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 עיריית רהט
 אגף החינוך

 
 5/2019מכרז מס' 
 

 אספקת ארוחות קלותל
 ץבית הספר של הקיל

 פתספקה שוטמסגרת לאו
 במהלך שנת הלימודים
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 (5/2019)מכרז  וכן ענייניםת
 

 עמוד  מסמך א': הזמנה להציע הצעות
   
 6  כללי .1
 9  הגדרות .2
 11  תחולת הפרויקט .3
 11  קהי אספדומוע רותתקופת ההתקש .4
 12  תנאים לחתימת הסכם בין העירייה לזוכה .5
 12  לוחות זמנים .6

  12 מכירת מסמכי המכרז 6.1 
  13 מפגש מציעים 6.2 
  14 שאלות הבהרה 6.3 
  14 מידע המסופק למציעים 6.4 
  15 הגשת ההצעות למכרז 6.5 
  15 שינוי לוחות הזמנים 6.6 
 51  תהוראות כלליו .7

  15 מכי המכרזמס 7.1 
  16 אישור הבנת תנאים 7.2 
  16 שינוי תנאי המכרז 7.3 
 61  הגשת ההצעות .8

  16 התאמה לתנאי המכרז 8.1 
  17 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 8.2 
  17 הצעה חתומה 8.3 
  17 אופן הגשת מסמכי המכרז 8.4 
  18 תוקף ההצעה 8.5 
  18 צעותההקת בדי 8.6 
  19 בקשה לקבלת הבהרות להצעות 8.7 
  19 סיור בבית העסק/מפעל של המציע 8.8 
  19 משא ומתן עם המשתתפים במכרז 8.9 
 20  תנאי הסף להשתתפות .9

  20 תושבות או אזרחות 9.1 
  21 וותק באספקת שירותים 9.2 
  21 היקף פעילות כספית 9.3 
  21 חי" העדר הערת "עסק 9.4 
  21 רישיון יצרן 9.5 
  22 רישיון עסק/הפעלת מטבח 9.6 
  22 ערבות בנקאית  9.7 
  23 פי דין-אסמכתאות על 9.8 
  24 מסמכים ונתונים נוספים 9.9 
 52  להצעות מסמכיםפרטים והשלמת  .10
 52  הבחירה בין ההצעות .11
  25 כללי 11.1 
  26 התמורה לזוכה 11.2 
  26 והערכתן הצעותת היקבד 11.3 
  28 תיקון טעויות 11.4 
  28 פסילת הצעות 11.5 
  28 הזוכה במכרז 11.6 
  29 הצעה יחידה 11.7 
  29 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות 11.8 
  29 סייגים 11.9 
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  30 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים 11.10 
  30 ההסכם 11.11 
  30 בהצעה הזוכה העיוןזכות  11.12 
 30  תנאים כלליים .12
  30 הדין החל 12.1 
  31 תניית שיפוט ייחודית 12.2 
  31 הוצאות השתתפות בהליך 12.3 
  31 ביטול ההליך או דחיית תחילת ביצוע 12.4 
  32 הצעה בודדת -ההצעה  12.5 
  32 קביעת בית משפט מוסמך 12.6 
  33 תעהודווח שלומים הצדדכתובות  12.7 
     

   טפסים נספחים להזמנה להציע הצעות
 34 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה 1טופס מס' 
 36 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 37 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 38 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 

 39  ה חשבון בדבר היקף פעילותאר רואישו 5ס' טופס מ
 40 תצהיר בדבר ניסיון עבר 6טופס מס' 
 41 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס מס' 
 42 פרטי מציע וסכום הצעה כולל 8טופס מס' 
 46 אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 48 ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 49 שלוםנק לתון בבשי חפרט 11טופס מס' 
 50 הצהרה בדבר התחייבות הספק לשמירה על דיני העבודה 12טופס מס' 
 52 הצהרה טרם חתימה על הסכם עם הזוכה 13טופס מס' 
 53 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 14טופס מס' 
 58 הצהרה בדבר היעדר הרשעה בפלילים 15טופס מס' 
 62 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חוק ח יפליר תצה 16טופס מס' 

   
 64 כההסכם עם הזו מסמך ב': 

   
 78 מפרט אספקה כללי מסמך ג': 

   
 83 פנייה()ה 2019מאי  5ך מיום יות משרד החינוהנח מסמך ד'

   
 84 ים האיכותימידה לניקוד המרכיבאמות  'המסמך 
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 (2019/5)מכרז  מכיםוטבלת תיוג להגשת מס לוחות זמנים של ההליך
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 בהזמנהסעיף  שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 9.2015.21 סמכי המכרזהתחלת מכירת מ 1
 6.2.1 10:30 22.5.2019 חובה() מפגש מציעים 2
 6.3.1 13:00 23.5.2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 27.5.2019 סמכי המכרזכירת מסיום מ 3
 6.4.1 13:00 29.5.2019 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 עו במהלך הליך המכרז. בים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצמובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקו

 
ר בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמו

 לעיל.בטבלה המפורטת 
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
נוסח המחייב של לשם הנוחות בלבד, והתמציתי ונועד תיאור תנאי הסף בטבלה זו הוא  הבהרה:]

 ההליך עצמם ![ מסמכיהתנאי הוא כמפורט ב
 

סעיף  הדרישה מסד
 בהזמנה

 ימוןס אסמכתאות לצירוף

הוכחת רכישת מסמכי מכרז   .1
 ₪.  0001,סכום של ב

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על  6.1.4
 שמו של המציע

 

הוכחת השתתפות במפגש   .2
 מציעים

פרוטוקול מפגש מציעים חתום  6.2.9
 ידי המציע-ומאושר על

 

קבלת מענה לשאלות   .3
הבהרה )ככל שנשאלו וככל 

 שניתן מענה(

העתק המענה לשאלות ההבהרה חתום  6.3.4
 ידי המציע-לומאושר ע

 

 1טופס מס'  7.2.2 זתנאי המכר אישור הבנת  .4
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

אישור קבלת שינוי תנאי   .5
המכרז או לוחות זמנים 

 שינויים()ככל שהיו 

הודעה בכתב מטעם העירייה על שינוי  7.3.2
התנאים או לוחות הזמנים חתומה 

 ידי המציע-ומאושרת על

 

הצהרה על אי קבלת דמי   .6
 ווךתי

 7טופס מס'  8.2.2
 ידי המציע-מאושר עלם וחתו

 

חתימה על כל מסמכי   .7
 ההצעה

8.3.1  +
8.4.3 

-הגשת כל מסמכי ההצעה חתומים על
 במקום המיועד לכךידי המציע 

 

אישור מורשי החתימה   .8
 מטעם המציע

 2טופס מס'  8.3.2
 ידי עו"ד או רו"ח-חתום על

 

תעודת התאגדות/שינוי שם   .9
 )לתאגיד(

עודת צילום נאמן למקור של ת 9.1.2.1
 ת שינוי שםהתאגדות וכל תעוד

 

תדפיס מעודכן מרשם   .10
 החברות )תאגיד(

  החברותתדפיס מעודכן מרשם  9.1.2.2

  צילום נאמן למקור של תעודת זהות 9.1.2.3 תעודת זהות )ליחיד(  .11

הסכם שותפים ותעודת   .12
 זהות )לשותפות לא רשומה(

כם למקור של הסצילום נאמן  9.1.2.3
 הזהות שלהם השותפים ושל תעודות

 

באספקת  הוכחת ניסיון  .13
 למוסדות חינוךוחות אר

גופים ידי -לים עלהמופע
היקף כספי של ב, ציבוריים
 ()לא כולל מע"מ ₪ 250,000

, 2017, 2016מהשנים  אבכ"
2018. 

 6טופס מס'  9.2.4
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 המלצות
 

 [תצהיר נפרד לכל לקוחיש למלא  :הערה]
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ל כספי ש רהוכחת מחזו  .14
לא כולל ) ₪ 750,000
, 2016 בכ"א משנותמע"מ(, 

לפי דוחו"ת  2018, 2017
 מבוקרים.

 5טופס מס'  9.3.1
 ידי רו"ח של המציע-חתום במקור על

 

 "עסק חי"היעדר הערת   .15
  .2018 תדו"ח המבוקר לשנב

 5טופס מס'  9.4.1
 של המציע ידי רו"ח-חתום במקור על

 

  העתק  נאמן למקור של הרישיוןוף ציר 9.5 בתוקףרישיון יצרן   .16

)לפי  בתוקףרישיון עסק   .17
לצו  )ה(4.7 -ו )ד(4.6 םיטיפר

 סקים(. רישוי ע

  העתק נאמן למקור של רישיון העסק.  9.6.1

שלא יעלה על  חקטבח במרמ  .18
 העיר רהטמ מק" 35

 פרטי הנכס +  9.6.2
 ססמכתא על הזכויות בנכא

 

₪  00002,ערבות הצעה ע"ס   .19
 .9.201731יום ף עד לבתוק

  3טופס מס'  9.7.1

עמידה בתנאי חוק עסקאות   .20
 גופים ציבוריים

 4טופס מס'  9.8.1
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 

  ניהול ספרים כדין –אישור תקף  9.8.2  
  ניכוי מס במקור –אישור תקף  9.8.3  
  תעודת עוסק מורשה 9.8.4  

היעדר ניגוד הצהרה בדבר   .21
 ו קרבת משפחהא/ו עניינים

 14טופס מס'  9.9.1
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 

ידי -על חתום ומאומת בפני עו"ד
ידי -לע –המציע )ובמקרה של תאגיד 

 כל נושאי המשרה(בעלי המניות ו

 

שמירה על הצרה בדבר   .22
 זכויות עובדים

 12טופס מס'  9.9.2
תצהיר שמירה על זכויות עובדים 

 "דחתום ומאומת בפני עו

 

צהרה בדבר היעדר ה  .23
 הרשעה בפלילים. 

 15טופס מס'  9.9.3
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 ומאומת בפני עו"דחתום 

 

לפי חוק שוויון צהרה ה  .24
זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות. 

 16טופס מס'  9.9.4
לאנשים גם לפי שוויון זכויות תצהיר 

 מוגבלות
 ומאומת בפני עו"דחתום 

 

 מסמך ב' 9.9.5 הסכם חתום  .25
 חתימה על ההסכם

 

 8טופס מס'  11.2.6 הצעה כספית/עמלה מוצעת  .26
 

 

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף הדרישה מסד
 ימים 3 פרטים אישייםקורות חיים ו 5.1 נציג הזוכהאישור  
ימים 3 10טופס מס'  5.2.1  ₪ 30,000ע"ס  ערבות ביצוע   
 9טופס מס'  5.2.2 ביטוחיםאישור  

ידי חברת -עלחתום ומאושר 
 ביטוח

ימים 3  

ימים 3 11מס'  פסטו 5.2.3 פרטי חשבון בנק   
ימים 3 13טופס מס'  5.2.4 הצהרת זוכה טרם חתימה   
אישור יועמ"ש בעניין ניגוד  

 ו/או קרבת משפחה.עניינים 
 14טופס מס'  5.4

 
 

 
 קבלת ההודעה על הזכייה. מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד 
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 (95/201ס' זמנה להציע הצעות )מכרז ממסמך א': ה
 

 כללי .1

 

קביל להזמנתם של מתכבדת בזאת להזמינכם, במ "(עירייהה" )להלן: עיריית רהט .1.1
ארוחות לפעילות בית הספר של הקיץ בבתי לאספקת  תווספים, להציע הצעגורמים נ
"(, כמפורט להלן הפרויקט)להלן: "ובמהלך שנת הלימודים ם ברהט היסודיי

 בהזמנה זו להציע הצעות.  
 

גדול של התלמידים שישתתפו בפרויקט הנ"ל, ם הכי בשל מספר בר כעת,יצוין כ
, אשר כל אחד מהם בהליך זה יםשונזוכים לבחור בשני שומרת על זכותה העירייה 

; , אולם היא אינה מתחייבת לעשות כןכמחצית מן התלמידיםרוחות קלות ליספק א
, אזי של הקיץ שה להפעלת פרויקט בית הספרם הנוקלוח הזמניבשל יובהר, כי 

 העירייה תבחר בזוכה אחדזוכים,  בחירת שנייאפשרו במקרה שהנסיבות לא 
 ., ולא יפורסם הליך נוסףבלבד

 
 מכרזתחולת ה .1.2

 
ארוחות קלות להפעלת פרויקט בית מכרז זה הנו מכרז מסגרת לאספקת  .1.2.1

ועד  9201יולי  1שיתקיים בין התאריכים )"החופש הגדול"( של הקיץ הספר 
 . ן(להלמועדי אספקת הארוחות ראה ) 9201 ייול 21 -ל
 

 2019הצפויים להשתתף בקיץ פרסום מכרז זה, מספר התלמידים מועד נכון ל
י תלמיד 5,620 -פש הגדול"(, הוא כחוהקיץ )"ה ית הספר שלבפרויקט ב

  .ג' –א' ות יתבכ
 

כמו כן, מכרז זה ישמש לאספקת ארוחות קלות להפעלת בית הספר של  .1.2.2
עם סיומה של ) 2020במהלך חודש יולי שיתקיים  (ל"ש הגדו)"החופהקיץ 

 (, זאת בכפוף להנחיות משרד החינוך בנוגע להפעלת"פשנת הלימודים התש
תש"פ )שתחל שנת הלימודים ה םבתוכפי שיינתנו  ,בית הספר של הקיץ

הפעלת בכפוף לקיומו של תקציב מאושר להכל , ו(2019ספטמבר  1ביום 
 . הבאימודים ההפרויקט בתום שנת הל

 
יעמוד על  9201התשלום עבור כל ארוחה הוא קבוע ואינו נתון לשינוי, ובקיץ 

 דרשו לספק תוספות להצעהיציעים יכאשר המ)כולל מע"מ(, ₪  )שישה( 6
 .הבסיסית

 
  . יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך 2020התשלום בקיץ 

 
מכוחו ולרכוש  שימוש במכרז זה,שות לע האופציהלעיריית רהט , בנוסף .1.2.3

ארוחות קלות )לא מבושלות, באופן שתואם את המפרט המצורף להליך זה( 
, (פ". התש9201בר ספטמ 1ום )שתחל בי הלכל אורך שנת הלימודים הקרוב

. 2020ספטמבר  1)שתחל ביום  לאורך שנת הלימודים שלאחריהוכן, 
 . (א"פהתש

 
מהותן דומות ב כוח הסכם המסגרת יהיוהארוחות שניתן יהיה להזמין מ

, לללא בישורוחות קלות )א ת המבוקשות לצורך הפעלת הפרויקטרוחולא
 יםוהזוכ(, למחיר הנ"ל לא חייב להיות זההבודדת המחיר למנה כאשר 

  .התאם לאמור בהליך זהבהליך זה, יספקו את הארוחות הקלות ב
 

, פ)התש" הנ"ל הלימודיםשנות  במהלךהקלות אספקת הארוחות 
 , להלן 1.4בסעיף ורט ם למפבהתא היה, ת"א(פהתש
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בתי לכל אחד מ ישירותיסופקו קלות הארוחות הכל עוד לא תינתן הנחייה אחרת,  .1.3
 וכן, לבתי הספרהליך זה, מפרט המצורף לורטת באם לרשימה המפהספר, בהת

)ככל שיופעל ברהט פרויקט בית הספר  2020כפי שיהיו בעת ביצוע הפרויקט בקיץ 
 זו(; של הקיץ בתקופה 

 

ה שוטפת של לאספק הסכם המסגרתת אספקת הארוחות הקלות כחלק מעב .1.4
ם להזמנות פקו בהתא, הארוחות הקלות יסובמהלך שנת הלימודיםארוחות קלות 

משלוחן אל הזוכים בהליך  טרם ,רויותידי ועדת הרכש וההתקש-רכש שיאושרו על
, מ(כולל מע") ₪ ,00010 -הזמנות שההיקף הכולל שלה הוא נמוך מ עטלמ, זה

 . ן ישירותשניתן להוציא
 

בכל מקרה אזי לעיל(,  1.1ראה סעיף וכים בהליך זה )במידה ויהיו שני זר, כי יובה
שבו יהיה צורך באספקה של ארוחות קלות כאמור בסעיף זה לעיל, הבחירה תהיה 

, שינוהל בועדת הרכש וההתקשרויות של או בהליך תחרותי בין הספקים לפי סבב
 . ירייההע

 
 רוחות קלות לבית הספר של הקיץת אספקא .1.5

 

ות נוהל משרד החינוך בנושא המציע מתחייב, כי הצעתו תתאם את הורא .1.5.1
 . המשתתפים2019 ימא 5ליום  ספר של החופש הגדול, מעודכן הפעלת בתי
וכן כל הוראת חוזר מנכ"ל  סח הנוהל המצוי באתר משרד החינוך,מופנים לנו

 בקשר לאמור. שחלה או תחול

 

יים המפורטים בהליך זה, הספר היסוד יופעל בבתי 2019 ט בקיץהפרויק .1.5.2
 . בכיתות א' עד ג'

 
יופעל בהתאם להנחיות משרד החינוך, בהתאם לכיתות  2020הפרויקט בקיץ 

 ידו. -ו עלשייקבע הלימוד )או גני הילדים(

  

הנו בהתאם להערכה המצויה במפרט שיש לספק אותן  מס' הארוחות הקלות .1.5.3
. מובהר, כי שתתף בפרויקט(הצפוי לה ר תלמידיםלפי מספ) זהף להליך המצור

 בפועלדובר באומדן בלבד, והמספר הסופי תלוי במספר התלמידים מ
 . 2019בקיץ  שישתתפו בפרויקט

 
התלמידים יהיה תואם את מספר  2020שיופעל בקיץ מספר המנות לפרויקט 

 . תקופהלאותה 

 

 מיידין ופבא ערוך ולהיות מוירות בעצלבצע את הש יתחייב שיזכה המציע .1.5.4
 ועד ליום 2019יולי  1 מיום החל הארוחות כמפורט במסמכי ההליך, את לספק

 09:00 – 08:00, בין השעות , במהלך הימים ראשון עד חמישי2019יולי  21
 .ימי עבודה/עסקים 15, סה"כ: )אלא אם יקבל הנחייה אחרת(

 
, ייקבע בעתיד 2020קיץ שיופעל בלות לפרויקט מועדי אספקת הארוחות הק

, והכל בהתאם פ"ששנת הלימודים התבתום בהתאם ללוח הזמנים שיהיה 
 ה.   להנחיות משרד החינוך. משך התקופה הכוללת )כשבועיים( צפוי להיות זה

 
חינוך  )אם לא נקבע אחרת( למוסדותי הזוכים על יד ארוחות תסופקנהה .1.5.5

בבוקר  9:00ועד  8:00שעות ה בין(, 2020ו בקיץ הכלולים בפרויקט )או שיכלל
 . בכל אחד מימי החלוקה
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להגדיל או להפחית את כמות הארוחות וזאת בהודעה עירייה תהיה רשאית ה .1.5.6
 לוקה. שעות לפני מועד הח 12של לפחות 

 
 ארוחות קלות לבתי ספר ברהטשל שוטפת  המכרז מסגרת לאספק .1.6

 
שנות  לךמהקלות בארוחות שוטפת  ההוראות סעיף זה יחולו על אספק .1.6.1

אספקה שוטפת של ארוחות קלות לקייטנות , , לרבותהלימודים הקרובות
הלך חודש )במבדואי בנגב במגזר החורף במהלך חופשת ה ל(שיופעלו )אם בכל

ביב ( ובמהלך חופשת האחנוכה לחופשתמקביל פחות או יותר ב .רדצמב
וכן, , ריל. פחות או יותר במקביל לחופשת הפסח(פדש אחו )במהלך

 והמצריכים אספקת ארוחה קלה )כגון:ידי העירייה -עליקטים שיופעלו ופרל
 . וכיו"ב(חשון נמל"א, 

 

, לעיל( 1.1. ראה סעיף הזוכיםהזוכה )או החוזה שייחתם בין העירייה לבין  .1.6.2
קלות התואמות את המפורט בהליך זה, לבתי מסגרת לאספקת חוזה  יהיה

רייה העישל דעתה הבלעדי  לולפי שיקכל זאת , ברהט לגני ילדיםספר ו/או 
 ועל פי צרכיה. 

 

לאספקה שוטפת,  המסגרתל הסכם מודים לגביהם חבמהלך שנות הלי .1.6.3
ו/או גני  להזמין ארוחות קלות עבור תלמידי בתי הספרהעירייה תהיה רשאית 

תעביר את זכותה כאמור לעיל, היא החליטה העירייה לממש  הילדים ברהט.
של החוזה,  וחומכ רכשזמנות לעיל(, ה.1.1יף סעים. ראה ה )או הזוכלידי הזוכ
  . ךורלצ ארוחות קלות, בהתאםלאספקת 

  
מור בכל מקום במסמכי המכרז כדי לחייב למען הסר ספק, מובהר, כי אין בא .1.6.4

 ם(יו שניייה, במידה וה )או מכל אחד משני הזוכיםזוכאת העירייה להזמין מה
היקף כלשהו, אלא כש או בהזמנות רארוחות קלות או של כמות מסוימת של 

, ל דעתה הבלעדישיקו על פי, בהתאם לצרכי העירייהשרכישות כאמור יהיה 
 .הזמנות אלה ציב מאושר כדין לביצועובכפוף לקיומו של תק

 

כי ככל שבעתיד העירייה תבקש לממש את האופציה הנתונה , דגשעוד מו .1.6.5
 ודים הקרובהמשנת הלי )הן במהלךוחות קלות ארביצוע רכש נוסף של לצורך 

 הנוסף, היקף הרכש (א"התשפ – , והן במהלך שנת הלימודים הבאהפהתש" –
₪ ש מאות אלף שסכום של לא יעלה על , שנת לימודיםל בכ, הכולל )במצטבר(

 .לזוכה, )כולל מע"מ(₪(  600,000)

 

כמוותר מראש על , (כל אחד מן הזוכיםהזוכה )או או את יר למען הסר ספק, .1.6.6
הפחתת היקף שינוי ו/או או תביעה כנגד העירייה בעניין /ו שהה, דריכל טענ

ור בלתי חוזר על כל סעד שיופנו כלפיו, וכן הוא מוותר בויתרכש ת ההזמנו
 בעניין זה. 

 

ן הרכישות נשוא מכרז זה רשאית לבצע חלק מלמען הסר ספק, העירייה  .1.6.7
קול י שיל לפ, הכמכרז זהבאמצעות צדדים שלישיים שלא במסגרת  או בעצמה

 ובהתאם לצורך. דעתה הבלעדי
 

חשב סכום חוזה בו מופיע סכום כלשהו, ייבכל מקום במסמכי המכרז ו/או ב .1.6.8
מור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והזוכה לא יישמע בכל טענה לזכאות כא

אחרת בדבר זכות  ענהאמור בקשר עם ביצוע החוזה ו/או לכל טלסכום כ
 ימום כלשהו.סכום מינהחוזה ב מוקנית למימוש הזמנה עבודה לפי
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 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרז"המסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן:  .1.7
 

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה והמסמכים  :מסמך א' .1.7.1
 שיצורפו לה תוך כדי ניהולו של מכרז זה.

 

ם התקשרות בין העירייה לבין המציע שהצעתו תזכה הסכ :מסמך ב' .1.7.2
די ניהול חיו והמסמכים שיצורפו לו תוך כרבות נספבמכרז, ל

 לאחר חתימתו של ההסכם. מכרז זה ו/או 
 

הפרויקט, בדעתה של י בשל היקפו של מובהר כבר כעת כ
העירייה להתקשר עם שני מציעים, וזאת על מנת להימנע ממצב 

 ל לספק את מלוא הארוחות הנדרשות.יוכשבו ספק אחד לא 
 

בתי רשימת כן, את את אופן האספקה ו המפרט אספקה,ט מפר :מסמך ג' .1.7.3
 .9201יך זה בקיץ המשתתפים בהל הספר

 

מאי  5 מיום -להפעלת בית הספר של הקיץ החינוך משרד נוהל  מסמך ד': .1.7.4
)מצורף על דרך  לרבות ההפניות המצויות בנוהל זה, 9201

 הפנייה(.
 

 איכותי של ההצעה. ניקוד האמות מידה ל :ך ה'מסמ .1.7.5

 

ת אופן הגשת צעה, ארז, התנאים להגשת ההטים את שלבי המכמפר מסמכי המכרז .1.8
ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים 

דרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לעירייה כשהם חתומים על ידי ה
רשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמפורט מו

 להלן.

 

כל בביותר, או  ההזול ההצער בת לבחואינה מתחייבהעירייה עתה יובהר כי ר כב .1.9
לנהל מו"מ עם המציעים ובכל מקרה, היא שומרת לעצמה את הרשות הצעה שהיא, 

 דין.ף לכל ובכפו במכרז, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז
 

שתמש ר להלספק את השירות בעצמו וחל עליו איסומובהר, כי חובה על הזוכה  .1.10
מראש ובכתב. היה ויתברר, כי רייה עיור הבקבלני משנה, אלא אם התקבל איש

א יחויב בפיצוי מוסכם וללא כל השירות באמצעות קבלני משנה, הואת זוכה סיפק ה
   ה. כמפורט בהסכם המצורף להליך זהוכחת נזק, 

 
 הגדרות .2

 

עויות כעולה משמ למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן .2.1
 משאר מסמכי המכרז.

 
נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה )הן לעניין א של ככל .2.2

 צעות למכרז והן לעניין החוזה המצורף להליך זה )נספח ב'(:הזמנה זו להגשת ה
 

 ; במסגרת מסמכי המכרז 'כמסמך גוחד המצורף רט מי": מפפרטמה" .2.2.1

 

)או עם למציע הזוכה ן העירייה בי ": הסכםהחוזה" או "ההסכם" .2.2.2
למסמכי המכרז(, לרבות, כל  מסמך ב'המצורף להזמנה זו )(, הזוכים

ז זה וכן, כל המסמכים שינוי ו/או תיקון שיבוצע בו במהלך הליכי מכר
 המצורפים להסכם או שיצורפו לו במהלך הליך זה;
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ו/או  ": המגיש הצעה זו, לרבות, כל גורם המוסמך לפעול בשמוהמציע" .2.2.3
 מטעמו;

 
של העירייה ים על ידי ועדת המכרז ": מי שהצעתו תיבחרההזוכ" .2.2.4

ידה לראש עיריית רהט לשם חתימה על -כהצעה הזוכה, ויומלץ על
 ירייה שומרת על זכותה לבחור בשני זוכים. הע; כאמור לעיל, ההסכם

 
 ": עיריית רהט;העירייה" .2.2.5

 

פי -יץ ו/או עלהקל ארוחות קלות לבתי ספר ש": אספקה של הפרויקט" .2.2.6
יך ודים הכלולות בהלכה במהלך שנות הלימות רכש שיישלחו לזוהזמנ

אמור בהליך זה ובמפרט אם לבהתגני ילדים ברהט, זה, לבתי ספר ו/או 
כל אל  ריםמוצכולל אריזה, סימון, אספקה ומשלוח של ההמצורף לו, 

י יד-עלבהתאם למיקומים שיפורטו בתי הספר או גני הילדים, אחד מ
 ; ך כפי שיהיו מעת לעתוהכל בכפוף להנחיות משרד החינו, רייהיהע
 

דים בעיר לגני ילארוחות קלות לבתי ספר ו/או  אספקת: "האספקה" .2.2.7
מוסדות החינוך הנוגעים בדבר, על חשבון הזוכה ל הכולל הובלרהט, 
עם  בתיאוםגני הילדים בתי הספר ו/או כל אחד מלתוך המוצרים  הכנסת

, רכזים, אגף החינוך, מנהלי בתי הספר) הירייים בעלבנטיהגורמים הר
המכרז  במסמכי , והכל בהתאם למפורטוכיו"ב(מחלקת גני ילדים, גננת 

 ;הרכשבהזמנות ו
 

הזמנה בכתב בלבד המוצאת מכוח הסכם המסגרת  –" הזמנת רכש" .2.2.8
העירייה ידי מורשי החתימה מטעם -רף להליך זה, החתומה עלהמצו

ל , חשב מלווה(, אשר תשלח מעת לעת אעירייהגזבר ה)ראש העירייה, 
המבוקשים, כמותם, מועדי אספקה, הזוכה, ואשר תפרט את המוצרים 

אליו יש לספק את המוצרים, אנשי הקשר מטעם העירייה נוך מוסד החי
 נוגע בדבר; ו/או כל פרט או נתון אחר ה

 
הנוגע " )מטעם הזוכה(: מרכז הפרויקט ונציג הזוכה בכל איש הקשר" .2.2.9

 ירייה; עידי ה-ההסכם ואשר זהותו תאושר על לביצוע
 

ידי העירייה. כל עוד לא נאמר -על י שיקבע": כל מנציג העירייה" .2.2.10
ד"ר עלי אלהוזייל, מנהל אגף החינוך שמש כנציג העירייה, ית, אחר

 ; בעיריית רהט
 

": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר מועד תחילת ההתקשרות" .2.2.11
 ההסכם; ווה עלשב המלהעירייה והח

 
 ; )גרגוריאני( פי לוח השנה האזרחי-": חודש קלנדרי עלחודש" .2.2.12

 
ראל, ולרבות ערבי חג וחגים כולל: שבת, חגי יש לא": יום עסקים )יום" .2.2.13

 פי הדת המוסלמית(;-המוכרים על

 

בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו  ודעה": ההודעת הזכייה" .2.2.14
זים בדבר ת המכרטת ועדנמצאה כהצעה הזוכה, ובה תפורט החל

ארוחות הקלות אספקת המנו להתחיל בש מנדר, וכן, הזכייתו במכרז
 הכלולים בהליך זה;  לבתי הספר
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 ": ועדת המכרזים של עיריית רהט;םמכרזיועדת ה" .2.2.15
 

ך ידי ועדת המכרזים לצור-ל": צוות מקצועי שימונה עצוות בדיקה" .2.2.16
עדת בדיקת ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לו

 המכרזים;

 

 ; 1987-רזים(, תשמ"חעיריות )מכ": תקנות התקנות המכרזים" .2.2.17

 

כה הלש ידי-מדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על –" המדד" .2.2.18
 המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד רשמי אחר שיחליף אותו. 

 
 גם בלשון נקבה, וכן להפך. -ון זכר ור בלשכל האמ .2.3

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

ם מהרשויות קבלת אישורי :הפרויקט כוללסמכי המכרז, מבמבלי לגרוע באמור  .3.1
ההכנות כל וכן את אחרים הנדרשים על פי כל דין, האישורים ו/או כל המוסמכות ה

ה, אחסנה, יזארהציוד, ו כליםרכישת כוח אדם, לביצוע הפרויקט )כגון: הדרושות 
לשם ביצוע  ץומשאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחהובלה, טעינה ופריקה, וכן, כל 

   .(הפרויקט

 

עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, מובהר כי כל  למען הסר ספק, .3.2
 עדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרועהבלתה פי שיקול דע-על

 תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.  ל שינוי כאמורממנו. הודעה ע
 
 אספקהה עדית ומותקופת ההתקשרו .4

 

, ועד הודעת הזכייהה החל מן המועד הנקוב בתקופת האספקה נשוא הסכם זה, הנ .4.1
   (.פ"אמודים התשסוף שנת הלי) 2020יוני  30יום ל

 

עצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את בכפוף לאמור לעיל, העירייה שומרת ל .4.2
ות זאת בהתאם להוראת רכש(, מועדי האספקה של המוצרים )שלפי הזמנותקופת 

עיר לפי העניין, שיקול דעת בלעדי ומוחלט כי לעירייה ו/או לראש ה ההסכם. מובהר
 כאו תקופת הביצוע כאמור לעיל. ת תקופת ההתקשרותכבכל הנוגע להאר

 

ן הצדדים כוללת את התקופה כי תקופת ההתקשרות בילמען הסר ספק, מובהר  .4.3
, כל תקופה הדרושה שם ביצוע הפרויקט, לרבותהדרושה לצורך התארגנות הזוכה ל

 ע הזמנת רכש מסיימת.   רך ביצויים לצוגנות בינלהתאר
 

הארוחות רייה להקפיד כי אספקת לכך שבכוונת העי תשומת לב המציעים מופנית .4.4
 לעיל.  1.4ר בסעיף הספר של הקיץ, תבוצע בהתאם לאמוהקלות במהלך תקופת בית 

 
)אספקה  המסגרת םארוחות הקלות בהתאם להסככמו כן, מובהר כי אספקת ה

הזמנים שייקבעו לכך בהזמנות פי -עלתבוצע , ים(טפת במהלך שנת הלימודשו
מועד לאספקת יה, ובכל מקרה, הידי העירי-העבודה הפרטניות שיוצאו מעת לעת על

ממועד מסירת הזמנת שעות  48ל רכש מסוימת, לא יעלה עמכוח הזמנת ערכות ה
  .זו אחרת( )אלא אם ייכתב בהזמנה הרכש לידי הזוכה



 

 

 
 

 

 
 

 טפת מסגרת שוץ וקלות לבית הספר של הקירוחות א – 5/2019מכרז 
 : ____________חתימת המציע

    
 84מתוך  12עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

מכרז, אי עמידה בלוחות מן האמור ביתר מסמכי המובהר, כי מבלי לגרוע עוד 
רה של כאמור, תהווה הפ הזמנים לביצוע הפרויקט ו/או הזמנת רכש מסוימת
ו/או על פי מסמכי המכרז, ההסכם ותקנה לעירייה את מלוא הסעדים על פי דין 

 יצוע )כהגדרתה בהסכם(. ערבות הב חילוט -האמור  ומבלי לגרוע מכלליות -לרבות 

 

 מים לחתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכהמוקד תנאים .5

 

רה של העירייה את הזוכה יגיש לאישוימים ממועד הודעת הזכייה,  )שלושה( 3בתוך  .5.1
תכלול את שמו של איש הקשר, תפקידו  שמו של איש הקשר מטעמו. הודעה כאמור

 .דוא"ל(יליה ונייד, טלפון קווי, פקסימו )טלפון רכי התקשרות עמאצל הזוכה, וכן, ד

 

ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה את  )שלושה( 3בתוך  .5.2
 ים הבאים: המסמכ

 

, בהתאם להבטחת קיום החוזה שייכרת עם הספק )"ערבות ביצוע"( ערבות .5.2.1
יהיה (. סכום ערבות הביצוע 10טופס מס' לנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 לל מע"מ(.)כו₪(  שלושים אלף)במילים:   ₪ 30,000

 

אישור המבטח של הזוכה, בדבר קיומם של ביטוחים, זאת בהתאם לנוסח  .5.2.2
  (.   9טופס לך זה )המצורף לה

 

 (.11טופס פרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .5.2.3
 

  (. 13טופס מס' מכי ההליך )בנוסח המצורף למסהצהרת זוכה  .5.2.4
 

של העירייה ץ המשפטי וא קבלת אישור היועזה בין הצדדים התנאי לחתימת החו .5.3
נתן על אישור כאמור ייהיעדר ניגוד עניינים של המציע ו/או נושא משרה בו. בדבר 

 (.15 ופס מס'ט )ראה: ההליךזוכה במסגרת ידי ה-פו עלהצהרות שצורבסיס ה

  

ר המבטח הגיש הזוכה את פרטי איש הקשר ו/או את ערבות הביצוע ו/או אישו לא .5.4
וך ת, ו/או חתם על הצהרת זוכהטי חשבון הבנק להעברת התשלומים ו/או פר

דבר ו/או לא נתקבל אישור היועץ המשפטי של העירייה ב התקופה הנקובה לעיל
בטל את רשאית ל העירייהתהא , עילבת משפחה כאמור לאו קר היעדר ניגוד עניינים

ל כלא תהיה לזוכה ואחר,  מציעודה לכל מסור את ביצוע העבזכייתו של הזוכה ול
 .טענה ו/או תביעה בשל כך

 

כל בחרו שני זוכים שונים בהליך זה, הוראות סעיף זה יחולו על מודגש, כי ככל שי .5.5
 אחד מהם בנפרד.

 

 םזמני לוחות .6

 
 ם כדלקמן:ינוכננים להליך המנים המתלוחות הז

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 

, היא 10:00בשעה:  9201י מא 12 מכי המכרז תבוצע החל מיוםת מסמכיר .6.1.1
אי מ 27 םזאת עד ליו 3:001 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –תתקיים בימים א' 

 .13:00בשעה:  2019
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קופת צום הרמדאן, המכרז נעשית במהלך ת כי מכירת מסמכילב התשומת 
לא יהיו  )כולל מחלקת הגבייה(שבון כי משרדי העירייה עליהם לקחת בחו

דכן במועדי פתיחת רציף. חובה על המשתתפים להתעפתוחים באופן סדיר ו
 . ו של מזכיר העירייה, ולא תישמע כל טענה בעניין זההעירייה ו/א ירדמש

 

 מזכיר עיריית רהט.  י המכרז ניתן יהיה לרכוש במשרדו שלסמכאת מ .6.1.2

 

 )כולל₪ ( ףאל)במילים:  000,1מכרז הינה מסמכי ה לשרכישתם עלותם  .6.1.3
במועד קבלת )באמצעות מחלקת הגבייה(  ייהעיראשר ישולמו ל ,(מע"מ
. מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא וכתנאי לקבלתםהמכרז כי מסמ

 . קרהתוחזר בשום מ
 

גש במפדי המציע היא תנאי להשתתפות מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על י .6.1.4
כל מציע יצרף להצעתו אישור  .להגשת הצעת המציע במסגרתוהמציעים ו

 .מסמכי המכרז כאמור בדבר רכישת
 

 מפגש מציעים .6.2

 

 עלי ד"רשל ו משרדב :0310בשעה:  9201 מאי 22קיים ביום: יעים יתמפגש מצ .6.2.1
 רהט, קומה א'(.  בעיריית רהט )בניין עירייתאגף החינוך  מנהלזייל, אלהו

 

פות במפגש מציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה תתהש .6.2.2
 . המכרזיםידי ועדת -למכרז ובדיקתה על

 

ש המציעים, זאת בהתאם יערך להגעה בזמן למפגעל המציעים השונים לה .6.2.3
גבי מיקום ושעת קיום כל הפרטים ללשעה המפורטת לעיל, לרבות, בירור 

במספר דקות, לא יהיה רשאי למפגש המציעים ולו  רהמפגש. משתתף שיאח
 להשתתף בו.

 
פגש טרם תחילת מ תגיע לעירייהעם זאת, לבקשת משתתף פוטנציאלי, אשר 

ייה )כהגדרתו לעיל(, רשאי לעכב את תחילת מפגש ציג העיר, יהיה נהמציעים
, לפרק זמן שלא יעלה על חצי שעה, דעתו הבלעדיפי שיקול -המציעים, על

ע לתחילת ם פוטנציאליים, להספיק ולהגיפשר למשתתפיל מנת לאעוזאת 
 בהתאם לסעיף זה. המפגש. פרוטוקול מפגש המציעים ישקף בקשות והחלטות 

 
ציעים או מציע ששמו לא נרשם כמשתתף שתתף במפגש הממציע אשר לא ה .6.2.4

ן באמור בהשתתפות במפגש כדי הליך זה; איבמפגש לא יוכל להגיש הצעה ב
 בעצמו ועל אחריותו את תחולת הפרויקט.  ו של כל מציע לבדוק תלגרוע מחוב

 

סח שיימסר להם באחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות במפגש )בנו .6.2.5
 פקידם בידי נציג העירייה או מי מטעמו.בתחילת המפגש( ולה

 
מציעים באמצעות תתפות במפגש המובהר, כי לא ניתן לעמוד בחובת ההש .6.2.6

רק באמצעות עובד של צד שלישי, אלא אך  משתתף אחר ו/או באמצעות
 המציע או בעל תפקיד בו. 

 
מענה על שאלות  מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, היא לאפשר .6.2.7

רו בעקבות עיון במסמכי המכרז. במפגש המציעים, משתתפים שיתעור
ג עניינים שונים י, להצדיל דעתה הבלעעל פי שיקו ,העירייה תהא רשאית

 .פרויקטהקשורים ב
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במהלך  למסמכי המכרזהתייחסות של העירייה  לכל תוקףכל לא יהיה 
אחר מכן לידי ביטוי באו ל אלא אםאו לכל נתון אחר הנוגע למכרז, , מפגשה
 .ול המפגשטוקפרוב

 

 בתום מפגש המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, .6.2.8
י תשובות כדברים, שאלות, תשובות והבהרות. מובהר, תמצית מהלך ה

לק שיינתנו מהלך מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חוהבהרות 
ך מפגש שינוי למסמכי המכרז שיבוצע מהלבלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל 

 המציעים, יחייב את המשתתפים במכרז. 
 

ובתו של כל מציע לחתום וחהמשתתפים,  פרוטוקול מפגש המציעים יופץ בין .6.2.9
 .  כרזרף אותו להצעתו במצעל הפרוטוקול ול

 
 שאלות הבהרה .6.3

 

 , רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל0031:: בשעה 9201 מאי 23ליום  עד .6.3.1
 הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם.  העירייה בבקשה לקבלת

 

, מזכיר ןעלי אבו אלחסמר ל לבדבכתב באת שאלות הבהרה יש להפנות  .6.3.2
  .9148609-08למס' פקסימיליה:  עיריית רהט 

 
אגף החינוך, ד"ר עלי  את העתק שאלות ההבהרה יש להעביר למנהל

 :או לכתובת דוא"ל 9910830-08למס' פקסימיליה: אלהוזייל, 

education@rahat.muni.il. 
 

על אחריותם הבלעדית את קבלת ל המציעים השונים לוודא תם שמחוב
 .ידי העירייה-ות ההבהרה עלשאל

 
שאלות דעתה הבלעדי, שלא להתייחס להעירייה תהא רשאית, על פי שיקול  .6.3.3

המשנה תנאי מתנאי ירייה תשובת העמובהר, כי . ו חלקן(ההבהרה )כולן א
ראות הליך זה, זאת והה לפי תופץ כהודעהמכרז )בצירוף שאלת ההבהרה(, 

הפקידו בידי נציג העירייה מן המשתתפים במפגש המציעים אשר לכל אחד 
 פס ההשתתפות כאמור לעיל. את טו

 
שובות העירייה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את ת בהחו .6.3.4

 . ידו-, כשהן חתומות עללשאלות ההבהרה
 

חסות של העירייה אלא כל התייען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף ללמ .6.3.5
 .ה בהודעה בכתב כאמוראם ניתנ

 
 םעיופק למצימידע המס .6.4

 

העירייה, במסגרת מסמכי  המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי .6.4.1
ה במועד עריכת תה והערכתה של העירייידיע למירבמכרז זה, הינו בהתאם 

יים, המידע ים כמותמכרז זה ופרסומו. יחד עם זאת, מקום בו נמסרו נתונ
היקף הנתונים  בד, ואין העירייה מתחייבת למלואהוא בגדר אומדנא בל

 תקופת ההתקשרות., לא בעת עריכת המכרז ולא בהכמותיים האמורים
 

, יםנים המשפטינתוהל צמאי את כובאופן ע םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .6.4.2
ם הגשת ים לכל אחד מהם, לשהרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה, יםטכניה

כרז תחייבויות הזוכה במכרז על פי הממכלול התיהם או לשם מילוי והצע
 .חוזהוה

mailto:education@rahat.muni.il
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ייחשבו כמי  מציעים, והההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין .6.4.3
ז והגשת מתאים לצורך השתתפות במכר ומקצועי שקיבלו ייעוץ משפטי

מן  כל אחד של כל מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יראוההצעות. בחתימתו 
ביצע את , ת מסמכי המכרז, קרא אותם והבינםקיבל לידיו אהמציעים כמי ש

הם ל עצמו את תנאיוכי הוא מקבל עכל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר, 
 ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.

 
 הגשת ההצעות למכרז .6.5

 

 9201 מאי 29 , לא יאוחר מיוםבמסירה ידנית בלבדמכרז תוגשנה, ות לההצע .6.5.1
שתיועד לכך ושתימצא בלשכת  , וזאת לתיבת המכרזים13:00: השעה עד

  "(.עותמועד הגשת ההצן: "העירייה בבניין עיריית רהט )להל מזכיר
 

עים שהגישו את מזכיר העירייה יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המצי .6.5.2
 תיהם לתיבת המכרזים. הצעו

 

איחור בשעת הגשת לרבות, הגשת ההצעות )הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.5.3
היערך יעים לעל המצ .ותוחזרנה למציע כמות שהןלא תיבדקנה ות(, ההצע

 . מועד והשעה הנקובים לעילבהתאם לצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד ל

 

ות בהתאם לשיקול את מועד הגשת ההצעהעירייה רשאית להאריך מעת לעת  .6.5.4
ן המציעים אחד מ-להודעה בכתב לכ כך-דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על

עות, המועד לפני חלוף המועד להגשת ההצצעה בכתב. הוארך אשר הגישו ה
 ים להארכת המועד.יראו את כל המשתתפים כמסכימ

 
 שינוי לוחות זמנים .6.6

 

 ך זה. נים המפורטים במסממובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמ .6.6.1

 

ול דעתה י שיקפ על, העירייה רשאית, בכל עתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.6.2
עים הנוגלשנות את לוחות הזמנים טתה, ומבלי שתידרש לנמק החלבלעדי, ה

 מסמך זה. אותהורשתינתן בהתאם לבכתב בהודעה להליך זה, זאת 
 

 תהוראות כלליו .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 

 יל במסמך זה. ם לאמור לעתהיה בהתא רזרכישת מסמכי המכ .7.1.1

 

כרז )ללא זכות צילום וללא מהמסמכי ניתן לעיין בעד למועד מפגש המציעים,  .7.1.2
 פוני מראש. פי תאום טל-זכיר העירייה, אך ורק עלתשלום(, אצל מ

 
ם העיון תר האינטרנט של העירייה, יתקייככל שמסמכי מכרז זה יפורסמו בא

 בד.  האינטרנט בל במסמכים במסמכי המכרז באתר
 

מציע מסרים להם רכושה של העירייה והם נ המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3
כל שימוש אלא במסמכי המכרז  אין לעשות .בלבדבמכרז לשם השתתפותו 

   ו. למטרה ז
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ם רכושה של העירייה גם לאחר למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה ה .7.1.4
ובנתונים שמולאו  כל לעשות בהםל ידי המציע, וכי העירייה תושמולאו ע

וזאת בין אם בלעדי, כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבהצעות המציעים 
נה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טעיקט המציע נבחר לבצע את הפרו

 .או תביעה בקשר לכך
 

ת על שימוש מכל סוג ומין שהוא בהר כי העירייה אוסרלמען הסר כל ספק, מו .7.1.5
, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות חלקם או כולםבמסמכי המכרז, 

 ההשתתפות במכרז זה.
 

 םנת תנאישור הביא .7.2

 

כרז וכל התנאים והנסיבות העשויים כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המ .7.2.1
 .שפיע על הצעתו ועל ביצוע הפרויקטלה

 

כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא  יאשר,מציע כל  .7.2.2
נוסח ם. נאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהעל עצמו את תמקבל 

 .(1' טופס מס) נה זולהזמ האישור מצורף

 

א באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע ל לא תישמע כל טענה של המציע .7.2.3
דרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר זו מוג יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד

סעדים על פי דין ועל פי לחברה כל ה יעמדו -המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא 
חילוט הערבות  - ת האמורמסמכי המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליו

 הבנקאית )כהגדרתה להלן(.
 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

ול הדעת העירייה שומרת לעצמה את שיקתיבת המכרזים,  כל עוד לא נפתחה .7.3.1
א ידה שהימנה, במהבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההז

 ורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.סב

 

הודעות אלה ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים.  מכרזה תנאיוי שינ .7.3.2
 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיהמכרז. נאי התהוונה חלק בלתי נפרד מת

ע ציהממטעם העירייה.  בהודעה בכתבעל כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל 
חתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק חתימת מורשי היחתום ב
 .המוגשים במסגרת הצעתוהמכרז  ממסמכי

 
  .קבלתה ממועדשעות  24ת ההודעה בתוך המציעים יאשרו קבל .7.3.3

 
 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס היינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. ות תההצע .8.1.1
ולצרף לה את כל המסמכים  מכרזם הנדרשים בתנאי הלכל הפרטיבהצעתו 
יפים המופיעים בהצעתו למלא את כל הסע ל המציע. חובה עהנדרשים
 ם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.בשלמות
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מקוריים ובלבד שכל ציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מה .8.1.2
עירייה ו רו"ח. הכנאמן למקור על ידי עו"ד אהעתק כאמור יהיה מאושר 

ו"ח מעו"ד/רתהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור 
 אחר פתיחת הצעתו.על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם ל

 
טעויות  תו טעויות חשבוניות ו/אובמידה שנפלו בהצעהמציע מסכים, כי  .8.1.3

תיקון ה הכספית לסופר, תהא העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכ
תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת  אשר

 .המכרזים
 

תהא  הוראות כל דין. העירייה לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם .8.1.4
שיש בה התניה,  ל דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעהעל פי שיקו רשאית,

ל ההחלטה בכ. מכרזס לתנאי ההסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביח
 מקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.מקרה מה

 

 עה ושמירה על הליך הוגןת ההצסודיו .8.2

 

ות את פרטי הצעתו מור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלמבלי לגרוע בא .8.2.1
פים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש לאחרים בכלל ולמשתת

 ת ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות.וסיסנבה משום קנוניה ו/או תכ

 

להזמנה  (7טופס מס' ת אי קבלת דמי תיווך )על הצהרבנוסף כל מציע יחתום  .8.2.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.זו 

 
או החלטות של בית /לגרוע מהוראות כל דין ו סעיף זה כדיאין באמור ב .8.2.3

מציע  וכל רטי ההצעות המשתתפות במכרזהמשפט בדבר חובת הגילוי של פ
כן מסמכי ילוי תומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין ג

 ההצעה שלו.
 

 הצעה חתומה .8.3

 

מורשי ע או של ציהמתהיה חתומה בחתימה מלאה של ל נספחיה, על כההצעה  .8.3.1
ע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי אשר המציהמציע )כהחתימה של 

 בצבע כחול(. בלבדהזמנה זו להציע הצעות )בעט 

 

ימה מטעמו רשי החתאו רו"ח בדבר זהות מועו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
טופס ידי מורשי החתימה כאמור )-עלמכי המכרז נחתמו וכי ההצעה ויתר מס

 .(2מס' 
 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 

 לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  מציעעל ה .8.4.1

 

פרוטוקול סיור  כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, .8.4.1.1
סמכי הבהרה וכל שינוי שבוצע במ מציעים, תשובות לשאלות

ו ה, והכל, כשאלידי העירייה כאמור במסמך ז-כרז עלהמ
סגורה במעטפה חתומים ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא 

ה לצרכי זיהוי בת מספרו של מכרז זלא מזוהה, למעט כתי
 .בלבד
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מך זה, אשר תצורף סערבות בנקאית תקיפה בהתאם להוראות מ .8.4.1.2
 י המכרז.    בנפרד מכל יתר מסמכ

 
עמידה בתנאי  אות הדרושים להוכחתוהאסמכתכל המסמכים  .8.4.1.3

 הסף.
 

ידם מידי העירייה -עלההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש  כל מסמכי .8.4.2
בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדיה  )עותק המקור

 ם בהתאם למסמכי המכרז.   יטורמגנטית, יצורפו תקלי

 

, כאשר כל העמודים צעתועמודי האחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3
ות צורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעיהיו ממוספרים וחתומים ל

ורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מ
 מו, זאת בהתאם למסמך זה. עמט יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה

 
וכחת תנאי הסף יוגשו מכים להכל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המס .8.4.4

מפורט ומספור רץ של כל  מפתח ענייניםולל בקלסר/תיקיה מסודרת, כ
סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר נאי דים. כל מסמך המוגש להוכחת תהעמו

ית כאמור במסמך זה, אכקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנק תנאי הסף,
 יתר מסמכי המכרז. תצורף בנפרד מכל 

 

 -ת אך לא חייב –לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית אם בהת יה,העירי .8.4.5
   . ים כמפורט לעילצורפו אליה המסמכי פסול הצעה אשר לאל

 
 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .להגשת ההצעותהאחרון 

 

ל, תעמוד מור לעיהחליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כא .8.5.2
מועד נדחה שנקבע להגשת  ( ימים מכל90ההצעה בתוקפה למשך תשעים )

 ההצעות. 
 

שלא זכתה במכרז, וזאת עד  ת להאריך תוקף של כל הצעהה רשאיהעיריי .8.5.3
 ה במכרז. חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכלאחר חתימת 

 

 בדיקת ההצעות .8.6

 

דת ההצעות, תהא ועבדיקת  . לצורךהצעה תיבדק על ידי העירייהכל  .8.6.1
ה מקצועי שיכלול )לכל הפחות(, את גזבר המכרזים רשאית למנות צוות בדיק

 ונציג האגף המקצועי הנוגע בדבר.  ירייה, היועץ המשפטי של העירייההע

 

יפים בהליך בדיקת קשבנוסף, ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות כמ .8.6.2
 נוסף בועדת המכרזים.ן, חבר תיק החינוך בעירייה וכההצעות את הממונה על 

 

קה של ההיבטים המקצועיים של ההצעות העירייה רשאית לבצע את הבדי .8.6.3
 ות מפקח מטעמה. באמצע
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פי שיקול דעתה -העירייה תהא רשאית, עלהאמור לעיל, מבלי לגרוע מ .8.6.4
 . ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןות ההצע בדיקתיעזר לצורך הבלעדי, לה

 
 להצעות שהוגשו הבהרותה למתן פרטים ובקש .8.7

 

רייה רשאית לפנות למציעים )או מי העילאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא  .8.7.1
או בבקשה לקבלת נתונים  קשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעותמהם( בב

ההצעות  תנדרש לדעתה לצורך בדיקזאת כפי שיהיה ומסמכים נוספים, 
  .והערכתן

 

לעדי, לדרוש מכל דעתה הבהעירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול  .8.7.2
למכרז להשלים מידע חסר ו/או  אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות

יכולתו של המציע ו/או אנשי אישורים בכל הקשור לניסיונו ו המלצות ו/או
המציע ו/או אנשי  לידתו שהצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמ

 הצוות מטעמו בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
 

בתוך  את כל הנתונים והמסמכים המבוקשיםעירייה ל יעבירו המציעים .8.7.3
יע המענה של כל מצהעירייה.  כתובת המועד שקבעה העירייה בפנייתה, לפי

 .יחשב כחלק בלתי נפרד הימנהיושל המציע הרלבנטי, להצעה יצורף 

 

 או במפעל של המציעים/סק ות העסיור בבי .8.8

 

-או צוות שימונה עלכרזים )ועדת המכחלק מהליך בחירת ההצעה הזוכה,  .8.8.1
ייר העירייה יהיו רשאים לבקר או לסעי אחר מטעם מקצו נציגידה(, וכן, כל 

ל המציעים שיעמדו בתנאי הסף של מכרז זה, על בבית העסק ו/או במפעל ש
ותיו של כל מציע כאמור יכולעי מתרשם באופן בלתי אמצמנת שיוכלו לה

סק ו/או המפעל מצב בבית הען הן, מ, וכלעמוד בתנאי מכרז זה וההסכם
 . כו'(גיינה וי)תנאי תברואה, ה

 

די חברי י-יקבע עלעסק של כל מציע, תנציגות העירייה לעניין בחינת בית ה .8.8.2
 ועדת המכרזים של העירייה. ה

 
העסק שלו ו/או במפעל בית קר בסירובו של מציע לאפשר לנציגי העירייה לב .8.8.3

זה, והעירייה תהיה רשאית ל הליך , ייחשב כהפרה יסודית שהייצור שלו
וט פי כל דין, לרבות, חיל-לפי הליך זה ו/או עלשימוש בסמכויותיה ש לעשות

 חלק מהליך זה.הערבות הבנקאית שנמסרה כ
 

 העסקבתי נציגי העירייה יערכו דו"ח מסודר לגבי הביקור שקיימו בכל אחד מ .8.8.4
שועדת  יקוליםשהשל המשתתפים. דיווחם של נציגי העירייה יהווה חלק מן 

קולים לבחירת ההצעה מכרזים תהיה רשאית לשקול במסגרת מכלול השיה
 הזוכה. 

 
 משתתפים במכרזמשא ומתן עם ה .8.9

 

לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז,  רת על זכותההעירייה שומ .8.9.1
ין ולפסיקת בית המשפט בעניין כל דוף לשהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפ

 .זה

 

ך ניהול משא ומתן ים מטעמה של העירייה לצורות נציגראש העיר רשאי למנ .8.9.2
 כאמור. 
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כרזים. מובהר, כי ועדת ידי ועדת המ-אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.9.3
כרזים תהיה רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים המ

 יה רשאית לקבוע כדלקמן: היא תהן זה, ז, ולענייבמכר

 

עים שהצעותיהם נמצאו כל המציכי המשא ומתן יתקיים עם  .8.9.3.1
שרות והנמוכות ביותר )לפי רק עם בעלי ההצעות הככשרות, או 

יע שהנו בעל ר לעיל(, לרבות, גם עם מצקביעת הועדה כאמו
 הצעה יחידה למכרז;

 

כל וכחות כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנ .8.9.3.2
מתן כאמור; ועדת יעים שנמצאו ראויים להליך המשא והמצ

המנהל את המשא ומתן תהיה רשאית להעניק לצוות מכרזים ה
ם ירייה, את הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עמטעם הע

 המשתתפים השונים;

 

ות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים לצוכי  .8.9.3.3
וסופית מיטבית ההצעה  במסגרת המשא ומתן, הליך של מתן

(Best & finalבין שההצעה הסופית תינתן ,)  עצמו תוך כדי לצוות
אופן נפרד לתיבת הצעה הסופית תוגש בקיום הישיבה, ובין שה

 ידי הצוות-ים שייקבעו עלהמכרזים, וזאת בהתאם למועד
 המנהל את המשא ומתן. 

 

פים כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתת .8.9.3.4
ועל ו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות הפים, יהישונ

 ודות המכרז.  , מסמכים שונים אהעירייהמטעם 

 

, בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז בתום כל מפגש משא ומתן .8.9.4
אופן ניהול המשא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול  ייערך פרוטוקול המתעתד

 ז.  ממסמכי המכרהמשא ומתן יהווה חלק 

 

תהיה יא לא הו, בהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמורומ .8.9.5
 . פים במכרזבת לנמק את החלטתה שלא לנהל משא ומתן עם המשתתחיי

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9

 
 באים:עים העונים על כל התנאים הם להשתתף במכרז רק מציאירש

 
 המציע הנו תושב או אזרח ישראל  .9.1

 
גדה ורשומה בישראל או יחיד תושב ואזרח ישראל תאשהחברה הינו מציע ה .9.1.1

 רשה(. )עוסק מו
 

את העתק לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי סף זה עליו לצרף  .9.1.2
 המסמכים הבאים: 

 

עו"ד ידי -מת על)אפשר מאו התאגידאגד של תעודת ההעתק של  .9.1.2.1
או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל 

 ה(;ששונ
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 של התאגיד אצל רשם התאגידים; ס מעודכןפיתד .9.1.2.2
 

הצעתו צילום מאומת של יחיד, עליו לצרף ליע הנו במקרה שהמצ .9.1.2.3
ואם מדובר בשותפות של יחידים, על  תעודת הזהות שלו,

דות הזהות גם את העתק רף בנוסף לצילומי תעוהמציע לצ
 .הסכם השותפות ביניהם

 

 חינוך ארוחות קלות למוסדותאספקת בניסיון  .9.2

 

ות(, מות או קלות )חוחארבאספקה ומכירה של ניסיון המציע הנו בעל  .9.2.1
(, ך מיוחד, כולל חינו)גני ילדים או בתי ספר יסודיים סדות חינוךלמו

₪  000052, -פחות מ נוישאפי היקף כסב, ייםציבורגופים ידי -המופעלים על
  .8201 ,7201, 6201השנים מ תבכל אחמע"מ(  אלל( )אלףמאתיים וחמישים )
 

" הנו: מדינת ישראל, משרד ממשלתי, רשות גוף ציבורייף זה "לעניין סע
מוסד אקדמי, גוף שחלה פי דין, תאגיד עירוני, -מקומית, רשות הפועלת על

 ן, עמותה ציבורית מוכרת הפועלת בתחום החינוך, די פי-ליו חובת מכרז עלע
 

ל כל אחד בתנאי סף זה, על כל אחד מן המציעים לצורך הוכחת עמידתו ש .9.2.2
גוף הציבורי )אחד לפחות( להם הוא מספק הצעתו תצהיר בדבר הלצרף ל מהם

, את ההיקף הכספי של המפורטת לעיל, וכןשירותים במהלך התקופה 
  ם הללו. ופיכירות לכל אחד מן הגהמ

 
אנשי  הנ"ל, המלצות או אישורים בכתב של 6לטופס על המציעים לצרף  .9.2.3

  ם.חקי ילדיאו מש ודילימ ציודנו את מיהזהקשר בגופים הציבוריים אשר 
 

 היקף פעילות כספית .9.3

 

שבע מאות )₪  0,00057ת על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל, של לפחו .9.3.1
, 7201, 6201ל שנה משנות הכספים כב, לא כולל מע"מ₪(,  לףוחמישים א

 של המציע לשנים אלה.   המבוקרים פי הדוחו"ת הכספיים-, זאת על8201
 

עמו המאשר את עמידתו של שור של רואה חשבון מטצעתו איצרף לההמציע י .9.3.2
טופס המכרז )המציע בתנאי המפורט בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי 

 .(5מס' 
 

 או אזהרת עסק חי רישום הערת עסק חידר היע .9.4

 

ו ערת עסק חי א, לא רשומה ה8201של המציע לשנת  המבוקרבדו"ח הכספי  .9.4.1
שיש בה כדי להתריע על מצבו  ת אחרת,רה חשבונאיאזהרת עסק חי, או כל הע

 ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.  הכספי של המציע

 

עתו לצרף להצ ה, על המציעלאל המציע בתנאי סף הוכחת עמידתו ש לצורך .9.4.2
 . להליך זה 5כטופס מס' אישור רואה החשבון שלו, זאת בנוסח המצורף את 

 

 תקף המציע הנו בעל רישיון יצרן .9.5

  

על ות לפי חוק הפיקוח רן תקף ממשרד הבריארישיון יצהמציע הנו בעל  .9.5.1
 .מצרכים ושירותים



 

 

 
 

 

 
 

 טפת מסגרת שוץ וקלות לבית הספר של הקירוחות א – 5/2019מכרז 
 : ____________חתימת המציע

    
 84מתוך  22עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 ף כאמור.מהרישיון התק נאמן למקור על המציע לצרף להצעתו העתק .9.5.2
 

 עלת מטבחרישיון עסק תקף והפ .9.6

 

לפחות מטבח פעיל אחד ויש בידיו רישיון  ופן שוטף וקבועפעיל באהמציע מ .9.6.1
קים צו רישוי עסלוספת ת)ה(, ל4.6 -ו )ד(4.6 יםלפי פריטלניהול עסק  תקף

שניתן על ידי הרשות המקומית  2013-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג
 .  ממנו יסופקו הארוחות בחבתחומה מצוי המטהרלוונטית 

 

כאמור לעיל, והמטבח צריך מטבח הכר של ם או שומציע להיות בעליה על .9.6.2
יית מבניין עיר ה( ק"מוחמיש שלושים) 35 שלרדיוס של לכל היותר להיות ב

 העונה לדרישות המכרז ולקיומו.  וד בהיקףהכולל צירהט, 

 

רף להצעתו רישיון להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצ .9.6.3
 אמור. מטבח כמצוי ה מפורטת הכתובת בהעסק תקף, ובו 

 
ה מובהר, כי המציע יכול לפרט בהצעתו מספר מטבחים, ובלבד שלכולם יהי .9.6.4

 רישיון עסק תקף. 

 

תהיה רשאית לקיים סיור ידה(, -קה שימונה עלות בדי)או צוהמכרזים  ועדת .9.6.5
 זה לעיל.  מסמכי הליך באו בדיקה של בית העסק בו מופעל המטבח כאמור 

 
 הצעהה ערבות .9.7

 

מסחרי מאת בנק  בלתי מותנית אוטונומית ות בנקאיתציא ערבהמציע ימ .9.7.1
)במילים: ₪  00002,של  סכוםב, "(נקאיתהערבות הב)לעיל ולהלן: " ישראלי

 המכרז;להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  , וזאתכולל מע"מאלף(  ריםעש
 

 מס' טופסהמצורף למסמכי המכרז ) בנוסחרוכה תהא עהבנקאית הערבות 
3 .) 

 

 . 9201יולי  31ליום עד תעמוד בתוקפה אית הבנקות בהער .9.7.2
 

 תהיהזה, היא  מנים הנוגעים למכרזעל שינוי לוחות הז ככל שהעירייה תחליט
ית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם רשא

 לשקול דעתה הבלעדי. 
 

ה או הצע ת בנקאיתסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש ללא ערבון הלמע .9.7.3
י המכרז, או שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכ

ועד תוקפה(, או מבות זה )לרבות, לעניין סכום הער בסטייה מהוראות סעיף
 .תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה

 
פי שיקול דעתה הבלעדי,  , על, העירייה תהא רשאיתלעיל על אף האמור .9.7.4

שלושה עד לתקופה נוספת של בכל פעם ת רבות העהארכאת  מציעכל לדרוש מ
  ., ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים( חודשים3)

 
הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של  רבותת העאחזיר לידי המציע העירייה ת .9.7.5

את הפרויקט המציע שנבחר לבצע נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש אוהצעה, 
 . ערבות ביצועהמציא 
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ת לא תושב טרם להם היטב, שהערבות הבנקאיי ידוע צהירים כהמציעים מ
ב של המציע, אשר המועדים הנקובים לעיל, אלא בכפוף להגשת בקשה בכת

ידי המציע, ובכפוף -ה למשיכת הערבות עללבקשבות תנמק את הסי
פי שיקול -ת עללאישורה המפורש של ועדת המכרזים, אשר תהא רשאי

 .המציעות לידי דעתה הבלעדי לסרב להשבת הערב
 

לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון והעירייה תהא רשאית  .9.7.6
בכל מקום י, לעדהבק ממנו(, לפי שיקול דעתה הסכום הנקוב בה )או כל חל

שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות 
סירב  סירב להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית ו/אוובשלמות ו/או 

רז, לרבות ההוראות בדבר ר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכלמלא אח
התחייבויותיו בהתאם להצעה חתימת ההסכם ו/או שלא עמד במלוא 

 ת מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. ראולהוו
 

ע מכל סעד ה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרומובהר, כי אין בזכויות העיריי .9.7.7
 ועל פי כל דין.העירייה בהתאם למסמכי המכרז  ד לרשותשר עומאחר א

 

ך לנמק בקשתה שתצטר , מבליהבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.7.8
שתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב ריד או לבסס

  .הערבות בפני הבנק

 

א כרז, אלחר במרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של ארבותו הוחזמציע אשר ע .9.7.9
בות חלופית המעידה כי אם כן המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ער

סעיף זה, "ערעור", ן יישים מיום החזרתה לחברה. לענחוד 3תום תוקפה הינו 
 לרבות, נקיטה בהליך משפטי בפני בית משפט. 

 

 דיןפי -אסמכתאות הדרושות על .9.8

 
ים למועד הגשת שהם תקפים, כעל המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבא

 ההצעה:
 

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות  הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.8.1
כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר  ם. לש1976-ם ציבוריים, התשל"וגופי

 (. 4טופס מס' בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

להוראות  ן בהתאםים כדספריאישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.8.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]ס הכנסה פקודת מ

 
מס הכנסה ]נוסח  ת פקודתס במקור בהתאם להוראואישור תקף על ניכוי מ .9.8.3

 חדש[.
 

-העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ן .9.8.4
 אך יהיהמורשה, עוסק . מציע שהינו מלכ"ר יהיה פטור מהמצאת תעודת 1976

 חייב להמציא אישור מתאים מרשויות המס בדבר היותו מלכ"ר.
 

 ל המציע לצרף להצעתומסמכים ונתונים נוספים שע .9.9

 
את המסמכים ו/או האישורים המפורטים ל המציע לצרף וע מחובתו שרגמבלי ל

 כל המסמכים הבאים:את  במסמך זה, עליו לצרף להצעתו
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 יניםד עניתצהיר בדבר היעדר ניגו .9.9.1
 

ציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו בהליך זה מה
ניגוד  לשיהיה תוך כדי הימצאות במצב  וחתימת הסכם עם העירייה לא

עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים 
 זה. ליךלה 51כטופס מס' רי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף בו קש

 
 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.9.2

 
ת הזכויות המציע יתחייב באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, אודות שמיר

 להליך זה.  12כטופס מס' תאם לנוסח המצורף של עובדיו, זאת בה
 

 ה פליליתעתצהיר בדבר היעדר הרש .9.9.3

 
כל כן, משרה בכיר מטעמו, כי המציע עצמו ו באמצעות נושאהמציע יצהיר 

במהלך  הורשעולא מבעלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה במציע אחד 
ת עה למכרז בעבירה שיש עמה קלון, זאצה)שבע( השנים שקדמו להגשת ה 7

 . 15ופס מס' טכמצורף בהתאם לנסוח ה
 
חברי בעל תפקיד בכיר אצל המציע, לרבות, ", נושא משרה, "לעניין סעיף זה

פעול, מנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תשנה למנכ"ל, סדירקטוריון, מנכ"ל, מ
 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(,

 
עבירה " הנם כל עבירה שיש עמה קלון, "15טופס מס' יין ענוללעניין סעיף זה 

 , על עבירה מסוג "פשע" או "עוון";ר המידות, וכןיש בה פגיעה בטוהש
 

י, בנוסח המצורף מרשם הפלילהמציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור ב
, עליהם יחתמו כל אחד מבעלי המניות של המציע, וכן, כל אחד 15לטופס 
 ה אצל המציע.  משרי המנושא

 
 1998-ות, תשנ"חים עם מוגבלאנשות לזכויצהרה לפי חוק שוויון ה .9.9.4

 
בהתאם לנדרש לפי משרה בכיר מטעמו,  נושאגיש הצהרה, באמצעות המציע י

זאת  ,1998-ות, תשנ"חן זכויות לאנשים עם מוגבלוק שוויולח 9הוראות סעיף 
 .61כטופס מס' ח המצורף בהתאם לנוס

 
 תוםהסכם ח .9.9.5

 
(, סמך ב'מה זו )המציעים לצרף להצעתם את ההסכם המצורף להזמנ לע

ידי המציע או מורשי החתימה מטעמו, והחתימה מאומתת -כשהוא חתום על
 ידי עו"ד. -על

 
ופן חרון של ההסכם, עליהם לחתום באעמוד האתשומת לב המציעים, כי ב

דין עורך  ימה שלהם, ולאמת את החתימה בפנימלא, באמצעות מורשי החת
 .עד לכך(יוום המי העמוד, אלא רק במקין צורך לחתום בשול)א

 

 טפסים חתומים .9.9.6

 
 עד 1' מס כטפסיםעל המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים 

 .םמיחתוים ואלמם כשה להזמנה זו,המצורפים  15
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 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.9.7

 
 המכרז.מסמכי עידה על רכישת להצעתם אסמכתא המעל המציעים לצרף 

 
 פרטי איש קשר .9.9.8

 
אודות זהותו של איש הקשר מטעמו, וכן,  ו פרטיםעל כל מציע לצרף להצעת

קשר חייב להיות מקרב צוות הניהול פרטי התקשרות עמו. מובהר, כי איש ה
 נושא משרה בו.  יע ו/אושל המצ

 
 שלמת פרטים ו/או מסמכיםה .10

 

לפי שיקול  זכות,ה את הת לעצמעיל, העירייה שומרלליות האמור למבלי לגרוע מכ .10.1
 -לאחר הגשת ההצעות למכרז  -המציעים ן ל אחד מדעתה הבלעדי, לדרוש מכ

להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו 
עמידתו של  של המציע ו/או צוות העובדים מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך ויכולתו

 . נאי סף שפורטו לעילמו, בתות מטעהמציע ו/או חברי הצו

 

שם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת למועדים העירייה תקצוב  .10.2
 המסמכים. 

 
 הבחירה בין ההצעות .11

 

 כללי .11.1

 

רה קבועה מראש, והיא נה תמוהתמורה שתשולם לזוכה בהליך זה, ה .11.1.1
 . יך זהלהל 8תפורט בסעיף 

 

ת ההצעור מבין ייה תבחו להציע הצעות, העירר בהזמנה זבכפוף לאמו .11.1.2
, ת על פי מדדי איכותאוכה, וזאת ההצעה הז שעמדו בתנאי הסף,

ובאופן בו , לרבות, התוספת על הארוחה הבסיסית הכלולה בהליך זה
ד הגבוה ביותר, יומלץ על הניקו המציע שעמד בתנאי הסף ויקבל את

 ה.ידי ועדת המכרזים כזוכ

 

בית  ת הפעלתי במסגרלב להיקף הפעילות הצפו כי בשיםמובהר,  .11.1.3
הם יש לספק את יינוך אלר של הקיץ, ופריסת מוסדות החהספ

הארוחות הקלות, בדעתה של העירייה לבחור בשתי ההצעות 
אים את יב להתהמיטביות, ובלבד שבעל ההצעה השנייה בטיבה יתחי

 . המיטביתהצעתו לתנאי ההצעה 

 

 יא. מתחייבת לקבל כל הצעה שה רייההעי איןעוד מובהר, כי  .11.1.4
 

ו א סבירה יבלת שהיא, בהצעה כלל להתחשב לא רשאית ירייהעה .11.1.5
 התייחסות חוסר בשל או המכרז לדרישות התאמה שהינה בחוסר

 צעההה הערכת מונע העירייה שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת
 .בעידכ
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תהיה  ועדת המכרזיםמבלי לגרוע מיתר הוראות הליך, מודגש כי  .11.1.6
אותם מתעתד על מציע  הארוחותוגמאות ערוך בדיקה של דלרשאית 

ר אל ן, של אופן ההובלה של המזון כאמווכמות"(, לספק )"מבחן טעי
 . מוסדות החינוך

 
ץ מטעמה. יועלשם כך, תהיה רשאית ועדת המכרזים להפעיל יועץ 

 ראש אגף שפ"ע ו/או הווטרינר העירוני. ר יכול להיות כאמו
 

מן  ת פרטיםוהשלמו שאי לפנות לקבלת הסבריםיהיה רהיועץ 
 המציעים בתנאי הסף.  דתדבר עמיעים לצורך גיבוש חוות דעתו בהמצי

 
 זוכההתמורה ל .11.2

 

בשים לעובדה כי התמורה עבור כל ארוחה קלה הנה קבועה וידועה  .11.2.1
 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה עלמובהר, כי , "מ(מע כולל₪  6) מראש

בנה יצרף למהתוספות שכל מציע  – בלבד ייםבסיס מרכיבים איכות
   . הבסיסיוחה האר

 

ידוע לו כי ככל שייבחר,  כי 8 'מס טופסהמציע יצהיר במסגרת  .11.2.2
עלות הקבועה, כפי שהיא נכון במועד התמורה הנקובה תהיה בהתאם ל

 . (ה, כולל מע"מכל ארוחל₪  6) זההגשת הצעתו למכרז 

 

עירייה למציע הזוכה, לא יובהר, כי עיכוב סביר בהעברת התמורה מה .11.2.3
 ו.רת ההסכם על ידי העירייה ו/או לביטוללה להפתהווה עי

 
ל ספק מובהר כי סכום התמורה במסגרת ההצעה הינו סר כן הלמע .11.2.4

התמורה המלאה והסופית , ותכלול את כל המרכיבים לצורך מתן 
   רות. השי

 
יצורף להסכם שייחתם עם הזוכה ידי המציע, -, החתום על8 מס' טופס .11.2.5

 .שייחתם עם הזוכה כםרה להסח התמונספבהליך זה, ויהווה את 

 

 והערכתןבדיקת ההצעות  .11.3
 

 הסףנאי ת עמידת המשתתפים בתשלב א׳: בדיק .11.3.1
 

-בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי .11.3.1.1
  הסף, ייפסלו.-על תנאי ונותהסף. הצעות, שאינן ע

 
מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מוועדת  .11.3.1.2

את עמידתן בתנאי נוספת ק פעם בדוהמכרזים לשוב ול
שלב בחירת ה, זאת עד לו שלב זהסף של ההצעות שעבר

במכרז, ובמידת הצורך, לפסול הצעות ההצעה הזוכה 
 כאמור גם לאחר סיום שלב זה. 

  
 יכותל האשלב ב': הערכה ש .11.3.2

 
הסף הנדרשים, יעברו לשלב זה -הצעות, שעמדו בכל תנאי .11.3.2.1

 של בחינת האיכות.
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סס על כל ה, תתבההצע פק מןשתו הערכת האיכות
הצעתו, ובהתחשב להגיש בהמידע, אשר על המציע 

ים הבאים ובמשקל היחסי שלהם, בעקרונות ובקריטריונ
 כמפורט להלן.

 
, אשר הצעה העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול .11.3.2.2

 . נקודות ציון האיכות הכולל שלה יפחת משישים
 

 קלןומש לצורך בחירת ההצעה הזוכה,המידה -אמות .11.3.2.3
 המצורף להליך זה.  במסמך ה'מפורט הנו כסי, יחה

 

עדי, רשאית בלה הדעת מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול .11.3.2.4
חוות דעת שליליות בשל , נקודות להפחיתמכרזים הועדת 

היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע בדבר 
רשויות להוריד  רייה אועם העי התקשרויות קודמות

 10יקוד שלילי עד למינוס נקודות למציע ואף ליתן לו נ
או עם גופים ך, מדינת ישראל חינום משרד האו עאחרות 

 .אחרים ציבוריים

 

 תבהליכי המכרז רשאימסגרת שיקוליה מור לעיל, הרי שבף האעל א .11.3.3
להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן,  העירייה

גם לאחר יות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, ע ראהמצין וש מולדר
 פתיחת ההצעות:

 

עבר, אמינותו, יצוע עבודות דומות בע בבניסיונו של המצי .11.3.3.1
תחומי מומחיותו, לרבות קיומו של חיותו וכישוריו, מומ

המלצות וכן,  םמימתאיו/או צוות מקצועי ת ניהולי וצו
 , הן לחיוב והן לשלילה.אודות המציע

 

המוצעים, או נתונים  יםותדה או השיראיכות העבו .11.3.3.2
, רייהלמערכות הקיימות בעיחדים שלהם, והתאמתם מיו

 עיף זה,לעניין סודה עם המציע. לרבות, ניסיון עבר בעב
חס לשלוש השנים יוב או לשלילה( יתייניסיון עבר )לח

 שקדמו להגשת ההצעות למכרז. 
 

 22ה כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנ .11.3.3.3
סיון עבר לרבות, ני, 1993-רזים, תשנ"גת חובת המכלתקנו

עבודות קודמות צוע של הספק )לחיוב או לשלילה( בבי
 עבור העירייה. 

 
 רך של הגרלה: כה על דבחירת ההצעה הזו .11.3.4

 

ההצעות )לרבות במקרה של שוויון  במקרה של שוויון בין .11.3.4.1
 בין הצעות לאחר ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(,

לערוך הגרלה בין המשתתפים ייה רשאית תהיה העיר
 צעותיהם הן הנמוכות ביותר.שה



 

 

 
 

 

 
 

 טפת מסגרת שוץ וקלות לבית הספר של הקירוחות א – 5/2019מכרז 
 : ____________חתימת המציע

    
 84מתוך  28עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

ים )נציג מורשה ני נציגי המשתתפצע בפההגרלה תתב .11.3.4.2
עדת המכרזים, בישיבה שתתכנס חברי ו בלבד(, בנוכחות

שם כך. משתתף יהיה רשאי להודיע בכתב במיוחד ל
ן בלבד, כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בהגרלה, בי

 ציג מטעמו, ובמקרה כזה יראון באמצעות נבעצמו ובי
 אותו כמי שחזר בו מהצעתו. 

 

מעטפות אטומות ובלתי דרך של נטילת  יה עלההגרלה תה .11.3.4.3
על שולחן הישיבות של ועדת  ר יונחומזוהות, אש

בתוך המעטפות יהיה פתקים, בהם ייכתב המכרזים. 
תיבת "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה אחת, ב

ועדת המכרזים בה תתקיים  ם טרם ישיבתהמכרזי
 גרלה. הה

 

המציעים בין  קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם .11.3.4.4
-להסדר ע כמה, ייקבעהמשתתפים בהגרלה. בהיעדר הס

   ידי הטלת מטבע. 

 

 תיקון טעויות .11.4

 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות  .11.4.1
 . שנתגלו בהצעות שהוגשו לה

 

דה )או מי שה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועטעות יעתיקון ה .11.4.2
 ול. מטעמה( וירשם בפרוטוק

 
 יקון תימסר למציע. על הת ודעההה .11.4.3

 
 פסילת הצעות .11.5

 

והיא רשאית  שאינן עומדות בתנאי הסף תפסול הצעות יםהמכרזועדת  .11.5.1
לפסול  הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי 

חות בלתי , מוטעות, או מבוססות על הנת שהן חסרות, וכן, הצעוהוגנות
המכרז, זולת אם החליטה הועדה נושא ת של מוטעי נכונות או על הבנה

 אחרת. 

 

ים טכניים העירייה למחול על פגמגרוע מזכותה של ר כדי לאין באמו .11.5.2
 שיפלו בהצעה בתום לב.

 
פי -העירייה על אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת .11.5.3

 כל דין.
 

 הזוכה במכרז .11.6

 
כרז אות מה תבחר את הזוכה בהתאם להורם של העירייועדת המכרזי .11.6.1

 . ו בהסכםזה, ותמליץ לראש העיר כי העירייה תתקשר עמ

 

אחר שניהלה מו"מ עם לאו ועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/ .11.6.2
ל ולאחר מכן תקבהמציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 . את החלטתה
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ת ההצעה המתאימה ביותר, ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחיר .11.6.3
כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את לבחור לא או להחליט 

 לעירייה. תרונות מירב הי

 

פרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה המכרז דנא הנו ביחס לכלל ה .11.6.4
 הפרויקט.אחת. לא תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך 

 
 ה יחידהעצה .11.7

 
ף או ככל שלאחר בדיקת תנאי הס ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, .11.7.1

ה גוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעצעות לו/או הה
)ו( לתקנות 22הוראות תקנה סעיף , היא תחליט בהתאם ליחידה

 . 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 

 ה.  ין הצעה יחידועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעני .11.7.2
 

ת המכרז מן הנימוקים ככל שועדת המכרזים תחליט על פסיל .11.7.3
לו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום ה, יחועיף זהמפורטים בס

 ז חדש. מכר

 

 ות ופרסום מכרז חדשבמדרג ההצע לישיהתקשרות עם המציע הש .11.8

 

את  מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה .11.8.1
שו, על מנת במדרג ההצעות שהוג לישיהש נות אל המציעהזכות לפ

ת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר תו וזאת הפרויקט עפ"י הצעשיבצע א
 נו עומד בהתחייבויותיו עפ"יהראשון אי שהזוכה במכרז, כל מקום

 תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.

 

להודיע לעירייה על קבלת ימים  7הא שהות של למציע שידורג שני ת .11.8.2
, תהא בשלילההשיב א עשה כן המציע המדורג שני, או שהצעתה. ל

שידורג שלישי וכך  ו למציערשאית העירייה לחזור ולהציע את הצעתה ז
 הלאה.

 
ע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לא נמצא מצי .11.8.3

 לפרסם מכרז חדש.  
 

ת סעיף זה מותנית בכך וראוייה בהתאם לההתקשרותה של העיר .11.8.4
הזמנה זו ועים בהקבסעיף זה, ימציא לעירייה, במועדים  פי-שהזוכה על

ריכת הביטוח אישור עובהסכם, הן את ערבות הביצוע והן את 
 )כהגדרתם בהסכם(.

 
 סייגים .11.9

 

ועדת ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .11.9.1
 כזוכה במכרז.ציע כלשהו להכריז על מ המכרזים רשאית שלא

 

 וי מאתלכל פיצוי או שיפ םזכאי ולא יהי עיםציהמבמקרה כזה,  .11.9.2
 העירייה, לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 
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 ירייה במקרים מיוחדיםראש העסמכות  .11.10
 

בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר  אין באמור
 יות ]נוסח חדש[.( לפקודת העיר)ג148ות סעיף רהט בהתאם להורא

 
 ההסכם .11.11

 
קבלת הודעה על הזכייה במכרז ההסכם ולמען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 

 תוקף בין הצדדים. -ים הסכם בריהא קי ודה( לא)או צו התחלת עב
 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .11.12

 
טה רשאי לעיין בהחליהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .11.12.1

זאת מכרז, , בנימוקיה ובהצעת הזוכה בת המכרזיםדועהסופית של 
 .ות המכרזעל תוצאיום מקבלת ההודעה  30בתוך 

 

ת ועדת ל החלטחלקים שרשאי לעיין בלא יהא שתתף במכרז מ .11.12.2
צעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ההבחלקים של , או המכרזים

יטחון , או לפגוע בבועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 .המדינה או בביטחון הציבורביחסי החוץ שלה, בכלכלת  המדינה,

 

במשרדי העירייה בלבד, בכפוף במסמכים כאמור  ה לעייןניתן יהי .11.12.3
העיון עם נציג  ועדבקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מלמשלוח 

₪  100העירייה, ובכפוף לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
וזאת מ(, עבור כל פגישת עיון, שים. כולל מע"מאה שקלים חד )במילים:

 ה יצורף מע"מ כחוק. לסכום זבעיון; כות לכיסוי העלויות הכרו
 

של המסמכים הפתוחים לעיון  צילומי משתתף שיבקש לקבל העתק .11.12.4
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד ₪( )חצי  ₪  0.5ה סך של לם לעיריייש

 (.A4סטנדרטי )בגודל 
 

מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שאינם  חומרים עתק שלקבלת ה .11.12.5
 העניין. נסיבות ולפי יקבע ע"י גזבר העירייה, מעת לעתש

 
 תנאים כלליים .12

 

 חלהדין ה .12.1

 

ם מעת מדינת ישראל, בנוסחהחלים ב המכרזים יניכפוף לדהליך זה  .12.1.1
 . לעת

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .12.1.2
 

תפות תתאים לצורך השייעוץ משפטי מוהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו  .12.1.3
יחשבו  , וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעיםבהליך והגשת ההצעות

-יתו או איין קבלכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה בענ
 ץ מקצועי אחר.קבלתו של ייעוץ משפטי או ייעו
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 ייחודית תניית שיפוט .12.2

 
המשפט ית בך ורק ביידון אמכוחו, למכרז זה ו/או להסכם הנכרת כל עניין הנוגע 

 ר שבע.  אבעיר י בואשר מקום מושבו מצות לדון בתובענה ך מבחינה ענייניהמוסמ
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .12.3

 

שת לרבות, רכיבהליך,  בהוצאות השתתפותובדו שא ליי מציעכל  .12.3.1
 מסמכי המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .אות אלהירייה בגין הוצלא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העהמציע  .12.3.2

 

 יית תחילת ביצוע הפרויקטביטול על ידי העירייה או דח .12.4

 

ל דעתה הבלעדי, לבטל את ל עת ועל פי שיקושאית, בכעירייה רה .12.4.1
 . דנא ליךהה

 

רשאית לבצע את הפרויקט  ידי העירייה, היא תהא-בוטל ההליך על .12.4.2
ענה בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל ט

  קשר לכך.או תביעה ב

 

 שיקולים תקציביים .12.4.3

 

קט נשוא מובהר בזאת כי ביצוע הפרוי כל ספק, למען הסר .12.4.3.1
ר לת אישומכרז זה, לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקב

רייה שומרת על תקציבי או קיומו של תקציב. לפיכך, העי
זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או לדחות את מועד 

או להקטין את ן(, ת )כולן או חלקתחילת ביצוע העבודו
צאה מאי קבלת האישור תוכ היקף ביצוע העבודות

ל סיבה אחרת הקשורה באישור ר )או מכהתקציבי האמו
 ו/או מי מטעמה(. ה המדינמטעם ם הגורמים המוסמכי

 
רה מפורשת כי ההצעות של המציעים יוגשו מובהר בצו .12.4.3.2

, ובעצם הגשת בהתאם להיקפו המלא של הפרויקט
ו את המציעים כמי שמסכימים ההצעות למכרז, ירא

ם על כל טענה, דרישה מור לעיל, מוותריהאת רים אומאש
תחייבים שלא ן זה ומו/או תביעה כנגד העירייה בעניי

העירייה, או תביעה כנגד להעלות כל טענה, דרישה ו/
בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע 

 לפי המכרז.העבודות 
 

ביצוע של ה ובו יוקטן היקף העוד מובהר, כי במקר .12.4.3.3
סעיף זה, לא ייחשב הנסיבות המפורטות בהמכרז בשל 

. הצדדים בר כהקטנה של החוזה שייחתם ביןהד
כל הניתן, העירייה תפעל להקטנת היקף הביצוע, כ

ן יחסי לכלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות, באופ
ם למדידה בפועל של והתשלום בפועל יהיה בהתא

 עו, בהתאם למחירים הנקובים בכתבהעבודות שבוצ
י יד-בתוספת שהוצעו על )בהתחשב בהנחה אות יוהכמו

 . הספק(
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מציע המגיש את הצעתו  יראו כלמובהר ומודגש, כי 
לעיל, והזוכה מוותר רז, כאילו הסכים מראש לאמור למכ

ות בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכ
ף הביצוע בשל היעדר כלפי העירייה, בגין הקטנת היק

 . תקציב כאמור
 

מאי קבלת אישור  השל ביטול המכרז כתוצאבהר, כי במקרה מו עוד .12.4.4
יו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר בד, יהם זה בלתקציבי, ומטע
מכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, מחיר מסמכי ה

ו בקשר עם כנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאלרבות הוצאות ה
  המכרז. 

 

כי  מכרז, מתחייב כל מציע,בעצם הגשת הצעה ל בנוסף לאמור לעיל, .12.4.5
ה במכרז, אך מסיבה שאינהזוכה  במקרה שתיבחר הצעתו כהצעה
ילת ביצוע הפרויקט, הוא יאריך את תלויה בו תיגרם דחייה במועד תח

הצעתו, ללא כל תמורה  תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת
, לא אמורות כרבדרישת העירייה, ובלבד שהארכת הע נוספת, לפי

עד האחרון לפקיעת תוקף ערבות ( חודשים מן המו6ששה )תעלה על 
ראש על כל טענה, הגיש אותו מציע למכרז. הזוכה מוותר מההצעה ש

דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או 
הערבות כאמור ולרבות פי העירייה, בקשר עם הארכת תוקף תביעה כל

 ר.ופת הארכת הערבות כאמולאחר חלוף תק כרז,ל המטובמקרה של בי

 

ובכל מקום אחר במסמכי המכרז ר לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמו .12.4.6
ית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש סכם, העירייה תהיה רשאוהה

ה או חלקה, בין היתר המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כול
 ערבותה של מציע את התחייבותו להאריך את תוקפבמקרה שיפר ה

 ר בסעיף זה.ההצעה כאמו
 

 צעה בודדתה -ההצעה  .12.5

 

 ד למכרז. ה אחת בלבש הצעגילהכל משתתף רשאי  .12.5.1

 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט ציעבמהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .12.5.2
" שליטהורך כך מוגדר המונח "על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצ

או ו/הכללית  מזכויות הצבעה באסיפה 25%-עלה מה של למכאחזק
 .טוריםהדירקמ 50%-ות יותר מות למנהזכ

 

 המכרזיםעדת ך הנוגדת את החלטת ופט מוסמקביעת בית מש .12.6

 

, ("הזוכה המקורי" :להלן)עדת המכרזים זוכה היה וייקבע על ידי ו .12.6.1
 י בית משפטות הליך משפטי ייקבע על ידוהוא יחל בעבודתו, ובעקב

כרז זוכה אחר וכי תחתיו מו זכייתו של הזוכה המקורי בטלהמוסמך כי 
, מתחייב הזוכה עהצו מני ( ו/או ככל שיינתן"הזוכה האחר" :להלן)

עביר לחברה את כל המידע פסיק את ביצוע העבודות ולההמקורי לה
בוצעו על ידו, שכבר  פעולותדו"ח עדכני באשר להמצוי אצלו בצירוף 

כלל זה סודר, ובוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומולאפשר כניסת הז
מועד העברת האחריות על אתר את הוראות המנהל בדבר קיים ל

 בודה.הע
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פיצוי בגין  בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום .12.6.2
ידיו -לביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה ע

  בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל.
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .12.7

 

 .לעיל כמפורט העירייהבמשרדי יא דת המכרזים הכתובתה של וע .12.7.1
 

שנקבעה במסמכיהם. ככתובת  שתתפים תיראההמם של כתובת .12.7.2
ת, תיחשב הכתובת שנמסרה בעת מפגש המציעים בהיעדר כתובת אח

יע, אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר ככתובת המחייבת מטעם המצ
 בת אחרת. כתו

 
ועדת המכרזים לכתובת  העירייה ו/אוכל הודעה אשר תישלח על ידי  .12.7.3

 המשתתפיםקבלה אצל אילו התבדואר רשום, תיראה כ שתתפיםמה
או  ח; אם נשלחה בפקסימיליהימי עסקים מיום המשלו( 3)תוך שלושה 

ביום העסקים ם המשתתפיתיראה כאילו התקבלה אצל  בדוא"ל
 בעת מסירתה. –אם נמסרה ביד שלאחר היום בו נשלחה; ו

 
 
 

 ה,ב ובברכבכבוד ר
 
 
 

 פאיז אבו סהיבאן
 הטריית רראש עי
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 1טופס מס' 
 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 

 ג.א.נ,
 

 ומסגרת שוטפת אספקת ארוחות קלות לבית הספר של הקיץא: בנוש - 5/2019מכרז מס' : הנדון
 
 

אספקת בנושא:  5/2019מס'  ה את מסמכי מכרז, כי קראנו בקפידאנו הח"מ מאשרים .1
למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו , ומסגרת שוטפת הספר של הקיץ ביתות לת קלוחואר

ם, העשויים להשפיע על והמשפטייהפיזיים בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, 
-ה באיה שעילתכל טענ הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על

לשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים נסיבות כ נאים אורישות, תהבנה של ד-ידיעה או אי
 להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 

וכן במסמכים המצורפים יע הצעות, זמנה להצורטים בהאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפ .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהעל דרך ההפניה ו

 

ספחיה, , על כל נרטים בהאים המפום בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנורכאישבלת עם ק .3
 הסכם מחייב מבחינתנו.

 

וא בודות נשידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם לביצוע הע .4
ה הינו קבלת אישורי העירייה לאיש הקשר )כהגדרתו במסמכי המכרז( ולצוות ההזמנ

, ידינו-על ם שיוצעת העובדיעמידה בדרישות הניסיון וצוו רייה עלשור העיהעבודה, אי
ימים  7לא יאוחר מחלוף לעיל,  5לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים כקבוע בסעיף 

. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור במכרז ל הזכייהלמציע ע ממועד קבלת הודעת העירייה
דרשים בתוך פרק זמן זה, מכים הנכל המס העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו

דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא  לפי שיקולעירייה רשאית ה תהיה
, דרישה כל טענה ותרים עלהמכרז עם ספק אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מו

  ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.  

 

המפורטת  תום את הערבכד בידיולהפקים על פי דרישתכיבים לבוא למשרדכם מתחיאנו  .5
, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות למכרז בהסכם המצורף
 ם המצאה.הנוספים הטעוני

 

 פקיעת ערבות )כולל הארכה(.הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .6
 

פים ל, ולמשתתרים בכללותם לאחוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגניבים למאנו מתחי .7
 אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 

ערוכה בנקאית, כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות  .8
 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים בקודתכם לפ
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יסות לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פול רזה יוחז כתב ערבותככל שנזכה במכרז,  .9
 מסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.ערבויות והיטוח, ההב

 

ם האחרים המסמכי ו/או אתבמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח  .10
חוזים , יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק הימים 7תוך  הנזכרים בהסכם הנכלל

 א העירייהתה רייה,עיה ר זכויותגוע ביתמבלי לפ, ו1970-( תשל"אחוזהל הפרת רופות בש)ת
לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו  יתזכא

 ו/או במהלך המו"מ. ת ההסכםבשל הפר הל
 

 ה בחתימתכך, מותנאנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מ .11
 .דהחלת עבות צו התההסכם על ידי העירייה וקבל

 
 
 

 רב, ודכבב
 
 
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2טופס מס' 
 

 מטעם תאגיד חתימהאישור זכויות 
 

 2019: ___ ____ תאריך
 

 
 :לכבוד

 עיריית רהט
 

 א.ג.נ.
 

 בשם תאגידתימה אישור זכויות חהנדון: 
 
 

שר בזאת, כי ____ מא________________ רו"ח/הנני, עו"ד
ה שהוגשה על ידי ______________, החתום/ים על ההצע______

ציע הצעות ה לההזמנ"( במסגרת ההמציע____________________ )להלן: "
ת ומסגר אספקת ארוחות קלות לבית הספר של הקיץבנושא  5/2019למכרז מס' 

, והיא מחייבת םחתימתו/ב מוסמך/ים לחייב את המציע "(המכרז)להלן: " תשוטפ
 .ל דבר ועניין בנוגע למכרזכאת המציע ל

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3' טופס מס
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2019תאריך 

 
 לכבוד

 רהט עיריית
 

 א.ג.נ.
 

 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:
 
 מרחוב _______________(, אנו ________"המבקש____ )להלן: "___בקשת _על פי  .1

לכם כם לשלם בזאת כלפי"( ערבים הערבים__________________________ )להלן: "
 סכום" )להלן:( ₪ף אל עשרים)במילים:  ₪ 00002,סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כל 

במסגרת הצעה שהגיש ו הכלולות ביבויותיבקשר לעמידתו של המבקש בהתחי "(,הערבות
אספקת ארוחות קלות לבית הספר בנושא  5/2019מס'  למכרז הצעות עליך הזמנה להציה

 "(.המכרז)להלן: " ומסגרת שוטפת יץשל הק
 

תב, כל סכום אשר יצוין באותה מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכאנו  .2
ם ממועד קבלת דרישתכם ימי( 7וחר מתום שבעה )ה לא יאמיידי ובכל מקרדרישה, באופן 

 המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  פי הכתובתמשרדנו, לב
 

יכול שתהיה  הכוח כתב ערבות זת, כי דרישתכם לתשלום מלמען הסר ספק מובהר בזא .3
 תאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומיםלשיעורין, וכי התשלום יתבצע בה

 ות.יעלה על סכום הערב ת זה לאמכוח כתב ערבו
 
נית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, ותיא בלתי מרבות זה ההתחייבותנו לפי כתב ע .4

 את התשלום מאת המבקש.ס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה לנמק, לפרט, לבס

 

 בה. כתב ערבות זה אינו ניתן להס .5
 
  .2019יולי  31 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6
 
 

 ,רב בכבוד
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 4מס' טופס 
 
 ציבוריים אות גופיםתצהיר עפ"י חוק עסק

 
 

____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה 
מצהיר בכתב  צפוי לעונשים הקבועים בחוק,ת, וכי אם לא אעשה כן אהיה יר את האמלהצה

 כדלהלן.
 

 "(.המציע__ בע"מ )להלן "__________מניות בחברת _______הל/בעל אני משמש כמנ .1
 
 -וריים, התשל"ו מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציב תצהירי זהאני עושה  .2

למכרז  המציעעת "(, זאת כחלק מהגשת הצורייםחוק עסקאות גופים ציב)להלן: " 1976
 "(. זכרהמ" עיריית רהט )להלן: ידי-שפורסם על/5/2019

 
ודת על פי פק ליו לנהלםשבונות והרשומות שענקסי החהל את פנהריני לאשר כי המציע מ .3

 ;1975-התשל"ו ערך מוסף, נוסח חדש[ וחוק מסמס הכנסה ]
 

 מוסף ערך מס למנהל חולדוו ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 

 קה אליו/הבעל/ת זי רשע/ה המציע/ה ולא הורשע/העד למועד עריכת תצהירי זה לא הו .5
ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים ים( בורי)כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים צי

ולפי חוק שכר  1991 -ם הוגנים(, התשנ"א סקה שלא כדין והבטחת תנאיזרים )איסור הע
 .1987 -מינימום, התשמ"ז 

 

מטעם ף כהצהרה בלי לגרוע מכך היא תיראה אזו הינה אישית ובאחריותי, ומ רתיהצה .6
 ע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.המצי

 

 אמת. -זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  היר כיאני מצ .7
 
 

_____________ 
 החתימת המצהיר/

 
 אישור

 
כי ביום ת בזה /אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר

עצמו/ה  ר זיהה/תה______ אשה בפניי מר/גב' _________________________ התייצב/
לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  בת.ז. שמספרה ____________/המוכר/ת

נשים הקבועים בחוק, שה כן יהא/תהא צפוי/ה לעות האמת וכי אם לא יעשה/תעלהצהיר א
 ה וחתם/ה עליו בפניי./תצהירו אישר/ה את נכונות

 
________________ 

 מת(עו"ד )חתימה +חות
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 5 מס' טופס
 _____/____/2019 תאריך:

 
 גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{ת האישור על }יש להעלות א

 
  לכבוד
 המכרזים ועדת

 רהט רייתיע
 
 .א.נ,ג

 
 _____________'מס/"מ/ח.פ.בע______________  ברתח:  הנדון

 
ובמסגרת הגשת "(, המציעלן: "____________ )לה ותהעמ/שותפות/חברת של חשבון כרואי

אספקת ארוחות קלות : שעניינו) רהטידי עיריית -שפורסם על 5/2019הצעת המציע למכרז מס' 
 :כדלקמן לדווח מתכבדים אנו, "(המכרזלהלן: ". פתומסגרת שוט בית הספר של הקיץל
 
 פנקסישנרשמה ב רשומה לא שותפות/רשומהשותפות /חברה הנו, המציע כי שרלא ינירה .1

אין צורך לציין את  –ו יחיד _________ ]לגבי שותפות לא רשומה א  םוברות בירשם הח
 ם[. מועד הרישו

 

 . ____________ ביום מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

שבע מאות וחמישים במילים: ) ₪ 750,000בעל מחזור כספי של לאשר כי המציע הינו  ריניה .3
פי -זאת על 2018, 2017, 2016פים משנות הכסאחת , בכל ל מע"מ()לא כול ויותר ₪( אלף

 .של המציע לשנים אלה המבוקריםספיים הדוחו"ת הכ

 

ורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, מציע המפה של הכספי המחזור כי לאשר הריני .4
 .עמוגופים או תאגידים הקשורים  ילות שלללא הכנסות הנובעות מפע

 

רשומה הערת "עסק חי" או א ל 8201ת המציע לשנ וחו"ת הכספיים שלהריני לאשר כי בד .5
חוסר יכולת של המציע לעמוד חשבונאית אחרת אשר יכולה להעיד על  כל הערה

 . ספיותכבהתחייבויותיו ה
 
 

 
 ,רב בכבוד
 
 
 

 "חרו________________, 
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 6טופס מס' 
 

 ן במתן השירותיםר ניסיותצהיר המציע בדב
 [עבור כל לקוח בנפרדת התצהיר ]הערה: יש למלא א

 
זהרתי כי עליי אחר שהו, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, להח"מאני 

חוק, מצהיר/ה בזה קבועים בעונשים הלהצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה ל
 שבמסמך א':אי הסף עמידתי בתנ בכתב כדלהלן לצורך הוכחת

 
__ _______________)אחר( של ____מנהל התפעול /_______אני משמש כמנהל כללי/ .1

מסגרת זה כחלק מהצעתו של המציע ב ן תצהיר"( ומוסמך מטעמה ליתהמציע)להלן: "
 פתומסגרת שוט ות קלות לבית הספר של הקיץארוח אספקתשעניינו  5/2019מכרז מס' 

 ."(המכרז)להלן: "

 

 כמפורט להלן: מצהיר, כי המציע סיפק את השירותים הבאים הנני .2
 

 .__________________________________ :תווהשם הגוף הציבורי ומ 2.1
 

 .____________________ :סוג המוצרים או הפריטים שסופקו לגוף הציבורי 2.2
 
 .____________________  :אספקת המוצרים לגוף הציבורי לתתחימועד  2.3

 
 _________.___________  :וצרים לגוף הציבוריקת המספא סיום מועד 2.4

 
 .₪_________  :)לא כולל מע"מ( 2016ופקו בשנת של השירות שס היקף כספי 2.5

 
  .₪ _________ :)לא כולל מע"מ( 7201של השירות שסופקו בשנת  היקף כספי 2.6

 
  .₪___ ______ :)לא כולל מע"מ( 8201של השירות שסופקו בשנת  היקף כספי 2.7

 
 ___________________.__  :ותפקידו מטעם הגוף הציבורי קשראיש  שם 2.8

 
 ._____________________    :הקשר אישל לפון ישיר שט 2.9

 
 זאת כדלקמן: להוכחת כל כמו כן, מצורפות אסמכתאות והמלצות  .3

 
 תי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימ .4
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
ניי מר/גב' בפ השר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מא

ופן אישי, ולאחר כר/ת לי בא___/המו________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' ______
ת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמ

 ו בפניי.בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עלי הקבועים
 
 

___________________ 
 ותמת(תימה +חחד )"עו
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 7טופס מס' 
 

 5/2019 מס' מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 
, 1977-זחוק העונשין, התשל"החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף לחובות ולאיסורים .1

אנו הח"מ __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת 
 ן:כדלקמ

 

ת הנאה ו/או כסף כל טוב קיפין,לקבל, במישרין ו/או בע לא להציע ו/או לתת ו/או .1.1
ין על החלטה ו/או מעשה ו/או בעקיפו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין 

"( או בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד העירייההלן: "ו/או מחדל של עיריית רהט )ל
ו/או כל ם אחר, בקשר להליך התקשרות ל גורהעירייה ו/או מי מטעמה ו/או כ

 מנו.מ הסכם/הזמנה הנובעים

 

ו/או לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בעירייה  אל .1.2
על מנת לקבל מידע חסוי/סודי  עובד העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר

 .ממנו ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעיםהקשור להליך התקשרות 

 

ד בעירייה ו/או על תפקיעם ב , במישרין ו/או בעקיפין,לא לשדל ו/או לשתף פעולה .1.3
בוע מחירים בצורה במטרה לק עובד העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר

 מלאכותית ו/או לא תחרותית.

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  1.3עד  1.1בניגוד לאמור בס"ק  עלנולא פ .1.4
 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.ו כל העירייה ו/א

 

עירייה לעיל, ידוע לנו כי ה 1וד לאמור בסעיף נו בניגידה ויתעורר חשד סביר כי פעלמב .2
"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות שומרת לעצמה את הזכות, עפ

הליך יך אחר )בסעיף זה: "גביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הלל
וא את זמן שה כלבהליך ההתקשרות ו/או לבטל ב"( ו/או לא לקבל את הצעתנו קשרותההת

הנובעים מהליך  ההזמנהזכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/
 ההתקשרות.

 

משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו לידיעת עובדינו, קבלני אנו נביא תוכן סעיף זה  .3
ה ו/או הסכם/הזמנה הנובעים יא בהליך התקשרות של העיריירך שההמעורבים בכל ד

 נו.ממ
 
 
 החתום:באתי/באנו על  ראיהלו
 
 
 

 שם: _____________________
 

 _______________חתימה: ____
 
 ותמת )חברה(: ______________ח
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 8טופס מס' 
 

 טופס הצעה כספית ונספח תמורה
בודדת,  ארוחהר לב המציעים לכך שטופס ההצעה הכספית ערוך עבו תשומת]

. כמו כן, הטופס בפועלשיסופקו  ארוחותוהתמורה תהיה בהתאם למספר ה
 [במהלך שנת הלימודים )לפי הצורך(ספקה שוטפת איחס גם למתי

 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ.,

 
 יץשל הקארוחות קלות לבית הספר קת אספ 5/2019מכרז מס' : הנדון

 

 אני הח"מ __________________ בע"מ ת.ז./ח.פ. _____________, מגיש בזאת הצעה .1
 .ומסגרת שוטפת הספר של הקיץ ת קלות לביתאספקת ארוחו 5/2019מס'  מכרזכספית 

 

 מכרז על מסמכיו השונים,זו, קראתי היטב את ההריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית  .2
ההצעה הכספית למכרז, וכן, אופן חישוב הניקוד  שתם בהגהעוסקי לרבות, כל הסעיפים

מוותר בזאת  תי היטב את הדברים, אניבגין ההצעה הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנ
כי המכרז, לרבות, ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמ על כל טענה

 כרז.ות למת הכספינוגעים להגשת ההצעוהנתונים ו/או הפרטים ה כל

 

הובהר לי והודגש כי עליי למלא את ההצעה הכספית בצורה ברורה וקריאה וללא מחיקות  .3
 ונת הדפסה. יקונים, בכתב יד או במכו/או ת

 
לזכויות החתימה(  ידוע לי כי במקרה של מחיקה ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם .4

 את הצעתי.   לפסולרזים עדת המכן אחרת תהא רשאית ומוך למקום המחיקה/התיקובס
 

כרז הובהר לי היטב כי במקרה שבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא בהתאם להוראות המ .5
ו השמטה של נתונים(, תהיה ועדת הצעה הכספית במלואה ו/א)לרבות, אי מילוי ה

  .תי זוהצעאת לפסול המכרזים רשאית 

 

ללת מע"מ נה כול, איצעת לעיהמום להצעה הכספית ורה שתשולם בהתאכי התמ ידוע לי .6
 פי דין.-בהתאם לשיעורו על והמע"מ יצורף לה בנפרד

 

אם ת לשם מתן השירותים בהתלת את כל העליות הדרושוהריני לאשר כי הצעתי זו כול .7
  .ל דיןרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכללחוזה, 

 

מידה ואזכה ן, ובוענייכל דבר אותי ללעיל מחייבת פית המפורטת הצעתי הכס ידוע לי כי .8
 זו תהווה את נספח התמורה שלפי ההסכם שייחתם עמי. בהליך הנ"ל, הצעה

 
המכרז, לרבות, ההסכם  אחר שבדקתי את כל מסמכיאשר כי הצעה זו מוגשת להריני ל .9

כי הפנייה במסמכי המכרז, ול מסמך אחר אליו יש המצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כ
ה ו/או כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דריש בחינהיקה ולאחר בדהצעתי זו מוגשת 
ם יש הפנייה המכרז ו/או מסמכי אליה לחוסר הבנת האמור במסמכי תביעה בכל הנוגע

 . רז ואני מוותר עליהם מראשבמסמכי המכ
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)כולל ₪ )שישה( 6 :הנה יום(/ת )לתלמידמורה עבור ארוחה קלה אחהת .10
  .מע"מ(

 

אחת את  הכולל)ארוז(  מלאה מחיטה הילחמני או מלחם כריך אספקת: ארוחה זו כוללת .11
 :התוספות הבאה

 

 _. ו/או:___________________________ .11.1
 

 __________________. ו/או:__________ .11.2
 

 ___. ו/או:_________________________ .11.3
 

 או:___. ו/_________________________ .11.4
 

11.5. ________________._____________ 
 

 :רההע
  הבאים:  ממרחים/אחת מהתוספותאת  צייןל יש

, קשה ביצה, אבוקדו, טונהאחוז,  5, לאבנה עד אחוז 5 עד גבינה
 טחינה; /חומוס

לתוספת/ממרח המפורט לעיל, יש לכלול בכל לחמנייה/לחם כאמור,  ףבנוס
חמוץ, פלפל  בנייה, מלפפון, מלפפוןגם ירק כלשהו )עג

 ב/כתום/ירוק(;)אדום/צהו
 

התוספת/ות אחת או יותר מן ת לעיל, א 10 נוסף למפורט בסעיףק בנני מתחייב לספה .12
הארוחה אין לצרף באותו יום תוספת הזהה לתוכן . לחמנייה המפורטת לעילה בצדהבאות 

  :יש ביצה קשה וכו'(.הקלה )לדוג': אין לצרף ביצה קשה, ביום שבו בלחמנייה 
 

 סוג התוספת סמן מסד
   

 מנה כל ליד אחת קשה הצבי – ביצה   .12.1
   

 בגביע אבוקדו גרם  100   .12.2
   

 בגביע חומוס גרם 100   .12.3
   

 פלסטיק בשקית יסופק רחוץ, –  דום/ירוקא עגבנייה/פלפל/מלפפון   .12.4
   

 שטוף יהיה הפרי -העונה פרי תוספת   .12.5
   

 סמ"ק(. 330)מינראליים בקבוק מים    .12.6

 
יים או פרי בוק מים מינראלעו תוספת של בקילמציעים אשר יצ הערה: עדיפות תינתן

 . העונה



 

 

 
 

 

 
 

 טפת מסגרת שוץ וקלות לבית הספר של הקירוחות א – 5/2019מכרז 
 : ____________חתימת המציע

    
 84מתוך  44עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

ההוצאות הכרוכות  ההליך)לרבות, כלהתנאים שבמסמכי כל הצעתנו לעיל מבוססת על  .13
י בהכנת המנות, אחסנה ההובלה שלהן וחלוקתן, ולרבות, כל שינוי במספר המנות וכל שינו

את כל וכוללת  מספרן(, ו בהליך )הן מבחינת מיקום והן מבחינתבנקודות החלוקה שפורט
וחוזה ההתקשרות,  ההליךרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי הד

 .ההליךתפריט שהצענו בהתאם להנחיות /טוהמפר
 

 :תעל ידינו כולל הארוחה המוצעת אנו מצהירים כי  .14
 

 וחות ותוכן הארוחה. סימון של הארה, אריזה, הכנה, שטיפ .14.1

 

קת הארוחות, לרבות אך הדרושים לשם אספהכלים והאמצעים  את כל החומרים, .14.2
ועל פי  ההליךי כלא רק, ייצורם, אחסונם, הובלתם והגשתם בהתאם לאמור במסמ

 כל דין.
 

את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו  .14.3
 ועל פי כל דין. יךההלבהתאם לאמור במסמכי 

 

עד למקום היעד ואת כל ל הובלת הארוחות ממקום ייצורם ושאת העלות הכוללת  .14.4
ים לשם הובלתם, דההוצאות הכרוכות בהובלת הארוחות כאמור, לרבות העסקת עוב

 העמסתם ופריקתם.

 

ו במפורש ו מחייבים אותנ הליךכל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי ה .14.5
 פי כל דין. לרבות על או מכללא, /

 
בית הספר של הקיץ, שתתקיים עתנו מתייחסת לאספקת ארוחות לילדים בצידוע לנו כי ה .15

 עד 08:00 בימים א' עד ה' בין השעות 2019ולי י 21לתאריך  2019יולי  1בין התאריכים 
 .2020ץ בקי, , וכן, לגבי הפעלת בית הספר של הקיץ.09:00

 
 .ונן או מחומםו ולא מצטרי מדי יום ביומ ןארוחות של מזוינה לידוע לנו כי הצעתינו לעיל ה .16

 
י התמורה וכהמציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע,  .17

 חלק בלתי נפרד מהצעתו. הקבועה בהליך מהווה
 

לעיריית רהט האופציה לרכוש ארוחות קלות לתלמידים, גם לפרויקט בית ידוע לי היטב כי  .18
ה של משרד החינוך בעניין זה, וף להחלט, זאת בכפ2020קיץ בפר של הקיץ שיופעל הס

ידי העירייה בפרויקט -שו עלובכפוף לקיומו של תקציב מאושר לרכישה. המוצרים שיירכ
ל ובאותם המחירים )למעט הצמדה למדד ם למפורט לעי, יהיו בהתא2020ל בקיץ שיופע

  (."פתשבתחילת שנת הלימודים ה המחירים לצרכן

 

לבצע רכישות שוטפות בהתאם למסמכי ונה לעיריית רהט ע לי היטב כי האופציה הנתויד .19
, וככל שהעירייה "פכל שנת הלימודים התשמשך עמוד בתוקף לההזמנה להציע הצעות, ת

האריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת )לשנת הלימודים אופציה לתחליט לממש את ה
ך השוטף של כל ארוחות קלות במהלעבור אספקת  לי לםותשתמורה ש. יודע לי ה(פ"אהתש

הרכש  ידי ועדת-כספית שתאושר עלתהיה בהתאם להצעה אחת משנות הלימודים, 
 בעיריית רהט. חתימהידי כל מורשי ה-וההתקשרות של עיריית רהט, ובכפוף לחתימה על

 
ף ורצית שתהארכת תוקף הערבות הבנקאידוע לי היטב כי תנאי למימוש האופציה הוא  .20

 לא תימסר לעירייהלא תוארך )או שות בנקאית כאמור ככל שערב. ילהסכם שייכרת עמ
 ם בהסכם, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם.במועדים הקבועי ערבות חלופית(
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העירייה בהסכם עמי מותנית בקיומו של תקציב מתאים  שרותידוע לי היטב כי התק .21
ות רשאית להקטין את היקף ההתקשר היהתייה לרכישת המוצרים, ובכל מקרה, העיר

בהתאם  רכישת פריט מסוים, והכל-י, הן בנוגע למספר הפריטים מכל סוג והן לגבי אימעי
 לתקציב שיעמוד לרשותה. 

 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 
 
 

 תמת הממציעחתימה וחו  דם/תפקידו  מים/שם החותם  תאריך
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 9טופס מס' 
 

 ישור עריכת ביטוחא
 

 לכבוד
 עיריית רהט

  8ד. .ט תמרכז מסחרי רה
 )להלן "המזמין"( 

 
 מספר חברה _____________ אישור על קיום ביטוחים של _____________: הנדון

 ברהט תץ ואספקה שוטפהקי הספר של ביתקלות לבקשר לאספקת ארוחות  ק"()להלן: "הספ
 
 

זאת כי ערכנו על ב______________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים אנו הח"מ, ___
ו ו/או על שם המזמין ו/או מוסדות החינוך בעיר רהט  את קבלני המשנה שלספק ו/או שם 

 לן:הביטוחים לה
 
 ם על יד הספק  . בגין חבות כלפי כל העובדים המועסקי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .1

 
לשהו על פי כלביטוח אחריות כלפי צד שלישי  – יות כלפי צד שלישיפוליסה לביטוח אחר .2

למקרה ובמצטבר במשך תקופת ₪ ( ) עשרה מיליון  5,000,000 ת של לות אחריודין בגבו
 הביטוח. 

 
 לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. ביטוח זה

 
 וכלי הרכב, כולל אחריות צד ג'.בהתאם לשווי הרכוש  – רכוש וכלי רכב פוליסת .3

 .חל גם בחצרי המזמין ההביטוח על פי פוליס
ו מכסה גם פגיעה או נזק או אובדן כתוצאה ממאכל ו/או משקה על פי פוליסה זהביטוח 
ם או נמכרו ו/או סופקו ו/או ניתנו ו/או שווקו על ידי הספק  גם לאחר צאת/שיוצרו ו

 . TAKE AWAYמשליטתו או חזקתו כגון 
 בוטח.מהביטוח מורחב לשפות את הבאים מכוחו או מטעמו של ה

שב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד צולבת לפיו יח יף אחריותבפוליסה יש סע
 ו. מהמבוטחים על פי פוליסה ז

רו ו/או נמסרו ו/או בפוליסה אין חריג או סייג בגין מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או נמכ
 .ניתנו ו/או שווקו

בות ציוד לררהט, בחצרי העיר  םהקבלן יבטח את כל הרכוש שלו ושל עובדיו בעת היות
ים . בביטוחים אלו ירשם סעיף בדבר וויתור על תחלוף כלפי העירייה והבאעבודה וכלי רכב

 מטעמה ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
  

 ובמצטבר למקרה(  ₪ מיליון העשר)  5,000,000  של אחריות בגבולות -ביטוח אחריות מוצר .4
 הביטוח תקופת במשך

 
 להלן:אות ולתנאים כדופות להורליסות לעיל תהינה כפוהפ

 
ח אחר שלא נופל בכיסויו "  או כל נוס2013נוסח הפוליסות הנו הנוסח הידוע בשם " ביט  .1

 מנוסח זה. 
טוח אחר, בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביכל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל  .2

וח ראשוני", הוא "ביט , ולגביהם, הביטוח  ןלא יופעל כלפי המזמין  וכלפי מבטחי המזמי
ביטוחי זכה את המזמין  במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בהמ

ל החיוב כאמור המזמין , מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין  להשתתף בנט
טענה  ל. ולמען הסר ספק   אנו מוותרים ע1981-יטוח, התשמ"אלחוק חוזה הב 59בסעיף 

 .  חים של המזמין כלפי המבטשל ביטוח כפל 
ופת הביטוח, אלא אם בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תק .3

 יום מראש. 60פחות תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין ל
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 ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.השתתפויות עצמיות  .4
ויתור לא יחול כלפי מי ו של המזמין , הובאים מטעמזכות התחלוף כלפי ה לאנו מוותרים ע .5

 שבצע נזק בזדון.
יסה על ידי הספק בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין    והבאים אי קיום תנאי מתנאי הפול .6

 מטעמו.
 

 סייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.שור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות ואי
 

 בכבוד רב,
 

          ____________      _________   ______________          ____________ 
 וחותמת המבטח תפקיד החותם           חתימת                 שם החותם         תאריך                 

 
  אריךמת עד תאריך פוליסה מס'

ביטוח חבות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 לפי צד שלישיכ

ת טוח אחריובי   
 מוצר 

 
 :וכן הביטוחפרטי ס

 ____________ שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 

תימה וחותמת חברת ח
רשימת  יךמתאר עד תאריך הביטוח

 הפוליסות:
ביטוח חבות    

 מעבידים
יטוח אחריות ב   

 שלישי כלפי צד
ביטוח אחריות    

 וצר מ
 

 בכבוד רב,
 

          ___________      __________   _________________          _________ 
 מת המבטחתפקיד החותם           חתימת וחות     שם החותם   תאריך                 
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 ביצוע ותבתב ערכ
 

 לכבוד:
 עיריית רהט

 
 

 ___________._ק:  _____שם הבנ
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  ףסניהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
 _______________נקאית מספרערבות בהנדון: 

 
מרחוב  __ ]הספק[ מס' זיהוי ____________לפי בקשת _______________ .1

( אנו ערבים "הנערב" מיקוד[ )להלן:לאה כולל _____________________ ]כתובת מ
אלף שלושים : )במילים₪  30,000 לסךלסילוק כל סכום עד בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר 

 להסכם או 5/2019( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' הערבות""סכום )להלן: ₪( 
 שנכרת מכוחו. 

פעם על ידי מפעם לא מתפרסם ערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוהסכום  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:ד""המד)להלן:  ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק

שהתפרסם בתאריך _______לעניין ערבות זו יהא מדד חודש "המדד היסודי"  
 נקודות . ________ )או בסמוך( בשיעור _______ 

 ם עפ"ילת דרישתכין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבילענ"המדד החדש"  
 ערבות זו.

 קמן:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדל .3
בסכום השווה אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה  

 החילוט מחולק במדד היסודי.למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 
ב בדרישתכם עד ם הנקום את הסכואם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכ 

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
כם ( ימים ממועד קבלת דרישת5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

ל הסכום הנקוב בדרישה, בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כ
יבים לנמק את היו חי, מבלי שתשלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה דובלב

נה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הג
 וק הסכום האמור מאת הנערב. כלפיכם או לדרוש תחילה את סיל

ה לשיעורין, וכי ייכול שתה המכוח כתב ערבות זמובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום  .5
סך כל התשלומים מכוח כתב ערבות בלבד שכאמור, ו התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם

 .ם הערבותזה לא יעלה על סכו

נקאית לחשבונכם על פי לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה ב 3התשלום כאמור בסעיף  .6
לפקודתכם על  אמצעות המחאה עשויה על ידנוהפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או ב

 פי שיקול דעתכם הבלעדי.

תהיה  זה תאריך ולאחר בלבדד ליום ____________ )כולל( וקפה עתישאר בת זו ערבות .7
ולא יאוחר בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב 

 מהתאריך הנ"ל.

 בה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להס .8
              
 ב,רבכבוד  

 
  בע"מ בנק _______________ 

 
 ת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת+ חותמב בחתימה טופס זה חיי

 הסניף.
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 טופס פרטי חשבון בנק
 ______תאריך:_____       

 לכבוד
 עיריית רהט )גזברות(

 
 ג.א.נ, 

 ן בנקפרטי חשבוהנדון: 
 

עמותה /  /שם החברה / שותפות 
 עסק:

 "(הספק"________________________________  )

תובת למשלוח הודעה על ביצוע כ
 תשלום:

_________מס' _____ עיר רח' ________
___________ מיקוד __________ טלפון 

 _ פקס __________________
 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 

שם הבנק ____________ מס' סניף  תשלומים: תפרטי הבנק להעבר
בת הבנק ו______ כת_________

 _________________ מס' חשבון ________
רה הבנקאית, הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעב

 נחזירם לגזברות עיריית רהט ללא שהות.
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 
_________ _________ מ.ר. ____________ מרח' ______________רו"ח __ /אני עו"ד 

_______)"הספק"(, מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ______
 וחתימתם מחייבת את הספק.

 
_______________________ _____________ 

 תאריך מה + חותמתיחת
 

 אישור הבנק
 רטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.פים לעיל כהננו מאשרים את הפרט

 
___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 יקה בתחום העסקת עובדיםתצהיר התחייבות בדבר לקיום החק
 
וכי  ר את האמתלומ ני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עליא

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
 
"(, במסגרת מכרז המציע________________ )להלן: "הנני נותן תצהיר זה מטעם _ .1

 בעיר רהט.  תגרת שוטפומסת לבית הספר של הקיץ וארוחות קלנו אספקת שעניי 5/2019
 

 י זה מטעמו. ל המציע, ומוסמך לתת תצהיר_____ אצ_אני משמש בתפקיד __________ .2
 

בעניין שמירת זכויות  הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו .3
על המציע  םם החליפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציי-עובדים, על

להלן, מפורטים ה", הם כל אחד מן החוקים חוקי העבודהכמעסיק. לעניין תצהירי זה, "
 מכוח חוקים אלה:וכן, תקנות שהותקנו 

 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 1946בטיחות בעבודה, פקודת ה .3.2
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 1951-חה, תשי"אחוק שעות עבודה ומנו .3.4
 1951-וק חופשה שנתית, תשי"אח .3.5
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 1953-ער, תשי"גוודת הנחוק עב .3.7
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 1958-הגנת השכר, תשי"ח חוק .3.10
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 1995-לב[, תשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוסח משו .3.13
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 1988-ק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חוח .3.16
 1991-עסקה שלא כדין(, תשנ"אחוק עובדים זרים )ה .3.17
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .3.18
 1998-כויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חפרק ד' לחוק שוויון ז .3.19
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
  1957-ציים, תשי"זמים קיבוכחוק הס .3.21
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 2000-תשס"א לחוק מידע גנטי, 29סעיף  .3.23
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 2006-על עובדים בשעת חירום, תשס"וחוק הגנה  .3.25
ם )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל יל עובדא לחוק הגנה ע5סעיף  .3.26

 1997-תשנ"ז התקין(, 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  כי המציע, וכן, כל בעל ני להצהיריהר
השנים  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

נה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, והאחר האחרונות ממועד ההרשעה
 .בעבירה שעניינה הפרת חוקי העבודה

 

טלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל הריני להצהיר כי לא הו כמו כן, .4
של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון יותר משש הפרות 

  להגשת הצעות למכרז.
 

יין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור נלע
כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה ה והאכיפה במשרד התמ"ת נהל ההסדריממ

 אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 
 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות  .5

 בכל תקופת החוזהי להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו נ, הריבו
ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה יועסקו על ידלגבי העובדים שהמכרז,  יחתם מכוחיש

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודהמפורטות בכל אחד מדרישות החוק האת כאמור, 
)לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל  קףויו בתחוקי העבודה העתידיים שיה

ם העתידיים, ככל ציע כמעסיק ובכל ההסכמילים על המחההוראות ההסכמים הקיבוציים 
 הסכמים אלה. לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פיו/או יתוקנו , שייחתמו

 
רה של פווה ההובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תה
 ם זה. כהחוזה שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הס

 

 ן תצהירי אמת. ה שמי וזו חתימתי, ותוכז .6
 
 
  ___________________ 
   
 

 
 מות חתימהאי

 
ר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' הנני מאש

, ולאחר _______________ _________ 'ת.ז. מס ת/ושאנ _____________________
ליו/ה לומר את האמת זהרתיו/ה כי עלעיל, וה על התצהיר סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/השה

עשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/י
 י.  דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

 

  
 
 ו"דע___, ____________  
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 13טופס מס' 
 

 רהט עיריית ההסכם על חתימה חתימת טרם הזוכה הצהרת
 (5/2019' מסמכרז )

 
אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. 

________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ בע"מ _
 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכהותה מס ____________ )להלן: "עמ/ח.פ.

 
ארוחות קלות לבית אספקה של ל 5/2019הצעה למכרז מס'  די הזוכהי-וגשה עלי/ו לאשר כי ההרינ .1

וכי בהתאם להודעת העירייה מיום  "(המכרז" ו"ההצעה)להלן: " ומסגרת שוטפת יץהספר של הק
ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט כזוכה לביצוע -ה עלההצעה של הזוכה הומלצ ה________ לפי

 .העבודות נשוא המכרז
 
וכי ידי הזוכה -ולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה על רי/ו להצהיהרינ .2

 ,אין בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז הנ"ל
 לכל דבר ועניין. והיא מחייבת את הזוכה

 

ידי הזוכה -נמסרו עלשוהנתונים המצגים הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות,  .3
ב לעמוד בתנאי הצעתו למכרז, שהוגשה במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחיי

 למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
מתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם בין יר ולאשר כי במועד חתיההריני/ו להצ .4

ין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה בו ו/או בו/או מי מהזוכה  העירייה לבין הזוכה,
המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית רהט ו/או עם מי מבין מבעלי 

ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבין ו/או עם עובד עירייה,  נבחר ציבור
או מי מבעלי המניות שלו, לבין המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, /וצל הזוכה המשרה אנושאי 

ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה  בין קשר
 כלשהו.

 

כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באופן  הריני/ו לאשר ולהצהיר .5
עות ספק משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו עובד שכיר שלי. צ, שלא באמידי-על ישיר

 יוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או העברת עבודות לקבלניד
ין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך ורק בכתב ומראש, באמצעות משנה או ספקי משנה )ב

ייחתם עם הזוכה, אשר תאושר בהתאם להוראות ההסכם והגורמים שים להסכם ת שינויפקוד
 רייה. המוסמכים בעי

 

כי האמור  רהריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתבר .6
 הט תהיהיננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית רבהצהרה זו א

  ל את ההסכם שייחתם עם הזוכה. טרשאית לב

 
 ______ולראיה באתי/נו על החתום ביום ______

 

 
   

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה
ה כי עליו/ה לומר זהרתיו/והר לעיל, על התצהי

את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
לא ת/יעשה כן, אישר/ה את הקבועים בחוק אם 

 י.  נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

י __________ הופיע בפנ םהנני מאשר כי ביו 
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
ברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה סולאחר שה

ומר זהרתיו/ה כי עליו/ה לעל התצהיר לעיל, וה
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 תבחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונו
 יה עליה בפנהצהרתו/ה דלעיל וחתמ/

   
 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 14פס טו
 

 ניגוד עניינים או קרבת משפחה ברצהרה בדה
 ניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[כל אחד מבעלי המבנפרד ]יש להחתים 

 
_________ _____, שכתובתי היא _____אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _______

 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 
 
_________ ח.פ./ת.ז. _____ ל המציעהצעתו ש הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת .1

ארוחות קלות אספקת שעניינו  5/2019"( למכרז המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז" :)להלןבעיר רהט ומסגרת שוטפת לבית הספר של הקיץ 

 

אות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הור .2
ית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע ווה הפרה יסודתהבהצהרה זו, 

במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם  יזכה
למציע כל זכות תביעה  ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה-ל ההסכם עלוהמציע ולביט

 כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 
 
 רוניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עייין ניגוד עניענהצהרה ב .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 קובע כדלקמן:  אשר
 

יריה לא יהיה נוגע או מעונין, עובד של ע פקיד או )א( .174
גו או זו-על ידי בן אובמישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום 
 עבודה המבוצעת למענה.

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

יד עירוני השייך איננו עובדים בעיריית רהט או בתאגן/בת זוגי באנוכי ו .3.2.1
 .לעיריית רהט

 
 : או

 

בתאגיד עירוני השייך לעיריית יריית רהט או בעעובדים  אנוכי ובן/בת זוגי .3.2.2
 :רהט, כדלקמן

 
____________.___________________________________ 

 
______________________________________________._ 

 
______________________________________._________ 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

י, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או למיטב ידיעת .3.3.1
 ה המקומית לתכנון ובנייה רהט.הועד
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)סב או סבתא(, בן  , הורה, הורה של הורהבן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "
בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין,  , הורה שלתחוא או בת, אח או

(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן ו אחות )גיס/הא אחיינית, בן זוג של אח
 דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין  .3.4
ינים כלשהו ביני ו/או כה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניזהמציע )אם י

יית רהט נגוע או מעוניין י כי עובד עירלבין המציע לבין עובד עיריית רהט ולא ידוע 
 ין. בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפ

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 קמן: אשר קובע כדל
 

ש יו תאגיד שפו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או חלק העולים לאחד מהאמור

מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא ברווחיו או שאחד 
, "קרוב" לענין זהיהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; 

 תחוא , הורה, בן או בת, אח און זוגב –
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהיר כי ]הריני להצ .4.2

 

לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת  לי קרבת משפחה למיטב ידיעתי, אין .4.2.1
 עיריית רהט.

 
 או
 

 רבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:  יש לי ק .4.2.2
 

__________________________________._____________ 
 

____________________________.___________________ 
 

________________________________________._______ 
 

 יין ההצהרה בסעיף זה:לענ
 
 הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או, הורה, הורה של בן זוג –" קרוב"
ין, אחיינית, בן זוג של י, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחתחוא

 ח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אח או אחות )גיס/ה(, א
 

, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה מן האמור לעיל מבלי לגרוע .4.3
מכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין בין ה

הט יש נגיעה כלשהי ור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברבנבחר צי
 להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 עניינים ר היעדר ניגודבהצהרה בד .5

 

י על הצהרה זו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימת .5.1
באחד מן  הכראש עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משר

 התאגידים העירוניים של עיריית רהט. 
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 לעניין סעיף זה:
 
אחר(,  תאגיד בעל שם לשיו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל  ":נושא משרה"

משנה  דירקטור )או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל,
למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או 

דם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש אאחד מסגניו, מנהל כוח 
 ועדת ביקורת;

 
ומית קמנכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה ה ":תאגיד עירוני"

בנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן לתכנון ו
החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב" )

 ת המתנ"ס ברהט.  תהנגב המערבי , חברה כלכלית לרהט , עמו
 

נים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך שלוש הש .5.2
יריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן כחבר במועצת ע וכראש עיריית רהט ו/א

של עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על  התאגידים העירוניים
 פקידים שפורטו לעיל. תהצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד ה

 
 לעניין סעיף זה:

 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(,  ":משרהנושא "

גוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה טור )או חבר בקרדי
הל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או למנכ"ל, סמנכ"ל, מנ

י(, ראש נאחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצו
 ועדת ביקורת;

 
ועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב נכון למ ":תאגיד עירוני"

המנהלת את אזור התעשייה  הנגב" )החברה ןד"מי רהט"; "עי
י , חברה כלכלית לרהט , עמותת עידן הנגב(, אשכול הנגב המערב

 המתנ"ס ברהט.  
 

שרה מטעם המציע כיהן באחד מככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא ה
יל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים המפורטים לע

הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו,  נא לפרט את – ולהתפקידים הל
 שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: הגוף 

 
_______________________.______________________________ 

 
____________._________________________________________ 

 

שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי נים ך שלוש השהריני לאשר כי במהל .5.3
סיפק לעיריית רהט שירותים  רכנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אש

ות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים כלשהם )עבודות קבלני
לרבות, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה ) ,בתחום החינוך

 תועלת הציבור(:  רה לחב
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
ספק תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כ לבע ":בעל תפקיד"

עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, 
 יים, תקציב או כוח אדם; ספיננ
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הן באחד התפקידים רה כינושא המשככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, 
קופה בה תנא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, ה –המפורטים לעיל 

 כיהן(: 
 

_____________________________.________________________ 
 

__________________________________.___________________ 
 

________________________________________________.____ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  .5.4
אגיד עירוני של רשות א משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תשכנו

נוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי תכמקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד 
 ל:  בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"

 
 סעיף זה:ניין לע
 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
חוזית ות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה משר ":מוסד תכנוני"

 או ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":קידתפבעל "
 
ת הציבור(, אשר לרשות לתועלה, חברה כל תאגיד )חברה, עמות ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות 20%מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על 
ם רים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחוודירקט

 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;
 

נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד  ת,ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונו
דברים )שם הרשות המקומית ו/או שם את ה נא לפרט –התפקידים המפורטים לעיל 

 ופה בה כיהן(: קהתאגיד העירוני, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, הת
 

______________________________._______________________ 
 

___________________________________.__________________ 
 

_________________________________________________.____ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.5
בכיר בעירית רהט או עובד תים אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד ושיר

ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור ט בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רה
 בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.עובד יבור או תאגיד הקשור לנבחר צ

 
 לעניין סעיף זה:

 
שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט  כל אדם ":נבחר ציבור"

שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות,  במהלך
הונתם הופסקה מכל סיבה שהיא כ נבחרי ציבור אשר

במועצת  יותר ם מכהנים)בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינ
 עיריית רהט;
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רייה, מהנדס ימנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר הע :"עובד בכיר בעירייה"
ירייה, סגן גזברות העירייה, סגן מהנדס העירייה, גזבר הע

ת רהט, רייהעירייה, מבקר עיריית רהט, יועץ משפטי לעי
וטרינר העירייה, מנהל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, 

 חברי ועד העובדים;  לומים,נהל התשמ
 

ר בעירייה, יכל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכ "עובד בכיר בועדה":
קיד בועדה אשר מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפ

 וסקהמקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני הע
בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד של 

  ועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה;ו של הירייה אהע
 

 ;לעיל 4.2כהגדרתו בסעיף  "תאגיד עירוני": 
 

ים, מנהל תפעול, מנהל כוח מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספ "מנהל בתאגיד עירוני":
 אדם או מבקר בתאגיד;    

 
 שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמיםלך ככל שבמה

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו  –ל ים לעיהמפורט
את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן  קהשירותים, הגורם שסיפ

 שירותים(: ה
 

._____________________________________________________ 
 
__________________________________________________.___ 

 
הט י הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רכאשר כי הובהר לי היטב הריני ל .6

כם שנכרת מכוחו ההסשומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או 
במסגרת ההסכם אם יתברר  בין המציע לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה

מונעת את התקשרות הויית או שקיימת מניעה ות או אינן מדכי הצהרותיי לעיל אינן נכונ
לרבות בגין כם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, העירייה ו/או הועדה המקומית בהס

, ווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זהם ימצבים שבה
גד עיריית רהט ו/או ו/או תביעה כנאני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו

 בות אלה. דה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיעהו

 

המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, גם הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך  .7
 נכון. והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו 

 
ל, אשר עשויות להעמיד ן הצהרתי דלעיאני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכ .8

מידע למחלקה המשפטית של במצב של ניגוד עניינים, אעביר את ה מציעותי/ את הא
 העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.

 
__________________ 

 חתימה
 

 אישור
 

המוכר לי  __________הופיע בפני מר/גב'  _________עו"ד, מאשר כי ביום. ________אני, 
תיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה רולאחר שהזה _________/נושא ת.ז.  אישית

הרתו/ה לעיל וחתם/ה הצ י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונותצפו
 עליה בפני.

___________________ 
 עו"ד,                            
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 15טופס 
 

 ם פליליהצהרה בדבר העדר רישו
 ה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(רא על ידי נושא מש)תמול

 
 

עליי כי  ______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדיןאני הח"מ _
ם בחוק, מצהיר בזאת להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועי

 כדלקמן: 
 

 ברת/עמותה/שותפות__________ בחאני משמש בתפקיד _________ .1
 ע הינו תאגיד("( )ימולא כאשר המציהמציע_______________ )להלן: "

 
שעניינו  5/2019פומבי מס'  מכרזתצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע ל .2

 "(. המכרז)להלן: "בעיר רהט טפת ומסגרת שוהקיץ  ארוחות קלות לבית הספר שלאספקת 
 

הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים  של המציע י בעלי המניותהריני להצהיר כ .3
 המניות(: את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי 

 

 _______________ ת.ז./ח.פ. ___שם )חברה/מר/גב'(: _________ .3.1

 

 ח.פ. _______________שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ .3.2
 

ם את הסעיף י)יש להשל האנשים הבאים הריני להצהיר כי נושא המשרה אצל המציע הם .4
)או חברי ועד מנהל או : חברי דירקטוריון "נושא משרהביחס לכל אחד מנושאי המשרה. "

, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים )או חברי הנהלה כללית גוף מנהל בעמותה(,
אגיד ן האחראי על הנושא הכספית בתאגיד(, מנהלי תפעול )או האורגנים בתהאורג

 תפעול השונים(, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(:העל תחומי האחראים 
 

 __________.____ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _______מר/גב' ________ .4.1

 

 _________.ב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: ________מר/ג .4.2

 

 _._____________מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: ___ .4.3

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7צהיר כי המציע לא הורשע במהלך מהנני  .5
 ז(.  גדרתה במסמכי המכרהורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כה

 
יין את הפרטים הבאים )ביחס לכל ככל שהמציע הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לצ

 עבירה(: 

 

 _______._ק(: _____רכאה, מספר תיפרטי תיק בית המשפט )ע .5.1

 

 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .5.2
 
 מתן גזר דין: _______________. מועד .5.3
 
 _.ין: _____________גזר הד .5.4
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( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז )שבע 7הנני מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  .6
  כרז(. רתה במסמכי המבעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגד

 
יחס לכל ככל שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ב

 עבירה(: 

 

 _____________. )ערכאה, מספר תיק(:פרטי תיק בית המשפט  .6.1

 

 _________________. מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: .6.2

 

 מועד מתן גזר דין: _______________. .6.3
 
 ____.ן: __________גזר הדי .6.4
 

 3טו בסעיף הנני מצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול בעלי המניות של המציע )שפור .7
לעיל(, אף אחד מבעלי המניות ו/או  4ף המציע )שפורטו בסעילעיל( ומול נושאי המשרה של 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה  7צל המציע לא הורשע במהלך נושאי המשרה א
 קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.   יש עמהבירה פלילית שלמכרז בע

 
ין שרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציככל שאחד מבעלי המניות ו/או מנושאי המ

 )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(:  את הפרטים הבאים

 

 המניות/נושא המשרה: _______________.שם בעל  .7.1

 

 ____._______מספר תיק(: __פרטי תיק בית המשפט )ערכאה,  .7.2

 

 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .7.3
 

 גזר דין: _______________. מועד מתן .7.4
 

 ______________. גזר הדין: .7.5
 

ד המציע ו/או מי מבעלי המניות הנני מאשר כי לאחר בדיקה שביצעתי, לא תלוי ועומד נג .8
הערה לעיל( ו/או כנגד מי  הרא –ה ותה. לעניין זחברי העמ –של המציע )במקרה של עמותה 

 בירה שיש עמה קלון )כהגדרתה במכרז(. מבין נושאי המשרה של המציע, כתב אישום בגין ע
 

ע ו/או כנגד או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציככל שכנגד המציע ו/
 םהפרטי , נא לציין אתאחד מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון

 הבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 משרה: _______________.שם בעל המניות/נושא ה .8.1

 

 תיק(: _____________. המשפט )ערכאה, מספרפרטי תיק בית  .8.2

 

 עבירה: _________________.מהות העבירה ותיאור סעיפי ה .8.3
 

 _____.השלב בו מצוי ההליך הפלילי: __________ .8.4
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 היר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.צמ הנני .9
 
 
 

 
 חתימת המצהיר 
 
 

 אישור:
 

_____ הופיע/ה בפני מר/גב' מאשר/ת כי ביום ____אני הח"מ _________ עו"ד, 
לי אישית )זיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________(  ______________ המוכר/ת

צהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים הל ו/ה כי עליו/הולאחר שהזהרתי
 תם/ה עליה בפניי.כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וח בחוק אם לא יעשה/תעשה

 
 
 
 _____________, עו"ד 
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 נספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 ל נספח זה(ל נושאי המשרה עכ)יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת 

 
 

ה _________, נותן בזה ייפוי כח והרשאאני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ___
ו למבקר עיריית רהט ועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/אלעיריית רהט ו/או לי

טה מתנהל על ידי המה)מר עאמר אבו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי 
 שטרת ישראל, ירושלים.הארצי של מ

 
ות השבים, חוק המרשם הפלילי ותקנל 12ח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף למען הסר ספק, ייפוי כ

 זה., והתקנות שהוצאו מכח חוק 1981-התשמ"א
 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 אגידתחותמת ה     

 
 

של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל,  ם מורשי חתימהיש להחתי
 ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז.
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 61ס מס' טופ
 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותפי -לע תצהיר
 
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעלמ, _____________ "הח אני
 בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי ,האמת את להצהיר
 .כדלהלן
 

 "(.המציע"מ )להלן "עב________________ ___ב מניותבעל /מנהל/כשותף משמש אני .1
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ל 9ראות סעיף בהתאם להועושה תצהירי זה  אני .2

 הצעת מהגשת כחלק זאת(, "וגבלותויות לאנשים עם מכשוויון ז חוק)להלן: ", 1998-תשנ"ח
שעניינו  5/2019מס' פומבי  תצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז המציע

 "(. המכרז)להלן: "בעיר רהט  טפתומסגרת שוארוחות קלות לבית הספר של הקיץ אספקת 
 

-"חהתשנ, מוגבלות םע לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם הצהרה .3
1998: 

 
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף אתציעים לסמן המ על .3.1

 
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות :'א חלופה  .3.1.1

 . מציעהחלות על  אינן
 :או
 

 מוגבלות, םלחוק שוויון זכויות לאנשים ע 9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .3.1.2
 .  אותן מקיים והוא מציעל הע חלות

 
ופות המשנה להמשיך ולסמן בחל יש -לעיל  3.1שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 .עובדים 100-מ פחות סיקמע מציעה ':א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

לפנות  חות, והוא מתחייבפעובדים ל 100מעסיק  מציעה : ב' חלופה  .3.2.2
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  למנכ"ל

וק שווין לח 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –זכויות, ובמידת הצורך 

 ליישומן. 
 

 23. סעיף למילוי יםדגש .3.3
 

 הרווחה העבודה משרד"ל למנכ לפנות בעבר התחייב המציעש במקרה .3.3.1
לעיל(,  3.2.2 ( לעיל )ראה: סעיף2) חלופה הוראות לפי החברתיים יםתוהשירו

 הוא, חלופה באותה אמורכ התחייב  הוא שלגביה התקשרות עמו נעשתהוכבר 
 9ום חובותיו לפי סעיף מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות לייש

 פעל גם הוא,1998-, התשנ"חשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותלחוק 
 . יישומןל
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 מתחייב הוא(, יללע 3.2.2 סעיף )ראה: לעיל (2ופה )שסימן את החל  למציע .3.3.2
משרד העבודה והרווחה והשירותים  להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל

שתהיה  ככל) העירייה ימים ממועד התקשרותו 30החברתיים בתוך 
 כאמור(.  התקשרות

 
 מטעם הצהרהכ אף תיראה היא ךכמ לגרוע ומבלי, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .4

 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, ציעהמ
 

 .אמת - צהירית ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8
 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

ר/ת בזה כי ביום ____________ התייצב/ה . _____, מאש.רמ_________  הח"מ, עו"ד אני
 שמספרה.ז. בתהה/תה עצמו/ה _________ אשר זי_בפניי מר/גב' ______
 וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי____________/המוכר/ת 

ה /צהירות נכונות אתה /אישר, בחוק םהקבועי לעונשיםה /צפויתהא /יהא כןתעשה /יעשה לא אם
 .בפניי עליוה /וחתם

 
 

_____________ 
 "דעוה חתימת
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 מך ב': הסכםסמ
 

 עירייה לחוזהישור יועמ"ש הא  
   
ידי הח"מ. החוזה -החוזה נבדק על  

ק ממסמכי מכרז שפורסם הוא חל
 והוא מאושר לחתימה.

    
   
 עו"ד_____________,   
   
 תאריך: __________  

 
 ומסגרת לאספקה שוטפת ץלבית הספר של הקי ארוחות קלותלאספקת הסכם 

 5/2019)פומבי( מכרז 
 2019יום _____ לחודש____________ שנת ונחתם ברהט  בשנערך 

 
 עיריית רהט בין :

 שכתובתה לעניין הסכם זה:
 טעיריית רהט, מרכז מסחרי רה

 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על
 ראש העירייה, גזבר העירייה והחשב המלווה

 ("העירייה)להלן: "
 מצד אחד

 
 ______________._____________    לבין:

 ____________..ז. _________ח.פ./ת
 שכתובתו היא: 

 ____________________.ברח' ____
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על

 ז. __________.ה"ה ___________ ת.
 _____________ ת.ז. __________. -ו

 "(הספק)להלן: "
 מצד שני 

 
)לא  ות קלותארוחשעניינו אספקה של  5/2019מס' י פומב מכרז פרסמה ירייהעוה הואיל:

, הכולל אופציה לאספקה של (2020וקיץ  2019 )קיץ לבית הספר של הקיץ בושלות(מ
 כל אחתב )כולל מע"מ( ₪ 600,000כוללת של עד למסגרת שוטף ן ארוחות קלות באופ

 "(; המכרז)להלן: " פ"אוהתש "פמשנות הלימודים התש
 

 זה; רזלמכ הצעתו הגיש והספק והואיל:
 

המכרז, הסכם זה  אילתנ בהתאם הספק ת הצעתא לקבל החליטה העירייה והואיל:
 ונספחיהם;

 
 הנוגע בכל וחובותיהם ההדדיים, זכויותיהם יחסיהם להסדיר את הצדדים ורצון והואיל:

 זה; םלאספקה המוצרים נשוא המכרז, כל זאת במסגרת הסכ
 

 מןכדלק הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם יכךלפ
 
 מבוא .1

 
 הימנו.חלק בלתי נפרד  מהווים, על נספחיו, להסכם זה המבוא .1.1
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מהן פרשנות  כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות ולשם התמצאות בלבד, ואין לגזור .1.2
 כלשהי.

 
 אספקת את העירייה מאת בזאת מקבל והספק לספק בזאת מוסרת העירייה .1.3

, "(המוצרים" או "צרהמות למוסדות חינוך בעיריית רהט )להלן: "וחות הקלורהא
 זה. והסכם המכרז מסמכי לתנאי בהתאם

 
 בביצוע הקשורים איםהתנ כל את מכיר הוא כי בזאת ומאשר מצהיר הספק .1.4

 זה המכרז, הסכם במסמכי כמפורט האספקה את וביכולתו לבצע האספקה
 יהםחונספ

 
חייבות המוטלות על הספק, צוע כל המטלות המוטלות לצורך קיום כל ההתלשם בי .1.5

במסמכי המכרז,  התנאים המפורטיםרישות ובכל הדהספק מצהיר ומתחייב לעמוד 
 הסכם זה ונספחיהם. 

 
 שנותהגדרות ופר .2

 
 למונחים בהסכם זה, תהיה המשמעות שנתנה להם במסמכי המכרז. .2.1

 
או פעולה אחרת לפי חוזה זה, והמועד  לבצע תשלום המקום בו מחויבת העיריי .2.2

לפי דיני  כר )ביןועד מווע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום ששי, שבת או מלביצ
בוע ליום העסקים הדת המוסלמית ובין לפי מועדי ישראל(, ייחשב המועד כק

 הראשון שלאחריהם. 
 

ל ההסכם, פים שונים שיההגדרות בסעיף זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסע .2.3
 ואינן גורעות מהן.

 
  כים ועדיפות בין מסמכיםסתירות במסמ .2.4

 
שמעות לגבי הוראה כלשהי או דו מהתאמה בכל מקרה של סתירה או אי  .2.4.1

דר קביעה אחרת של סדר במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהע
 בין המסמכים כמפורט להלן: סדר העדיפות בהסכם זה, יהא העדיפות 

 

 ב כמויות;תכ .2.4.1.1

 הזמנה להציע הצעות;ה .2.4.1.2

 הסכם זה; .2.4.1.3

 רטנית;הזמנת רכש פ .2.4.1.4
 

ך הבא ה שבמסמההורא כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על
  .אחריו

 
ני המועד האחרון הוראה שנתנה העירייה בכתב לאחר פרסום המכרז ולפ .2.4.2

להגשת ההצעות, בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה 
ק ממסמכי תיחשב כחל –ו תשובות במסגרת מפגש מציעים לות הבהרה אאלש

שקדמו לה החוזה  במסמכיהחוזה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה 
 בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.
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סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ספק ה גילה .2.4.3
סופק בפירושם הנכון של מספק שהיה ה וא ,החוזה לבין הוראה אחרת

 ספקמסר הודעה לנציג מטעם העירייה חלק מהם או ש הוראה, מסמך או כל
בכתב למנהל ספק יפנה ה, אזי מפרש כהלכה את החוזהספק ין העתו אשלד

וראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש ה ןוהמנהל יית
 לנהוג לפיו. 

 
 תקופת ההתקשרות .3

 
להציע הצעות  הנה בהתאם למפורט בהזמנהות מכוח הסכם זה תקופת ההתקשר .3.1

 "(. תקופת ההסכםלמכרז )להלן: "
 

לקיומן של  והיחידי, ובכפוף הבלעדי דעתה פי שיקול-לרשאית, ע אתה העירייה .3.2
קציביות ולהאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות מכוח הסכם זה, הרשאות ת

 "(. תקופת האופציהז )להלן: "ע הצעות למכריזאת בהתאם למפורט בהזמנה להצ
 

 רות מהות ההתקש .4
 

יתקיים של הקיץ ש ספרארוחות קלות לבית השל חוזה לאספקה חוזה זה הנו  .4.1
יל את הוראות הסכם , עם אופציה להחטבחופשת הקיץ של שנת הלימודים התשע"

 "פזה על בית הספר של הקיץ שיתקיים בחופשת הקיץ של שנת הלימודים התש
 .(2020ולי )במהלך חודש י

 
לות( לות )לא מבוששל ארוחות קפת שוט הלרכישבנוסף, חוזה זה הנו חוזה מסגרת 

 1) "פ)כולל מע"מ( בכל אחת משנות הלימודים התש₪  600,000ת של למסגרעד 
אוגוסט  31ועד  2020ספטמבר  1) "אפ( והתש2020אוגוסט  31עד  2019ספטמבר 

  . ת בכפוף להוצאת הזמנות עבודה פרטניות לרכישות אלה, זא(2021
  

פי שיקול דעתה הבלעדי -על למען הסר ספק, מובהר כי העירייה תהיה רשאית, .4.2
אליו יסופק  ד החינוךוסמת משרד החינוך, לשנות את זהות אם להנחיוובהת

במסגרת  יםכשרהנ יםמוצרבמסגרת הסכם זה, ו/או לחלק את ה יםהנרכשים מוצרה
 בעיר רהט.  מוסדות חינוךהסכם זה, בין מספר 

 
 יםחינוך אליו מסופקמובהר ומודגש, כי לא יהיה בשינוי כלשהו בזהות מוסד ה .4.3

שת שינוי כלשהי לדרי ל בסעיף זה(, כדי להוות בסיסיעל )כאמור לעבפו יםמוצרה
הצעת הזוכה  , ובכל מקרה,ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או תוספת תשלום מצד הזוכה

ת הספק לכל דבר תחייב אמוסד החינוך הנוגע בדבר, להנרכש  מוצרהלגבי אספקת 
כללו נים )בין שהם ביחס לאספקת למוסדות חינוך אחר גם ,כתבה וכלשונהועניין, 

 מכרז(.במכרז ובין שלא נכללו ב
 

בעצמה או ן הרכישות נשוא חוזה זה רשאית לבצע חלק מן הסר ספק, העירייה למע .4.4
 , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיחוזה זהצעות צדדים שלישיים שלא במסגרת מבא

 ובהתאם לצורך.
 

בבת  המכרז, יסופקפי הסכם זה ו-הנרכש על מוצרהכי העירייה תהיה רשאית לדרוש  .4.5
 מוצראו לחילופין לפצל את חלוקת הך זה, כלולים בהלימוסדות החינוך האחת לכל 

, שבכל אחת מהן תיקבע זהות מוסד החינוך תוהפריטים למספר הזמנות רכש נפרדו
ו/או הפריטים השונים, מועד האספקה לכל מוסד כאמור  מוצראליו יסופק ה

 לכל מוסד. כמויות מכל פריט ופריט שיש לספקוה
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יף זה על סעיפי המשנה שלו, כדי ין באמור בסעמען הסר כל ספק, מובהר כי אל .4.6
בכל הנוגע להפחתת היקף  ,הזמנה להציע הצעות למכרזהלגרוע מהוראות 

ההתקשרות בשל הפחתת התקציב או גריעה מן התקציב העירוני המיועד לביצוע 
 . לולות בחוזה זההכ מוצרהרכישות 

 

 יחסי הצדדים .5
 

ולא  אין וכי עצמאי קספ בגדרהנו  הספק מפורשות, כי הצדדים יןב ומוצהר סכםה .5.1
הספק ו/או מי  לבין העירייה בין ומעביד עובד יחסי ,וצורך עניין בעתיד, לכל ייווצרו

ין וא לו שיגרמו או תאונה/ו נזק כל בגין אחריות מבין עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות
ג לעובד דין ו/או נוה כל פי -על עיםישהם, המג יותזכו או/ו תשלום לכל הספק זכאי

 ידו, מאת העירייה.ממעב
 

לצורך קיום  קפידי הס-שיועסקו על העובדים כי בזה ומאשר מצהירהספק  .5.2
נתונים  יהיו הם וכי בלבד הספק של עובדיו הינם פי חוזה זה-על התחייבויותיו

ההוצאות  בכל יישא של הספק, והוא גחתו המלאיםוהש להוראותיו, פיקוחו
פי התנאים -על הניכויים לרבות בתשלוםבהעסקתם,  התשלומים הכרוכיםו

 דין. כל פי ועל החוזה במסמכי המפורטים
 
או /ו דין כל הוראות אחר למלא מתחייב זה, הספק בהסכם מהאמור וערלג מבלי .5.3

 לעובדיו. נוהג בנוגע או/ו חוק
 

 יות הספקהצהרות והתחייבו .6
 

 ייב כדלקמן: מצהיר, מאשר ומתח הספק
 

 יהן.פ ויפעל על להמנה כי הוא יישמע להוראות .6.1
 
תאם הלספק לעירייה את כל הפריטים הכלולים בנקובים בכתב הכמויות, זאת ב .6.2

  כרז ומסמכיו. למועדים ולוחות הזמנים הנקובים במ
 
ם פריט חסר, זאת ו/או להחליף פריט פגום או תקול ו/או להשלי לבצע תיקונים .6.3

חלוקת )טרם  אספקהלאחר סיום ה עתייםשמר ולא יאוח מוקדם ככל האפשר
)קולית או הודעה טלפונית לרבות  –לילדים(. משלוח הודעה לעניין זה  וחההאר
 סטואלית(. טק

 
 גבוהה וברמה מקצועית ותלוההתקנה של הפריטים, ביעי האספקה לביצוע לדאוג .6.4

 הסכם זה, וכיוהכל בהתאם להתחייבויותיו שהספק נטל על עצמו במסגרת המכרז ו
ות וללוחות ת הניהול, הפיקוח והאחריות המלאה לאיכות, לכמעליו חוב חלה

 זה. הסכם דרישות והוראותל בהתאם ספקההזמנים לביצוע הא
 
 לא או להשתמש מהספק לדרוש ,פי שיקול דעתה הבלעדי-רשאית, על תהיה העירייה .6.5

 צרים והספקלשם אספקת המו מסוימים הדרושיםציוד  או/ו בחומרים להשתמש
 שיהוי. ללא כזו דרישה כל אחר לאלמ חייבמת

 
ו )או מספר דרישת התשלום מטעמיה חשבון עסקה ביחד עם יעביר לעירי הספק .6.6

ילווה את חשבון וחשבונות עסקה ככל שאספקת המוצרים בוצעה במספר שלבים(, 
ות, ידו, לרב-ו/או הפריטים שסופקו על מוצריםה רשימת פירוט העסקה שיגיש בליווי

או הפריטים, זהות האיש שקיבל אותן מטעם  מוצריםה ויו נמסרהמיקום אל
  המשלוח. מתאימות. העירייה ובצירוף תעודות
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לגרום  שעלול עמטעם העירייה, על דבר ו/או אירו אחר גורם כלל או למנהל להודיע .6.7
בלוחות הזמנים  לעמוד יכולתו-אי על או תקלה איחור האספקה, על לשיבוש

בהודעה  ידי העירייה. מובהר כי אין-נדרשו עלויות שאו לעמוד בכמ/לאספקה ו
הזמנת  מלוא את ליםהחובות המוטלות להשדי לפטור את הספק מכל כ כאמור

 הרכש בהתאם להוראות הסכם זה.
 
 יחול ואשר במועד חתימת הצדדים על הסכם זה החל דין כל הוראות על לשמור .6.8

שראל )לרבות, דינת ימטעמה ו/או מ העירייה ו/או מי הוראות בעתיד, לרבות
 של לביצועו עמו(, זאת בכל הנוגע באמצעות משרד ממשלתי או גורם מוסמך מט

 .זה הסכם
 

הרישיונות  כל כי נכון למועד חתימת הסכם זה, יש בידיו את ומתחייב מצהיר הספק .6.9
 הדין ו/או הסכם זה וכי פי על והנדרשים המתאימים ו/או ההיתרים ו/או והביטוחים

ההתקשרות מכוח הסכם זה ו/או בתקופת  תקופת כל שךלמ וקףהללו יהיו בת
 רייה. ידי העי-וש האופציה עלמימ

 
 יקוחופ תיאום .7

 
נציג  עם בתיאום זה הסכם נשוא התחייבויותיו כל אחר למלא מתחייב הספק .7.1

 העירייה או מי שנציג העירייה יורה לספק.
 

מענה  לשם מתןמו, מוסמך מטע ציגנ לקבוע או עת בכל זמין להיות הספק מתחייב .7.2
פגום או תקול  מוצרולרבות, טיפול ב ,מוצריםה בעיות באספקת לפתרון לקריאות

 חסר. מוצרהשלמת וכן, 
 

 ותשלומה התמורה .8
 

פריטים שונים, תהיה בהתאם הו/או  המוצרים התמורה לה יהיה זכאי הספק עבור .8.1
-על פועלויות שסופקו בידי ועדת המכרזים, ובהתאם לכמ-להצעתו כפי שאושרה על

ה יטים כאמור בצורה תקינידי הספק, ובכפוף לאישור העירייה בדבר קבלת הפר
 ומלאה. 

 
שי לחודש העוקב לחודש שבו תושלם אספקת כל המוצרים הכלולים בכתב עד לחמי .8.2

ו/או הפריטים  מוצריםמויות, יגיש הספק לעירייה חשבון עסקה ובו יפורט הכה
רים בוצעה במספר שלבים, הספק יפיק המוצ. ככל שאספקת ידו לעירייה-שסופקו על

 נפרד. בנפרד עבור כל משלוח בחשבון עסקה עבור 
 
 רידי נציגי הרכש והמנהל הכספי של העירייה, והוא יאוש-סקה ייבדק עלכל חשבון ע .8.3

 45שוטף +  של לתשלום )למעט רכיבים שלא אושרו לתשלום(, וזאת בתנאי תשלום
 ימים.

 
בפועל לידי הספק )בהתאם לפרטי חשבון הבנק  לוםתש עלביצו תנאי כי בזאת מובהר .8.4

כדין  מס מסירתה של חשבונית ליכי המכרז(, הינוידי הספק במהלך ה-ו עלשנמסר
 עירייה. הידי -חשבון העסקה כפי שאושר על בצירוף

 
 כלשהן כלפי תביעות או/ו טענות תהיינה לא לספק למען הסר כל ספק, מובהר כי  .8.5

 או/ו מוצר של מחירים עליות או/ו את בגין התייקרויותה, זו/או מי מטעמ העירייה
להשקיע לצורך השלמת  יידרש הספק או שכר עבודה אשר/או חומרים ו/ו תשומות

בתחילת שנת הלימודים מחירים לצרכן ה, למעט הצמדה למדד הפרויקט במלואו
 . , שתחול לגבי כל אותה שנת לימודיםפ"אהתש

 
 זה. הסכם חתימת במועד הידוע " הנו המדדסמדד הבסיזה, "לעניין סעיף, 
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זה,  חוזה פי על דותהעבו ביצוע לצורך הספק יידרש בו מקרה בכלעוד מובהר כי  .8.6
 כך. בגין פיצויי או תשלום וספתת לכל זכאי לא יהיה הוא הלילה בשעות לעבוד

 
 אחריות הספק .9

 
הנזקים ההוצאות,  לכל העירייה באופן בלעדי ומוחלט כלפי אחראי יהיה הספק .9.1

ת מהפר כתוצאה ירייהלע ובין העקיפים(, שיגרמו הישירים וההפסדים )בין
עובדיו  או/ו של הספק ממחדלים או ממעשים או כתוצאה/ו כלפיה התחייבויותיו

כתוצאה  זה, לרבות הסכם פי-על ביצוע התחייבויותיו עמו, במהלךטמ מי או/ו
 יוסכם שעליו זה או כםבהס יהם הוסכםמפיגור במועדים או בלוחות הזמנים על

 כאמור. שיגרם הפסד נזק או כל בגין את העירייה בעתיד, ויפצה
 

 במישרין שיגרמו נזק או/ו אבדן שהוא, לכל כל שלישי צד כלפי איאחר יהיה הספק .9.2
עם  בקשר הספק של משלוחיו מי או/ו מעובדיו מי או/ו הספקידי -על בעקיפין או/ו

 זה.  הסכם פי -ייבויותיו עלהשירותים והתח ביצוע
 

ו/או מטעמו אחראי  שהספק נזקים בגין שהוא כל שלישי צד י"ע תתבע והעירייה היה .9.3
מיד  רייהיהע בשיפוי חייב הספק ו/או שהתביעה תהיה קשורה להסכם זה, יהיהלהם 

ההפסדים  כל כאמור, לרבות בו תחויב סכום שהעירייה כל בגין עם דרישתה ראשונה
 זה. בעניין גרמו לעירייהוההוצאות שי

 
כל  או ירייההע את לעשות כדי שתתפר ולא בה אין זה הסכם מהוראות הוראה שום .9.4

או  בפיצויים לחייבם כדי אחראים, או מטעמה או בשמה הפועלים או גוף אדם
או /ו אבדן לכל אחריות מכל מכוחה הבאים פוטר את העירייה וכל רת, והספקחא

של  או עובדיו של או/ו הספק לרכושו של או לגופו גרםהעלולים להי הפסד או/ו נזק
כל  או מחדל אופעולה, רשלנות, מעשה  תהפועל מטעמו, מחמ אחר גוף או אדם כל

הספק  של מהתחייבויותיו או/ו השירותים הנובעת מביצוע או הקשורה אחרת סיבה
 לעיל. המפורטים מהמקרים כל מקרה לתוצאות באחריות יישא לבדו והספק

 
 יהשהעירי תשלום או נזק, הוצאה, הפסד כל בגין העירייה את תלשפו מתחייב קהספ .9.5

 או/ו ספק או/ו עובד מצד שתועלה טענה וא/ו דרישה או/ו מתביעה תישא בו כתוצאה
 האחריות בסעיפי כאמור שהוא שלישי צד מכל או/ו פקסשל ה אחר מטעמו אדם כל

 .דלעיל
 
קוריות של היצרן של ודות אחריות מידו, תע-הספק יצרף למוצרים המסופקים על .9.6

יצרן בישראל לתקינות ן ו/או נציגו של ההמוצר, ויהיה אחראי לעמידתו של היצר
 ידו.-וצרים בהתאם לאמור בתעודות האחריות שסופקו עלהמ

 
כל ספק, מובהר בזאת כי הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט  למען הסר .9.7

וותר על כל טענה כאמור(, שהוא )והוא מ ומבלי שתהיה לו כל טענת הגנה מכל סוג
ו/או  אי התאמה בגין המוצרים ק ו/או ליקוי ו/אובגין כל פגם ו/או חוסר ו/או נז

יקוי ו/או אי להפריטים שמסר במסגרת הסכם זה, לרבות בגין כל פגם ו/או 
התאמה שאינם נגלים ו/או שהם נסתרים, וזאת לתקופה של ארבעה חודשים 

  .ה של המוצריםממועד סיום ההתקנ
 

 ביטוח .10
 

 לפני כי הספק דין, מתחייב כל יפ ועל זה הסכם פי על הספק מאחריות מבלי לגרוע .10.1
 פותקת ביטוח פוליסות בידיו יהיו ההסכם תקופת כל וע הפרויקט ובמשךביצ תחילת

 עריכת אישור"בנספח  כמפורט העירייה, הכל שם חשבונו, על שמו ועל על שהוצאו
 "(. אישור עריכת הביטוחלן: "מכי המכרז )להביטוח" המצורף למס
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 ותישאר שנה כל ידו על תחודש צרהמו אחריות ביטוחהפוליסה ל כי מתחייב הספק .10.2
 של לפחות לתקופה קרהמ ובכל דין פי-על אחריות לו להיות עלולה עוד כל בתוקף

 ההסכם. סיום מיום שנים שבע
 

העירייה,  ידיל להמציא חייבהעירייה, מת נוספת מצד דרישה בכל צורך ללא ,הספק .10.3
חברת  ידי על וםחת כשהוא הביטוח עריכת אישור ביצוע הפרויקט, את תחילת לפני

 בישראל. רשיתמו ביטוח
 

מתלה  תנאי הינה כאמור טוחיהב עריכת אישור שהמצאת לו ידוע כי מצהיר הספק .10.4
שיש  ומקדמי לכניסתו לתוקף של הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים

ביצו ב להתחיל מן הספק  למנוע רשאית כלפי הספק, העירייה תהיה לעירייה
 לה. הומצא לא אמורה עוד האישור כל ח ההסכםהפרויקט מכו

 
יהווה הפרה יסודית של  ,לעיל רבמועד כאמו הביטוח עריכת אישור המצאת אי .10.5

 הסכם זה. 
 

 ביטוחים נוספים .10.6
 

כי לפני  הספק מתחייב דין, כל פי עלו זה הסכם פי על הספק מאחריות לגרוע בלי
פוליסות  בידיו תהיינה יומו של הסכם זה,ק תקופת כל ובמשך האספקה תחילת

 להלן: כמפורט תקפות, הכל יטוחב
 

 המבוטחים: ילחצר הנכנסים רכב לכלי ביטוח .10.6.1
 

השימוש  עקב גופנית בגין פגיעה הדין פי על כנדרש חובה ביטוח כולל
יכלול בנוסף  ק. הביטוחהספ של שימושוב או שבבעלותו רכב בכלי

שאינם  גוף נזקי על גם הביטוח חל יהפ על מיוחדת הרחבה לעיל לאמור
 רכב ביטוח פקודת הוראות פי על חובה ביטוח ים במסגרתמבוטח
 .1970-וסח חדש(, התש"לנמנועי )

  
 רכב: בכלי השימוש צד ג' עקב של ברכוש פגיעה בגין אחריות ביטוח .10.6.2

 
בגין  ₪)ארבע מאות אלף(  400,000של  פחת מסכוםשלא י בסכום

 אירוע אחד.
 

בחוק הפיצויים  ם דלעיל, משמעו, כהגדרתוהסעיפי לעניין" בכלי רכ"
נופים, מלגזות, מ, ולרבות, 1975-לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה
 סוג. מכל גוררים, נגררים וכל כלי רכב ממונע 

 
הסיכונים  כל כנגד נדרש הספק לדעת אשר משלים או נוסף ביטוח כל .10.6.3

ין ד כל ולפי זה סכםה לפי להם אחראי האפשריים שהוא ו/או הנזקים
הספק  או בביטוחי ההקמה עבודות טוחכלולים בבי אינם ואשר

 הביטוח. יכתרע באישור המפורטים האחרים
 

 הסדרי שמירה ואבטחה .10.7
 

במוסדות חינוך בעיר רהט ו/או בכל  שמירה שהסדרי לכך מודע הספק .10.7.1
קיימים הסדרי שמירה כאמור, נועדו  ה, באםירייאחר של העאתר 

בכל  יקםלשנותם ו/או להפס רשאית בלבד והיא עירייהשל ה לצרכיה
לכל  אמורכ שינויים על חייבת בדיווח שהוא, מבלי שתהא היא מועד
 לרבות לספק.  שהוא גורם
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מהעירייה  מוקדם אישור טעונה ידי הספק-שמירה על הסדרי קיום .10.7.2
 העירייה. של נציג מוסמך עם מראש תתואם רהמק ובכל

 
ורש שהוא לא יתחייב מתחייב בצורה מפלאור האמור לעיל, הספק  .10.7.3

 םכלשהו, לרבות עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או מבטחי שלישי לצדכלפי 
בחצרי  ו/או סוכני ביטוח ו/או כל שלוח מטעמו בדבר ביצוע שמירה

 ידו. -ים עלהמוצעי שמירה העירייה ו/או קבלת אישור העירייה להסדר
 

כל  את ידו, לשלם על הנערכות טוחהבי פוליסות תנאי אחר למלא מתחייב הספק .10.8
הנדרשים ממנו לצורך קיומם התקין של הביטוחים )לרבות, דמי  התשלומים

ביטוחיו  כי ולוודא במועדם, לדאוג, פרמיות והשתתפות עצמית(, זאת ביטוחה
 הסכם. תקופת לכ משךב בתוקף ויהיו הצורך לפי לעת מעת יחודשו

 
כלשהי, והספק  מסיבה הז הסכם תוקף פג הביטוחים )כולם או חלקם(, בטרם בוטלו .10.9

 יימו בטרםתשהס את הביטוחים חידש אחר ו/או לא ביטוח אישור עריכת המציא לא
 את דמי ולשלם תחתיו הביטוחים את רשאית לבצע זה, תהיה העירייה הסכם פג

 לדרישתה.התאם שלומים בישלם הת לא אם הביטוח
 

ה המגיעה לספק לנכות מכל תמורלמען הסר ספק, העירייה תהיה רשאית לקזז או  .10.10
כל  תסכם זה, ובין מכוח כל התקשרות אחרת שקיימת בין הצדדים(, א)בין מכוח ה

שיגיע  סכום התשלומים ששילמה במקום הספק, בתוספת כל ההוצאות שנגרמו, מכל
 אחרת. דרך בכל קמהספ ו לגבותםא שהוא זמן בכל לספק ממנה

 
 או/ו העירייה ידי על לעת מעת יקבעו אשר הבטיחות נהלי את לקיים מתחייב הספק .10.11

 מעשה כל עשותל לאחר להתיר לא או/ו לעשות שלא מבטח. כמו כן, הספק מתחייבה
 חיים. לסכן כדי בהם יש אשר או/ו לרכוש כלשהו לגרום לנזק אשר עלול מחדל או

 
גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח,  קביעת כי בזאת , מוסכםספק הסר למען .10.12

 אותו ממלוא פוטרת אינהש הספק, על נימאלית המוטלתמי בחינת דרישההנם ב
 את גבולות ולקבוע לחבות החשיפה תא לבחון זה. על הספק הסכם לפי חבותו

 בהתאם.  האחריות
 

כלפי  רישהד או/ו הטענ כל מלהעלות מנוע יהיה כי הוא ומאשר הספק מצהיר
 ור.כאמ המזעריים תלגבולות האחריו הקשור בכל מטעמה מי או/ו העירייה

 
 של יסודית הפרה על סעיפי המשנה שלו וכל תנאיו, מהווה הפרת הוראות סעיף זה, .10.13

 ם.כההס
 

 סעדים ותרופות .11
 

 .1970 –על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תש"ל  .11.1
 

 ין הפרה יסודית של הסכם זהים בגים מוסכמפיצוי .11.2
 

פיצויים עירייה ישלם לוא באופן יסודי, ההפר הספק הוראות הסכם זה  .11.2.1
, בסכום של בועים ומוערכים מראש, ללא כל צורך בהוכחת נזקק

בכתב את תיקון  הדרשעירייה ובלבד שה(, שרת אלפיםע)₪  10,000
ם ( ימי7) שבעה היסודית, והספק לא תיקן את ההפרה בתוךההפרה 

 מיום שקיבל לידו הודעה על דרישה כאמור. 
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גין עירייה ברם ליטב את הנזקים שעלולים להיגשקל הצהיר כי הספק מ .11.2.2
הנקוב לעיל, המוסכם  יוכי סכום הפיצוה יסודית של הסכם זה, הפר

ו/או ל כל טענה וא מוותר במפורש עהינו סביר בנסיבות הסכם זה, וה
 זה. יין בענדרישה ו/או תלונה 

 
)על  6 ,5.2אחת מהוראות סעיפים -כם בין הצדדים כי הפרת כלמוס .11.2.3

)על  10, 9.6, 9.5, 9.3, 9.2שנה שלו(, )על סעיפי המ 7המשנה שלו(, סעיפי 
)על סעיפי המשנה  13)על סעיפי המשנה שלו(,  12 סעיפי המשנה שלו(,

 תהווה הפרה יסודית שלו. ידי הספק, -עללהסכם זה, שלו( 
   

גביית סכום הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה, תהיה כי לצורך סכם מו .11.2.4
בין בהתאם  כל בטוחה שמסר הספק בידיה, יה רשאית לממשהעירי

די העירייה( ובין ילהוראות הסכם זה )לרבות, ערבות הביצוע שמסר ל
בהתאם להוראות כל הסכם אחר שקיים בין הצדדים, וכן, לקזז ו/או 

המגיעים לספק מידי ן הכספים כם מלנכות את סכום הפיצוי המוס
עניין מימוש זכותה ו/או דרישה ב העירייה. הספק מוותר על כל טענה

 יה לגביית סכום הפיצוי המוסכם.של העירי
 

זכותה של העירייה לגביית סכום הפיצוי  שעוד מובהר, כי אין במימו
המוסכם בגין הפרה יסודית, כדי לגרוע בצורה כלשהי מחובתו של 

פי הסכם זה, וככל -תחייבויותיו שעלאת מלוא היים הספק לק
ידי -ידי העירייה עקב הפרתו על-ים לא בוטל עלשההסכם בין הצדד

 והספק, מחובתו של הספק להשלים את ביצוע הפרויקט במלוא
 ולשביעות רצונה המלא של העירייה. 

 
, ור בסעיף זהלמען הסר ספק, מובהר כי הזכות לפיצוי מוסכם כאמ .11.2.5

עירייה, ואין ל סעד אחר העומד לטובת הבמצטבר לכסף ובנו באה 
מכל סעד לגרוע בדרך כלשהי לנו, כדי סעיפי המשנה שבסעיף זה על 

 פי כל דין. לעל פי הסכם זה ו/או ערשות העירייה, האחר העומד ל
 

 פיצויים מוסכמים בגין עיכובים בלוחות הזמנים .11.3
 

, יעניק לעירייה רטות להלןהמפומוסכם על הצדדים כי בגין איחור בביצוע המטלות 
 בנפרד: בגין כל הפרה את הזכות לפיצוי מוסכם וקבוע מראש

 
 :מוסד חינוךרים לאיחור באספקת המוצ .11.3.1

 
 יחור.איום  בגין כל₪( )אלף וחמש מאות  1,500

 
 שסופקו: חסרים/פגומים מוצריםאיחור באיסוף פריטי  .11.3.2

 
 כל יום איחור.בגין ₪ )אלפיים(  2,000

 
רים )שנשמטו מן האספקה המקורית( או חס מוצריםפקת איחור באס .11.3.3

או  ם או לא תקינים שהושבו לספקל פריטי פגומיבאספקה חוזרת ש
 שסופקו: מוצריםאיחור בתיקון של 

 
 כל יום איחור.ין גב₪ )אלפיים(  2,000

 
מוסכם כי ככל שהעירייה מימשה את זכותה לפיצול אספקת המוצרים  .11.3.4

יחולו הוראות הפיצויים (, נספחיורז וכלמשלוחים )בהתאם לאמור במ
 שלוח. לכל משלוח ומ המוסכמים דלעיל, בנפרד ביחס
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י סכום הפיצויים המוסמכים המפורטים לעיל הספק מצהיר ומאשר כ .11.3.5
ת העניין ומשקף את הנזקים שעלולים להיגרם והנו סביר בנסיב

לעירייה בגין האיחורים בביצוע המטלות המוטלות על הספק כוח 
ה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין גובה הפיצויים וכי לא תהיה, הסכם ז

 סכמים. המו
 

ים לעיל, כוללים את המע"מ מי הפיצויים המוסכמים המפורטסכו .11.3.6
ו צמודים למדד המחירים לצרכן י)כשיעורו ביום ההפרה(, והם יה

 הידוע במועד חתימת הסכם זה.
 

יל, ם כאמור לעמנימוסכם כי לעניין קביעת קיומו של עיכוב בלוחות הז .11.3.7
משום  המנהל של עתווכן, לעניין משך העיכוב בכל פעם ופעם, תהא קבי

 מין טענה מכל או/ו תביעה כל תהא לא ספקול קביעה סופית ומכרעת
 כך. בשל עירייההכנגד  שהוא וסוג

 
המוסכמים המגיעים  למען הסר ספק מובהר כי גביית הפיצויים .11.3.8

ניכוי או קיזוז  על דרך של בותלעירייה בהתאם להוראות פרק זה, לר
מקיום  הספק את , לא ישחררומתשלומים המגיעים לספק מן העירייה

 .זה פי הסכם-יו עלכל התחייבויות
 

 סעדים נוספים לפיצויים מוסכמים .11.4
 

העירייה ו/או מכל סעד ו/או זכות  לעיל בכלליות האמור לגרוע ליבמ .11.4.1
יה , תהיה העיריןפי די-פי הסכם זה ו/או על-אחרים שיש לעירייה על

זכות  כל סעד ו/או לפעול בהתאם למפורט כדלקמן, זאת בנוסף למימוש
 כאמור: 

 
עקב הפרתו, זאת לאחר שהספק לא תיקן  לבטל הסכם זה .11.4.1.1

שת העירייה ובהתאם למועדים יאת ההפרה בהתאם לדר
 המפורטים בהסכם זה. 

 
הערבות  את לספק ו/או לחלט המגיע תשלום כל לעכב .11.4.1.2

של ההסכם. מובהר,  צועובי להבטחת נהתהבנקאית, שני
להבטחת של העירייה  כי כספים שיעוכבו תחת ידה

פי דין -לה, ייחשבו כעיכבון עלתשלום הנזקים שנגרמו 
 לכל דבר ועניין. 

 
הפריטים  את שיספק אחר גורם הספק חשבון על להעסיק .11.4.1.3

הכלולים בהסכם זה. לעניין זה מובהר, כי  מוצריםו/או ה
או /ו במועדים העבודה תא ביצע לא פקסה בו בכל מקרה

עירייה תהיה ת הסכם זה, הבהתאם להוראוע הקבו באופן
הבלעדי, להתקשר באופן  דעתה קולשיי פ-רשאית, על

 הפרויקט.  ביצוע השלמת לשםר ספק אח כל עם מיידי
 

הפרויקט,  מובהר, כי כל ההוצאות הקשורות בהשלמת
 או וינוכו פקסה על ותקורה, יחולו הוצאות  17%בתוספת

ם פי הסכ-המגיע לספק )לרבות, על תשלום יקוזזו מכל
 אחרת. חוקית דרך בכל ממנו הן יגבוש אחר(, או

 
 ראיה ישמשו וחשבונותיה העירייה למען הסר ספק, מובהר כי ספרי .11.4.2

 לשיעור ,לספק ומועדיהם ששולמו לתשלומים הנוגע בכל לכאורה
 הוצאתן. ומועדי ההשלמה הוצאות
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 חוזה פי על בזכויותיה העירייה בשימוש יראו בכל מקרה, לא מובהר כי .11.4.3
ממשי שנגרם לה עקב ים מוסכמים ו/או גביית הנזק הגביית פיצויל זה

עירייה הודיעה על כך האם  אלא החוזה הפרת הסכם זה, כביטול
במפורש לספק, והודעה כאמור נשלחה אליו בכתב. למען הסר כל ספק, 

טול של הסכם זה בהתאם לספק הודעת בימודגש כי על עוד לא נשלחה 
 פי על התחייבויותיו בכל דלעמו חייב היהי להוראות הסכם זה, הספק

 זה. החו
 

 ידי הספק-פיצויים בגין הפרת ההסכם על .11.5
 

מיתר הוראות הסכם זה בדבר הסעדים ו/או התרופות המוענקים  עמבלי לגרו
צע את לא ביבו הספק ידי הספק, אזי בכל מקרה ש-לעירייה בשל הפרת ההסכם על

פי הכמויות -על סכם זה ו/אובמלואה זאת במועדים הקבועים בה הרכש הזמנת
ות בהתחיי אחר מילא רכש מסוימת ו/או בכל מקרה שבו הספק לא שנדרשו בהזמנת

זה, תהיה העירייה רשאית לנכות ו/או לקזז מן  הסכם פי על התחייבויותיו כלשהי
קב הפרה כאמור מצד הספק ם שנגרמו לה עהתמורה המגיעה לספק את כל הנזקי

זקים רם ניכתה או קיזזה את כספי הנר, ובלבד שטו/או לתבוע את הנזק כאמו
הספק לתקן את ההפרה  ןשנגרמו ו/או בטרם הגישה תביעה לבית המשפט, דרשה מ

ימים מן היום שקיבל לידיו את הודעת  15כאמור, והספק לא תיקן את ההפרה בתוך 
 העירייה. 

 
 ידי העירייה-טול ההסכם עלבי .11.6

 
טל הסכם זה על אתר, ולמנוע יה רשאית לבבכל אחד מהמקרים שלהלן תהא העירי

עצמה בכל דרך בהספק את המשך ביצוע הפרויקט, וכן, להשלים את הפרויקט  מן
 אחרת:

 

כשהוגשה כנגד הספק בקשת פירוק או, כשהספק נמצא בפירוק או  .11.6.1
ים או שעשה סידור צו כינוס נכס אוכשניתן נגד הספק צו קבלת נכסים 

 )שישים( ימים. 60ה בתוך מור לא הוסרעם או לטובת נושיו, ובקשה כא

 

 קוטל עיקול אצל העירייה על כספים המגיעים או שיגיעו לספכשה .11.6.2
 ימים. 30והעיקול לא הוסר תוך 

 

כשהספק הסב או שיעבד או המחה את ההסכם כולו או מקצתו לאחר,  .11.6.3
 הסכם זה. ת זאת בניגוד להוראו

 

ה יסודית הספק מסתלק מביצוע ההסכם/ואו מפר את ההסכם הפרכש .11.6.4
ימים מן המועד שבו  7ם בתוך א תיקן את ההפרה היסודית בהתאול

  .נמסרה לו הודעה בכתב כאמור

 

כשהספק מפר את ההסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית, ולא תיקון את  .11.6.5
 בכתב כאמור. עהימים מן המועד שבו נמסרה לו הוד 15ההפרה בתוך 

 

אם נו עומד בהתידי הספק, אי-במידה וטיב המוצרים המסופקים על .11.6.6
נו משפר טיב זה למרות הנחיות בכתב להוראות הסכם זה, והספק אי

 מטעם המנהל.

 

שהספק או אדם אחר בשמו של הספק או מטעמו, נתן או  כשהוכח .11.6.7
 הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר

 בר הכרוך בביצוע ההסכם.הסכם או לכל דל
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 הסבת ההסכם .12

 

להעביר לאחר כל זכות או  ב את ההסכם כולו או מקצתו ו/אוו רשאי להסהספק אינ .12.1
 ובין בעקיפין. ןפיו בין במישרי-טובת הנאה על

 
בספק )העברת זכויות ניהול, העברת מניות,  מהשליטה 25%מובהר כי העברת 

קת ניירות או זכויות הניתנים ת מנהלים, חלומנוהקצאת מניות, מתן זכות ל
ים, תראה בחלק שנעשתה ובין אחת בבת עשתהכאמור נ רהלהמרה(, בין שהעב

 סעיף זה.  כהסבת הזכויות מכוח הסכם זה, ותהווה הפרה של
 

הספק לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה או ספקי משנה, ובכל מקרה, הספק  .12.2
מעשה או מחדל הנוגע לביצוע  העירייה, לכל לפייישא באחריות היחידה והמלאה כ

כוחם -משנה, באי, ביצוע עבודות באמצעות קבלני זה, לרבות העבודות נשוא הסכם
 ועובדיהם.

 

זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של  מובהר כי הפרת הוראות סעיף .12.3
   , ותזכה את העירייה בתשלום פיצוי מוסכם כאמור בהסכם זה.הסכם זה

 

 חותערבויות ובטו .13

 

תשמש הערבות הבנקאית  י הסכם זה,להבטחת ביצוע מלוא חיוביו של הספק עפ" .13.1
הערבות )להלן: "תנאי לחתימת הצדדים על הסכם זה דה בידי העירייה כאשר הופק
 "(.הבנקאית

 

ממועד חתימת חודשים קלנדריים  12למשך הבנקאית תהיה בתוקף  הערבות .13.2
הווה תנאי לחתימתו של הסכם זה ת העירייה ידיל והמצאתהבין הצדדים, ם ההסכ

 ה בהתאם לנוסח שצורף למסמכי המכרז. י העירייה ותהיה ערוכיד-על
 

פי -ש את זכותה להארכת תקופת ההתקשרות עלמכם כי ככל שהעירייה תממוס .13.3
ך הספק ימים )בין בבית אחת ובין לשיעורים(, יארי 30הסכם זה לתקופה העולה על 

תאם למשך התקופה שבה הוארכה תקופת ות הבנקאית בהאת תוקפה של הערב
עירייה בדבר ימים מן המועד שבו קיבל לידיו את הודעת ה 7התקשרות, זאת בתוך ה

 ימים. 30 -ת ההתקשרות המאריכה את תקפת ההתקשרות מעבר לפהארכת תקו
 

ה, ותעניק לעירייה את אי קיום הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם ז
ן , את הזכות לחלט באופפי כל דין ו/או הסכם זה, וכן-קים עלהסעדים המוענ כל

 וספת. נ, ללא צורך בכל התראה ידה-מיידי את ערבות הבנקאית המוחזקת על
 

 הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד הבסיס, כהגדרתו בהסכם זה.  .13.4

 

בות ראות הסכם זה, תוגדל הערהוגדל היקף המסגרת של הסכם זה, בהתאם להו .13.5
לת או א ערבות בנקאית )מוגדי לשיעור ההגדלה שאושרה, והספק ימציבאופן יחס

 אמור.  כשור הגדלת היקף ההסכם ימים מיום שתקבל אי 7נוספת(, בתוך 

 

למען הסר ספק מובהר כי אם הספק יפר התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה,  .13.6
י לגרוע מכל יין( וזאת מבלסכום הערבויות )לפי הענ תהא העירייה רשאית לממש את

 הסכם זה ו/או כל דין.סעד נוסף שלזכותו עפ"י 
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לחידוש  קיבה כלשהי, וסירב הספפקעה תוקפה של הערבות הבנקאית, וזאת מס .13.7
הערבות או להפקדתה של ערבות חדשה או חלופית, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

 הסכם זה. 

  

 שונות .14

 

ים מתנאי ההסכם לא טות במקרה מסוהעירייה או מצד המפקח לס הסכמה מצד .14.1
 ה למקרה אחר.ילמדו ממנה גזירה שוו תהווה תקדים ולא

 

ההסכם במקרה או במקרים  יח בזכות הניתנת לו לפלא השתמשו העירייה או המפק .14.2
 מסוימים, אין לראות בכך ויתור כלשהו על זכויות וחובות שלפי ההסכם.

 

 רייה. ידי העי-קפו עם חתימתו עלהסכם זה ייכנס לתו .14.3

 

לנכות כל בהר כי העירייה רשאית לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מומבלי  .14.4
ם שיגיע לספק בכל וההסכם זה ו/או מכל סכסכום שיגיע לספק בהתאם להוראות 

זמן שהוא מאת העירייה מכוח התקשרות אחרת שבין הצדדים, כל פיצוי ו/או נזק 
 הסכם זה. פי -ם המגיעים לעירייה עלו/או חוב ו/או תשלו

 
או חוב ו/או תשלום /ק כל פיצוי ו/או נזק ווסף, העירייה תהא רשאית לגבות מהספבנ

בויות הנזכרות בהסכם זה. תשלום רידי מימוש הע-כולל עלכאמור, בכל דרך אחרת 
הפיצויים או ניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבויותיו 

 פי ההסכם.חייבות אחרת לביצוע העבודות או מכל הת להשלים את

 

ימת שבהסכם זה הוקנו או ניתנו בזה מפורשות, כי כל א להסיר ספק מוצהר ומוסכם .14.5
רופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם תרבות באמצעות המפקח( לעירייה )ל

דו כלפי הספק, לא בא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמ
 1973 -ים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"גרבות חוק החוזלעירייה לפי כל דין, ל

ל דעתה הבלעדי, , והעירייה תוכל, עפ"י שיקו1974-ת, תשל"דוחוק הסכם הקבלנו
 כנגד הספק בכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כפי שימצא לנכון. לנקוט

 

ביול  ועותקיו )ככל שמוטלת חובתהספק יישא בהוצאות ביולו כדין של ההסכם  .14.6
 כאמור(.

 

נוי של ההסכם כולל הצדדים במלואו. כל שי תנאי ההסכם משקפים את המותנה בין .14.7
 ם.יות בכתב ובחתימת הצדדתוספת לו חייבים להיעש

 

הספק מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות של קיזוז ו/או עכבון מכל סוג  .14.8
, . עוד מובהר1974-ק חוזה הקבלנות, תשל"דשהוא, לרבות, עכבון מכוח הוראות חו

ידי הספק לידי ה, תועבר הבעלות בהן מכי עם מסירת המוצרים לידי העיריי
בלה ו/או לתפיסה ו/או עקיבה קזכות מכל סוג שהוא ל העירייה, ולספק לא תהיה כל

 ביחס לאותם המוצרים ו/או הפריטים שנמכרו לעירייה.    
 

 ישראל. ן החל במדינת ר כי על הסכם זה יחול הדילמען הסר ספק כל ספק, מובה .14.9

 

או כריתתו, ידון אך ורק בבית ים בקשר עם הסכם זה ו/כל סכסוך שיתגלה בין הצדד .14.10
 מקום מושבו הוא בעיר באר שבע. רך מבחינה עניינית ואשהמשפט המוסמ
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 כתובות והודעות .15

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  .15.1

 

זה, למעט הודעות שיש לרשמן  נהו לפי ההסכםודעה שצד אחד צריך לתת למשכל ה .15.2
 בד, באחת הדרכים הבאות: העבודה, תינתן בכתב בל ביומן

 

כנגד אישור קבלה, ואז יראו  ים לפי כתובת הצד השנמשלוח מכתב רשו .15.2.1
את ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה 

 בדואר. 

 

ליעדה  ההודעה כמגיעהת פקסימיליה, ואז יראו את משלוח באמצעו .15.2.2
 משלוחה.בתוך יום עסקים אחד ממועד 

 

 המסירה. ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד  במסירה ידנית, .15.2.3
 
 

 
 אנו על החתום:בולראיה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הספק  עיריית רהט
גזבר , באמצעות ראש עיריית רהט

 .והחשב המלווההעירייה 
באמצעות מורשי החתימה מטעמה ה"ה  

________ ז. _____________ ת.______
 __. ו______________ ת.ז. _________

 
רון שטיין עו"ד, מאשר כי שאני הח"מ, 

ידי -הסכם זה נחתם בשם עיריית רהט על
 המורשים לחתום בשמה.

 

  
, עו"ד, מאשר אני הח"מ, _____________

כי הסכם זה נחתם בשם 
_______________________בע"מ ע"י 

 .סכם זהתום בשמו על הים לחהמורש
 

   
 , עו"ד_____________  שרון שטיין, עו"ד

 תאריך: __________________  _______________תאריך: __
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 מסמך ג'
 

 פרט אספקת מוצריםמ
 

 אמבו .1
 

גני ערכות לימוד לזה מהווים חלק בלתי נפרד מהליך לקבלת הצעות לאספקה פרט מ .1.1
 ילדים בעיר רהט. 

 

של סתירה  הרז ובחוזה. במקרלתנאים הקבועים במכזה יהיה כפוף ר במסמך האמו .1.2
האמור במסמכי המכרז או ההסכם, יחולו הוראות ההסכם בדבר סתירה בין  עם

 מסמכים. 
 

 הפעלת תכנית בית ספר של החופש הגדול )מעודכן –חינוך נוהל משרד היראו את  .1.3
מסמך ) הפרט. נוהל זה מצורף על דרך הפניינפרד ממ ( כחלק בלתי2019מאי  5יום ל

 . להלן( ד'
 

 2019לפרויקט שיופעל הפרויקט בקיץ פרסום הליך זה, נקודות החלוקה  נכון למועד .1.4
 הן כדלקמן:)סוף שנת הלימודים התשע"ז(, 

 
  ס תלמידיםמ מוסד סמל שם בי"ס מסד

     

  485 618512 אלרחמה  .1.4.1

  162 618256 אלהודא  .1.4.2

  221 618231 אבן ח'לדון  .1.4.3

  233 618736 אלביאן  .1.4.4

  283 618363 אבו עוביידה  .1.4.5

  156 618918 אלפוראת  .1.4.6

  415 618264 אלזהרא  .1.4.7

  361 618371 סלאח א'דין  .1.4.8

  188 618900 אלהלאל  .1.4.9

  323 618744 אלפרדוס  .1.4.10

  237 618348 אלאח'א  .1.4.11

  368 618298 בית אלחכמה  .1.4.12

  280 618629 אלגזאלי  .1.4.13

  242 618579 שייח חמיס  .1.4.14

  207 615336 חאג' סלמאן  .1.4.15

  279 618249 אלסאלם  .1.4.16

  524 618447 אבן סינא  .1.4.17

  391 618322 עומר אלחטאב  .1.4.18

  301 618058 ערב אלהוזייל  .1.4.19
 

בבתי  כל התלמידים הרשומיםסך ם המפורטים לעיל מייצגים את : הנתוניהערה
ך מיוחד תלמידי חינוהמספר כולל הספר היסודיים בכיתות הנכללות בפרויקט )

על בפרויקט, העירייה מעריכה כי מספר המשתתפים בפו. מוסדות אלה(הלומדים ב
 . בלבד !!( תוודגש כי מדובר בהערכ)ומ מסך כל התלמידים 90% -יעמוד על כ
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המספר הסופי ישתנה לפי הוא בגדר הערכה בלבד. תלמידים המספר כי מובהר,  .1.5
האמור הינו אומדן בלבד, ואין בו להוות התחייבות  כי מספר המשתתפים בפועל

די לחייב ו כל כמות שהיא, ואין באמור כנת כמות מינימום ו/או מקסימום ו/אלהזמ
יה הזכות להוסיף ו/או להפחית מהמפורט יל צורה שהיא. לעיראת העירייה בכ

 בטבלה, בין ביחס לנקודות החלוקה ובין ביחס למספר הארוחות לחלוקה. 
 

 ידי הספק-ת המוצרים עלאספק .2

 

 . ידי העירייה-חות זמנים שייקבעו עלתהיה בהתאם ללואספקת המוצרים  .2.1

 

פרטניות,  רכשנות ק תהיה בכפוף לקבלת הזמידי הספ-אספקת המוצרים על .2.2
 בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו בכל הזמנת רכש כאמור. ו

 

זה תקנות ו/או  ללדין, ובכ ידי הספק, יהיו בהתאם לכל-כל המוצרים שיסופקו על .2.3
 .  ןוהנחייה שעניינם אספקת מזו כל תקןצווים ו/או הוראות, ובעיקר, בכפוף ל

 

ו/או  ו/או ההיתרים ונותהרישי כל את חשבונו על ולקבל חייב להוציאספק ה .2.4
ידו, וכן, שרישיונות ו/או היתרים ו/או -לאספקת המוצרים על הדרושים האישורים

 ל מהלך תקופת ההתקשרות שלפי ההסכם.  אישורים כאמור יהיו בתוקפם בכ

 

ת הקבועים בדין, וכן, גהווה הבטיחות תנאי כל של בטיח קיומםמתחייב להספק ה .2.5
העובדים  ובריאותם של לומםש על שמירה זה, לשםבחו המפורטים נוספים יםהתנא

תקופת ההתקשרות, תוך מתן תשומת הלב לשימוש  במהלך אחר אדם כל ו/או של
 ידו.  -ם ו/או רעילים במהלך תהליכי ייצור עלבחומרים מסוכני

 

 מסירהאספקה ו .3

 
הזמנת כל רכש. רייה תעביר לידי הספק הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות, העי .3.1

לה שתסופק, וכן, את המועדים ומוסד החינוך אליו קאת תוכן הארוחה ה פרטרכש ת
 .יש לספק את הארוחות הקלות. 

 
, בכמות, במועדים ובמקומות מוצריםה הפריטים ו/או את יידרש לספק הספק .3.2

 ה במסגרת הזמנת רכש. אליהם תורה העיריי
 

 דרושותה הפעולות מכלול את בצעל יידרש ל ספק, מובהר כי הספקלשם הסרת כ .3.3
 אריזת הפריטים, סימונם לצרכי זיהוי, הובלתם ,לרבותחות הקלות, וארלאספקת ה

משרד הבריאות ו/או משרד  פי הנחיות-)לרבות הובלה בקירור אם הדבר נדרש על
 ם, ופינוי פסולת כאמור. , , פריקתם באתר מסויהחינוך(

 
שמדובר  ככלהעירייה,  ט"קב וכן, עםנציג העירייה,  עם מראש לתאם על הספק .3.4

אספקת ציוד למוסדות חינוך כלשהם במהלך הלימודים, את סדרי כניסת ב בהצבת
 עובדיו לצורך אספקת המוצרים לעירייה. 

 
מנהל הרכש של בהירות על הספק ליצור קשר עם  אי או/ו התאמה אי של רהמק בכל .3.5

 .הצעה אספקת הציוד בפועל לעירייבטרם בועיריית רהט, 
 

 לוחות זמנים .4
 

מוצרים החל ממועד תחילת הפעלת פרויקט רייה את הייהיה ערוך לספק לעהספק  .4.1
 ידי העירייה. -על חתימת חוזה זה ולאחר (2019יולי  1בית הספר של הקיץ )
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זמנת , תהיה בהתאם לההספקהצעת ו/או הפריטים המפורטים ב מוצריםאספקת ה .4.2
נת מו בהזללוחות הזמנים שיפורט רכש שתשלח לספק. מועד אספקה יהיה בהתאם

הפעלת בית הספר של הקיץ. אספקת המוצרים בתקופה שזה יחול הסכם  לגבי הרכש
ידי ועדת -ו בהזמנת הרכש שתאושר עלהמסגרת, תהיה בהתאם למועדים שייקבע

כם אחרת עם הספק( מיום שעות )אלא אם יוס 24 -מ ותר, ולא יהרכש וההתקשרויות
 וני. ו דואר אלקטראיליה העירייה באמצעות פקסיממשלוח הזמנת הרכש מן 

 
 . לאלתר תיקון של מוצרים פגומים או החלפתם, יבוצע .4.3

 

 ביצוע השירותים: .5
 

הארוחות למוסדות החינוך המפורטים בחוזה זה , בהתאם הספק מתחייב לספק את  .5.1
ו בחוזה זה ובהתאם לתפריטים שנבחרו על חוזה, המועדים שנקבעלאמור במסמכי ה

 .מזמין כמפורט בחוזה זהידי ה
 

ה', בשבוע, בין השעות -מידי יום ביומו בימים א' ק את הארוחות מתחייב לספק פסה .5.2
בעו לצורך הפעלת בית הספק של הקיץ, לגבי שיק בין התאריכים, 09:00לבין  08:00

שעות שייקבעו בכל הזמנת סכם המסגרת, בהתאם להאספקה בתקופה שבה יחול ה
 .ןיהעני , לפיעירייה אחרתבעה הקאלא אם רכש, והכל, 

 
באריזות סגורות, מסומנות, )לא מצוננות כשהן טריות, ק את הארוחות יחלהספק  .5.3

ועל פי ההליך ים, בהתאם לאמור במסמכי בטיב ובאיכות מעולולא מחוממות(, 
 ממוסדות החינוך. כל אחד וזאת ל הוראות כל דין

 
קף יאת ה ת עפ"י הצורך, ולהרחיבלהוסיף נקודות או להוריד נקודועירייה רשאית ה .5.4

 וף להוראות תקנות העיריות )מכרזים(. כפההסכם ב
 

על כך  נהלבד שנתבמוצרים בהליך, ושנות את ההעירייה רשאית לפי שיקול דעתה, ל .5.5
שר. כש מגובה בתקציב מאופי הזמנת ר-. כל שינוי יעשה רק עלהודעה מראש לספק

על  יעלה נה החליפית המבוקשת לאשעלות המבמהלך תקופת בית הספר של הקית, 
 המקורית. עלות המנה

 
זהות מוסדות החינוך ו/או לשנות את ת העירייה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי .5.6

או להוסיף מוסדות נוספים ובתנאי שיהיו בתחום שטח שיפוטה של לוקה, נקודות הח
 העיר רהט.

 
וך, אינו מספיק יתברר כי מספר הארוחות שסיפק הספק למוסד חינ מקרה בוב .5.7

ב הספק לספק תוך שעה את יתר הארוחות שיוזמנו החינוך, מתחיי מוסד לצרכי
 ממנו על ידי מוסד החינוך.

 
ף הספק תעודת משלוח יומית לחתימת מנהל מוסד כל אספקה של ארוחות יצרל .5.8

 החינוך.
 

מור ועל הספק יהיה לספק את הארוחות בהתאם לספק על השינוי כאע העירייה תודי .5.9
לפקס הספק: _____________  ההודעהמשלוח  עת מרגשעו 12 נוי וזאת תוך לשי

או לתיבת דוא"ל __________________ ]יושלם לאחר קביעת זהות הזוכה[ 
 שור קבלת הפקס תהווה ראייה, כי הפנייה התקבלה אצל הספק. אי
 

, השירותים יעסיק צוות עובדים מיומנים וכשירים חייב כי לצורך ביצועהספק מת .5.10
 ונאותה בהתאם לאמור בחוזה זה. ות בצורה טובהחהארו במספר מספיק לאספקת
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מיומנים כי כל הנהגים שיועסקו על ידו הינם כשירים וומתחייב הספק מצהיר  .5.11
תקפים בכל תקופת לביצוע ההובלה והחלוקה וכי יהיו בידיהם רישיונות מתאימים ו

ורים, ממוזגים, בעלי וזה וכי הרכבים בהם ישתמש לצורך הובלה יהיו סגהח
מבוטחים ובעלי רישיון תקף להובלת מזון מטעם משרד  נות רכב תקפים,ורישי

 זה.הבריאות וזאת בכל תקופת ההתקשרות על פי חוזה 
 

ותים יקפידו הספק מתחייב כי הוא, עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השיר .5.12
חר הרלבנטיים, ימלאו א על כל הוראות הבטיחות וכללי הניקיון וההיגיינה וישמרו

ייצור הארוחות, והובלתן, בהתאם לאמור במסמכי החוזה הדרישות ביחס ל לכ
 ובכפוף לכל הוראות הדין בעניין.

 
במכשיר קשר או טלפון סלולארי על כל אחד מן הנהגים יב לצייד את הספק מתחי .5.13

בוש ושים בעת חלוקת הארוחות, כאשר על כל תקלה או שילמנוע תקלות או שיבמנת 
 זמין.ומראש לנציג המ דק מיכאמור יודיע הספ

 
נציג הספק יצויד במכשיר טלפון סלולרי או מכשיר קשר או איתורית איש הקשר/ .5.14

 מול המזמין על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת. וישמש כאיש קשר
 

ע השירותים על פי חוזה זה, ישתמש לכך כי לצורך ביצו הספק מצהיר ומתחייב .5.15
לא והתקין של רושים לביצוע המדם והם ובמכשירים המיועדיבכלים, בחומרי

העבודה על פי כל דין וכי ידאג להנהגת שיטות עבודה בטוחות לפי כללי הבטיחות 
 על פי כל דין. החלים

 
המזמין חשבונו, לפי דרישת יסופקו על ידי הספק ועל   -ככל שנדרשל כלי ההגשה כ .5.16

 סועדים.צרכנים/בכמות המתאימה למספר ה
 

דות החינוך להם הוא מספק ארוחות נזק כלשהו במוס ווך אמנע מגרימת לכליספק ה .5.17
חות ובסביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת אספקת הארו

 אלו.למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים במקומות 
 

ו', מכל מין וסוג רע בלתי צפוי כגון כוח עליון, שביתה, השבתה, וכמקרה של מאוב .5.18
צמצם את מספר הארוחות ללא הגבלת מספר או סוג ית להיה העירייה רשאתוא, שה

 07:00ע על כך לספק עד לשעה הארוחות או לבטל את ההזמנה כולה, ובלבד שהודי
בשל צמצום, ביטול  לכל תשלום או פיצויבבוקר יום האספקה, והספק לא יהיה זכאי 

 ידו בפועל. ו עלעבור הארוחות שסופק או שינוי ההזמנה, פרט לתשלום
 

לבצע שינויים ת העירייה י לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי בכל מקרה רשאימבל .5.19
חות או תפריטיהם או מקום אספקתם, מכל סיבה במספר הארוחות או סוג הארו
פיצוי כלשהו בשל כך פרט  היה זכאי לתשלום אושהיא, וזאת מבלי שהספק י

לספק לפחות ד שהודעה תימסר בובל יסופקו על ידו בפועללתשלום עבור הארוחות ש
 שעות מראש באמצעות משלוח הודעה לפקס הספק. 12

 

 ופיקוח ניהול .6

 
ייה, באמצעות נציג מעמה שימונה לשם כך )להלן: העיר י"ע יעשה הפיקוח .6.1

, או מי אגף החינוךידי מנהל -יעשה על ייאמר אחרת, הפיקוח"(. כל עוד לא המפקח"
  ידו.-לו שימונה על עובד הכפוף

  
יהיה רשאי להחזיר לספק ו/או לפסול ו/או מנהלי בתי הספר, או כל אחד ממפקח ה .6.2

 השבתם לידי הספק. מטרת הניהול והפיקוחמוצרים שונים, ולהורות על לסרב לקבל 
, ואין בכך כדי להטיל תנאי ההסכם במלואם את יקיים שהספק נועדה להבטיח

  מטעמה.  אחריות על העירייה ו/או מי
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ידי מאן דהוא מטעמה, אינו -ידי העירייה ו/או על-ק, ביצוע פיקוח עלפר סלמען הס .6.3
 ההסכם. מקטין מאחריותו המלאה והמוחלטת של הספק לפי 

 
ר פגום ו/או מוצר פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות על החלפת מוצ-המפקח רשאי, על .6.4

 דרישות העירייה לפי ההסכם. לשאינו מתאים 
 

 אשר התכולה תיבדק יו, לאוד המשרדי או רכיביהצ אספקת ספק כי במועדידוע ל .6.5
 אשר לההתכו לבין הרכש הזמנת בין כלשהן אי התאמות שתהיינה סופקה. לכן, ככל

 הפריטים את לספק הספק החבות, מתחייב לשאלת להידרש ומבלי בפועל סופקה
 שעות מן המועד שבו העירייה דרשה זאת.  48ךתו החסרים

 

 פסולת פינוי .7
 

בד או ספק משנה או קבלן שמנה(, לא ישאיר כל ם הפועל מטעמו )עורגו הספק או כל .7.1
ליהם יספק את המוצרים, פסולת ו/או אריזה ברשות הרבים או בתוך המשרדים א

רדים ו/או הפסולת כאמור מהמשוהוא יהא אחראי באופן בלעדי ויחידי לפנות את 
 סביבתם.

 
 נזק לכ שתמנע ובצורה וםקבמ מטעמו יונחו מי או/ו הספק של עבודה וכלי חומר כל .7.2

ו/או לרכוש. מובהר, כי הצעת הספק למכרז, כוללת בחובה גם את עלות  לכל  אדם
האחזקה ו/או האחסנה של המוצרים כאמור ו/או האביזרים כאמור,  האריזה ו/או

 .כלשהו סעד או/ו בפיצוי את הספק התזכ רישה כאמור לאולכן, ד
 

 תיאור המוצרים .8
 

 ם הכלולים במכרז. של הציוד והפריטי םילולמפרט זה מצורף צ .8.1
 

מובהר, כי הצילומים כאמור עם לצורך המחשה בלבד, ובכל מקרה, בחירת הציוד  .8.2
 ואספקתו בפועל תהיה בהתאם להנחיות נציג העירייה. 
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 מסמך ד'

 
 משרד החינוךהנחיות 

 בדבר הפעלת בית הספר של הקיץ
 חופש גדול"(ה)"

 
 2019מאי  5מיום 

 
 מצורפות על דרך הפנייה

 ינוך(חבאתר האינטרנט של משרד ה)ניתן לעיין בהנחיות 
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 מסמך ה'

 
 בגין המרכיב האיכותי אמות מידה לחישוב הניקוד

 
 הערות   הניקוד רכיב  מסד

או לחמנייה מחיטה מלחם כריך   .1
 וספת אחת: גבינהאה הכולל תמל
, ביצה, אבוקדו, טונה, אחוז 5 עד

 .ירק, חומוס
 

ל מציע שעמד נק לכניקוד זה יוע נק' 20
הצעה התואמת את הפריט  שהגיש

 . הבסיסי הנדרש לכריך

 שאינהפת נוס תוספת הוספת  .2
כלולה בכריך ואשר תסופק ליד 

 ייה: הלחם/לחמנ
ביצה קשה אחת ליד כל  –צה יב

 מנה.  
 גרם אבוקדו בגביע. 100
 גרם חומוס בגביע.  100

שטוף ויסופק  –מלפפון/עגבנייה  
 סטיק .בשקית פל

 
 

נקודות  10
 לכל תוספת
 30ועד  

נקודות 
 במצטבר 

יש להקפיד כי התוספת המוצעת 
ינה התוספת המוצעת זה אבסעיף 
 לכריך. 

 
זהה  במקרה בו הוצעה הצעה

כיב הכריך עצמו והתוספת, לר
ה רשאית לבחור רייה העיתה

תוספת  חלופית מתוך הרשימה 
 וזאת על פי שיקול דעתה. 

היה הפרי י -תוספת פרי העונה  .3
   ף.שטו

  נקודות  20

 300בקבוק מים מינרליים לפחות   .4
 מ"ל 

  נקודות  30

   נקודות 100 ר מצטבניקוד  
 

 


