בחבר בני אדם.

 

 אמת. -תוכן תצהיריזהו שמי, זו חתימתי והנני מצהיר כי  .3

 

__________                     ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה              תאריך                                                                                              

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום 

ידי ת.ז. -הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על _______

מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה בפני. 

       _________________  

 , עו"ד                                  

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

ולחייב את  ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו

 המציע לכל דבר ועניין.

  

 

                                                                                                            _________________                                                   

 עו"ד                                                                                                   
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 'טמסמך 

 סודיות לשמירת התחייבות

 

     ________________  .ז .ת ________________________ מ"הח .  אני1

חלק  או גורם, זולת הנוטלים לאף אדם לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור בזאת מתחייב

ידי החברה  על לידיעתי יגיע או/ו עהגי אשר אחר, או כספי ,ניהולי מידע כל השירותים בביצוע

זו וכן במשך  מכרז נשוא השירותים ביצוע תקופת כל במשך אליה, בקשר או ו/או מי מטעמה

 בין ,ובין בעקיפין במישרין בין ,שנים לאחר תום תקופת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה 3

 לאו. אם ובין השירותים ביצוע עם בקשר הגיע המידע אם

 תוכנם על, השירותים ביצוע אודות או/ו בקשר שהם פרטים כל למסור שלא בזה אני מתחייב .א

 י"ע אלה פרטים  לקב ובכתב מראש הוסמך לא אשר ,שהוא גוף או/ו אדם לכל, היקפם או על

 .החברה של המנהל הכללי

 עם השירותים, בקשר לידיו שהגיע שהוא מידע בכל שימוש כל לעשות שלא בזה אני מתחייב .ב

 .השירותים ביצוע למטרת אלא ,אחרים באמצעות ובין בין בעצמו

לשם  הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור בזה אני מתחייב .ג

 .אחר לידי הגעתו מניעת

 -1977.ז "התשל ,העונשין  לחוק 118 סעיף הוראות חלות דלעיל ההוראות כל שעל לי ידוע .ד

 

 :החתום על באנו ולראיה

 

 _____________________ :שם ___________________ :שם

 

 _____________________ :.ז.ת __________________ : ז..ת

 

 ___________________ :חתימה ________________ :חתימה

 

 

 אם המציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

 

 ההצעה חתמו אני הח"מ _________________ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי על טופס 

. ______________  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 2______________  .1

 .לכל דבר ועניין המציע

 

        ________________                  ________________ 

 עו"ד / רו"ח + מ.ר.                                             תאריך       
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 מסמך י'

 ביצועערבות 

 בנק _____

 ערבות בנקאית אוטונומית

----------------- 
 לכבוד

 למתנ"סים, החברה

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ...............הנדון: 

ולהבטחת התחייבות  09.2016 במכרז "(הזוכה)להלן: "על פי בקשת ................................  .1

למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן:  החברהכלפי  הזוכה

אספקת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם (. עפ"י ההסכם בדבר "החברה"

 00051,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  מתקיימת תכנית פל''א

ש"ח( בלבד. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  חמש עשרה אלף)במילים:  ש"ח

)להלן: "סכום כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום ............ )יום חתימת החוזה( 

 הערבות"(.

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, וזאת ללא כל תנאי החברהו/או סמנכ"ל הכספים של  החברהבכתב, חתומה ע"י מנכ"ל 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

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

צריכה להימסר לנו לא תוקף כתב ערבות זה יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה  .4

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה 

 הודעה בדבר הארכת תוקף ההסכם.

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

ר החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק לא תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישו .6

 .החברהאו חשב  החברהבכתב חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של 

 

 בכבוד רב,                                             

 בנק ...............................

                                                                                                        

 סניף ..............................
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 'אמסמך י

 אישור עריכת הביטוח עבור שירות מקצועי  -מסמך ביטוח 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
ו/או  ו/או גורמי מימון בפרויקט/יםהחברה למתנ"סים בע"מ ו/או  האגודה לעידוד מתנסים 

 נטית.הרלב הרשות המקומית
 "("המזמין  )להלן, ביחד ולחוד:

          כתובת המתנ"ס

 א.ג.נ.,

        ביטוחי נותן השרות להלן "הקבלן"הנדון: 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר 
"(, בין השירותיםוכן השירותים הנלווים )להלן: " שירותי _______________________עם 

 "( כמפורט להלן:ההסכםהיתר, בקשר עם הזמנה/הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "

עד ליום  ____________ ___________ לתקופה מיוםפוליסה מס' _______ .א

____________________ 

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי  ביטוח חבות מעבידים
, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

פשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נ
 10,000,000 -)ארבעה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו 4,000,000השירותים בגבול אחריות של 

)עשרה מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות ₪ 
או מחלה מקצועית, כי על המזמין את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/

 מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ב

____________________ 

המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של שייגרמו לכל אדם ו

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח ויכלול ביטול  $ )מיליון וחמש מאות אלף דולר( 1,500,000
חריגי הרעלה, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה וחריג המתייחס לחבות כלשהי 

, נמכרו, סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ: מוצרים שיצרו
ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשרותו ככל שמתייחס לאספקת מזון/קייטרינג. 

 דולר.  1,500,000לחילופין יציג המפעיל ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות שלא יפחת מ 

  

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף 
מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל על 
 המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

עד ליום  ____________ ___________ לתקופה מיוםפוליסה מס' _______ .ג

____________________ 

המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות  ביטוח אחריות מקצועית
)מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  1,000,000בגבול אחריות של 

חר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי חודשים לא 6הביטוח כולל תקופת גילוי של 
הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור 
כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות 

מטעם הקבלן וזאת  אשר תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים
 מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין.  

הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה 
  יושר  עובדים.-בדבר אי



32 
 

 
 

 

 

 כללי

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדי ומנהלי המזמין וכן  .1

כלפי המשתתפים בפעילות, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .2

 וח המפורטות לעיל.בפוליסות הביט

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו  .3

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .4

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30אלא בהודעה מראש של  הביטוח המצוינת בהם,

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביטוח  .5

 _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור זה, 

 

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 'במסמך י

 הסכם

 

 .2016ביום ______ לחודש ______ שנת  בלודשנערך ונחתם 

 

 

   בין:

 )חל"צ( , בע"מלמתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מהחברה 

  51-052534-8ח.פ.              

 לוד  4המלאכה              

 "(חברה)להלן "ה            
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 "נותן השירותים"( –)להלן               

 

 מצד שני         

 

 

 חינוך למוסדות כריכים אספקתל 09.2016מספר  מסגרתפרסמה מכרז  החברהו   הואיל

בזאת  המצורף "המכרז"( -)להלן  א''פל תכנית מתקיימת בהם קהילתיים ולמרכזים

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; כמסמך א'

נותן השירותים במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום _____ זכתה הצעת ו   והואיל

 את השירותים נשוא המכרז בהתאם ולספקעול השירותים לפולפיה התחייב נותן 

 יה והצהרותיו;כלהוראות המכרז, הצעתו על כל מסמ

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  כמסמך ב' מצ"ב הצעת נותן השירותים למכרז                           

 (;להלן: "ההצעה"מהסכם זה )

את השירותים המפורטים  מזמיןהים יבצע עבור והצדדים מעוניינים כי נותן השירות והואיל

במכרז, בהצעה  ובהסכם זה באופן במועדים ובתנאים הכול כמפורט בהסכם זה לרבות  

 ;)להלן: "השירותים"(במכרז ובהצעה 

 והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד   והואיל

לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים  מזמיןהבין 

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:
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 המבוא והמסמך .1

 מסמכי המכרז והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.  .א

מוסכם בזאת כי במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין מסמכי המכרז יגברו הוראות  .ב

 הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.  .ג

  .על הוראות המכרזלהוסיף הוראות הסכם זה באות  .ד

 ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו ההסכם.כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד  .ה

 

 נושא ההתקשרות .2

כהגדרתם , אספקת הכריכיםשירותי בזה מאת נותן השירותים את  ןמזמי מזמיןה .א

, מסמך ג' למסמכי המכרזבמפרט השירותים, המפורטים השירותים לרבות במכרז, 

וקיום בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי והכל מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ה

 הממונהשל  והוראותיו, ונותן השירותים מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונ

 (."הממונה" –)להלן  ו/או מי מטעמו

נותן השירותים יפעיל את כישוריו וניסיונו להציע לממונה שיפורים ותוספות לשירותים  .ב

 הניתנים על פי הסכם זה.

 

 הצהרת נותן השירותים .3

  נותן השירותים מצהיר בזאת כי:    

אספקת שירותי הוא בעל הידע, המומחיות, הכישורים והניסיון בכל הקשור למתן  .א

, ויהיה משך כל תקופת ההסכם, בעל היכולת, הציוד והאמצעים, לרבות הכריכים

; יש ויהיו בידיו במהלך תקופת אספקת הכריכיםהנדרשים לצורך מתן  כח האדם

ההתקשרות האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על 

 הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם.  –פי הסכם זה, ואם ידרשו נוספים 

 בכל עת שיידרש.  בפני המזמין כל אישור להציג הוא מתחייב .ב

 א מכרז זה.הוא בקיא ומכיר את הדין החל על השירותים, נשו .ג

 זה וקיבל בהסכם להתחייבויותיו הרלוונטיים הנתונים כל את ברשויות ביררהוא  .ד

 .הרלוונטית האינפורמציה מלוא הרשויות מאותן לידיו

 מזמיןהוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו ל .ה

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות 

 בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ואת האמצעים  והמומחיות סיוןיהנ ,המקצועי הידע ,האדם כוח את בידיו יש כי .ו

 מסמכי פי על כל התחייבויותיו לביצוע ,הכספיים האמצעים לרבות הדרושים,

 להיות ימשיכו הם וכי ,לדרישות המזמינה בהתאם זה והסכם ההצעה ,המכרז

 .ההסכם תקופת כל במשך בידיו

 זה המזמין בהסכם עם להתקשרותו אחרת או/ו חוקית או/ו חוזית מניעה כל אין .ז

 פיו. על התחייבויותיו לביצוע או/ו

על  ואושרעל ידי קבלני משנה אשר נותן השירותים ו/או השירותים יינתנו על ידי  .ח
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 אישור לאחררק  תיעשהקבלן משנה ידוע לנותן השירותים כי החלפת . המזמיןידי 

 .מזמיןה

הממונה והוא בלבד, יהיה מוסמך ליתן לנותן השירותים הנחיות בכל הנוגע למתן  .ט

 השירותים, נשוא הסכם זה.

ללא קבלת  במתנ"סים וו/א חברהמתחרה בלאספת כריכים יתן שירותי יכי לא  .י

 מראש ובכתב. מזמיןההסכמת 

הוא אינו קשור, ולא יהיה קשור בתקופת ההסכם, בחוזים אחרים, באופן היוצר  .יא

 ניגוד עניינים עם התחייבויותיו בהסכם זה. 

להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים בקשר  רשאי מזמיןהידוע לו ש .יב

 לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין.

אספקת הכריכים לביצוע כלשהי הזמנות למכסת  מתחייב מזמיןהו, כי אין ידוע ל .יג

להגדיל או להקטין את מכסת בכל שלב משלבי ההתקשרות וכן כי הוא יכול 

ולנותן השירותים לא תהיה תלונה ו/או תביעה  ההזמנות על פי שיקול דעתו הבלעדי

   ו/או טענה בגין כך.

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  מזמיןנותן השירותים מתחייב להודיע ל .יד

לרבות לגבי כל צו שיינתן כנגדו או כנגד מי הפועלים מטעמו במסגרת מתן 

השירותים והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה 

  מסמכיו.על 

לא יעסוק או יתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיו שלפי  .טו

או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב  זה הסכם זה על מסמך

לממונה של ניגוד עניינים. נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להודיע 

על כל ניגוד עניינים בינם ו/או מי מטעמם ובין עניין הקשור ו/או למי מטעמו 

במהלך ביצועו של הסכם  וגלה להנו/או למשרד הקליטה חברה ו/או למתנ"סים ל

 זה.

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  .טז

היא תנאי מהותי לקיום הסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת 

חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

 מצד נותן השירותים. 

ועדות הנוגעות וובו/או בישיבות  ו/או נוכח בפגישותלהיות נותן השירותים מתחייב  .יז

על ידי הזוכים וגם הנוגעות למתן השירותים למתן השירותים, נשוא מכרז זה, 

 אם וככל שיזומן אליהן על ידי הממונה. הנוספים

עם ו/או מי מטעמו וכן ידוע לו כי הינו מחויב לשיתוף פעולה מלא עם המזמין  .יח

גורם כל ו אספקת הכריכים הוא את שירותי המקומית בתחומה מספק הרשות

 זה.  הסכםהשירותים, נשוא  במסגרת ביצוע  נדרש אחר הפועל

חלה עליו בלבד, ואין בהפעלת  הותוצריאספקת הכריכים האחריות לטיב שירותי  .יט

ו/או במתן השירותים על  או באי הפעלתה הו/או מי מטעמהחברה סמכות על ידי 

י לגרוע מאחריותו המלאה עליה אחריות כלשהי או כד, כדי להטיל ידי ספקי משנה

 .כאמור נותן השירותיםשל 

תהיה החברה , אספקת הכריכים שירותי בכל עת עד לתחילת ביצועידוע לו כי  .כ
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נותן רשאית לבטל את הזמנת העבודה, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא, ו

 ו.לא יהיה זכאי בשל כך לתשלום כלשההשירותים 

מתחייב, כי המסמכים והדו"חות אשר יוכנו על ידו במסגרת מתן  נותן השירותים .כא

 , יהיו בהתאם לכל דין.ם, נשוא הסכם זהשירותי

 

 שירותי נותן השירותים .4

הסכם על מפרט השירותים, בנותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים ב .א

ובכפוף להוראות כל , על פי העניין, המזמין, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות מסמכיו

 .דין

 נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, ובהתאם לכל דין. .ב

ולמלא את  , כהגדרתו במכרז,הממונהנותן השירותים מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות  .ג

כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה. נותן השירותים מתחייב בזאת 

ולספק דיווח מלא על שירותיו ועדה אליה יזומן  וו/או ישיבה ו/אע לכל פגישה להופי

לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים הקשורים  הממונה,בהתאם לדרישת 

 לביצוע העבודה.

הגורם המקצועי הבכיר  נותן השירותים ימנה "מנהל שירות" מטעמו. מנהל השירות הינו .ד

של עבודה הקבלת הזמנת מהחל  כל המשתמע מכך , עללאספקת הכריכיםוהאחראי 

ניהול, תיאום תוך , ומדויק, באופן שלםכלה בהגעת הכריכים לכל אתר ואתר ו החברה 

אספקת הכריכים שירותי יוודא כי מנהל השירות  כל הגורמים הנדרשים.ועדכון 

, הדרישות וההנחיות המפורטים על פי לוחות הזמניםיסופקו א',  מסמךהמפורטים ב

 .ממונהוה המזמיןובהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי 

נותן השירותים יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי , בכפוף לאמור בהוראות הסכם זה .ה

 .המזמין בקשר עם ביצוע הסכם זה

 

 תמורה ומועדי תשלום .5

התמורה לה יהיה זכאי נותן השירותים תחושב על פי הצעת המחיר שהגיש נותן  .א

ובהתאם למספר הכריכים שסיפק נותן  השירותים למכרז המצ"ב כמסמך א' לחוזה זה

 בפועל השירותים

כל סכום נוסף לנותן המזמין שלם יכי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא יובהר ויודגש,  .ב

וכן כי התמורה כוללת את כל ההוצאות מכל מן  אחר מטעמוהשירותים  ו/או לכל גורם 

וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין בגין ביצוע השירותים, נשוא מכרז זה, וכן כי 

לא יתבע ולא רשאי יהיה לתבוע העלאות או שינויים בתמורה בהתאם  נותן השירותים

ציוד, ת משרדיות, הוצאו לתנאי הסכם זה, לרבות אך לא רק: עלויות שכר עבודה,

אחרים מכל מין  לאת מסים, היטלים או תשלומי חובה, העישיבות, נסיעותהובלות, 

 .וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף, למעט כנקוב בהסכם זה

לשלם לנותן השירותים על פי הסכם זה יבוצע כנגד  מזמיןהכל תשלום אשר על  .ג

, וכל ובהתאם להזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין על ידי הממונה חשבונית מס כדין
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 מזמין, אשר על נותן השירותים להמציא לובנספחיומסמך אחר המפורט בהסכם זה 

 כתנאי לקבלת תשלום כלשהו.

מיום שהוגש החשבון, ויודיע לנותן  ימי עבודה 10יבדוק את החשבון בתוך הממונה  .ד

יום  90 אי שוטף +תנלום. התמורה תשולם בהשירותים מהו הסכום המאושר לתש

בכפוף לאישור החשבונית כולה או חלקה על ידי  תשלום יבוצע החשבונית. הגשתמיום 

 . הממונה ו/או מי מטעמו

 מובהר בזאת, כי לא תשולם כל חשבונית ללא אישורה כאמור דלעיל. .ה

מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר  מזמיןנותן השירותים יעביר ל .ו

, וכן אישור שיעור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס

. בהיעדר אישורים כאמור לא יבוצע כל תשלום ולא יחשב קיום ביטוחים וערבות תקפה

 הדבר כפיגור בתשלום התמורה  לנותן השירותים.

/או בפגישות וכל עלות נוספת בגין נוכחותו של נותן השירותים  מובהר כי לא תשולם .ז

ועדות הנוגעות למתן השירותים, נשוא מכרז זה, על ידי הזוכה השני  ובבישיבות ו/או 

 ככל שיוכרז.

 

 תקופת ההתקשרות והפסקתה .6

תקופת " - )להלןממועד החתימה על ההסכם  שנה אחתתקופת ההתקשרות הנה למשך  .א

 "(.ההתקשרות

 12בנות נוספות תקופות אופציה  ארבעהא רשאי להאריך את ההתקשרות בי מזמיןה .ב

 , יחולו הוראות הסכם זה.מזמיןהחודשים כל אחת. על תקופות אופציה שימומשו על ידי 

 מזמיןההודעה בדבר מימוש תקופת האופציה הראשונה תימסר לנותן השירותים על ידי  .ג

לממש את תקופת האופציה  מזמיןה החליט. יום לפני תום תקופת ההתקשרות 30

 יום לפני תום תקופת האופציה הראשונה.  30ה, תמסור הודעה לנותן השירותים יהשני

המוחלט וללא צורך בנימוק  ובכל עת לפי שיקול דעת רשאי מזמיןהלמרות האמור לעיל,  .ד

ידי ו/או הסבר להפסיק את שירותי נותן השירותים לפי הסכם זה, כולם או חלקם על 

ימים חתומה על ידי הממונה ובה הוראה להפסיק  14מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 

 השירות.

למועד הנקוב בהודעת יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד ניתנה הודעה כאמור,  .ה

יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות שיבצע עד למועד הפסקת ההפסקה ונותן השירותים 

 לנהוג כך. החברהאם בחרה  ו/או תביעה בגין נזק מכל סוגההסכם, ולא תהיה לו כל טענה 

 

 העדר יחסי עובד מעביד .7

עצמאי ובלתי  כספקהוא פועל  מזמיןהנותן השירותים מצהיר בזאת כי בהתקשרו עם    .א

לבין נותן השירותים  מזמיןהתלוי וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין 

. הצדדים מצהירים ומבינים כי יחסיהם הם של מזמין ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו

קבלן עצמאי. נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או בעלי  -שירותים

השליטה בו לא יהיו זכאים לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן 

 .זה לא יהיו זכאים לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה    .ב

מזמין, יעמוד שכרו של נותן -שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

. 10%על שכר מינימום כפי שיהיה מונהג בתקופה הרלוונטית, בתוספת של  השירותים

את ההפרש בין התמורה ששולמה לו  מזמיןיב להשיב לכמו כן נותן השירותים יהיה מחו

 ב'(. 7לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו לפי סעיף זה )

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב נותן השירותים לשלם עבור עצמו ועבור מי מטעמו את   .ג

תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס או תשלום אחר המחוייב עפ"י כל דין. אם 

דרש לשלם סכום כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב נותן יי מזמיןה

 בגין כל סכום כאמור. והשירותים לשפות

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו ו/או שלוחיו בעת מתן    .ד

בתביעה יתבע ככל ש מזמיןה, ולצורך כך הוא מתחייב לשפות את מזמיןשירותיו ל

 על ידי עובד כאמור.משפטית ו/או בכל דרך אחרת 

לשהם כאמור בסעיף חויב בתשלומים כי מזמיןהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם    .ה

 שיגיע לנותן השירותים לקזז סכומים אלו, מכל סכום  מזמיןה הא רשאיי'( 7זה, )סעיף 

 במסגרת הסכם זה.  מזמיןהמן 

 

 הסבת זכויות התחייבויות .8

נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או 

בכתב  מזמיןהימסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הממונה ו/או 

 ומראש. הפרה של סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

 

 וסודיות מזמיןזכויות יוצרים, החזרת מסמכים ל .9

את כל  מזמיןיחזיר לאו בכל עת שיתבקש לעשות כן עם סיום שירותי נותן השירותים  .א

המסמכים אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים 

 וממויינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

רותים בקשר עם השירותים יובהר ויודגש בזאת כי מסמכים כלשהם שהעביר נותן השי .ב

 .מזמיןזה יהיו שייכים ל הסכםנשוא 

מראש ובכתב, להכין עותקים ו/או  לא יהיה רשאי, ללא הסכמת המזמין נותן השירותים .ג

להרשות ביודעין לאחרים להכין עותקים ו/או לעשות על שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך 

אלא במסגרת ם, נשוא הסכם זה, תוצר אחר של השירותיו/או מידע ו/או נתונים ו/או כל 

 .השירותיםולצורך מתן 

 בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או חומרה.

מבלי לפגוע בהתחייבות נותן השירותים לשמור על סודיות נותן השירותים מתחייב בזה,  .ד

ו/או  מזמיןשלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו, תוך כדי מתן השירותים עבור ה

ואף לא  ורם, לרבות לגורמים הקשורים למזמיןצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל גכתו

אלא באמצעות הממונה ו/או מי מטעמו או על פי , צדדים שלישיים של המזמיןלהפיצם ל

 .הנחיותיו

נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להשתמש במידע כאמור אך ורק לצורכי  .ה

 ולמטרות הסכם זה. 
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נותן השירותים ו/או מי יבות נותן השירותים להימנע מניגוד עניינים, יגוע בהתחמבלי לפ .ו

ינים בינם ו/או מי מטעמם ובין ימטעמו מתחייבים בזאת להודיע לממונה על כל ניגוד ענ

 זה.  הנגלה להם במהלך ביצועו של הסכםו מזמיןענין הקשור ל

 י"עפ השירות למתן הקשור בכל יוצרים זכויות אין השירותים לנותן כי מובהר בזאת .ז

 יוכן אשר חומר בכל ,היוצרים זכויות לרבות ת,הזכויו כל כי בזאת מוסכם .זה הסכם

  ,זה הסכם לפי השירותים במסגרת מתן בעקיפין( או/ו נותן השירותים )במישרין ידי על

 ימצאש כל  שימוש כאמור חומר בכל לעשות רשאי היהיא ווה בלבד מזמיןל יםשייכ יהיו

ת, תוספו והכנסת םשינויי ביצוע לרבות ה,ולאחרי השירות תקופת כדי תוך ,לנכון

 חתימת .תמורה ללא או בתמורה העברתו לאחר, וא פרסומו ,מחדש או עריכה השלמות

 על שיוכן בחומרמזמין עשה היש שימוש לכל אישור מהווה זה הסכם על  השירות נותן

ידו  על שיוכן החומר כל אתמזמין לידי ה ימסור השירות נותן .שירותים נותן ידי

 לא השירות נותן השירות(.  לצורך מתן הנדרש אחר כל תיעוד )כולל זה הסכם במסגרת

לכך  מזמיןה הסכמת אם קיבל את אלא, כאמור חומר שימוש בכל לעשות כל רשאי יהא

 .לתנאי ההסכמה ובהתאם ומראש בכתב

 

 קיזוז. 12

כולם או חלקם,  ,חברהלמוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע  .א

בהתאם להסכם זה או מכל מקור שהוא או כל סכום שעל  מנותן השירותים

מרכז הקהילתי יהיה לשאת בו מחמת שנתבע על ידי צד ג' כלשהו לרבות ה מזמיןה

בה הוא פועל בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או  רשות המקומיתהו/או 

רשאי לקזז מכל תשלום ו/או שכר שיגיע לנותן השירותים  מזמיןההא ימועסקיו, 

 עפ"י הסכם זה.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המזמין לעכב  .ב

השירותים והנמצא  או כל דבר אחר השייך לנותן אצלו כל סכום וכל מסמך

 ברשותה כל עוד לא מילא נותן השירותים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

 מזמיןהביטול ההסכם על ידי  . 13

מבלי מזמין הרשאי  מזמיןהכלפי  מילא נותן השירותים חיוב מחיוביוהיה ולא  .ג

בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה,  ו,לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת ל

, ועות מי מטעמובין באמצ ובין בעצמ השירותיםלבצע במקום נותן השירותים את 

בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים  וולקזז את ההוצאות שנגרמו ל

 לפי הסכם זה. 

 המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לנמק את החלטתו, .ד

שתהיה לנותן להשהות את ההתקשרות או להביא אותה לידי סיום וזאת מבלי 

 השירותים כל טענה או דרישה כלפי המזמין.

את ההסכם  לבטל מזמיןה , רשאילי לגרוע מהכלליות האמור דלעילבומ בנוסף .ה

מכויותיו של הממונה או וזאת מבלי לגרוע מס בכל אחד מהמקרים הבאים
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 לפי ההסכם ו/או לפי כל דין  שלהלן, ואלו המקרים: מזמיןהשל  ומסמכויותי

נותן השירותים ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות  (1

האמורות בהסכם זה, ולא תיקנו את הפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך 

 , תוך הזמן שננקב בהתראה.מזמיןהמאת הממונה ו/או 

ו, כי ו/או במי מטעמ םנותן השירותיהיתרה/תה ב מזמיןההממונה ו/ או  (2

 םמקצתם, אינם לשביעות רצונו/ כולם או והשירותים המבוצעים על ידי

פור מתן לא נקטו מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשי ואוה

 .מזמיןה/או של הממונה ו שירותיהם לשביעות רצונו

 נותן השירותים ו/או מי מטעמו הפרו הפרה יסודית את ההסכם. (3

נותן השירותים המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת את  (4

מראש  מזמיןהזכויותיו על פי ההסכם במלואן או בחלקן, ללא אישור 

 ובכתב.

נותן השירותים בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כלפי מפאת אי  (5

 יכולת פירעון.

שירותים  בפועל מלנהל את עסקיו ו/או מלבצענותן השירותים חדל  (6

 כדוגמת השירותים, נשוא הסכם זה.

הוצא כנגד נותן השירותים צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  (7

 )שלושים( ימים.  30כפסול דין ואלו לא בוטלו בתוך 

נפתחו כנגד נותן השירותים ו/או מי מטעמו הליכים פליליים. בסעיף זה   (8

ת כתב אישום ו/או הרשעה "הליכים פלילים" לרבות חקירה פלילית, הגש

או  בעבירה שיש עימה קלון, או עבירת גניבה, שוחד או מרמה כלשהם

 במסגרת הסכם זה. מזמיןשלילת רשיון חוקי של מי מנותני השירותים ל

 נותן השירותים התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. (9

תן הוטל עיקול )או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי נו (10

תים או על נכסים מהותיים של הזוכה הנדרשים לצורך ביצוע מלוא והשיר

 30התחייבויותיו על פי הסכם זה ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר בתוך 

 )שלושים( ימים מיום הטלתו.

השירותים, בעד  לנותן מזמיןהשלם ילעיל, או ג' ד ב'בוטל ההסכם כאמור בס"ק  .ו

  .עד לביטול ההסכםבפועל ושבוצעו על ידו במלואם השירותים אותו חלק מ
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 לוח הזמנים. 14

נותן השירותים לא ישנה . נקבעו במפרט השירותיםלוח הזמנים למתן השירותים  .א

 את לוחות הזמנים הקבועים אלא באישור בכתב מהמזמין.

מכל סיבה  נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אי עמידה בלוח הזמנים .ב

שהיא התלויה בו, הינה הפרת תנאי יסודי בהסכם זה ותזכה את המזמין בפיצוי 

 להלן, ללא צורך בהוכחת נזק. 15מוסכם כמפורט בסעיף 

 

 מוסכמיםפיצויים . 15

החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבדוק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את אופן  .א

 השירות הניתנת.מתן השירותים על ידי נותן השירותים ואת רמת 

לעיל, אם הפר נותן השירותים ו/או  13כמפורט בסעיף  מזמיןהבזכויות  מבלי לפגוע .ב

מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיהם הכלולות בהסכם זה, יהיה חייב נותן 

 מוסכמים בסכומים המפורטים להלן. מבליפיצויים  מזמיןהשירותים לשלם ל

אחר,  נגד נותן השירותים כל סעד משפטי לקבל זכאי מזמיןההא ילפגוע באמור, 

 לרבות צו מניעה, וצו ביניים.

טבלה, החברה תחייב את הספק בפיצוי מוסכם על כל ליקוי שיתגלה, בהתאם ל .ג

 :כדלקמן

 פיצוי מוסכם אירוע

 אתר/  עלכל אירו₪  1,000 אי אספקת הכריכים   .1

 אי התאמה בין הכמות המוזמנת לבין הכמות המסופקת  .2
 מכל סוג כריך שהוזמן

 למנה חסרה  *₪  25

כריכים בהתאם אי עמידה בלוח זמנים הנדרש באספקת ה  .3
 לשעה הנדרשת.

 אתרלכל אירוע/ל₪  150

 לכל ארוע/אתר₪  200 התאם לדרישות המפרט הטכני ו/או כל דיןאספקה שלא ב  .4

ו/או רישיון העסק ו/או רישיון אי עמידה בתנאי כשרות   .5
 רישיון ההובלההייצור ו/או 

 ארועכל ל₪  1000

ניקיון שאינו משביע רצון, בהתאם לדו"ח של בקר מטעם   .6
: במטבח, ציוד, כלים וכו', או ניקיון אישי של עובדי חברהה

 ., לרבות ביגודנותן השירותים

לדו"ח ביקורת לא ₪  1,000
 תקין

 לכל ארוע₪  1000 העסקת עובד ו/או קבלן משנה ללא אישור החברה  .7

ללא אישור למוסד חינוכי/מרכז קהילתי הכנסת עובד   .8
 משטרה כנדרש במסמך יג' שלא אושר על ידי החברה 

 לאירוע₪  1000

מוסד חינוכי או מרכז קהילתי לגבי תלונות חוזרות של   .9
-(4)כל אחד מהסעיפים ) רמת השרות של נותן השירותים

 ( הינם נחשבים כתלונה(1)

 אזהרה –תלונה ראשונה 

 אזהרה חמורה –תלונה שניה 

 ₪ 1,000 –תלונה שלישית 

דיון מיוחד של -מקרה נוסף
 לגבי המשך השירות חברהה

 

 לנותן השירותים. הפיצוי ישולם ע״י קיזוז שיבוצע מהתמורה המגיעה  .ד

תשלום הפיצויים או כל קיזוז אחר מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את  .ה

 הסכם זה.הספק מהתחייבויותיו על פי 
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 הספק אינו ראשי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם מעובדיו. .ו

כל תרופה זכותו של המזמין למלמען הסר ספק, האמור בסעיף זה אינו גורע  .ז

 .כל דיןעל פי שהמזמין זכאי לה הסכם ההתקשרות ביטול לרבות אחרת, 

 

 לאישור עמי לוית – אחריות . 16

נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל  .א

סיבה שהיא לגופו ו/או לרכושו שלו ו/או של מי מטעמו ו/או לגופם ו/או רכושם של 

ו/או המתנ"ס ו/או לגופם או  מזמיןהעובדיו ו/או של הבאים מטעמו ו/או לרכוש 

 יפה מהפעלתו של הסכם זה.רכושם של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עק

לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  מזמיןהמוסכם בין הצדדים כי  .ב

שהיא שייגרמו לגופו ו/או רכושו של נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או לגוף ו/או 

למוסד ו/או ו/או למתנ"ס  מזמיןהרכוש עובדיו ו/או של הבאים מטעמו ו/או לרכוש 

פו ו/או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה לגוהחינוכי ו/או 

 מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

מכל  ויגרמו לעל כל נזק, תשלום או הוצאה שי מזמיןהנותן השירותים ישפה את  .ג

סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים ו/או מי הפועל מטעמו 

לצורך קיום הסכם זה, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם 

 .מזמיןהקבלת הודעה על כך מאת 

הוראות הסכם זה באות להוסיף על כל דין ואין בהם כדי לשחרר למען הסר ספק,  .ד

ואין בכל כדי להטיל על פי כל דין  ואחריותרותים ו/או את מי מטעמו מותן השיאת נ

לטיב או כשרות או איכות שירותי על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי 

  .אספקת הכריכים

 

  חובת ביטוח  . 17

בזה לטובתו ולטובת נספח ג' להסכם נותן השירותים ימציא את אישור קיום הביטוחים  .א

להלן מדינת ישראל, משרד העלייה והקליטה ועובדיו, וועובדיהם   החברה והמתנ"סים

כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים,  " המזמין"כולם ביחד 

 .בו וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים: .ב

 

בכל מקרה של צמצום או  המזמין,–לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף  (1

אם נתנה על  ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא

 . למתנ"סים כך הודעה בכתב לפחות ששים יום מראש לחשב החברה

נותן השירותים אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות  (2

יסות. ההשתתפות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפול

 העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.

בדרך כלשהי את אחריות כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין  (3

והביטוח הוא בחזקת  המזמיןקיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי  המבטח כאשר

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח. 
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 אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל של יחיד מיחידי   בכל (4

המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא ייגרע מזכויות המבוטחים 

 האחרים. 

, מזמיןההמבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  (5

עובדיה וכל הפועלים מטעמה, ובלבד שהוויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק 

 מתוך כוונת זדון. 

תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות  (6

. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על מזמיןההחוזית עם 

ת תחודש על ידו לאחר  פוליסת אחריות מקצועי ידו כל עוד ההסכם בתוקף.

 שנים לפחות . 3 -תום תקופת ההתקשרות ל

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה    .ג

 החלה עליו על פי כל דין או על פי הסכם זה; 

 

 ויתור על זכויות מצד נותן השירותים . 18

 וכלשהי מהזכויות שהוקנו לו בזכות בסמכות כלשהי מהסמכויות, א מזמיןה השתמש .א

את ביצועו, כולו או מקצתו,  ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את בהסכם זה וביטל

ביטול ההסכם. הופסק  עקב מזמיןהעילת תביעה כלשהי נגד נותן השירותים לא תהא ל

ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, 

מוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או פגיעה ב

הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידיו עד לתאריך הביטול 

 או ההפסקה, הכל לפי המקרה.

, בכל אחד המזמין היה רשאיילפי הסכם זה  מזמיןהשל  ומבלי לגרוע מזכויותי   .ב

ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר מהמקרים של ביטול 

ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של 

 נותן השירותים על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.

לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר  נותן השירותיםל   .ג

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7וא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך והמזמין השייך ל

 

 שונות   . 19

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב  .ח

או בעל פה על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים 

 וסוג.בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות מכל מין 

על המזמין  אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי .ט

יתור על הוראה מהוראות ופי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כו

 המכרז. 

תל מחוז הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים ב .י

 בלבד. אביב
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 כתובות. 20

 הן כמפורט במבוא להסכם.כתובות הצדדים  .יא

ימיליה או פקסבמשלוח כל מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו  .יב

  מסירתו.שעות ממועד  24בתוך ייחשב כאילו נתקבל  באמצעות דואר אלקטרוני

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

          __________________    _________________ 

 נותן השירותים                    החברה   

 

 

 אם נותן השירותים הינו תאגיד –אישור 

 

. .   -אני הח"מ . . . . . . . . . . . . . עו"ד מאשר בזאת כי על ההסכם חתמו ה"ה  . . . . . . . . . . . . . .  ו 

 לכל דבר ועניין. ם. . . . . . .  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את נותן השירותי

 

___________________               ________________________ 

 עו"ד             תאריך 
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 ' יג מסמך

 

 כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין

 

החברה אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ מתחייב בזאת כלפי  
 : למתנ"סים

 

אספקת כריכים, לרבות ייצורם בביצוע , במישרין או בעקיפיןלא להעסיק עובד/ת בין  .1
למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם מופעלת תכנית  ו/או שינועם ו/או הובלתם

"( אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו כתב שירותים)להלן: "ה פל"א
 אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון. 

  

ת כריכים למוסדות חינוך אספקבביצוע לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין,  .2
"( אשר הורשע בעבר שירותים)להלן: "ה ולמרכזים קהילתיים בהם מופעלת תכנית פל"א

 על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין ביצוע עבירת מין. 
  

עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   ן, ממשטרת ישראללהמציא אישור על העדר עבירות מי .3
ת כריכים למוסדות חינוך ולמרכזים קהילתיים בהם מופעלת אספקביצוע במסגרת 

עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין "( שירותים)להלן: "ה תכנית פל"א
 .2001 -במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

  

יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית  -או חלק ממנה  -בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  .4
ואהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

 .ו/או תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין
 

 :החתום על באנו ולראיה

 

 _____________________ :שם ___________________ :שם
 

 _____________________ :.ז.ת __________________ : ז..ת
 

 ___________________ :חתימה ________________ :חתימה
 

 

 אם המציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

 

 אני הח"מ _________________ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי על טופס ההצעה חתמו

 . ______________  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע2______________ 

 .לכל דבר ועניין

 

        ________________                  ________________ 

 עו"ד / רו"ח + מ.ר.                                             תאריך       
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 ' יד מסמך

 

 רשימת ישובים פוטנציאליים בהם תתקיים תכנית פל"א

 בי"ס ישוב  
רשימות עם 

מספרי 
 תלמידים 

ישובים 
פוטנציאליים 

 20מינימום 
תלמידים בכל 

 ישוב

 מרכז

   205 אוסטרובסקי רעננה

   82 בר אילן בנות נתניה

   52 שרת נתניה

   97 ריגלר נתניה

   74 שפירא נתניה

   74 בר אילן בנים נתניה

 נתניה 
שפירא תמר 

   114 אריאל

   69 טשרניחובסקי נתניה 

   80 רמות בת ים

   34 דרכא בת ים

   25   רמת גן

   90   רמלה

 +     תל אביב

 +     כפר סבא

 +     פתח תקווה

 +     חולון

 +     ראשון לציון

   996     סה"כ

 צפון 

   102   אור עקיבא

   251 עירוני א חיפה

   20 כפר ביאליק קרית אתא

   79   קרית אתא

   47   קרית ים
קרית 

   78   מוצקין

   38 יערת העמק מגדל העמק

 +     עפולה

 +     זיכרון יעקב

 +     חדרה

   141   כרמיאל

 +     עכו

 + 90   נהריה

 +     טבריה

 +     צפת

 +     נצרת עלית

 +     קצרין
קרית 

 +     ביאליק

   846     סה"כ
   49   אילת ירושלים
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   268   בית שמש

   16   מבשרת ציון
מעלה 

   36 אמית בנים אדומים

   25 מקיף א באר שבע

   76 מקיף אמית באר שבע

   29 מקיף רבין באר שבע

   305 מוקדים מספר ירושלים 

   84   אשקלון

 
 + 130   אשדוד

 + 45   נחל שורק  

   1063     סה"כ
סיכום 

   3046     ארצי
 

 

 


