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פרק א – כללי
.1

כללי

חברת יובל חינוך בע"מ (להלן" :החברה") מכריזה על פנייה לקבלת הצעות להפעלת מערך אספקת
כ 13,500 -ארוחות ביום לתלמידים בגילאים שונים ,עבור מוסדות חינוך ברחבי העיר תל אביב-יפו
[להלן" :השירותים"] ,בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז להלן .הפעלת
השירותים תבוצע ע"י עד  4ספקים שיבחרו ,בהתאם למפרט המצורף למסמכי המכרז ,בהתאם
להוראות המכרז והחוזה המה ווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות ,ובהתאם להנחיות והוראות המנהל
מטעם החברה ולהנחיות משרדי החינוך והבריאות.

.2

מועד הגשת ההצעות
מועד אחרון להגשת הצעות עד תאריך  18/4/2021בשעה .12:00

מעטפה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל ולא תובא לדיון.
.3

רכישת מסמכי המכרז:
 .1ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום  11/3/2021בשעה  ,12:00ללא תשלום וקודם לרכישתם
באתר החברה בכתובת. www.yuval-chinuch.co.il :
 .2את מסמכי המכרז יש להוריד מאתר החברה (עותק שלם על נספחיו) ,ולצרף להגשה אסמכתא
בדבר רכישת מסמכי המכרז ע"ס  1,000ש"ח.
 .3רכישת מסמכי המכרז תתבצע בהעברה בנקאית בלבד לחשבון החברה ,להלן פרטי החשבון:
שם החשבון :יובל חינוך בע"מ ,בבנק לאומי מס'  ,10סניף לב דיזנגוף  ,806מס חשבון:

 .557200/54בהערות להעברה יש לרשום את מספר המכרז ( )01/2021ושם
המציע.
.4

פרטים נוספים
 .1יש להעביר שאלות ובקשות להבהרות בדוא"ל .maayan@yuvalchi.co.il :לא תתקבלנה
שאלות לאחר תאריך  25/3/2021בשעה .12:00
 .2לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות לגב' מעיין שטייף ,יועצת משפטית של יובל חינוך במייל
.maayan@yuvalchi.co.il

לוח זמנים לביצוע מכרז 01/2021
העברת שאלות הבהרה על
המכרז (במייל)

25/3/2021
ליום
עד
;maayan@yuvalchi.co.il

כנס משתתפים בזום – חובה

ביום  12.4.2021בשעה  ;10:00יש להירשם מראש בדוא"ל:
 ,maayan@yuvalchi.co.ilעד ליום .11.4.2021
קישור יישלח לכל הנרשמים.
מציע שייאחר בכניסה לזום מעל  15דק' לא יורשה להשתתף.

הגשת הצעות לתיבת
המכרזים
מועד תוקף ערבות המכרז

שעה

,12:00

בדוא"ל:

עד ליום  18.4.2021שעה  ,12:00ברחוב יהודה הלוי  ,48ת"א
עד ליום ( 16.8.2021כולל).

 1יודגש כי המכרז הינו מכרז מסגרת מחירים להזמנת ארוחות בכמויות הנחוצות לחברה בפועל .כן יודגש כי אין החברה
מתחייבת על היקף הזמנת מנות זה או אחר והכמויות האמורות במכרז זה משקפות אומדן בלבד.
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פרק ב' – תנאי המכרז
.1

הגדרות
בחלק זה ,ובשאר מסמכי המכרז:
 .1.1החברה/המזמין – יובל חינוך בע"מ.
ועדת המכרזים של החברה או כל ועדה אחרת שבסמכותה לבחון
 .1.2הועדה –
את ההצעות ולהחליט על הזוכה במכרז.
 .1.3המציע/המשתתף – מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.
 .1.4המפעיל  /זוכה –

המציע/משתתף שיזכה במכרז.

 .1.5השירות/העבודות – אספקת ארוחת צהריים למוסדות החינוך וצהרונים בעיר.
מנהלת מחלקת צהרונים בחברה ו/או דיאטנית מוסמכת מטעם
 .1.6המנהל –
החברה או מי שיוסמך לכך על ידן.
תקנות לפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה בצהרונים,
 .1.7ההוראות –
התשע"ז ,2017-וחוזר מנכ"ל "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך" והעדכונים
לו ,כפי שיעודכן מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות.

.2

תנאים כלליים
.2.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה או חלק ממנה.

.2.2

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.2.3

החברה רשאית לפצל את היקף ההתקשרות בין המשתתפים במכרז ,עפ"י
שיקול דעתה.

.2.4

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו
על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו.

.2.5

זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי
המכרז שייכות לחברה .המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו
אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע העבודה/הספקת הטובין.

.2.6

אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה להזמין את העבודה/
הטובין נשוא המכרז.

.2.7

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד ולצורך קבלת החלטות
בקשר להצעת המשתתף במכרז.

.2.8

הכמויו ת שתבוצענה בפועל תהיינה שונות מהרשום במסמכי המכרז ,למשתתף
במכרז לא תהיה עילה לתביעה בגין השינוי בכמויות .מחירי היחידה יישארו בתוקף
לכל תקופת החוזה ולכל כמות שתידרש ע"י החברה לביצוע.

.2.9

החברה ו/או הוועדה תהא רשאית אך לא חייבת לדרוש ממשתתפים במכרז ו/או
חלקם השל מת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים
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נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו או עמידתו בתנאי
כזה או אחר לרבות תנאי סף ,על פי שיקול דעתה ,לשביעות רצונה המלא ,על מנת
לבחון את המשתתף והצעתו לרבות עמידתו בתנאי הסף במסגרת שיקוליה.

.3

.2.10

ימצא המשתתף במכרז במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או שיהיה לו
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,עליו להודיע על כך בכתב
לחברה בפקס או בדוא"ל ,לפחות  7ימים לפני הגשת הצעתו.

.2.11

הצעת המשתתף במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .החברה לא תקבל
הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".

תנאי סף ותנאים כלליים להשתתפות במכרז

תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל ו/או יחיד תושב ישראל ,העומדים ,ביום
הגשת ההצעות ,בכל הקריטריונים הבאים:
.3.1

המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה.
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .3.1.1תעודת רישום מאת הרשם הרלוונטי (רשם החברות או רשם העמותות או
רשם השותפויות או רשם האגודות השיתופיות) .התעודה תהיה מאושרת
ומעודכנת.
 .3.1.2אם המציע הינו שותפות לא רשומה ,עליו לצרף להצעתו את הסכם
ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.
 .3.1.3אם המציע יחיד  -עליו לצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה והעתק
תעודת זהות (כולל הספח).
 .3.1.4מציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה וזהות
בעלי המניות  -אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי
שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו .האישור
הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

.3.2

בעל ותק וניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים בין השנים  ,2016-2020באספקת מזון
מוכן ומבושל לילדים בגילאי גן ובתי ספר בהיקף של לפחות  1,500מנות ביום ,בכל
שנה ,בלפחות  60נקודות חלוקה בכל יום.
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה יציג את המסמכים הבאים:
 .3.2.1תצהיר ערוך וחתום כדין ,ובו פירוט מקומות ההפעלה ,משך ההפעלה ,שנות
ההפעלה ומספר הילדים בכל מקום ומקום וכמות נקודות החלוקה היומית,
המצ"ב כנספח  8למסמכי המכרז.
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 .3.2.2אישור מאת מזמין העבודה – מאת הגופים עליהם הצהיר במסגרת נספח 8
המעיד על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז -הכנה ואספקה
יומית של ארוחות חמות למוסדות חינוך בפיקוח משרד החינוך ,תקופת זמן
השירותים ,כמות המנות היומית ,וכמות נקודות החלוקה מידי יום  -בהתאם
לפירוט המופיע בנוסח המלצות המצורף כנספח  9למסמך זה.
 .3.2.3צירוף רישיונות כי המציע ספק מזון מורשה תקף לשנים בהתאמה להצהרתו
בסעיף  3.2לתנאי הסף ,בהתאם לקבוע בסעיף  2בתקנות לפיקוח על איכות
המזון ולתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז( 2017-להלן" :התקנות") ,וחתימה
על הצהרת ספק מזון מורשה כקבוע בתוספת הראשונה לתקנות ,המצ"ב
כנספח .13
.3.3

למציע ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים  2016-2020באספקת
מזון למוסדות ציבוריים בהיקף כספי כולל שאינו נמוך מ( ₪ 2,000,000-כולל
מע"מ) לשנה.
להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון ואישור
רו"ח בנוסח המצורף כנספח 3א' למסמכי המכרז.

.3.4

במועד הגשת ההצעות ,לא תלויה כנגד המציע הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי
המשך קיומו של המציע "כעסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת
המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" .יובהר כי הנתונים הפיננסיים יתבססו על
הדו"ח הכספי השנתי המבוקר האחרון הקיים במועד הגשת ההצעות.
להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר היעדר הערת עסק
חי בנוסח המצורף כנספח  3למסמכי המכרז.

.3.5

התחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק עובדים העומדים
בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע"
כמדורג בחוק העונשין ,בנוסח המצ"ב כנספח .10

.3.6

צירוף ערבות בנקאית נלוות להגשת המכרז ע"ס  ₪ 65,000כנדרש בתנאי המכרז,
בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח .2
המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לטובת החברה ,בסך של
 ₪ 65,000שתעמוד בתוקף עד ליום  16.8.2021וזאת בנוסח המצורף כנספח 2
למסמכי המכרז .יש להגיש את הערבות המקורית .אין להגיש העתק ערבות.
על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו ,וזאת
בהתאם לדרישתה של החברה .משתתף שיידרש לעשות כן ,ולא יעמוד בדרישה זו,
תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג ,וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.
ערבות ההגשה תמומש/תחולט ,בהתראה של  3ימים מראש ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או
יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב
בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את הערבות הביצוע .אין
חתימת המציע ________________
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במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל
סעד אחר ,עפ"י כל דין.
.3.7

חתימה על הצהרת המציע לפיה הינו מחזיק בכל ההיתרים ,האישורים והרישיונות
הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים ,כמפורט במכרז זה ויכול לעמוד בכל
ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות ,לרבות הוראות כל דין או הוראה/נוהל
ממשלתי הנוגעות לייצור ואספקת מזון במוסדות חינוך (נספח .)1

.3.8

תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית אליה משויכים מטבחי הספק ו/או
מטעם הרבנות הראשית בישראל שהינה הסמכות הדתית העליונה במדינת
ישראל.

.3.9

המציע רכש את מסמכי המכרז .המציע יצרף להצעתו קבלה המעידה על רכישת
מסמכי המכרז.
המציע השתתף בכנס משתתפים.

.3.10

בדיקת התנאים כל הנ"ל (סעיפים  3.1-3.10לעיל) תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי
המשתתף במועד הגשת הצעתו.
הצעה שלא יצורפו לה המסמכים המפורטים – לא תתקבל.

תנאים כללים
.1.1

אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות – אישור מפקיד מורשה על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
תשל"ו ,1976-והתקנות שהותקנו על פיו.

.1.2

אישור מרשויות המס על ניכוי מס הכנסה במקור.

.1.3

אישור מרשויות המע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.

.1.4

תצהיר המשתתף – בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בהתאם
לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו .1976 -תצהיר בכתב כמשמעותו
בפקודת הראיות ,בהתאם לנוסח התצהיר הרצ"ב כנספח  11להסכם.

.1.5

אישור משטרה לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים
התשס"א 2001-ביחס לעצמו (לרבות בעלי השליטה בו) ולעובדיו שיספקו את
המזון בפועל.
מובהר ומוסכם בזאת ,כי ככל שיזכה במכרז ,על הספק להמציא אישורי משטרה
ביחס לעצמו (לרבות בעלי השליטה בו) ולעובדיו הגברים שיספקו את המזון בפועל,
לכל אורך תקופת החוזה ,וכי ככל שיתחלפו עובדי הספק במוסדות הרלוונטיים,
במהלך תקופת ההסכם ,ימציא המפעיל אישורי משטרה בהתאם ,גם לגבי העובדים
החדשים.
חתימת המציע ________________
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.2

.1.6

אישור ותוצאות בדיקות מזון בקטריולוגיות ואנליזה כימית לאיכות מזון ממעבדה
מוסמכת לבדיקות מוצרי מזון ובקרת איכות על גבי לוגו של המעבדה ,המספקת
שירותיה למציע והמעידה כי המציע נוהג לערוך באופן שוטף ולפחות אחת לחודש,
דיגום של שני סוגי מזון מבושל ,דיגום של מנה אלרגנית ודיגום של ירק טרי
משתנה ,בדיקות איכות במטבחיו והצגת נהלים/טפסי ביקורת בדבר ביצוע האמור.

.1.7

העתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא על ידי החברה למשתתפים ,ולרבות
תשובות למתן הבהרות.

תוקף ההצעה:
תוקף ההצעה הינו  4חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות .תוקף ההצעה
ניתן יהיה להארכה ב 4-חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה לפני פקיעת
ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף הערבות שבסעיף  6להלן בהתאם
לאמור בסעיף  6.5להלן.

.3

מחויבות להצעה:
 .3.1משתתף במכרז יגיש טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל
מסמכי המכרז וכי והגיש את הצעתו בהתאם לכך.
טופס הצהרת המשתתף במכרז מצורף כנספח  1למכרז.

.4

ערבות למכרז:
 .4.1כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מבוילת כחוק הכל על פי האמור
להלן (להלן" :הערבות").
 .4.2על המשתתף במכרז להגיש את הערבות על פי נוסח טופס כתב הערבות ,המצורף כנספח
 2למכרז.
 .4.3כל הערבויות הנזכרות במכרז זה ובנספחיו פירושן ערבויות מבוילות כחוק.
 .4.4הערבויות שניתן לצרפן למכרז הן אך ורק על פי המפורט להלן:
.4.4.1

ערבות בנקאית  -ערבות ממוסד בנקאי ו/או מוסד כספי ו/או אגודה שיתופית
לאשראי ,המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על הבנקים ,לפי הרשימה
המצורפת בנספח  4למכרז.

 .4.5תוקף הערבות יהיה ל 4-חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז וניתן יהיה
להארכה ב 4-חודשים נוספים ,על פי דרישת גזבר החברה או מי שהוסמך על ידי החברה.
 .4.6משתתף במכרז שלא יצרף אחת מהערבויות שלעיל באופן הנדרש בסעיף זה ,לא תדון
הוועדה בהצעתו והיא תיפסל.

חתימת המציע ________________
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 .4.7מציע אשר חזר בו מהצעתו – תהא החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר
צורפה להצעתו.
 .4.8משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה – תוחזר לו הערבות שצירף.
 .4.9משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה (להלן" :הזוכה") ואשר לא יחתום על החוזה במועד
שייקבע ע"י החברה ,תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה.
 .4.10עם חתימת החוזה על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות ביצוע
הערבות תהיה מבנק המצוי ברשימה שצוינה לעיל .הערבות ו/או ההפקדה יהיו בסכום
שנקבע בחוזה .נוסח הערבות יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2א' למכרז.
לא תוחלף הערבות כאמור ,תהיה רשאית החברה לבטל הזכייה.

.5

אופן הגשת ההצעות:
 .5.1את מסמכי המכרז ,צורפותיו ,וכתב ההצעה יש להגיש בשני העתקים זהים ,על גבי
הטפסים המיועדים לכך ,כאשר הם חתומים בחותמת וחתימת מורשה חתימה של
המציע בשולי כל דף .מסמכים אלה יוכנסו למעטפה חלקה כשהיא סגורה וללא כל סימני

זיהוי ,והיא תופקד ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  18/4/2021עד השעה 12:00
[להלן" :מועד ההגשה"] .אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית כאמור
לעיל.
 .5.2מסמך הצעת המחיר עצמו (נספח  7למכרז) יוגש במעטפה נפרדת שהומצאה ,כשהיא
סגורה היטב ,ומוגשת עם יתר מסמכי המכרז ,כמתואר בסעיף  7.1לעיל.
 .5.3המחירים בהצעת המחיר ינקבו בשקלים חדשים.
 .5.4הצעת המשתתף במכרז לא תכלול מע"מ.
 .5.5הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין
החברה.
 .5.6ה משתתף במכרז יגיש הצעתו במסירה ידנית ,עד המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות
במכרז ,לכתובת הבאה:
משרדי החברה :יהודה הלוי ,48 ,קומה  ,8תל אביב
 .5.7ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות
משפטיות ולכן לא תותר הגשת הצעות במשותף.
 .5.8הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז ,הינה הישות
המשפטית החתומה על כתב ההצעה [להלן" :המציע"] .ככל שמוגשת הצעה של שותפות,
אחריות המציעים במשותף כלפי החברה הינה ביחד ולחוד.
 .5.9החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע
כלל את ההזמנה.
 .5.10מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק
לצרכי נוחות ,ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי
"הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
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 .5.11סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו ,תהא לבתי
המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 .5.12את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה .תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף
להצעותיהם.
 .5.13על מסמכי המכרז לכלול את כל המסמכים המצויים במעטפת המכרז ,בקשר עם המכרז
הנדון ,לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי
חומר המכרז.

.6

תקינות ההצעה
 .6.1הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל.
 .6.2הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה לגרום לפסילת הצעתו.
 .6.3הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא ייפתחו והן פסולות על הסף.
 .6.4החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לפי שיקול דעתה.
 .6.5החברה איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים
במכרז.
 .6.6התגלתה בבחינת ההצעות שהוגשו במכרז טעות חשבונית בהצעת המחיר – הקובע יהיה
מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה.
 .6.7החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של
המשתתפים בכנס משתתפים/מציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות דוא"ל שיימסרו
על ידם.
 .6.8על המשתתף לחתום בעט כחול על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי
המכרז ,בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף
האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי
המכרז והצהרת המשתתף ,ונוסח החוזה ונספחיו.
 .6.9על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת החברה בקשר עם השתתפותו במכרז,
ולרבות הוראות נוספות ,הבהרות ,סיכום ישיבת הבהרות וכד' ,ולצרפם לחוברת המכרז
שתוגש על ידו.
 .6.10על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך .כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו
בדיו ,בתוספת חותמת של המציע ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המציע באופן
ברור ,בנוסף על חתימה .במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא של
החותם ,בכתב ברור.
 .6.11רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,שלא במקום המיועד
לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את החברה ועלול להביא לפסילת
מסמכי המכרז של המשתתף.
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 .6.12על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה ,והמשתתף חייב למלא את כל פרטי
כתב ההצעה.
 .6.13מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בנספח ג' (נספח  )7למסמכי המכרז.
המציע יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה.
 .6.14בהצעתו יי קח המציע בחשבון את כל חובותיו של המפעיל ואת כל ההוצאות ,מכל מין
וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע ההזמנות והעבודות ,והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום
או מימון נוסף מאת החברה .לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות
המכרז ו/או העבודות.
 .6.15למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע
מלוא העבודה או חלקה ,וכי ההחלטה לגבי כך ,מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף
למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות בחברה ,ובהתאם לצורך.
 .6.16אם ה מציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין,
תקנה ,צו וכו' ,או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו
בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו ,עליו לפנות לחברה בכתב ותשובה תישלח לכל
המשתתפים בהליך ללא ציון שם הפונה .החברה אינה אחראית עבור כל פירושים או
הסברים שיינתנו בעל פה.
 .6.17ניתן לפנות בכתב ליועמ"ש החברה ,עו"ד מעיין שטייף בדוא"ל:
 maayan@yuvalchi.co.ilיש לוודא קבלת הפנייה .הפניה תכלול את שם המכרז ,מספר
המכרז ,מספר העמוד במכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פירוט
השאלה ,פרטי השואל ,מס' טלפון ,מס' פקס וכתובת דוא"ל.
 .6.18איחור בקבלת התשובות או אי קבלתם ,לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת
הצעתו או להתחשבות של ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל
דבר ועניין.
 .6.19לא תישמע טענה מפי המציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים
שניתנו או נעשו על ידי החברה ,אלא אם אלה ניתנו ע"י החברה בכתב ,כאמור לעיל.
 .6.20המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע
העבודות בזמנו החופשי ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי
המקום ,את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע
העבודות במהלך תקופת ההתקשרות .ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז
ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק  6.7לעיל ,וכן
בישיבת ההבהרות.
 .6.21הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
והחוזה ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז
ובחוזה.
 .6.22כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע.
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.7

הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .7.1החברה תמסור למשתתפים במכרז הודעה בכתב על זכייתם/אי זכייתם במכרז.
 .7.2בין הזוכה /זוכים במכרז לבין החברה ייחתם חוזה שהעתקו ,על נספחיו ,מצורף למסמכי
המכרז ,בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטת הועדה .תנאי
ההתקשרות עם הזוכה  /זוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז והחוזה הנ"ל (בשינויים
המחויבים) על נספחיהם.
 .7.3הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך.
 .7.4הזוכה במכרז יגיש עד למועד החתימה על החוזה אישור דרישות הביטוח ,חתום ע"י
חברת הביטוח ,להבטחת קיום דרישות הביטוח המפורטות בחוזה.
 .7.5טופס אישור דרישות ביטוח מצורף בנספח  5למכרז.
 .7.6היה והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים  7.3 7.2ו 7.4 -לעיל ו/או
לא ימציא ערבות לחוזה כנדרש ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה
בכתב לזוכה ,החל מן התאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה זו ,וכן למסור את ביצוע
המכרז למי שייקבע על ידה .כמו כן ,לחברה תהא רשות לדרוש פיצוי מהמשתתף במכרז
על כל הפסד שייגרם לה בשל כך.
 .7.7בכל מקרה בין אם בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ובין אם לאו ,רשאית החברה
לחלט את הערבות ,כולה או מקצתה .כמו כן ,לחברה תהא רשות לדרוש פיצוי
מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך.
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פרק ג'  -הקריטריונים לבחינת ההצעות
שיקולי ועדת המכרזים בבחינת ההצעות:
 .1לצורך אספקת ההזנה והשירות עפ"י תנאי המכרז וההסכם לצהרוני גנים ולבתי הספר יהא
המזמין זכאי לבחור עד  4זוכים (להלן" :מאגר ספקים").
 .2בבתי הספר ,הנהלת כל בית ספר ,תבחר מתוך מאגר הספקים הזוכים במכרז ספק אחד לאספקת
המזון והשירותים עפ"י תנאי המכרז וההסכם.
 .3בצהרוני גני הילדים ,החברה תבחר את אופן החלוקה בין הספקים הזוכים במכרז לאספקת המזון
והשירותים עפ"י תנאי המכרז וההסכם.
 .4המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה .המזמין
רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם ,לפי שיקול דעתו,
והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל
מקרה לא תהיה למי מהמצי עים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין ,באשר
תהיה.
 .5המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל אחד מהמציעים פרטים
ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים,
בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בתנאי המכרז ובין אם אינו כלול ,או ניתוח
נתונים תפעוליים וכספיים ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ,גם לאחר פתיחת
ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,וניסיונו המקצועי לרבות עמידתו בתנאים
המוקדמים שפורטו לעיל ,והמציע חייב לספק לחברה את הפרטים וההוכחות הנדרשים .אם
המציע יסרב למסור פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית החברה
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .6שלב א'  -בדיקת עמידה בתנאי הסף
בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף)  -כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיפים
 3.1-3.10לעיל .במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף וועדת המכרזים
תשקול את האפשרות לבקש השלמת הפרטים ,בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או
מהותיים ולהוראות מסמכי המכרז .הצעה שבסופו של דבר יימצא ,כי אינה עומדת באיזה מתנאי
הסף ,תיפסל ולא תידון כלל בשלבים הבאים.
 .7שלב ב'  -בדיקת איכות ( 50%מהציון הסופי)
איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן:
( )1ביקורת תברואתית –  20נקודות
החברה ו/או מי מטעמה תערוך ביקורת ,ללא תיאום מוקדם ,במתקני המציע .המציע
ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה עם החברה ,ככל שיידרש ,מציע אשר לא ישתף פעולה
כאמור לא יהא זכאי לכל ניקוד והצעתו תיפסל.
הניקוד יינתן בהתאם לפרמטרים המופיעים בנספח  .15המציע עם הניקוד הגבוה ביותר
יקבל את הניקוד המקסימאלי בקטגוריה זו ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.

מציע שציונו בביקורת התברואתית פחות מ( 80-לפי נספח  – )15לא יוכל
לעבור לשלב הבא.
חתימת המציע ________________
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לדוגמא :מציע  1קיבל ציון  85בביקורת תברואתית ,ומציע  2קיבל ציון  .82חישוב הציון
של כל מציע ברכיב זה :מציע  1יקבל את מלוא  20הנקודות לרכיב זה ,ומציע  2יקבל
 19.3נקודות (בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף .)19.3 = 20 * 82/85 >= 8
()2

ביקורת תזונתית –  15נקודות
הביקורת תיערך ע"י דיאטנית מטעם החברה במקביל לביקורת התברואתית .ניקוד
יינתן על בסיס בדיקת תפריטי הספק על סמך בחינת המפרטים והמגוון המוצע בהם.

()3

ותק וניסיון מעל הנדרש בתנאי הסף –  15נקודות
הניקוד יינתן עבור ותק מעל  3שנים וניסיון באספקה של מעל  1,500מנות ביום בהתאם
למפורט להלן:
א .ותק של  3-6שנים –  3נקודות;
ב .ותק מעל  6שנים –  6נקודות;
ג .אספקה של  1,500-3000מנות ביום בשנתיים האחרונות –  2נקודות;
ד .אספקה של  3,000-5,000מנות ביום בשנתיים האחרונות –  4נקודות;
ה .אספקה של מעל  5,000מנות ביום בשנתיים האחרונות –  6נקודות;
ו .אספקה וחלוקה של מעל ל 60-נקודות חלוקה ביום –  3נקודות.


סיכום הפרמטרים והנקודות לציון האיכות
קריטריון

נקודות

ביקורת תברואתית

20

ביקורת תזונתית

15

ותק וניסיון מעבר לתנאי הסף

15

סה"כ

50

** יובהר שוב ,כי ספק שהישגו לא יעמוד בציון ( 80במילים :טוב) בביקורת פתע בתחום
התברואה ,לא יוכל להשתתף במכרז.
 .8שלב ג' – בדיקת הצעות המחיר ומתן ניקוד משוקלל של המחיר והאיכות
ניקוד הצעת המחיר יהווה  50%מהציון הכולל והוא ישוקלל יחד עם ציון האיכות שניתן בהתאם
לקריטריונים שפורטו לעיל המהווה  50%מהציון הכולל.
בחינת ההצעה הכספית תיערך בהתאם לפירוט שלהלן:
המציע ימלא בהצעתו (נספח ג' למסמכי המכרז) מחירים עבור המנות הבאות – כאשר גודל המנה
היא בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך" והעדכונים לו,
כפי שיעודכן מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות ,לכל קבוצת גיל.
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לצורך בחינת ההצעה הכספית יינתנו לכל רכיב המשקלים הבאים:
ציון באחוזים

גיל
מנה לגילאי גן  3-5תינתן על פי גודל מנה הנדרשת
לגילאי ( 4-5בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל)

32%

מנה לגילאי 6-8

12%

מנה לגילאי 9-13
מנה לגילאי 14-18

3%
3%

מנות מותאמות –מנה ללא גולטן /ללא אלרגנים /
מנה צמחונית /מנה טבעונית

-------------50

סה"כ מרכיב עלות

הניקוד עבור ההצעה הכספית יקבע כך שההצעה שנקבה את המחיר הנמוך ביותר באותה קטגוריה
תזכה למלוא הניקוד לאותה קטגוריה ,ואילו כל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי,
בהתאם לנוסחה שלהלן:
הצעה הזולה ביותר
הצעה הנבדקת

X

___ נקודות = P

סיכום הניקוד המתקבל מסכום הציונים בכל קטגוריה ייחשב לציון הכולל של אותו מציע ברכיב
זה של מדדי האיכות.
להלן דוגמא לחישוב רכיב זה:
גיל

ציון
באחוזים

מציע 1

ציון מציע 1

מציע 2

ציון מציע 2

מנה לגילאי גן  3-5תינתן
על פי גודל מנה הנדרשת
לגילאי ( 4-5בהתאם
להוראות חוזר מנכ"ל)

32%

12

(26.67 = )32 * 10/12

10

32

מנה לגילאי 6-8

12%

12

(10 = )12 * 10/12

10

12

מנה לגילאי 9-13

3%

10

3

12

(2.5 = )3 * 10/12

מנה לגילאי 14-18

3%

10

3

12

2.5

מנות מותאמות –מנה ללא
גולטן /ללא אלרגנים /
מנה צמחונית /מנה
טבעונית
סה"כ מרכיב עלות

-----------

50

=26.67+10+3+3
42.67

=32+12+2.5+2.5
49
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מובהר בזאת ,כי המחיר למנה ישקלל תוספת של  10%לגודל המנה ,לרבות לארוחת מנחה ,מן
הגודל המפורט בחוזר מנכ"ל  2.2תשעו8/א והעדכונים לו ,כפי שיעודכן מעת לעת לאורך תקופת
ההתקשרות.
אספקת המזון תגיע בתפזורת עם כלי הגשה פרט למנות האישיות שיגיעו בחמגשית נפרדת
בהתאם למפורט בנספח ב'.
הציון הכולל ישוקלל יחד עם ציון המציע במדדי האיכות לקביעת הציון המשוקלל לכל מציע.
מציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה.
 .9ככל שיוגשו הצעות עם ציון זהה ,ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא
המכרז (בהתאם לפירוט בנספח  )8ובהתרשמות החברה מניסיונה בעבר עם המציע ,ככל שקיים.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,החברה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של
המציע לבצע את החוזה ,ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה ,לרבות מקום עסקיו ופנייה
לממליצים.
 .10המזמין י תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,מיומנותו
והמוניטין של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,תוך השמת דגש על ניסיון שלילי קודם
של המזמין – אם היה כזה ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא לנכון לשקול,
לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.
 .11ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית ,לרבות
בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-והתקנות והצווים לפיו .כן תהא ועדת
המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח ציבורי בתחום
העיר תל אביב יפו ,שלא כדין.
 .12החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין ,ובהתאם
לאמור להלן.
 .13החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז,
ולרבות הבדיקות המוקדמות ,הוצאות בגין ערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות
הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.
 .14החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,
שלדעת החברה מונעת הערכת ההצעה כדבעי.
 .15אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על החברה חובה ,או להעניק למי שנקבע כזוכה את
הזכות ,להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו.
 .16החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא ,במידה
שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לחברה ולא יפגע ,לדעת החברה ,בעקרונות השוויון.
 .17לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים ,שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת ,כאשר
מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו ,הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או
חתימת המציע ________________

16

נושא משרה ,כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר ,והכל
בין בעקיפין ובין במישרין.
"קרוב" לצורכי סעיף זה משמע :בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא ,או צאצא של בן
הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 .18לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע אשר יש לו הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין
או בעקיפין ,עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ,או אשר יש לו קשר עם מציע אחר
במכרז.
לעניין זה:
"הסכם ,הסדר ו/או הבנה" -בין במפורש ובין מכללא ,בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות,
בין אם הוא מחייב על-פי דין ובין אם לאו;
"קשר"  -המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר ,המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו
בעל שליטה ,כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
"במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:
 .1באמצעות אדם אחר ,קשור או שאינו קשור לצד להסכם ,או ביחד עימו;
 .2באמצעות שלוח או נאמן;
 .3ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 .4באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 .5מכח החזקה או רכישה בידי קרוב ,חברת נאמנות או חברת רישומים.
 .19הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה
ונספחיו ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
 .20החברה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם למבנה הנדרש במכרז.
 .21החברה אינה חייבת לקבל הצעה במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי
לוחות הזמנים הנוחים לה.
 .22החברה רשאית לבטל ,לצמצם או להרחיב את השירות הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .אין
בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד החברה להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים.
 .23החברה תהיה רשאית לבקש ממשתתפי המכרז ניתוח תמחירי של הצעתם בנוסח שיועבר להם.
בניתוח התמחירי יצוינו מלבד הרווח הקבלני ורכיבים נוספים גם מרכיבי השכר למועסקים כגון:
שכר יסוד ,חופשה ,חגים ,נסיעות ,הבראה ,הפרשה לפנסיה ,הפרשה לקרן השתלמות ,מחלה,
הפרשה לפיצויים ,ביטוח לאומי ,תוספות שונות לפי צווי הרחבה (ככל שישנן) ועוד.
מובהר בזאת כי הנתונים שיוצגו בניתוח התמחירי על ידי המשתתף במכרז יחייבו אותו במהלך
כל תקופת ההתקשרות עם החברה במידה ויוכרז כזוכה במכרז ומשלא יעמוד המשתתף במכרז
במהלך ההתקשרות עימו בנתונים שהוצגו על ידו בניתוח התמחירי ,תהא החברה רשאית לקזז
כספים המגיעים לו בגין ביצוע העבודות ,והכל בהתאם לאמור במכרז זה על נספחיו.
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המשתתף במכרז מתחייב להגיש לעיון החברה את הניתוח התמחירי הנ"ל וזאת לא יאוחר מ72-
שעות ממועד בקשתה בכתב ובנוסח שיועבר על ידה .הרכיבים בניתוח התמחירי יוצגו על בסיס
אחיד :שעתי ,יומי או חודשי.
מובהר בזאת ,כי התחשיב שעומד בבסיס אומדן החברה למכרז כמו גם הניתוחים התמחירים
שיוגשו ע"י משתתפי המכרז אינם לפרסום ולא יועברו למשתתפי המכרז ו/או לצד ג' כלשהוא.
 .24בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו,
בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות
העניין.
 .25החברה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן
בוטלה /נדחתה.
 .26היקף עבודות
החברה מעריכה כי עבודות נשוא מכרז זה הינם בסך של כ ₪ 10,300,000-לשנה.
ההיקף הנ"ל מובא כאומדן בלבד לעבודות שיבוצעו באמצעות חוזה המסגרת שיחתם .אין החברה
מתחייבת לבצע עבודות בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר ,וכן שומרת לעצמה החברה את הזכות
להקטין (אפילו ב )100% -ו/או להגדיל את הסכום הנ"ל ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ועפ"י אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע עבודות בכלל ועבודות נשוא מכרז זה בפרט.
הגדלה או הקטנה של היקף העבודות ,לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה להגדלת מחירי
היחידה שהציע במכרז ,או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כנגד החברה במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או
גדול מהצפוי.
 .27הכרזה על זוכים וחלוקת עבודה
החברה תכריז על עד  4זוכים במכרז ,החלוקה בין הזוכים תתבצע בהתאם לשיקול דעת החברה
ובהתאם לצרכיה.
 .28חתימת החוזה ,כשיר שני והשבת ערבות מכרז
א .משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על הסכם ההתקשרות בתוך  7ימי עבודה
מיום קבלת הודעה על זכייתו/ם במכרז ,ולהמציא במועד זה ערבות למכרז ,את אישורי ביטוחי
הקבלן (נספח  )5בנוסחו המקורי ,חתום כדין על ידי מבטחי המציע וכן כל מסמך אחר שיידרש
בהתאם לחוזה ולמכרז .הוראה זו הינה מהותית.
ב .לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה ,כנדרש במסמכי ובהודעת הזכייה,
יחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו ,זכייתו במכרז תבוטל וערבות המכרז תחולט כאמור
בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל; המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט הערבות במקרה כזה.
בנוסף ,תמסור החברה הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג ,אם וככל
שיוחלט על בחירתה.
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ג .ועדת המכרזים רשאית א ך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי .כשיר שני,
אם וככל שאכן ייבחר ,יוכרז כזוכה במכרז אם מסיבה כלשהיא לא יחתום הכשיר הראשון על
חוזה במועדו ו/או יסתיים עימו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם.
ד .לא עמד המציע הזוכה בדרישות המכרז ו/או המזמין במהלך תקופת הניסיון ,תופסק ההתקשרות
בחוזה בין המציע הזוכה במכרז למזמין (החברה) .במקרה כזה תהא החברה רשאית להתקשר
בחוזה עם הכשיר השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון הכללי וכך הלאה ו/או
להתקשר עם כל גורם אחר ,בהתאם לדין .כל התחייבויות החלות על המציע הזוכה יחולו על
המציע הנ"ל בהתאמה.
ה .משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז באופן הבא :משתתף
שנבחר כזוכה במכרז  -עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע
וביטוחים ,בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.
משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג (אם וככל שוועדת המכרזים תחליט
להכריז על כשיר שני) – לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה; לחילופין ,במקרה ולא
תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה תוך  14ימים מיום שנמסרה ההודעה לכשיר השני
ולאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים ,בהתאם לתנאי
ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.
ו .משתתף שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בדוא"ל.
ז .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה עפ"י כל דין.
 .29תקופת ההתקשרות ואספקת השירותים:
א .תקופת ההתקשרות הראשונה היא ממועד חתימת ההסכם ועד ליום  .31.8.2022שלושת החודשים
הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון במהלכם החברה תבחן את
התנהלות המציע.
ב .תקופת הניסיון  -הסכם זה יבוא לידי סיום עם תום תקופת הניסיון הנ"ל בהתאם לשיקול דעתה
של החברה .הודעת החברה למציע כאמור ,תהא סופית ולא ניתנת לערעור.
ג .לחברה נתונה האופציה להאריך החוזה בארבע תקופות ,בנות שנה כל אחת .בסה"כ לא תעלה
תקופת ההתקשרות על תקופה של חמש שנים ,ככל שהחברה תאריך את תקופות ההתקשרות.
לחברה קיימת האופציה הבלעדית לקבוע האם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה ,ואם לאו.
ד .החברה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק ,עד  30ימים לפני תום תקופת החוזה המקורי.
ה .בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם
הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש
הערבויות הבנקאיות ,אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או
חידוש.
ו .המציע יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה ,או לפי הוראות
המנהל.
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ז .במידה ולא יעמוד המציע במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה ,ישלם המציע פיצויים
מוערכים ומוסכמים מראש ,והכל כמפורט בחוזה ,ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לחברה לפי הדין
ו/או ההסכם.
ח .על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית החברה בכל עת ,מכל סיבה שתיראה לה
גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר ,על
ידי הודעה בכתב אשר תינתן לספק  30יום מראש .הובא החוזה לידי גמר כאמור ,תשלם החברה
לקבלן את התמור ה המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא
של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת החברה ,בניכוי כל הכספים אותם
החברה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין .כנגד קבלת התמורה הנ"ל,
לאחר הניכויים ,לא תה יינה לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים
שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך טרם סופקו
בפועל ,כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור.
 .30הזמנת רכש:
א .הרשות בידי החברה להזמין מהמפעיל את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל
המציע הזוכה להיענות להזמנות החברה לבצע את העבודה ו/או השירות הנדרש בהתאם לדרישת
החברה ועל פי תנאי המכרז .וכן הרשות בידי החברה לבצע חלק מהעבודה בעצמה.
ב .מובהר ומודגש בזאת במפורש ,כי החברה שומ רת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות
הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות .החברה שומרת לעצמה הזכות ,במפורש על אף כל
האמור בהסכם ,לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול
חלקי ממנה יחייבו את החברה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק מוותר בזאת על כל
דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.
ג .החברה שומרת על זכותה לשנות ,בכל עת ,את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות
בעצמה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה .לצורך כך ,מובהר ומוסכם כי לחברה שיקול דעת מוחלט באשר
להערכת היקף העבודות ,מיקום העבודות ,היקפן ,מהותן ,מורכבותן ,רווחיותן וכיו"ב .הזוכה
מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל.
ד .החברה רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם
להוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.1987-
ה .יובהר בזאת ,כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת רכש חתומה כדין ע"י
גזברות החברה .לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין.
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 .31סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז:
א .ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים
ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (22ט) לתקנות העיריות (מכרזים),
תשמ"ח1987-בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
ב .הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם
ייקבע כזוכה ,תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
ג .מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן" :חלקים
סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ,ינהג כדלקמן:
 )1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי.
 )2ינמק מדוע יש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי בדף
נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.
 )3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון
מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז  .מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו
כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים.
 )4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
אלה של הצעות המציעים האחרים.
 )5למרות כל האמור לעיל ,ידוע למציע כי כתב ההצעה ,אינו בבחינת מסמך סודי והוא יותר
לעיון.
ד .למרות כל האמור לעיל ,יודגש ,כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו
של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה
המחייבות רשות מנהלית.
ה .ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי
אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.
ו .החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים
תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם
את נסיבות העניין.
ז .החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם
מסירת החומר לעיונו של המבקש.
 .32שמירת זכויות:
א .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש
במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.
ב .החברה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז ,בהתאם
לתנאי החוזה.
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ג .חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.
 .33קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:
נקבע זוכה במכרז (להלן" :זוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך
כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :זוכה מאוחר") ,מתחייב הזוכה המקורי לפנות את
שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר .במקרה שכזה ,לא יהא זכאי המקורי לשום פיצוי או
תשלום מאת החברה  ,פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל.
לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ,בגין ההליך שבוצע.
 .34המחאת זכויות עתידית:
מובהר בזאת ,כי לחברה מספר תאגידים ומוסדות עירוניים והחברה שומרת לעצמה הזכות
לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות
עירוניים ,בין באמצעות הסבת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת
ההסכם ,בהתאם לתקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.1987-
לאור האמור לעיל ,יראו את המציע במכרז כמי שהסכים לכך כי לחברה הזכות להמחות ו/או
להעביר ו/או להסב זכות אחת או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה לפי מכרז זה,
לתאגיד ו/או למוסד עירוני כאמור.

_________________
שם המציע

טל .פקס המציע

חתימה וחותמת המציע:

_________________
מס' עסק מורשה/ח.פ

___________________
כתובת המציע

שמות מורשי החתימה

תאריך :
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הסכם מסגרת מכרז 01/2021
הסכם לאספקת שרותי מזון
שנערך ונחתם ביום _______ לחודש ______ בשנת 2021
בין:

יובל חינוך בע"מ ,ח.פ 513237545
יהודה הלוי 48
תל-אביב
(להלן" :החברה" " /המזמין")
מצד אחד

לבין:

______________________________
______________________________
______________________________
באמצעות מורשה החתימה:
_________________ .1

_________________ .2

(להלן" :הקבלן"" /הספק")
מצד שני
הואיל :והחברה פרסמה מכרז מס'  01/2021אשר עניינו אספקת ארוחת צהריים למוסדות חינוך
בעיר תל אביב-יפו כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן" :המכרז") ,אשר הינם חלק
בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :העבודות" ו/או "השירותים");
והואיל :והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל מסמכי המכרז ,הגיש
לחברה הצעה ,ומתחייב לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בהתאם לנדרש בתנאי הסכם
זה ,ותמורת תשלום הסכום הנקוב בכתב ההצעה;
והואיל :והצעת הקבלן הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז בהתאם להמלצת ועדת המכרזים של החברה
אשר נתכנסה ביום ______ ,והקבלן מתחייב ומוכן לבצע את המכרז כאמור בחוזה זה
ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו ,טפסיו,
נספחיו וכל תכולתו ,לרבות דרישות המפרט הטכני המצורף למכרז ונספחיו;
והואיל :והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

כללי
 1.1המבוא לחוזה זה ,מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי
פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.
 1.2כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של
החוזה.
 1.3מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם
במלואו ,וכי החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו,
קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין
ויתור ו/או הסכמה ו/או שינוי שלא נעשה בדרך האמורה.
 1.4הספק מתחייב לע מוד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות ,כפי שפורטו בתנאי המכרז
של חוזה זה .סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה ,אלא אם קיבל הספק
אישור בכתב לכך.
 1.5הצדדים מסכימים כי העבודה או השירותים הניתנים על ידי הספק ניתנים במסגרת של
מתן שירותים וכעבודה קבלנית ולא במסג רת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד.
למען הסר ספק ,הצדדים מצהירים בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין עובדי הספק
אשר יבצעו עבודה במסגרת מתן השירותים על ידי הספק לבין החברה.
 1.6הספק ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים
מחוזה זה ,אם וככל שיחולו.
 1.7במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה,
תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

.2

מונחים והגדרות
בחוזה זה תהא למונחים הבאים משמעות כמוגדר להלן:
" 2.1ההסכם" או "הסכם זה"  -גוף ההסכם וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
" 2.2המנהל" או "האחראי" או "נציג החברה" – מנהלת מחלקת צהרונים בחברה ו/או
דיאטנית מוסמכת מטעם החברה או מי שיוסמך לכך על ידן.
" 2.3הקבלן" או "הספק"– נציגיו של קבלן ,יורשיו ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן
משנה ו/או ספק משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע עבודת האספקה ודינם יהיה כדין
הקבלן לעניין מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן;
" 2.4שירותים" ו/או "עבודות" – אספקה והובלה של המזון לנקודות הצריכה בהתאם
לדרישות החברה.
" 2.5המדד"  -המדד המצויין במסמך התנאים המיוחדים להתקשרות ,נספח א' לחוזה זה.
" 2.6ההוראות" – תקנות לפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז,2017 -
וחוזר מנכ"ל  2.2תשעו8/א והעדכונים לו ,כפי שיעודכן מעת לעת לאורך תקופת
ההתקשרות.
" 2.7הוראות משרד הבריאות לעניין תברואה" – כמפורט בקישור שלהלן:
 ,https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspxבדגש על התקנות
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2.8
.3

מסמכים המצורפים לחוזה
 3.1המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

3.2
3.3
.4

המחייבות :תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) התשל"ב-
.1972
"יועץ בטיחות מזון" – תברואן מוסמך מטעם המזמין.

3.1.1

תנאים מיוחדים להתקשרות המצורף כנספח א' לחוזה.

3.1.2

המפרט הטכני המצורף כנספח ב' לחוזה.

3.1.3

מסמך הצעת המחיר ,החתום ע"י הספק ,המצורף כנספח ג' לחוזה.

 3.1.4המכרז עצמו על תנאיו ונספחיו וכן רשימת מסמכים נלווים לחוזה ,המצורפים
כולם כנספח ד' לחוזה.
במקרה ובמהלך העבודה מתגלה סתירה בין המסמכים שלעיל ,יהיה תקף המסמך
האחרון שפרסמה החברה.
החברה אינה אחראית עבור כל פירושים ו/או הסברים שניתנו בעל פה.

תקופת ההסכם ,היקף העבודה ובלעדיות
 4.1תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לשנת תשפ"ב ,מיום  1.9.2021ועד ליום .31.8.22
שלושת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון
במהלכם החברה תבחן את התנהלות המציע.
 4.2תקופת הניסיון  -הסכם זה יבוא לידי סיום עם תום תקופת הניסיון הנ"ל בהתאם
לשיקול דעתה של החברה .הודעת החברה למציע כאמור ,תהא סופית ולא ניתנת לערעור.
 4.3לחברה נתונה האופציה להאריך החוזה בארבע תקופות ,בנות שנה כל אחת (מיום 1
לספטמבר ועד ליום  31לאוגוסט באותה השנה) .בסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות
על תקופה של חמש שנים ,ככל שהחברה תאריך את תקופות ההתקשרות .לחברה קיימת
האופציה הבלעדית לקבוע האם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה ,ואם לאו.
 4.4החברה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק ,עד  30ימים לפני תום תקופת
החוזה המקורי.
 4.5בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו
מעצם הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה
ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר
הטעון הארכה ו/או חידוש.
 4.6מובהר בזה כי הזכות להארכת החוזה ,כאמור לעיל ,נתונה לחברה בלבד והקבלן אינו
ולא יהיה זכאי לדרוש ,במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא ,כי ההסכם יוארך למשך
תקופה או תקופו ת נוספות כלשהן ולא תהיינה לקבלן כל טענות כנגד החברה ככל
שתבחר החברה שלא להאריך את תוקף החוזה ,כאמור.
 4.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו ,על ידי
משלוח הודעה מוקדמת בכתב לספק ,בהתראה של  60ימים לפחות ,מבלי שהחברה
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם ,עקב הפסקת ההתקשרות.
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לקבלן לא תהיה ,עקב כך ,עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם ,שלטענתו
נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש החברה בזכותה על פי סעיף זה.
 4.8במשך תקופת התקשרות הנוספת ,יחולו במלואם כל התנאים ,ההוראות וההתחייבויות
הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים ,לרבות זכות החברה להפסקת החוזה
בהודעה של  60יום מראש ,כאמור לעיל.
 4.9למען הסר ספק ,היה ולא הודיעה החברה על הארכת תוקפו של ההסכם כאמור לעיל,
יבוא הסכם זה לקיצו באופן אוטומטי.
 4.10מוסכם ומוצהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת מחירים ובמהלך תקופת ההסכם,
לרבות התקופה המוארכת אם תהיה כזאת ,כי החברה תזמין מנות בהיקף שיידרש על
ידה ,על פי צרכיה ,בהתאם להזמנות רכש חתומות ע"י גזברות העיריה ,ואין החברה
מתחייבת כלפי הספק לכל היקף עבודה שהוא .הספק מצידו יהא מחויב לספק מנות
כנדרש ע"י החברה ובהתאם לתנאי הסכם זה..
 4.11מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין בהסכם זה בכדי להקנות לספק בלעדיות כלשהי
בנוגע לטובין נשוא ההסכם .החברה תהא רשאית להתקשר על פי שיקול דעתה עם
גורמים נוספים לאספקת הטובין נשוא ההסכם.
.5

שינויים בהיקף ההתקשרות והעסקת ספקים אחרים
 5.1החברה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות ,כולה או פרט מפרטיה ,בשיעור שלא
יעלה על  50%ובלבד שתודיע על כך לספק בכתב ומראש.
 5.2החברה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות ,כולה או פרט מפרטיה ובלבד שתודיע
על כך לספק .ההודעה תיכנס לתוקפה  14יום מיום משלוחה.
 5.3הזכות בידי החברה לבצע גם חלק מהשירותים הכלולים בחוזה זה בעצמה או באמצעות
ספקים אחרים.
 5.4החברה רשאית לפרסם מכרזים נפרדים לשירותים נשוא חוזה זה או לחלקם ו/או לבצע
כל התקשרות אחרת לפי ראות עיניה ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה לכך שפריטי
המכרז האחר או ההתקשרות האחרת כלולים בחוזה זה .כמו כן ,החברה תהייה רשאית
למסור חלק מהשירותים נשוא חוזה זה לספקים אחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.6

איסור הסבת זכויות
 6.1הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל
טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על
פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 6.2החברה זכאית להכניס צד שלישי בנעליה בכל הנוגע לחוזה זה ולהעביר ,להמחות,
להסב ,לשעבד ו /או להמחות על דרך השעבוד את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י חוזה זה
לצד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמתו של הספק לכך ,ובלבד
שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את התחייבויות החברה כלפי הספק כמפורט בחוזה.
המנהל יודיע לספק בכתב על ההעברה ,ההמחאה ,ההסבה ,השעבוד ו/או ההמחאה על
דרך השעבוד ,לפי העניין ,והם יכנסו לתוקף במועד הנקוב בהודעה.
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.7

הדרישה מהספק
 7.1הספק מתחייב לספק בצורה מהימנה ומקצועית את האמור במפרט הטכני ,כמפורט
בנספח ב' לחוזה זה ובהצעת הספק.
 7.2שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה לא יחשבו כוויתור
על זכויותיה ,אלא אם כן ויתרה החברה על כך באופן מפורט ובכתב.

.8

אחריות הספק ובטיחות
 8.1הספק יהיה אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין המסופקים על ידו לפני
הספקתם וי ישא באחריות מוחלטת בגין פגמים ,אם יתגלו על ידי החברה לאחר ביצוע
העבודה ו/או השירותים או לאחר מסירת הטובין.
 8.2בטיחות  -על הספק יחולו כל החוקים ,התקנות וההוראות החלות בדין בנושא בטיחות
המזון תוך שמירה על בריאות הציבור כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאים
תברואתיים לעסקים ליצור מזון) ,התשל"ב – 1972-תקף לשנים  ,2014-2020לרבות
בטיחות בעבודה .כמו כן מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד 1954-והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט 1999-וכן כל חוק או תקנה שיבואו
במקומם.

.9

התמורה
 9.1תמורת הספקת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין דלעיל יקבל הספק מהחברה סכום
כמפורט בהצעת הספק ,המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 9.2מוסכם על הצדדים כי התמורה המצויינת במסמך הצעת הספק תהיה צמודה ,בהתאם
למפורט במסמך התנאים המיוחדים לחוזה המצורף בנספח א'.
 9.3החשבונות לתשלום יוגשו ע"י הספק ע"ג חשבונית מס כחוק ,מקור והעתק ,בצרוף
תעודת משלוח.
 9.4בחשבונית לתשלום יכלול הספק את כל הפרטים הבאים:

.10

9.4.1

שם החברה ,כתובתה ,טלפון ותאריך החשבונית.

9.4.2

מספר עוסק מורשה.

9.4.3

אסמכתא להזמנה וגורם מטפל.

9.4.4

כמות ומחיר ליחידה ,הסכום הכולל ליחידה ,מע"מ וסה"כ לחשבונית.

9.4.5

התייקרות  -במידה וקיימת.

9.4.6

חותמת וחתימת החברה.

תנאי התשלום
 10.1התשלום יבוצע לאחר קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין ואישור המנהל או מי
שימונה על ידו ,על עמידתו בכמויות ובאיכות הנדרשת ,כפי שמוגדרים במסמך הדרישות.
 10.2החשבון ישולם ע"י החברה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים,
התשע"ז( 2017-להלן :חוק מוסר תשלומים לספקים") או כל חוק אחר שיבוא במקומו
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לעניין זה .החשבון ישולם ללא כל תוספת שהיא ,בניכוי הסכומים שהחברה חייבת
בניכויים על פי כל דין.
 10.3כל הסכומים אשר לא שולמו במועדים המפורטים לעיל יישאו ריבית של "החשב הכללי"
(ריבית רגילה ובכל מקרה לא ריבית פיגורים ו/או ריבית חריגה) כעבור חודשיים מיום
אישור החשבון ע"י המנהל.
 10.4החברה תשלם את המגיע עפ"י תנאי החוזה בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי
לבנקים ,לפי בחירת החברה.
 10.5הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מהחברה ,אלא אם כן קיבל
על כך הסכמה מראש מאת גזבר החברה או מי שימונה על ידו.
.11

הצהרת הקבלן
 11.1כתנאי לחתימה על הסכם זה ,הקבלן מצהיר כי יש ברשותו רשימה של ספקים המייצרים
ו/או מייבאים מזון גולמי ,אשר הספק משתמש במוצריהם .לגבי כל ספק ברשימה
כאמור בידי הקבלן אישורים המעידים על עמידת הספק בתקנים בריאותיים ,עמידה
בצווים בריאותיים (אישור וטרינר) ואישורים מטעם משרד הבריאות על היות הספק
בפיקוח שוטף של משרד הבריאות ,ואישורים כנדרש (רישיון יצרן מטעם משרד
הבריאות ,רישיון הובלת מזון ,רישיון ייבוא ,רישיון עסק וכו').
 11.2כן מתחייב הקבלן כי ברשותו את כל הרישיונות הנצרכים על פי דין לאספקת השירותים
לפי ההסכם .ובכלל זאת הוא מתחייב כי יהיו בידיו בכל עת האישורים והרישיונות
הנדרשים לפי כל דין מטעם העיריה ,משרד הבריאות ,ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.
 11.3יובהר ,ההליכים לקבלת התעודות האישורים והרישיונות כמפורט לעיל יבוצעו על ידי
הקבלן ועל חשבונו .כמו כן ,הקבלן מתחייב להאריך את כל הרישיונות הנדרשים לשם
מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי הסכם זה ועל פי כל דין .מובהר בזה שאם אחד
מרישיונותיו של הקבלן לא יוארך ו /או יישלל ,הוא חייב להודיע על כך לחברה בכתב
מיידית.
 11.4להסרת ספק מוסכם בזה במפורש כי כל תשלום הקשור בכל דרך שהיא בקבלת
האישורים והרישיונות כמפורט לעיל יחול על הקבלן וישולם על ידו ללא דיחוי ,לרבות
קנסות שיוטלו ,אם יוטלו ,על כל פעולה בניגוד לחוק בהקשר זה.
 11.5כי קיב ל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות ,ביקר בנקודות החלוקה ,וכי לאחר
שקרא את כל תנאי המכרז והוראותיו ,לרבות הדרישות המקצועיות במפרט הטכני
והבינם ,אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את העבודות ,במועדים כמפורט
בחוזה זה ובאיכות מעולה.
 11.6לקבלן ברור וידוע כי תנאי לקיום החוזה בהיקף כלשהו לרבות העברת התמורה בגין
העבודות הינו קבלת תקציב מאושר לידי החברה ולקבלן לא תהיה כל דרישה או טענה
נגד החברה בגין עיכוב בהעברת התמורה בשל אי אישור התקציב או העברתו במועד
לידיה.
 11.7הקבלן מצהיר כי ברשותו ציוד ומכשירים תקינים ובמצב מעולה ,ועובדים מיומנים
הבקיאים היטב במלאכת ביצוע העבודות ו/או השירותים ובביצוע כל התחייבויותיו על
פי חוזה זה.
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 11.8הקבלן מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי
אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת ,לרבות העדר ניגוד עניינים ,המונעת את
התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
 11.9הקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי החברה וכי אינו מצוי בהליכים
משפטיים כנגדה ויחתום על הצהרה מפורטת בנוסח המצורף כנספח .1
 11.10הקבלן מצהיר כי הוא או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות
פיסקאליות ובכל עבירות אשר יש קשר בינן לבין מתן השירותים ו/או העבודות נשוא
הסכם זה והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור .ידוע לו כי כל הציוד וכוח
האדם שעל הקבלן להעסיק ,הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות על ידי הקבלן יהיו
כאלה אשר יניחו את דעתה של החברה והוא מצהיר כי כל הפרטים שמסר בהצעתו ובכלל
זה פרטים על ניסיונו ,הציוד שברשותו ,ויכולתו לבצע את העבודות ,הינם מלאים
ונכונים.
 11.11ידוע לקבלן כי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להחליט על היקפי השירותים
ו/או העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא
מתן נימוקים ,ו/או למסור חלק מן השירותים לספק אחר לפי שיקול דעתה ,והיקף
השירותים יהא בהתאם לדרישות החברה בפועל בהתאם להזמנות רכש חתומות ע"י
גזברות החברה אשר תוציא החברה לספק מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות
סעיף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם.
.12

התחייבויות הקבלן
 12.1הקבלן מתחייב לבצע העבודות על פי מסמכי המכרז ,לרבות המפרטים הטכניים ,על כל
חלקיהם ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ,במקצועיות ,במיומנות ובאיכות מעולה
לשביעות רצון החברה במסגרת המועדים הקבועים בהסכם זה ,ובהתאם להנחיות
ולהוראות הכלליות והמיוחדות ,של החברה או מי מטעמה ,ובשים לב להוראות כל דין.
 12.2הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ואספקת המוצרים/רכיבים הנדרשים ולמלא אחר
דרישות ו/או הנחיות החברה ו/או מי מטעמה ,כפי שיינתנו מעת לעת ,וכן לפעול בתיאום
מלא עם החברה לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה וכן ,לבצע כל פעולה לשם
השלמת השירותים ו/או העבודות לשביעות רצונה המלא של החברה.
 12.3הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו בהסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות
במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או השירותים.
 12.4הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הנוגע למסירת נתונים ,מידע (בכתב או בעל
פה) ו/או מסמכים המצויים בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד
לחברה עם דרישתה.
 12.5הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע אשר יתקבל בקשר עם ביצוע
התחייבויותיו נשוא הסכם זה ,גם לאחר פקיעת הסכם זה ,אלא אם כן קיבל היתר
מפורש בכתב מאת החברה.
 12.6הקבלן מתחייב לבצע באופן מושלם את כל העבודות (כולל השגת האישורים הנדרשים
מהרשויות הנוגעות בדבר) ,בהתאם לתיאור העבודות ,למפרטים הטכניים אשר צורפו
למכרז ובהתאם לתנאי חוזה זה ,ובהתאם להנחיות ולהוראות הכלליות של החברה ו/או
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12.9
12.10
12.11
12.12

המנהל ו/או מי מטעמם ובהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב
להוראות כל דין.
הקבלן מתחייב כי יקיים את הוראות כל דין ,כפי שיהיו מעת לעת ,בכל הנוגע לביצוע
העבודות ,או בקשר לכך.
הקבלן מצהיר כי לא מתקיימים בינו לרבות מי מעובדיו או מטעמו יחסי עובד מעביד
מול החברה וכי הקבלן הינו קבלן עצמאי .הקבלן מתחייב כי יעסיק לצורך ביצוע
העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי ניסיון מוכח ,מיומנות ,מומחיות וכישורים
מקצועיים הולמים .הקבלן יישא בכל התשלומים החלים על מעסיק כלפי עובדיו ,אשר
יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות ,הכל בהתאם להוראות החוק.
הקבלן מתחייב ומצהיר כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 1976בעניין שכר מינימום.
הקבלן מתחייב ומצהיר כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
הקבלן מתחייב כי יספק על חשבונו את כל הציוד ו/או האביזרים ו/או הכלים הנדרשים
לצורך ביצוע נאות של העבודות.
הקבלן מתחייב כי כל הכלים ,האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן לביצוע
העבודות הינם באיכות ובטיב מעולים ,והכל במספר ,ברמה הדרישה לצורך מילוי כל
התחייבויותיו על פי חוזה זה.

.13

התחייבויות הקבלן מייד עם חתימת ההסכם ועוד לפני תחילת אספקת המזון
 13.1עם חתימת ההסכם ,ועוד לפני המועד שנקבע לתחילת אספקת המזון ,חלה על הקבלן
האחריות לקבוע פגישה עם המנהל על מנת שיוכלו לתאם באופן אישי סידורים אחרונים
בקשר למזון המסופק ,הובלתו ופריקתו בחברה.
 13.2בנוסף לפגישה הראשונית ,מוסכם כי על הקבלן להיענות לכל בקשה לקיומו של מפגש
עם נציגי החברה לצורך הסדרת נושאים הקשורים בביצוע ההסכם.
 13.3הקבלן יקבע איש קשר קבוע מטעמו אשר יהיה זמין בכל עת ויטפל בפניות החברה בקשר
עם ביצוע הסכם זה .בין היתר ,יהיה איש הקשר אחראי על כל הפעילות הלוגיסטית
הקשורה באספקת הארוחות ויבקר במוסדות החינוך המפורטים בנספח ב' להסכם על
מנת לבחון את ביצוע ההסכם על ידי הקבלן בצורה המיטבית ולשביעות רצונה של
החברה.

.14

התחייבויות בנוגע להכנת הארוחות וטיבן
 14.1הקבלן חייב בניקיון שוטף יומיומי במטבח ובשאר המקומות בהם עוסקים בהכנת המזון
על בסיס תוכנית ניקיון מובנית ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות לעניין תברואה והרשות
המקומית ,הנוגעים להפעלת מטבחיו של הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,
והקבלן מתחייב לפעול בקפדנות לקיומם.
 14.2הקבלן מתחייב לספק למוסדות החברה השונים ארוחות צהריים בדרישות המתאימות
להוראות להזנת ילדים לפי ההוראות ובכללן ,חוזר מנכ"ל והנחיות משרד הבריאות
ובמגוון ,בהרכב ,בהיקף ובתדירות כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

חתימת המציע ________________

30

14.3

14.4

14.5

14.6

.15

הרכב המזון ,איכותו וטיבו יהיו בהתאם להוראות ובין היתר ,להנחיות המפורטת בחוזר
מנכ"ל משרד החינוך להזנת תלמידים במסגרות חינוכיות ,או כל מהדורה מעודכנת של
חוזרים אלה ,כפי שתצא לאור מזמן לזמן .הקבלן לא יסטה מההנחיות המפורטות
בחוזרים ,אלא בהוראת מנהל החברה בכתב.
במידה וכמות או איכות המזון המוזמן אינו בהתאם לנדרש בהסכם זה ,רשאית החברה
באמצעות המנהל ,בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לה על פי ההסכם ולפי כל דין ,לקזז
לקבלן בתשלום הארוחות חלקן או מקצתן ,או להזמין על חשבון הקבלן מזון אחר ,ולקזז
את מחירו מכל תשלום אשר החברה תהיה חבה לקבלן.
הקבלן מתחייב לשמור בקירור דגימות מזון מכל מזון מוכן לאכילה למשך  48שעות בימי
חול ו 72-שעות בימי חמישי בכל שבוע ,או בערבי חג שנמשכים יומיים רצופים לפחו ת,
כל זאת ,ממועד הכנתו ו/או בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
על הקבלן להגיש ארוחות המותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (מסיבות
בריאותיות ואחרות) ככל שיידרש על ידי המזמין בהמשך לאמור בנספח ב' למסמכי
המכרז.

אריזת המנות ואספקתן
 15.1הקבלן ייצר ויספק את המנות בימים ובכמויות התואמים את הזמנות החברה.
 15.2המנות תסופקנה בתפזורת בהתאם למפורט בנספח הטכני – נספח ב' להסכם זה.
 15.3במידת הצורך ,תהא רשאית החברה להורות לקבלן על פירוט נוסף בצורת האריזה או
על ארגון האריזה בצורה הנוחה והמתאימה ביותר לאספקתה ,למשל חלוקת המשלוח
באריזות נפרדות ,סימונים מסוימים על האריזות וכו'.
 15.4באחריות הקבלן לארוז את המנות עבור כל כיתה בנפרד בהתאם לכמות תלמידים
בכיתה זו ולספק את המזון לפתח הכיתה בליווי איש ה קשר מטעם מוסד החינוך אשר
יאשר בחתימתו את קבלת כלל המנות לאותו מוסד.
 15.5הובלת המזון תהיה ברכב מותאם להובלת מזון .הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה
ברכב ,המשמש להספקת המזון ,ידאג הקבלן לרכב חילופי מתאים ,כך שבכל מקרה
תבוצע ההסעדה במועדה.
 15.6על הקבלן לנקוט בכל הפעילויות התפעוליות הנדרשות כך שהמזון החם המוגש בכיתה
ברגע פתיחת מיכל הבידוד (הטרמופורט) טמפרטורת המזון החם לא תרד מ 65-מעלות
צלזיוס וטמפרטורת המזון הקר (סלטים או ירקות חתוכים) לא תעלה על  5מעלות
צלזיוס ,והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 15.7הקבלן מתחייב לצייד את נהגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי על מנת למנוע תקלות
ושיבושים בעת חלוקת הארוחות .על כל תקלה או שיבוש כאמור יודיע הקבלן בהקדם
לאחראי.
 15.8הקבלן מתחייב כי הוא ,עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו וישמרו
על ועל דרישות הניקיון ,ההיגיינה ,התברוא ה ובטיחות המזון הנדרשות על פי תקנות
משרד הבריאות הרלוונטיות ,נהלי אבטחת האיכות וניהול הסיכונים במפעל ,וינחה את
עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת אספקת הארוחה למינימום הכרחי .עובדי הקבלן ינהגו
בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים במוסדות החינוך.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שלו ,הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם.
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אי קיום יחסי עובד מעביד
 16.1למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו
כעובדים של החברה וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין
ונותן שירות.
 16.2למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לספק לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו
בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג
שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד  -מעביד.
 16.3היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד
בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ,מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את החברה ו/או
מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה
ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור ,מיד עם דרישתו הראשונה של החברה.
 16.4מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק לעיל ,מובהר ומוסכם בזה כי במידה ויוכרע ע"י כל
ערכאה שהיא כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד-מעביד ,הרי ש 45% -מהתשלום
אשר ניתן לספק יחשב כניתן בעבור ההטבות והתמלוגים הסוציאליים השונים אשר יש
לשלם לעובד עפ"י דין ,ועל כן ,יש לקזז סכום זה מהסכום שיפסק לקבלן ו/או עובדיו
ו/או לגורם אחר מטעמו כמגיע לקבלן בעבור אותן ההטבות ותגמולים סוציאליים.
 16.5במקרה כזה ,הקבלן יחויב להשיב לחברה את הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה
מעבר לתמורה המופחתת (להלן" :סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן וריבית מקסימלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל,
והחברה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שיחוב לקבלן על פי הסכם זה
ו/או כל דין ,לרבות כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד
מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור – והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י
הערכאה המוסמכת כי על החברה לשלם לספק ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור לעיל.

.17

קיזוז חובות
 17.1החברה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק מכל סכום שהוא כל חוב שהספק
חייב לחברה על פי כל דין או חוזה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

.18

ערבות ביצוע
 18.1במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום
ההסכם בסך של ( ₪ 195,000במילים :מאה תשעים וחמישה אלף שקלים חדשים)
צמודה למדד המחירים לצרכן ,להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות
התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם (להלן:
"ערבות הביצוע ") .הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי
החברה .נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח נספח 2א' למכרז.
 18.2הספק מתחייב להאריך ,מפעם לפעם ,את תוקף הערבות לפחות  15יום קודם למועד
פקיעתה ,על פי הנחיות גזבר החברה או מי שהוסמך על ידי החברה.
 18.3היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש  15יום לפני מועד פקיעתה הצפוי ,תהיה החברה
רשאית ,אך לא חייבת ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ,סעד ותרופה הקנויים לה על פי
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18.5
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הסכם זה ועל פי כל דין ,לממש ערבות זו ,והקבלן מוותר בזאת על כל טענה ,דרישה או
תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.
הערבות (כשהיא תקפה) תישאר בידי החברה עד לארבע חודשים לאחר תום תקופת
החוזה ,על הארכותיו או לאחר גמר ביצוע העבודה/מתן השירותים/הספקת הטובין לפי
תנאי החוזה ,לשביעות רצונו של המנהל ,על פי המאוחר מביניהם .החברה תהיה רשאית
להאריך את תוקף הערבות לתקופה של  4חודשים נוספים על פי דרישת חשב החברה או
בא כוחו.
ערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור החברה על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונו
המלאה.
הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות ,העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת
ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו (אם וככל
שיוארך).
במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי
הארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בסעיף זה לפחות  15יום לפני המועד הצפוי
לפקיעתה ,וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים כמפורט בהסכם זה ,רשאית
החברה ,אך לא חייבץ ,לדרוש ,מעת לעת ובכל עת ,את פירעונה של ערבות הביצוע או כל
חלק ממנה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או
על פי הוראות ההסכם.
אין במימוש ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע מהקבלן
כל סכום נוסף באם עלו נזקיו ו/או הסכומים שהוא חב לו על סכום הערבות ,וזאת בנוסף
למימוש הערבות.

נזיקין ,שיפוי וביטוח
 19.1הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה
שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא
מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו או לצד שלישי כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בשל מעשה או
מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי ונספחי חוזה זה .הספק
יפצה את החברה ו/או את הניזוק(ים) לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו לה/להם .הספק
משחרר לחלוטין ומראש את החברה ,עובדיה ,שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל
אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף
זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא ,אלא במידה שחבלה או נזק ,כאמור,
נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של החברה או מי מטעמה.
 19.2הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם
הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו ממעשה או מחדל הקשור,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 19.3הספק אחראי כלפי כל צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרותו,
במידה ואחריות כזו מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  1968או לפי כל דין
אחר ,לנזקים שייגרמו להם בשל מעשה או מחדל רשלניים או מכוונים של הספק ו/או
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקש ר ובכל הנוגע ,במישרין או בעקיפין,
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בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה .אם תתבע החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה
ו/או כל מי שבא מטעמה על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הספק לסלק
את התביעה כנגדם ו /או לשלם כל סכום שייפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי
בית משפט בפסק דין .
 19.4הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או
שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיפים קטנים
 16.3 ,16.2 ,16.1שלעיל ,לכל אדם לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו
להם.
 19.5הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אבדן ,ו/או פגיעה ו/או נזק מכל סוג
שהוא שייגרם לרכוש החברה ,על ידי הספק או מי מטעמו ומתחייב להשלים כל אובדן
ולתקן כל נזק כאמור ,ללא דיחוי תוך שימוש בחומרים ובחלקים חדשים ,הכל על מנת
להחזיר את רכוש החברה למצבו טרם גרימת הנזק (או האובדן) ,כאמור.
 19.6ביטוחי הספק:
 19.6.1מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין,
מתחייב הספק לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן
השירותים (להלן" :השירותים") נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו
(המוקדם מביניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים
נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוחי חבות
המוצר ,את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין
לפעול בישראל (להלן" :אישור ביטוחי הספק" או "הביטוחים"):
א .ביטוח רכוש (אש מורחב);
( ) 1ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו כחדש רכוש בבעלות הספק לרבות
ציוד וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמש אותו
במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים בקשר עם הסכם זה.
( ) 2הכיסוי הביטוחי ,על פי התנאים ,ההרחבות והכיסויים המכוסים
בפוליסת רכוש (אש מורחב) ,לרבות אך לא מוגבל ,אובדן ו/או נזק עקב
אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון,
נזקי סערה וסופה ,נזקי כלי טיס ,בום על קולי ,שיטפון ,נזקי מים ,נזקים
מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות ,נזקי התנגשות (אימפקט) ,נזק
בזדון ,נזקי פריצה ושוד (על בסיס נזק ראשון).
( ) 3פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ,עיריית תל אביב – יפו (להלן" :העירייה")
מנהליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
( ) 4מוסכם בזה ,כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או
ציוד המשמש אותו במתן השירותים כמפורט בסעיף  19.6.1א' (ביטוח
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אש מורחב) לרבות וכולל האמור בנספח  )1( 5אישור ביטוחי הספק,
ואולם מוסכם בזה כי האמור בסעיף ( 19.6ביטוח אש מורחב) לעיל ולהלן
לרבות האמור בסעיף  19.6.17להלן ,יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם
לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
( ) 5מוסכם בזה ,כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או
ציוד המשמש אותו במתן השירותים כמפורט סעיף  19.6.1א' (ביטוח אש
מורחב) זה לרבות וכולל האמור בנספח ( 5א') אישור ביטוחי הספק,
ואולם האמור בסעיף  19.6.17להלן ,יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם
לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
( ) 6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  19.6.1א' ( )5לעיל מתחייב הספק,
כי במידה ולא יערוך ביטוח אש מורחב ,להמציא לידי החברה ,לא יאוחר
ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים ,מכתב הצהרה
בדבר "פטור מאחריות" כלפי החברה ,העירייה ,מנהליהם ועובדיהם
בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  -הצהרה" ,המצורף להסכם זה ומסומן
כנספח ( 5ב')" כשהוא חתום כדין על ידי הספק.
ב.

אחריות כלפי צד שלישי;

( ) 1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין
בשל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן
פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור
למתן השירותים בקשר עם ההסכם ,לרבות פגיעה או נזק לחברה,
לעירייה ,למנהליהם ועובדיהם.
( ) 2גבולות האחריות ( ₪ 2,000,000שני מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
( ) 3ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות,
בהלה ,חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם,
מתקנים סניטאריים פגומים ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,שביתה
והשבתה ,הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם
בגינם דמי ביטוח לאומי).
( ) 4פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי
נספח ( 5א') אישור ביטוחי הספק תורחב לשפות את החברה ,העירייה,
מנהליהם ועובדיהם בקשר עם הסכם זה (להלן" :יחידי המבוטח") היה
ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או
מנהליו ו/או עובדיו ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את
הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
( ) 5בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה ו/או העירייה שאינו
רכוש בבעלותו ו/או שימושו ,של הספק ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש
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צד שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות).
ג.

חבות מעבידים;

( ) 1ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
 1980כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם הסכם
זה בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח")
שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל
הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.
( ) 2גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:
(א)  ₪ 6,000,000לתובע.
(ב)  ₪ 20,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
( ) 3הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה
ומנוחה ,חבות הספק כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה
והספק ייחשב כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער
המועסקים על פי החוק.
( ) 4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
תורחב לשפות את החברה ,העירייה ,מנהליהם ועובדיהם ,היה ונקבע
לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי
מי מעובדי הספק.
( ) 5כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר
ויתור על זכות התחלוף (השיבוב) של מבטחי הספק כלפי החברה,
העירייה ,מנהליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות
התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ד.

אחריות מקצועית;

( ) 1ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל
תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה
מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו
במסגרת מתן השירותים בקשר עם הפעילות נשוא הסכם זה.
( ) 2גבול האחריות ( ₪ 4,000,000ארבע מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
( ) 3ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים
(מוגבל לסך של  ₪ 50,000למקרה ולתקופת הביטוח) לרבות חבות
הנובעת מטעות ,רשלנות ,חריגה בתום לב מסמכות ,או אי יושר של
מי מעובדי הספק.
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( ) 4פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ,העירייה מנהליהם
ועובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל
רשלני מצד הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מחבות
הספק כלפי החברה ,העירייה מנהליהם ועובדיהם.
( ) 5פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו
מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה.
( ) 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו .מוסכם
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים
שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת
הגילוי.
ה.

חבות המוצר;

( ) 1ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הספק ו/או
מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם (להלן" :המוצר"),
לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה,
מנהליה ועובדיה.
( ) 2גבולות האחריות ( ₪ 4,000,000ארבע מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
( ) 3באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את החברה,
העירייה ,מנהליהם ועובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב
המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ,העירייה,
מנהליהם ועובדיהם.
( ) 4פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו
מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
( ) 5כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ( 12שניים עשר) חודשים
לאחר תום תקופת ה ביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי
תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים
שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.
19.6.2

מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי צד שלישי ,אחריות מקצועית וחבות המוצר,
ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות
משותפים.
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במקרה בו יחליט הספק לערוך ביטוח משולב לצד שלישי ,אחריות מקצועית
וחבות המוצר ייערך הביטוח המשולב בגבול אחריות בסך של ₪ 6,000,000
(שישה מיליון  )₪לאירוע ולתקופת הביטוח.
19.6.3

הספק מתחייב ,כי לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או
מטעמו ,להמציא לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה ,בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה
(להלן" :מסמכי הביטוח"):
א .אישור קיום ביטוחי הספק בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח 5
(א') (להלן" :אישור ביטוחי הספק").
ב .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה
(להלן" :הדרישה") (ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה)
הספק מתחייב ,כי בתוך  14ימים ממועד קבלת הדרישה ,ימציא לידי
החברה העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הספק בהתאם
לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה ,מוסכם בזה כי הספק ימציא
לחברה את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות נשוא הסכם זה בלבד.
לחילופין רשאי הספק להמציא לחברה במייל ממבטחיו אישור על קיומן
של דרישות הביטוח להסכם ,אשר אינן נכללות בנספח ( 5א') " אישור
ביטוחי הספק" (כגון מועד תחולה רטרואקטיבי בביטוח חבות המוצר)
ג .מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח),
כאמור ,לרבות האישור בדבר עריכת הביטוחים נספח ( 5א') ,כאמור ,לא
תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ,על נספחיו.
ד .מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח ( 5א')),
כאמור ,הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי הספק
(נספח ( 5א')) ,כאמור ,לא יוכל הספק להתחיל במתן השירותים נשוא
הסכם זה.

19.6.4

ביטוחי הספק יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק כלפי קבלנים
וקבלני משנה כמו כן יורחבו ביטוחי הספק לשפות את החברה ,העירייה,
מנהליהם ועובדיהם היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה
ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או הבאים מטעם הספק (להלן" :יחידי
המבוטח").

19.6.5

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים
נשוא הסכם זה ,במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בנוסף לאמור
לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח חבות המוצר ,על הספק להחזיק בתוקף כל
עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם
הסכם זה על נספחיו.

19.6.8

הספק מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו
בקשר למתן השירותים לרבות את הציוד ,שהובא ויובא לצורך מתן
השירותים .הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק הנערכים בקשר
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עם הסכם זה ,לרבות פוליסת אש מורחב ,כאמור ,ייכלל סעיף מפורש בדבר
ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הספק כלפי החברה ,העירייה,
מנהליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדו.
19.6.9

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים
הנ"ל ,רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים
ולגרום לכך כי בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הספק בקשר עם
השירותים נשוא הסכם זה ואשר הינם מעבר ובנוסף למצוין לעיל ייכלל סעיף
בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי החברה ,העירייה ,מנהליהם
ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

19.6.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או
תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי
הספק (נספח ( 5א')) ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק ,ועל הספק
לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי הוא
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או
העירייה ומי מטעמן בקשר עם הסכם זה ,בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או
לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

19.6.11

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או
לשנותם לרעה בתקופת הביטוח ,אלא אם נמסרה על כך לספק ולמזמין הודעה
בכתב בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת .מבטחי
הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה
ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור
לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד מסירת ההודעה.

19.6.12

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולמזמין כי איזה מבין ביטוחי הספק
על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  19.6.1לעיל "ביטוחי הספק" ,לרבות האמור
בנספח אישורי ביטוח הספק (נספח ( 5א')) עומד להיות מבוטל או משונה
לרעה ,כאמור בסעיף  19.6.11לעיל ,מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח
מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או
השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל.

19.6.13

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה
בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעמו
של הספק ,מתחייב הספק לדאוג כי ספקי המשנה אשר יועסקו על ידו במתן
השירותים או בקשר עמם ,יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים
בסעיף הביטוח להסכם זה (סעיף  )19.6כמפורט לעיל ולהלן לרכושם
ולאחריותם ,וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות והוויתורים
על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הספק ,כמפורט לעיל ולהלן ,לרבות
בנספח אישור ביטוחי הספק (נספח ( 5א')) .הספק אחראי לוודא כי בידי קבלני
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המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים
ולסכומים הנדרשים בנספח ( 5א') (אישור ביטוחי הספק).
16.6.15

מובהר בזאת ,כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה והעירייה בגין
מעשה או מחדל במתן השירותים הניתנים לחברה ולעירייה בקשר עם הסכם
זה ,לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי ספק המשנה מטעמו של הספק הוא
שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם
לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה,
בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה
(ביטוח) ו/או בנספח אישור ביטוחי הספק (נספח ( 5א')) ובין אם לאו.

19.6.14

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים
לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה וכי מבטחי הספק מוותרים על
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה.
לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק הסכם הביטוח התשמ"א –
 1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או העירייה וכלפי
מבטחיהן.

19.6.17

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בגין
נזק לרכוש בבעלותו של הספק ו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא
הסכם זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו
(בין אם נערך ובין אם לאו) ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או העירייה ו/או
מנהליהן ו/או עובדיהן מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות
העצמית המוטלת על הספק) .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

19.6.18

הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף 19.6
זה (ביטוחי הספק) לרבות באישור ביטוחי הספק (נספח ( 5א')) ,וכל תשלום
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל
הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות
הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא
כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם
זה .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב הספק כי את ביטוחי
אחריות מקצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על
פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה ,על נספחיו.

19.6.19

הספק מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות
עילה לתביעה על פי ביטוח חבות המוצר ,אחריות מקצועית ,אחריות כלפי צד
שלישי או חבות מעבידים .כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם החברה והעירייה
ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק ,ככל שיידרש לשם מימוש תביעת
ביטוח אשר החברה או העירייה ביחד ו/או לחוד יחליטו להגישה למבטחים
ו/או מימוש זכויות החברה ו/או העירייה על פי ביטוחי הספק.
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19.6.20

הספק אחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות
המלאים במסגרת ביטוחי הספק בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על
תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או סכומי הביטוח.

19.6.21

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן באופן מלא בגין כל נזק אשר
ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או
מי מהעובדים המועסקים על ידו ,בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי
מוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

19.6.22

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה
בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על
ידי הספק ,לרבות ,אך לא מוגבל ,איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת
תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,לא יפגעו בזכויות החברה
ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.

19.6.23

לא יאוחר מ ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב
הספק לחזור ולהפקיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח)
הנערכות בקשר עם הסכם הזה לרבות את אישור עריכת הביטוח (נספח ( 5א'))
כאמור בסעיף  19.6.3לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הספק
מתחייב לחזור ולהפקיד את מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק
(נספח ( 5א')) ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב
בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

19.6.24

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח ,כאמור ,לרבות "אישור
ביטוחי הספק" (נספח ( 5א')) כאמור ו/או הצהרה על מתן פטור מאחריות
לנזקים (נספח ( 5ב')) ,הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן
השירותים והחברה יהא רשאי למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן
השירותים כאמור במקרה שמסמכי הביטוח ו/או האישור ו/או ההצהרה,
כאמור ,לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

19.6.25

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,המצאתם ו/או בבדיקתם
ו/או אי בדיקתם ,על ידי החברה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי
על החברה ו/או על מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או
כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של
הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על
החברה ו/או על מי מהבאים מטעמו.

19.6.26

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור
ביטוחי הספק כאמור בסעיפים  19.6.3ו–  19.6.23לעיל במועד ,לא תפגע
בהתחייבויות הספק על  -פי הסכם זה ,על נספחיו.

19.6.27

החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את העתקי פוליסות הביטוח (מסמכי
הביטוח) ואת אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק
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מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו
על פי סעיף  19.6זה (ביטוחי הספק).
19.6.28

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח
(הפוליסות) ואת אישורי הביטוח וזכותה לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח
ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה
בקשר עם הסכם זה ,כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי מסמכי ואישורי הביטוח
כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל
חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

19.6.29

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב
כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף  19.6זה (ביטוחי הספק) מהתמורה
העומדת לזכות הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה
על כך לספק ,בכתב( 7 ,שבעה) ימים מראש.
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה
בהתאם למוסכם על החברה ,יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות
שנגרמו למזמין (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.

.20

19.6.30

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית
חלה על הספק בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ,העירייה ו/או על מי מטעמן.

19.6.31

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,מתחייב הספק למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי
לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים
נשוא הסכם זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל
עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

19.6.32

מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף  19.6זה (ביטוחי הספק) בקשר לביטוח אינה
באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו של הספק לנזקים באם
יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

19.6.33

מובהר ,כי הוראות סעיף ( 19.6ביטוחי הספק) זה הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן
מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

19.6.34

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב
לבצע על פי הסכם זה במלואם או בחלקם ,תהא החברה רשאית ,מבלי לפגוע
בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין ,לעכב כל תשלום המגיע ממנה לספק לפי
הסכם זה .מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת נספח תקף של אישור ביטוחי
הספק (נספח ( 5א')) ,בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על החברה,
ישולם לספק הסכום המעוכב ,כאמור.

פיקוח
 20.1נציג החברה או מי מטעמו רשאי ,בכל עת ,לבדוק את האישורים של הספק (לרבות
אישורי משרד הבריאות ,תעודת כשרות וכו') ,את תהליכי ייצור הארוחות ומוצרי המזון
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

בהם משתמש הקבלן ,אופן אחסון הארוחות ,הובלתם וכל עניין אחר שהוא הקשור
לשירותים לפי הסכם זה ,ועל הקבלן לאפשר ולסייע לו לעשות זאת ללא סייג.
קבע נציג החברה או יועץ מזון מטעמו כי כמותם ו/או איכותם של מוצרי המזון,
החומרים ,הציוד ,האריזות ,הכלים ו/או ספקי חומרי הגלם ו/או כל אמצעי אחר בו
משתמש הקבלן ,ו/או הסידורים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה ,לפי העניין,
אינם תקינים בהתאם לשיקול דעתו המקצועית ,תהא קביעתו/ם סופית ומוחלטת
והספק לא ישתמש במוצרי המזון ,החומרים ,הציוד ,האריזות ,הכלים ו/או באמצעים
האחרים כאמור ,ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו ,מבלי שדרישה זו תהווה עילה
לתביעה ו/או לתשלום כלשהו.
נציג החברה רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות,
בדיקות אנליזה כימית של איכות המזון ובדיקות משקל של כל אחד ממרכיבי הארוחה
במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות ,על חשבון הספק.
הפיקוח על ידי נציג החברה לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה
ומאחריותו בעד טיב החו מרים או טיב השירותים בהתאם להסכם זה וביקורת נציג
החברה אינה מקטינה את אחריותו של הספק ליצורן ואספקתן של הארוחות על פי
הסכם זה.
החלטת נציג החברה בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי הסכם זה תהא
סופית ומכרעת .יודגש כי חתימה על תעודת משלוח אינה מהווה אישור כלשהו על איכות
המזון או אריזתו.
היה ונציג החברה יקבע ,כי הארוחות אינן מתאימות לתנאי הסכם זה ,תהא החברה
רשאית לסרב לקבל את הארוחות ולא תהיה חייבת לשלם עליהן דבר .כמו כן ,תהא
החברה זכאית לכל הסעדים המפורטים בהסכם זה בגין הפרה ,לרבות פיצויים מוסכמים
או כל סעד אחר על פי דין.
נציג החברה רשאי לדרוש מהספק ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,את החלפתו/ם
של נהג ו/או כל עובד אחר של הספק והספק מתחייב למלא אחר דרישתם ללא שיהוי.
סעיף זה הינו סעיף יסודי ועיקרי בהסכם.

.21

אחריות לתקינות העבודות והשירותים
 21.1הספק יהיה אחראי לטיב ואיכות המזון והשירותים המסופקים על ידו במסגרת הסכם
זה.
 21.2הספק יחליף על חשבונו כל טובין אשר התגלה בהם כל ליקוי ,קלקול או פגם ,בתוך 12
שעות מעת דרישת המנהל.

.22

הפרות וקנסות
 22.1קבע המנהל כי מתן השירות לא התבצע כראוי ו/או חלק ממנו לא מתבצע כראוי ו/או
כמות/איכות הארוחות אינה עומדת בדרישות הוראות משרד הבריאות ו/או הספק אינו
עומד במסגרת הזמנים שהוגדרה ו/או כי חסר ציוד ,חומרים וכיו"ב אמצעים ו/או כל
בעיה אחרת במתן השירות ,תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן את הטעון שיפור
לשביעות רצון המנהל בתוך  7ימים מהמועד שהמנהל הורה לו על כך (ו/או תוך פרק זמן
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סביר בהתאם לנסיבות) .היה ולא תיקן הספק בתוך פרק זמן זה ,רשאי המנהל לבצע את
העבודות באמצעות ספק אחר והעלויות הכרוכות בכך יקוזזו מהתשלום המגיע לספק.
ליקוי

ליקוי במטבחי ספק
המזון

ליקוי במוסד החינוכי

.1

איחורים

.2

יציאה מהמפעל לחלוקה .₪ 1000
מוקדמת בניגוד לקבוע
בהוראות משרד
הבריאות
הגעה מוקדמת מהנקוב
בהסכם למוסד חינוכי

.4

חוסר באספקת ציוד
לאחר התראה שלישית₪ 500 -
נלווה
אי הגשת מסמכים על פי מכתב התראה להגשת המסמכים.
לאחר התראה ראשונה ואי עמידה בזמן הנקוב בה -קנס  ₪ 500עבור כל
דרישת המזמין בזמן
מסמך/רישיון.
עפ"י דרישה
לאחר התראה שניה ואי עמידה בזמן הנקוב בה.₪ 1000 -
ליקויים חוזרים
 ציון נמוך מ80-
במפעל
בביקורים
בביקורת
תברואתית-
הפחתת הקצאת
מנות על פי
שיקול דעת
המזמין.
 אי העברת דו"ח
לתיקון הליקויים
תוך הגדרת זמן
נקוב.₪ 1000 -
 ליקויי בטיחות
מזון חוזרים
שלא תוקנו
בביקורות
קודמות.3000₪ -
לאחר תיעוד  3תקלות חוזרות₪ 1000 -
תקלות חוזרות בנקודות
קצה :חסר במשקלים/
 ירקות טריים ,פירות ,ממרחים ולחם
מנות ,אי הלימה
באיכות ירודה -השלמה ביום המחרת.
לתפריט החתום  ,אי
שליחת תפריט ,איכות
ירודה של מזון (רקוב,
בוסר ,עובש),
נוכחות גוף זר₪ 500 -
פסילת המנה ע"י
אירוע חריג (גופים
במידה והאוכל אינו ראוי לאכילה ו/או נפסלת מנה
יועץ בטיחות מזון
זרים ,חשד למזון
מטעם המזמין ,המנה ע"י נציג החברה -על הספק לדאוג לפתרון חלופי
מקולקל)
תיזרק לפח בנוכחותו תוך חצי שעה ,במידה ולא נעשה -לא ישולם לאותו
ותסופק חדשה 1000 -יום עבור מס' המסגרות שהתלוננו.
₪

.3

.5

.6

.7

.8

א .איחור באספקת הארוחה לנקודת החלוקה
ביותר מחצי שעה מהמועד הנקוב בהסכם500 -
 ₪לכל נקודת קצה.
ב .איחור לאחר  3התראות ₪ 1,000 -לכל נקודה.
ג .איחור של שעה וחצי מהקבוע בהסכם -כל
נקודת קצה לא תשולם.

א .אספקה מוקדמת של יותר מחצי שעה
מהמפורט במפרט הטכני (נספח ב') ל1-3
נקודות קצה ביום.₪ 250 -
ב .אספקה מוקדמת של יותר מחצי שעה
מהמפורט במפרט הטכני (נספח ב') ל 4 -נקודות
קצה ומעלה ביום.₪ 500 -

חתימת המציע ________________

44

22.2

22.3

22.4
22.5

22.6

.23

בכל מקרה של אי -ביצוע השירות ,מחסור בכלי עבודה וציוד ,מחסור בחומרי
גלם/חומרים ,חוסר תגובה נאותה לשירות ואי ביצוע שירות במועד ,תהיה רשאית
החברה לדרוש מן הספק פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעורים המפורטים להלן ,זאת
בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה לפי החוזה על פי כל דין .הסכומים יקוזזו ע"י
החברה ,מחשבון הספק .להלן פירוט הפיצוי המוסכם (הסכומים בש"ח ,לפני מע"מ):
החברה תהיה רשאית לקזז את הסכומים האמורים ,מכל סכום המגיע לספק ממנה ,ו/או
לחלט חלק מהערבות לביצוע ,ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה
המוחלט.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין.
הספק יישא באחריות על כל קנס/דו"ח עירוני שהוטל על החברה ו/או עליו כתוצאה
ממעשה/מחדל של הספק ,לרבות קנס שהוטל כתוצאה השלכת פסולת/קרטונים/מוצרי
פלסטיק במקום אסור ,קנס כתוצאה מיצירת מפגעים או מכל סיבה אחרת .הספק
מתחייב לשפות את החברה על כל נזק ועל כל הוצאה שייגרמו לו כתוצאה ממעשה/מחדל
של הספק.
היה והספק לא ישלם את הקנס בעצמו החברה תהיה רשאית לשלם את הקנס ולחייב
את הס פק בהתאם (כולל על ידי הפחתה מהתמורה המגיעה לספק בהתאם לגובה
הקנס/ההוצאה ששולמו על ידי החברה) .במקרה שהספק לא שילם את הקנס בעצמו,
החברה תהיה רשאית לחייבו בתוספת דמי טיפול בשיעור של  10%מגובה הקנס.

הזמנות וביטולים
 23.1במידה שכמות המנות אשר סיפק הקבלן לחברה אינו בהתאם לכמות המוזמנת ,מתחייב
הקבלן לספק את יתר הארוחות שהוזמנו ממנו תוך חצי שעה לכל היותר.
 23.2לא סיפק הקבלן ארוחת הצהריים כולה או חלקה בכמות ועל פי התפריט והאיכות
המפורטים בהסכם זה חצי שעה לכל היותר מהמועד הקבוע – על הקבלן לספק ארוחת
צהרים חלופית מטעמו שתאושר מראש ובכתב ע"י החברה.
 23.3למען הסר ספק מובהר כי החברה רשאית לרכוש ארוחות צהריים ממקור חליפי כאמור
בסעיף זה ללא כל מגבלה של מחיר.
 23.4החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לקבלן ,בכל עת ,על שינויים בהזמנת
השירותים כדלקמן:
 23.4.1שינוי מס' מנות לפי שיקול דעתה של החברה.
 23.4.2שינוי בזמני אספקת המנות.
 23.4.3שינוי במקום אספקת הארוחות ,ובלבד שהמקום החדש נמצא בתחומי העיר תל
אביב יפו.
 23.5על כל שינוי כאמור תימסר לקבלן הודעה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות דואר
אלקטרוני לפחות  12שעות לפני צאת המשלוח ,והקבלן מתחייב לפעול בהתאם .למען
הסר ספק ,הקבלן לא יהא זכאי לקבל כל תוספת שהיא למחיר הצעתו בגין שינויים
כאמור ,ואולם במקרה של שינוי מספר המנות יעשה התשלום לפי מספר המנות שהוזמנו
וסופקו בפועל.
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 23.6בכל מקרה שבו לא מתקיימים לימודים בשל חופשה ,חג ,טיולים מאורגנים ,שביתות
וכיוצ"ב רשאית החברה להורות לקבלן שלא לספק ארוחות כלל .החברה אינה מתחייבת
להזמין ארוחות במסגרת קייטנות שהיא מפעילה ,ואולם לקבלן תהיה זכות סירוב
ראשונה לאספקת ארוחות לקייטנות במידה שהחברה תחליט על רצונה לרכוש ארוחות
כאמור .יודגש כי ככל שהחברה תחליט לרכוש ארוחות צהריים עבור תקופת קייטנה-
מחוייב הקבלן לספק אותן בהתאם להזמנת החברה.
 23.7במקרה של מאורע בלתי צפוי (כח עליון ,שביתה ,השבתה וכיוצ"ב) ,החברה רשאית לבטל
את הזמנת השירותים כולה או חלקה בתנאי שההודעה על ביטול תעשה  24שעות טרם
הארוחה המוזמנת .במקרה כזה ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין ההזמנה
המבוטלת.
סעיף זה הינו סעיף יסודי ועיקרי בהסכם.
.24

ביטול ההסכם ותוצאותיו
 24.1החברה רשאית תהא לבטל את ההסכם ולהפסיק את שרותי הקבלן ,בהודעה מוקדמת
של  30יום לקבלן ,וזאת מכל סיבה שהיא שאינה כרוכה דווקא בהפרתו של ההסכם בפגם
שנפל בו או מחמת התקיימות המקרים המפורטים בס"ק  25.3שלהלן.
 24.2מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באמור בס"ק  25.1לעיל בכדי לגרוע מכל זכות סעד
ותרופה של החברה מכח כל הסכם או דין לרבות הזכות לביטול ההסכם מיידית ו/או
בפרקי זמן אחרים .במקרה של הפרתו על ידי הקבלן ו/או מחמת עילות אחרות
המצדיקות ביטולו של ההסכם.
 24.3מבלי לגרוע מזכותו של החברה לביטול ההסכם כמפורט בס"ק  25.1לעיל רשאית תהא
החברה לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים:
 24.3.1מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או
הוכרז כפושט רגל ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ,או  -באם הינו תאגיד -
ניתן לגביו צו פירוק.
 24.3.2נגד הספק או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או
הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון.
 24.3.3הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה
מרמה.
 24.3.4הרישיון מאת משרד הבריאות ו/או רישיון עסק ו/או תעודת כשרות של הספק
בוטלו ו/או נשללו ממנו ,מכל סיבה שהיא.
 24.3.5הוכח לחברה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 24.3.6כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה ,שהספק או אדם אחר בשמו של
הספק ,הגיש חשבונות כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין
החברה לספק.
 24.4אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול החוזה בבחינת רשימה
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל החוזה מכח כל עילה שבדין,
ובכלל זה לבטל החוזה עקב הפרתו על ידי הספק.
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 24.5במקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה הספק זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים מכל
סוג שהוא מעבר לתמורה בגין העבודה ו/או השירותים ו/או הספקות שנתן/סיפק בפועל,
לשביעות רצונה של החברה ובהתאם לתנאי החוזה על נספחיו ,עד לאותו מועד.
.25

הפרת הסכם ופיצויים מוסכמים
 25.1במידה שהקבלן יפר את ההסכם הפרה יסודית תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם
לאלתר בהודעה לקבלן .בנוסף ,הפרה יסודית מצד הקבלן תזכה את החברה בפיצוי
מוסכם מראש של  ,₪ 150,000וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש לחברה על פי דין.
 25.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  22ו 23-לעיל ,במידה והקבלן יפר את ההסכם באופן שלא
יספק את השירותים לחברה כולם או חלקם ,רשאית החברה להזמין שירותי מזון מספק
אחר או רשות אחרת ולשלם לה מתוך הכספים המגיעים לקבלן.
 25.3מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי הסכם זה ,במידה והקבלן יאחר בביצוע הזמנה מסוימת
משעה ואילך ,ישלם הקבלן את מחיר אותה ארוחה.
 25.4מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ובסעיף  20.1לעיל בפרט ולמען הסר ספק ,מודגש כי
אי שביעות רצון התלמידים באחד או יותר ממוסדות החינוך של החברה ,הוריהם או
צוות החינוך תהווה עילה מספקת לביטול ההסכם לאלתר עם הקבלן מבלי שתהא לקבלן
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי נגד החברה בקשר לכך.

.26

ויתור
 26.1ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
מכח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור
כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 26.2כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש
ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

.27

שמירת דינים
 27.1הקבלן ישמור על הוראות כל דין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם.

.28

שמירת זכויות וסודיות
 28.1הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את
ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,וכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם
ביצוע חוזה זה והמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור בחברה ואשר אינו נחלת הכלל ,אלא
בהסכמת החברה מראש ובכתב או בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ .הספק
מתחייב כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח
של מסמך הצהרת סודיות ,אשר תוכנו יאושר על ידי המנהל.
 28.2תכניות שיפותחו ויוכנו על ידי הספק עבור החברה יהיו רכוש החברה.
החברה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה ,מסמך ,או פרטים
אחרים שנמסרו ע"י הספק והחברה רשאית לפרסם או למסור חומר ,כולו או מקצתו,
למי שתמצא לנכון בכל דרך שתראה בעיניה ,הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת
הסכמת הספק.
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.29

הפרות
 29.1הצדדים מסכימים בזה כי סעיפים  18-20 ,16 ,14 ,12 ,11 ,6-8 ,1לחוזה זה הינם בגדר
הוראות עיקריות ויסודיות לחוזה ,אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
 29.2בכל מקרה של הפר ה יסודית של הוראה בחוזה זה או הפרה ההופכת להפרה יסודית
בהתאם לדין של הוראה מהוראות החוזה ,לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת
בחוזה זה ,תהייה החברה באמצעות המנהל רשאית לבצע כל אחת מן הפעולות שלהלן,
או כולן יחדיו ,ללא צורך בפסק דין ,או החלטה שיפוטית אחרת וזאת בנוסף לכל סעד
אחר העומד לה על פי דין:
 29.2.1לבטל את החוזה בהודעה בכתב  72שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי
בשל כך.
 29.2.2להפסיק את ביצוע העבודות ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין נשוא חוזה זה
מיידית ומבלי לבטל את החוזה ולהשלים את העבודות ו/או השירותים ו/או
הספקת הטובין בעצמה או באמצעות אחר.
 29.2.3לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצוע החוזה ,כולה או מקצתה ,לשם כיסוי
ההוצאות ו/או ההפסדים שנגרמו לה.
 29.2.4לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לספק בגין ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים
שבוצעו ו/או הספקת הטובין שביצע עד ההפרה לשם כיסוי ההוצאות ו/או
ההפסדים שנגרמו לחברה.

.30

כתובות הצדדים והודעות
 30.1כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
 30.2מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך
שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום  5ימים
מתאריך המשלוח.
סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לחוזה זה הינה בבתי המשפט המוסמכים
בתל אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________

_________________

_________________

הספק

חשב החברה

מנכ"לית החברה
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נספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות
.1

פירוט ההגדרות
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

"ההסכם" או "הסכם זה"  -גוף ההסכם וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
"המנהל" או "האחראי" או "נציג החברה" – מנהלת מחלקת צהרונים בחברה ו/או
דיאטנית מוסמכת מטעם החברה או מי שיוסמך לכך על ידן.
"הקבלן" או "הספק"– נציגיו של קבלן ,יורשיו ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן
משנה ו/או ספק משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע עבודת האספקה ודינם יהיה כדין
הקבלן לעניין מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן;
"שירותים" ו/או "עבודות" – אספקה הובלה של המזון לנקודות הצריכה בהתאם
לדרישות החברה.
"ההוראות"–
 1.5.1חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים ,תשע"ז ;2016
 1.5.2תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז;2017-
 1.5.3תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה) ,תשנ"א;1991-
 1.5.4חוזר מנכ"ל משרד החינוך "אורחות חיים במוסדות חינוך מיום ;"4.4.2016
 1.5.5הנחיות להזנה במוסדות חנוך ,בתי ספר וגני ילדים של משרד הבריאות (עדכון
מיון ;)23.05.05
 1.5.6תקן ישראלי ;5113
1.5.7

תקן איכות  - Hazard Analysis Critical Control Point - HACCPניתוח
סיכונים בנקודות בקרה קריטיות.

1.5.8
" 1.6הוראות משרד הבריאות לעניין תברואה" – כמפורט בקישור שלהלן:
 ,https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspxבדגש על התקנות
המחייבות :תקנות רישוי עסקים תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) התשל"ב-
.1972
" 1.7יועץ בטיחות מזון" – תברואן מוסמך מטעם המזמין.
.2

ערבות
גובה הערבות בגין הבטחת התחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה יהיה בסך של .₪ 195,000

.3

תשלום

.4

החשבוניות יוגשו למנהל לתשלום ,בתחילת כל חודש קלנדרי ,עבור השירותים שסופקו בחודש
החולף ובצרוף דו"ח המפרט ברמה היומית את מספר המנות שסופקו לכל מוסד חינוך .החשבון
ישולם ע"י החברה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז( 2017-להלן:
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"חוק מוסר תשלומים לספקים") או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה .החשבון ישולם ללא
כל תוספת שהיא ,בניכוי הסכומים שהחברה חייבת בניכויים על פי כל דין.
.5

חשבוניות אשר יוגשו לתשלום יהיו מאושרות ע"י חתימת המנהל.

.6

החברה תהא רשאית לפני מועד חידוש החוזים ומימוש הזכות להארכת החוזה עם הזוכה/ים
כמוגדר בסעיף  4לחוזה (מידי שנה) ,לנהל משא ומתן עם הזוכה/ים לקבלת הנחה נוספת על
ההנחה או התוספת שניתנה על ידם בנספח  7למכרז/נספח ג' לחוזה.

 .7שכר מועסקי הספק
למען הסר ספק מובהר ,כי הספק מתחייב לשלם למועסקיו שכר על פי כל דין בתוספת כל הזכויות
הסוציאליות המגיעות למועסק ממעסיקו על פי חוקי העבודה ,ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי
ההרחבה החלים לפי העניין ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין דמי נסיעות ,עבודה
בשבתות ובחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי מחלה ו/או ימי חופשה ו/או עבודה בלילות.
.8

הספק מתחייב להמציא לחברה בתוך  21יום מיום הדרישה את כל האישורים ו/או הרישיונות
הנדרשים ,לרבות ממשרד הכלכלה ,מרואה חשבון ומכל גורם אחר וכן תלושי שכר של מועסקיו
המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים על פי החוזה וכן להשיב על כל פניה בעניין זכויות
מועסקיו כאמור .בגין הפרת סעיף זה ,רשאית החברה לחייב את הספק בפיצוי כספי מוסכם בסך
של  ₪ 500לכל יום איחור לכל מסמך שיידרש.

 .9ביקורות מטעם החברה
 9.1הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם החברה.
 9.2במקרים שבהם תימצא על ידי הבקרה הפרה של זכויות מועסקים ,יועברו כל הממצאים
בכתב לספק .הספק מתחייב להמציא בתוך  7ימים תצהיר בכתב חתום על ידי רואה חשבון
מטעמו ומאומת ע"י עו"ד ,המפרט תיקון מלא של הליקויים ,כולל תשלום רטרואקטיבי
למועסקים שזכויותיהם הופרו .החברה רשאית להשהות את התשלום/ים הבא/ים לספק או
חלקו/ם עד למילוי תנאי זה.
 9.3כמו כן מתחייב הספק להשיב בכתב בתוך  7ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהחברה בדבר
פגיעה בזכויות המועסקים המועסקים על ידו .בתשובתו יפרט הספק את הליך בדיקת התלונה
ואת האופן שבו טופלה.
 9.4מובהר בזאת כי היה ותופסק ההתקשרות על ידי החברה ,בהתאם לסמכותה על פי סעיפי
החוזה ,לא יהיה בהפסקת ההתקשרות משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי
מלוא זכויות החברה על פי תנאי ההתקשרות ועל פי כל דין.
 .10הספק מצהיר ומתחייב כי יקיים את כל האמור בסעיף  14לחוזה והקבוע בנספח א' לחוזה בדבר
תשלום שכרם וזכויותיהם הסוציאליות של כל המועסק ים שיבצעו מטעמו את העבודות נשוא
חוזה זה וזאת ללא קשר לאופן ההתקשרות עימם ,לרבות כאשר ההתקשרות עימם הינה
באמצעות קבלני משנה ,קבלני כח אדם ו/או כל דרך אחרת.
 .11בגין הפרת הספק את התחייבויותיו כלפי מועסקיו לרבות לעניין שכר מועסקיו והתנאים
הסוציאליים והכל בהתאם לקבוע בחוזה על נספחיו ,רשאית החברה לחייב את הספק בפיצוי
כספי מוסכם בסך הנקוב במפרט הטכני לכל הפרה עבור כל אחד ממועסקיו או בסך של ₪ 100
ליום לכל הפרה עבור כל מועסק ממועסקיו.
 .12החברה כמפעל חיוני:
הספק מצהיר כי ידוע לו כי החברה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים
קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים
בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:
א.

הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום ( סמכויות
מיוחדות ) תשל"ד.1973-
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ב.

הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א-
.1951

ג.

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש),
תשל"א.1971-

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
ד.
אזי ,תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז-
 1967ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על מועסקי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים
לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
 .13מועד תחילת העבודה על אף הקבוע בסעיף  4.1לחוזה ,מוסכם בין הצדדים כי תקופת
ההתקשרות תחל ביום  1.9.2021או בהתאם להוראות המנהל ותסתיים ביום .31.8.2022
לחברה שמורה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות בארבע שנים נוספות ,בכל פעם ,בשנה
או חלק ממנה.
 .14החברה רשאית להודיע לספק  24שעות מראש כי ,אין צורך בביצוע השירותים וזאת עקב
שביתה במערכת החינוך .מובהר בזאת ,כי בגין ימי השביתה כאמור ,לא תשלם החברה כל
תמורה בגין התקופה היחסית בחודש בה לא ניתן השירות וזאת עד למועד סיום השביתה.
.15

איסור העסקת קבלני משנה
מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  6.1לחוזה ,מובהר בזאת כי על הספק חל איסור להעסיק
קבלני משנה ו/או קבלני כח אדם ו/או מועסקים באמצעות קבלני משנה ו/או קבלני כח אדם
לצורך ביצוע העבודה ,אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל.

 .16מנגנון נאמנות
בכל מקרה המהווה הפרה יסודית של הוראה מהוראות החוזה ,הקשורה לחובות הספק ביחס
למועסקיו ו /או נובעת מהן ,לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת בחוזה ,וכן בכל מקרה
המהווה הפרה של ההוראות המנויות בתוספת השלישית של החוק להגברת האכיפה על דיני
העבודה ,התשע"ב ,2011-רשאים החברה והספק ,בהסכמה ,למנות נאמן ,אשר יהיה אחראי
לקיום כל חובות הספק שלא מולאו ביחס למועסקיו במסגרת החוזה ,וזאת לרבות ביצוע
תשלומים שונים מתוך כספי הספק המצויים ו/או המעוכבים בחברה.
 .17רישום נוכחות
א .מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים אחר,
אשר יבטיחו רישום מלא ,מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של מועסקיו אצל מזמין
השרות ותשלום מלא בגינן ,באופן הניתן לבקרה ופיקוח שוטפים.
ב .על המועסק לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי האחר
ועליו לדווח דיווחי שעות עבודה אמתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו בפועל.

*

התנאים המפורטים במסמך זה משלימים את תנאי החוזה.
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נספח ב' לחוזה – פירוט העבודה ודרישות לביצוע (מפרט מיוחד)
 .1המכרז הנו למתן שירות לאספקת ארוחות צהרים באיכות גבוהה לתלמידים בגילאים שונים
בעיר תל אביב-יפו 5 ,ימים בשבוע (א'-ה') ,בהתאם להיקף אשר יוזמן בפועל על ידי החברה
במהלך תקופת ההתקשרות.
 .2לאחר הזכייה תציין החברה לזוכה את פרטי ההזמנה ,שיטת האספקה ,זמני האספקה ,תדירות
האספקה וכמות הילדים/תלמידים המשוערת בכל מוסד וכן כל הנחייה אחרת שתמצא לנכון ו/או
תידרש .יובהר כי לחברה תהא הזכות לבצע שינויים כאמור ,בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות,
בין אם בכמות הילדים /תלמידים ובין אם בתפריט המוצע ,בין אם בשיטת האספקה
(חמגשית/צובר) ובין אם בימי האספקה ,בהתראה של  24שעות מראש ,ולזוכה לא תהיה כל טענה
בגין שינויים כאמור ככל שיהיו .תוספת ו/או הפחתת תשלום יבוצע בהתאמה לאמור בהצעת
המחיר.
 .3לידיעת המציעים ולצורך אומדן ההצעה בלבד  -מצ"ב טבלאות המפרטת את היקף המנות הנוכחי
נכון למועד פרסום המכרז (היקף ההזמנות בתקופת ההתקשרות בפועל יהיה אך ורק בהתאם
לצורכי החברה בעת ביצוע ההזמנה).
 .4פירוט מוסדות החינוך הנכללים במכרז:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

יום לימודים
ארוך

חינוך מיוחד

שם המוסד
הלימודי

ימי
אספקה

שעת
אספקה

עציון
צבי שפירא
רוקח
גיבורי ישראל
תל-חי
עירוני ז'

א-ה

11:3012:30

א,ב,ד,ה

11:3012:30
12:0013:00
11:3012:30

מעלה
מצדה
חט"צ עמיאל
רמב"ם

ב,ג
א-ה
א,ב,ד,ה

מס'
מנות
משוער
(יומי)
120
120
200
150
150
200

דרך
אספקה

גורם
אחראי

חמגשיות

גיל חסידים

חמגשיות

ענת קורטרן

80
160
40

חמגשיות
חמגשיות
חמגשיות

אורית נביא
אורית
חפץ
אביטל יאיר
גלית מזרחי
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מוסדות חינוך -גנים
שם
המוסד

מס' מנות
יומיות (כולל
צמחוניות/
טבעוניות)

מס' מנות
מיוחדות
(ללא
אלרגנים)

שעת קבלת
האוכל

כיתות

הערות

אודם

רינגלבלום 7

25

11:30-13:15

גן

03-6818606

אוריין

צונץ 7

22

11:30-13:15

גן

03-6820009

אמיר

שזר זלמן 46

23

11:30-13:15

גן

073-3845083

אפון
הפלא

פסטלוצי 31

16

11:30-13:15

גן

03-6028331

אפיק

נרדור 3

19

11:30-13:15

גן

03-6593962

בדולח
ברקת
גל

קמינסקה 9
בורמה 11
רובינשטיין 5

19
26
17

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן

03-6817571
03-6132509
03-5066211

גליל

אריסטו 16

17

11:30-13:15

גן

03-5063628

גרופית

שזר זלמן 46

12

11:30-13:15

גן

073-3845086

דוכיפת
(נשר)

הגיבור האלמוני
17

15

11:30-13:15

גן

03-6030848

דרור

יצחק אלחנן 2

11

11:30-13:15

גן

03-6410385

הדייג

מגן אברהם 11

19

11:30-13:15

גן

03-6818641

הודיה

התשעים ושלוש
6

18

11:30-13:15

גן

03-5379876

החתול
במגפיים

פסטלוצי 31

22

11:30-13:15

גן

גן חדש

המזח
הענק וגנו

מגן אברהם 11
פסטלוצי 31

21
13

11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן

הפנינה

חבר הלאומים 2

14

11:30-13:15

גן

03-5241878
03-7730476
03-5181733

הר אודם
הר ארבל

מעפילי אגוז 64
מעפילי אגוז 52

22
17

2

הר ארגמן

מעפילי אגוז 93
לובטקין צביה
35
מעפילי אגוז 87

26

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן

03-6310223
03-6310094
03-6310276

1

11:30-13:15

גן

03-7446365

20

11:30-13:15

גן

03-6313742

הר גילון

מקראי קדוש 10

20

11:30-13:15

גן

03-7302152

הר גלבוע

הרצפלד אברהם
20

15

11:30-13:15

גן

03-6316225

הר בוקר
בלון

כתובת

14

1

1
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הר הארי

מעפילי אגוז 108

20

11:30-13:15

גן

03-7392291

הר זיו

נשרי צבי 5

23

11:30-13:15

גן

03-7302153

הר חרמון
הר יהב

סמטת איתן 11
סמטת איתן 11
צוקרמן אנטק
יצחק 28
אלנקווה 36

23
26

11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן

03-7398960
03-6310287

10

11:30-13:15

גן

03-7303727

28

11:30-13:15

גן

03-7305894

הבושם 91

27

11:30-13:15

גן

03-6310225

מעפילי אגוז 93
לובטקין צביה
35
מעפילי אגוז 52
הרצפלד אברהם
20
מעפילי אגוז 16

17

11:30-13:15

גן

03-6318157

25

11:30-13:15

גן

03-6314652

16

1

11:30-13:15

גן

03-7391523

28

1

11:30-13:15

גן

03-7396647

26

11:30-13:15

גן

03-6315341

מקראי קדוש 10
לובטקין צביה
35
סמטת איתן 11
מעפילי אגוז 64
בירנית 3
אלנקווה 36
מעפילי אגוז 108
מעפילי אגוז 16
רבי פנחס 4
רובינשטיין 18
אורים 11
שזר זלמן 46
רינגלבלום 7

17

11:30-13:15

גן

03-7300869

21

11:30-13:15

גן

03-7301293

28
14
29
23
23
18
20
14
18
19
23

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן

03-7304738
03-6310224
03-7305954
03-7305895
03-7302050
03-6310266
03-7447445
03-6581545
03-7713930
073-3845084
03-6818642

חושן

בורמה 11

19

11:30-13:15

גן

03-6180219

חמה

בעל העקידה 34

16

11:30-13:15

גן

03-6877197

טופז
טורקיז

בורמה 11
נרדור 3
מעפילי סלוודור
11

24
17

11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן

03-5702513
03-6593964

14

11:30-13:15

גן

03-5622582

יונה

אבוקה 1

9

11:30-13:15

גן

03-5297489

יונק
הדבש

רובינשטיין 11

12

11:30-13:15

גן

03-5083794

ים

עירית 3

15

11:30-13:15

גן

03-6592690

יפה נוף
כוכב
כוכב
הצפון

נחל שורק 7
בעל העקידה 34

10
19

11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן

03-6834987
03-6874140

אבודרהם 3

21

11:30-13:15

גן

03-6391715

כרמל

שקד 33

28

11:30-13:15

גן

03-6818612

הר יהודה
הר יונתן
הר
ירושלים
הר כביר
הר כנען
הר כרמל
הר מוריה
הר נבו
הר סיני
הר צורים
הר ציון
הר רביד
הר שגב
הר שיפון
הר שלמה
הר תבור
הרובע
זהרון
זית
זמורה
חדווה

ידע

1
1

2
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מאדים

בעל העקידה 34

19

11:30-13:15

גן

מנגו
מסיק
נוגה
נוי

ששת הימים 31
אורים 11
בעל העקידה 34
בורמה 11
שדרות הותיקים
11

25
25
24
20

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן
גן

03-5788772

11:30-13:15

גן

03-9741030

ניצוץ

התיבונים 18

19

1

11:30-13:15

גן

03-6881447

נצר

23

11:30-13:15

גן

03-6318936

סנונית
ספיר
עורבני

שזר זלמן 46
לובטקין צביה
35
ביצרון 6
רינגלבלום 7
דפנה 15

22

1

11:30-13:15

גן

073-3845085

9
20

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן

03-5467741
03-6818643
03-6950218

פרג

הותיקים 17

11:30-13:15

גן

03-6818614

צדף
צוק
רימון

8

11:30-13:15

גן

03-7440374

20
28
27
10

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן
גן

03-6830045
03-6490575
03-6825573
03-5079144

17

11:30-13:15

גן

03-6393590

שיטה
שרשיר
תכלת

זלמן מייזל 4
נחל שורק 1
אורים 11
אחימאיר אבא
26
צונץ 7
ששת הימים 31
קמינסקה 9
רובינשטיין 5
התשעים ושלוש
6
מושיע 23
יצחק אלחנן 2
עירית 3

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן

03-5084153
03-6826979
03-5370341

15
12
20

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן

03-5377169
03-5173220
03-6594161

כדור
מחבואים
עפיפון
צבעים
קוביות
תופסת
אגדות
אותיות
חרוזים
מילים
מנגינות
סיפורים
צלילים
שירים
תווים

בבלי 4
בבלי 4
בבלי 4
בבלי 4
בבלי 4
בבלי 4
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93
בן יהודה 93

34
31
24
29
29
32
33
30
28
35
32
27
34
26
30

11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15
11:30-13:15

גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן
גן

037937063
037937061
037937065
037937059
037937064
037937062
037710422
037710420
037710435
037710425
037710434
037710423
037710421
035345172
037711169

נופר

סא1

רם
רעות
רענן
שוהם
שונית
שורק

12
30
21
13
35

03-6877197
03-6490244
גן חדש
073-3845164
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.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11
.12

יודגש כי כל האמור בטבלה ,לרבות גילאי התלמידים ,הכתובות ,שעות ההספקה והיקף המנות
הרגילות והמיוחדות משקף את המצב הקיים בעת פרסום המכרז ויכול וישתנה לאורך תקופת
ההתקשרות ומוצע לידיעת המציעים לצורך אומדן הצעתם בלבד ,על כן אין האמור בטבלה זו
מחייב את החברה בשום צורה לאורך תקופת ההתקשרות ולמציעים לא תהיה כל תביעה ו/או
דרישה בקשר עם כך כלפי החברה.
הספק מתחייב שלאורך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים
עפ"י חוק ,לרבות האישורים שלהלן:
א .רישיון יצרן תקף לשנת העבודה  2021ואילך ,כפי שמופיע באתר שירות המזון הארצי של
משרד הבריאות בכתובת:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
(בהתאמה להצהרתו בסעיף  3.2לתנאי הסף).
ב .בעל אישור תקף לעמידה בתקן איכות  ISO 22000גרסה  - 2018יתרון.
ג .במידה והספק אינו בעל אישור תקף לעמידה בתקן האיכות  ISO 22000גרסה ,2018
הספק מתחייב שברשותו:
 )1הסמכה ואישור תקף לתקן האיכות  ,ISO 9001לייצור מזון במטבח ,שירותי
הסעדה ,מוסדות מפעלים וארגונים (בהתאם לגודלו) .או
 )2הסמכה ואישור תקף לניהול סיכונים לפי עקרונות שיטת ה ,HACCP -לייצור
מזון במטבח ,שירותי הסעדה ,מוסדות מפעלים וארגונים (בהתאם לגודלו).
ד .רישיון עסק תקף להובלת מזון מטעם הרשות המקומית או משרד הבריאות (יכול להופיע
בתוך רישיון העסק או במסמך נפרד) או הסכם התקשרות עם חברת הובלה המחזיקה
ברישיון הובלה כדין.
ה .רישיון עסק תקף מטעם הרשות המקומית לשנת העבודה  2021ואילך.
הספק מתחייב לאפשר למזמין ו/או נציגיו לבצע ביקורת להערכת ביצועי מערכת ניהול האיכות,
בשלב הערכת הספקים של המכרז (טרם ההכרזה על הזוכה) ,וכן ביקורת להערכת ביצועי מערכת
ניהול האיכות אחת לחצי שנה ,במהלך תקופת מתן שירותיו למזמין.
במהלך תקופת מתן השירותים למזמין ,מתחייב הספק להשלים פערים ,לתקן ליקויים ,להקצות
משאבים ולבצע פעולות שיפור ומניעה לשיפור אפקטיביות המערכת ככל יכולתו ,וזאת על מנת
לעמוד בדרישות המזמין ו/או נציגיו ,הנוגעות למערכת ניהול האיכות.
הספק מתחייב לפעול בכל אספקת השירותים שלפי מכרז זה בתאם לתקנות לפיקוח על איכות
המזון לתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז ,2017-וחוזר מנכ"ל  2.2תשעו8/א והעדכונים לו ,כפי
שיעודכן מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות ,ו/או כל הוראה על פי דין אחרת אשר תבוא
במקומם (להלן" :ההוראות") .אלא אם כן צוין מפורשות אחרת.
למען הסר כל ספק משקל הרכיבים הינו משקלם המסונן.
התפריט יאושר ע"י דיאטנית החברה ויפורסם בחתימתה ,התפריט יהיה לכל הפחות ,דו שבועי
ויכלול פירוט מנות לילדים אלרגיים ומנות מותאמות .תפריט עדכני ישלח מדי יום ראשון לכלל
מוסדות החינוך .כל שינוי בתפריט מחויב אישור בכתב של החברה והודעה של יומיים מראש
לפחות.
במועדים מיוחדים ,תסופק ארוחה "שוברת שגרה" ,בתיאום מראש עם החברה בהתראה של 5
ימים קודם לחג.
על המציע שייבחר למנות איש קשר ייעודי מטעמו שיהיה זמין ברמה היומיומית לבקשות/שינויים
ככל ויידרשו .שינויים יתבצעו עד השעה  12:00ביום הקודם לאספקה בפועל.
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 .13מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי המכרז הינו על התשלום אותו ישלם המזמין למציע שיזכה
עבור ביצוע שירותי האספקה עפ"י הסכם ההתקשרות בהתאם למחירים הנקובים ב"הצעת
המציע" בעבור סוגי המנות אשר תזמין החברה במכפלת מספר המנות מכל סוג שיוזמנו ויסופקו
בפועל וזאת בצירוף מע"מ כחוק (להלן" :התמורה").
 .14המנהל מטעם החברה יקבע איש קשר בכל אחת מנקודות החלוקה בבתי הספר .חובת הקבלן
למסור את המזון לידי איש הקשר ולהחתים אותו על קבלת המזון .הקבלן יישמור את תעודות
המשלוח החתומות עבור כל יום ,למשך כל תקופת ההתקשרות.
יודגש כי החברה רשאית לא לאשר את התשלום עבור מזון במקרה בו תדרוש לקבל את תעודות
המשלוח החתומות ותעודות המשלוח לא יועברו לידי המזמין או במקרה בו יסתבר כי תעודות
המשלוח אינן חתומות ע"י איש הקשר בנקודה מטעם המזמין בבתי הספר.
 .15אספקת המזון בבתי הספר תגיע בתפזורת ו/או בחמגשית אישית בהתאם לבקשת המזמין,
האספקה תיעשה בחלוקה לפי כמות הכיתות (לכל כיתה מיכל נפרד בהתאם לכמות התלמידים
בכיתה) ,פרט למנות מותאמות (קרי :מנות אלרגניות  /טבעונות/ללא גלוטן/צמחוני) אשר יגיעו
באריזה אישית ונפרדת לכל מנה .אספקת המזון לצהרוני הגנים תיעשה בתפזורת בלבד ,בחלוקה
לפי גנים ,פרט למנות מותאמות אשר יגיעו באריזה אישית ונפרדת לכל מנה.
 .16הכמויות יהיו בהתאם להוראות ,אלא אם כן צוין מפורשות אחרת ,בתוספת .10%
 .17המזון יסופק ע"י הקבלן עד לנקודת הצריכה – כלומר בתוך כל מוסד יסופק המזון לפתח הכיתה
הרלוונטית ,או לנקודה אחרת במוסד עפ"י בקשת החברה ,במקום מוגבה בהתאם להוראות.
 .18באחריות הקבלן לאסוף בכל יום את הטרמופורטים של היום הקודם ,אשר יימצאו במקום קבוע
מראש.
 .19מדי יום יש לספק "אספקה קרה" אשר תסופק בטרמופרוט נפרד מהארוחה המבושלת ובטמפ'
מתאימה בהתאם להנחיות משרד הבריאות לנושא .אספקה קרה תכלול ירקות טרים ,פירות
טריים ,לחם מלא ללא ביצים וממרחים .ככל והמזמין ידרוש ,יש לספק ירקות חתוכים מראש.
א .ירקות טריים -יסופקו מדי יום במגוון של  3סוגי ירק טרי משתנה ומגוון שבועי של  5סוגי
ירקות טריים .כלל הירקות הטריים יסופקו שטופים ומחוטאים ויבשים מיום האתמול ,לכל
היותר ,ובאיכות מעולה.
ב .פירות טריים -יסופקו מדי יום במגוון של  4סוגים משתנים בשבוע .הפירות יסופקו שטופים
ומחוטאים מיום האתמול ,לכל היותר ,ובאיכות מעולה .יש לספק בכל יום פרי טרי אחד לכל
ילד לפחות.
ג .לחם -יש לספק לחם שאינו עלול להכיל ביצים .האספקה תיעשה מדי יום במפתח של  1כיכר
לחם לכל  15ילדים בצהרון .ככל והחברה תדרוש יש לספק לחם ללא גלוטן ( 1כיכר לילד
לשבוע) ,בהתאם להנחיות רפואיות וללא תוספת תשלום.
ד .ממרחים -יש לספק ממרחים בהתאם למס' ילדי הצהרון ובכמות יומית של  20גרם לילד.
הממרחים יאושרו ע"י דיאטנית החברה עוד בתחילת השנה .יש לספק מגוון של  3ממרחים
שונים בשבוע .ממרחים עבור ילדים עם דרישות רפואיות מיוחדות (אלרגיות ו/או צליאק(,
יסופקו בהתאם להנחיות המזמין.
יש לציין כי כל שינוי ו/או הוספה במגוון הממ רחים יעשה עפ"י הוראות הדין ובאישור החברה
בלבד.
 .20מדי יום יש לספק אספקה חמה הכוללת :מנת חלבון ,תוספת פחמימה ,ירק מבושל ,בהתאם
לתפריט הנקבע מראש ומאושר ובהתאם לכמויות הנקובות בהוראות הדין ובכללן ,חוזרי מנכ"ל
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.21

.22
.23

.24

ותקנות (למען הסר ספק גודל המנה של גיל  3-4תסופק עפ"י גודל הקבוע לגילאי .)4-5האספקה
החמה תיעשה בהתאם לטמפ' ולהוראות משרד הבריאות.
לספק יהיו כל ההיתרים והרשיונות הנדרשים לשם אספקת מזון ללא אלרגניים וגלוטן לפי
התקנים המחמירים בנושא .יודגש כי ככל שלזוכה אין רשיונות והיתרים כאמור הוא רשאי,
בכפוף לאישור מראש ובכתב מהחברה – לספק אך ורק את המנות הללו באמצעות קבלן משנה
מטעמו ,וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת מנהל המכרז.
זכותה של החברה לדרוש לשנות את ספק המנות ללא אלרגנים (ללא צורך בסיבה מוגדרת) -על
ספק המזון לעשות זאת תוך  14יום.
יסופק אך ורק אוכל אשר בושל באותו היום בו סופק.
החברה רשאית לערוך במועד משתנה ביקורת פתע במפעלים ובנקודות הקצה ,הכוללות טעימה
של המזון ובדיקת יועץ בטיחות מזון .ככל שתחליט החברה לערוך ביקורת – הביקורת תתבצע
ע"י נציג החברה ו/או נציג מטעם ההורים .בתום הביקורת יימלא עורך הביקורת משוב.
כ מו כן רשאית החברה למלא משובים ע"י נציגי המוסדות להם יסופק האוכל בנוסח המצורף
כנספח  14למסמכי המכרז.
ככל שתערוך החברה משובים כאמור בסעיף זה – רשאית החברה לקחת בחשבון את האמור
במשובים בעת בחינת החברה האם להמשיך את ההתקשרות או להביאה לידי סיום.
בהמלך השנה יתקיימו במסדות השונים קייטנות (סוכות ,חנוכה ,פסח ,החופש הגדול) .בהמשך
תקופת הקייטנה יחולו שינויים במועדי אספקת המזון כך כפי שתודיע החברה מראש ובכתב.

התחייבויות הקבלן בנוגע לרכישת מוצרי המזון הגולמי
 .25הקבלן יחזיק בכל עת רשימה של ספקים שמהם הוא רוכש מזון גולמי כפי שיאושרו ע"י המזמין
(כאמור בסעיף  11להסכם) ,והוא מתחייב בזאת לרכוש את המוצרים מהם ומהם בלבד ולהציג
את חשבוניות הרכישה לחברה באופן מיידי עם דרישתה בכל עת.
 .26על קבלן לוודא שהירקות והפירות יעמדו בתקנות בריאות הציבור (מזון(שאירות חומרי
הדברה)(תיקון) ,התשע"ח.2017-
 .27יובהר כי במידה שנודע לקבלן כי ספק מהספקים המפורטים ברשימה שהמציא הקבלן לחברה/
שמחזיק הקבלן  -אינו מחזיק באישור מהאישורים הדרושים ממשרד הבריאות ו/או מהרשות
המקומית הרלוונטית ו/או אישורים אחרים הדרושים על פי דין -מתחייב הקבלן להודיע על כך
לאלתר לחברה ,ולהפסיק לרכוש מאותו ספק מזון באופן מיידי.
 .28כמו כן ,במידה ויתברר כי בדיקת אנליזה לאיכות המזון במנה כזו או אחרת אינה עומדת
ב"הוראות" ,רשאית החברה לדרוש מהספק לחדול מאספקת המנה באופן מיידי.
 .29החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להסיר ספקים מהרשימה שהמציא הקבלן .הוציאה
החברה ספק מהרשימה כאמור ,לא יהיה הקבלן רשאי לקנות מזון מאותו הספק עד לקבלת
אישור בכתב מטעם החברה המורה אחרת.
 .30על הקבלן לאחסן את מוצרי המזון כמתחייב בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון
תזונתי) השתע"ח .2017-כל מצרכי המזון שבשימוש הקבלן יישאו תאריך תפוגה שנקבע על ידי
היצרן או היבואן של המוצרים ,והקבלן מתחייב לסלק לאלתר כל מוצר שהגיע תאריך התפוגה
שלו.
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התחייבויות בנוגע להכנת הארוחות וטיבן
 .31הקבלן חייב בניקיון שוטף יומיומי במטבח ובשאר המקומות בהם עוסקים בהכנת המזון ,בהתאם
לתקנות רישוי עסקים לרישיון יצרן בתשמ"ג  1972ונוהל משרד הבריאות מפרט אחיד 4.2א' בית
אוכל ,בפרק של נוהל מטבחים גדולים  1980שבתוכו ,המחייב גם חברות קייטרינג ומפעלים ליצור
מזון ,הנוגעים להפעלת מטבחיו של הקבלן ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,והקבלן מתחייב
לפעול בקפדנות לקיומם.
 .32הקבלן מתחייב לספק למוסדות החברה השונים ארוחות צהריים באיכות המתאימה להזנת
ילדים לפי חוזר מנכ"ל והנחיות משרד הבריאות ובמגוון ,בהרכב ,בהיקף ובתדירות כמפורט
בהסכם זה ובנספחיו.
 .33הקבלן מתחייב לשמור בקירור דגימות מזון מכל מזון מוכן לאכילה למשך  72שעות ממועד הכנתו
ו/או בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 .34על הקבלן להגיש ארוחות המותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (מסיבות בריאותיות
ואחרות) ככל שיידרש על ידי החברה וכן ,להציג לדרישת החברה רישיון יצרן ייעודי ליצור מזון
לילדים בעלי כל סוגי הרגישויות למזון הנדרשות בהסכם זה ו/או הסכם התקשרות עם ספק
המחזיק ברישיון יצרן ייעודי ליצור מזון לילדים בעלי כל סוגי הרגישויות.
 .35הקבלן מתחייב להעביר לדיאטנית החברה מסמכים ומפרטי מזון מלאים המפרטים את רכיבי
המנה ,אופן הכנתה ו הסימון התזונתי של כל מנה שהוא מספק ,במידה שיידרש על ידו ,לרבות
מקט "ים מפורטים מגובים בבדיקות מעבדה של אנליזות כימיות להרכב תזונתי שבוצעו ע"י
מעבדה חיצונית מוסמכת .מפרטי המזון יסופקו רק לאחר אישור דיאטנית החברה ,הקבלן לא
יסטה מההנחיות המפורטות ,אלא בהוראת המנהל בכתב.
 .36נציג החברה רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות ו/או בדיקות
אנליזה כימית לאיכות מזון ו/או למשקלי מנות של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת
על ידי משרד הבריאות ,על חשבון הספק .ככל ותמצא בדיקה שאינה תואמת את הוראות הדין,
החברה תבצע על חשבון הספק במהלך חודשיים ימים מהתוצאה הלא תקינה ,בדיקות נוספות עד
לקבלת שלוש בדיקות תקינות.
אריזת המנות ואספקתן
 .37במוסדות בהן המנות תסופקנה בתפזורת האספקה תיעשה בכלי שינוע מנירוסטה . .הספק
מתחייב כי כלי הנירוסטה יהיו תקינים ,ללא שריטות וסימני בלאי .באחריות ספק המזון לדאוג
לאיטום מיטבי של הכלים והימנעות מקבלת מזון שפוך ,מעוך וכד'.
 .38ככל ותידרש אספקה של כלים חד פעמיים ,אלו יהיו מיוצרים מחומר קשיח רב פעמי (העומד
בדרישות  /FDAלפי תקן ישראלי  5113של מכון התקנים) ואשר בגינם ניתן אישור מכון התקנים
ליבואן/יצרן החמגשית או הכלים בדבר היותם באים במגע עם מזון חם .אספקה זו תכלול צלחות,
סכו"ם מלא (כף ,מזלג ,סכין) כמס' הילדים בכיתה .10% +
 .39על הספק לדאוג לאספקה יומית:


 3שקיות פלסטיק לכל נקודת קצה לכל יום ,העמידות בפני קריעה או שפיכת נוזלים,
המיוע דות לפינוי אשפה בצבע שחור ובקיבולת וחוזק שמתאים למיכל אשפה בנפח של 50
ליטר.



מפה איישת מנייר (גודל ( )3Aפלייסמנט נייר) כמס' הילדים בצהרון 10% +



מפיות מנייר סופג דו-שכבתי (גודל  20 X20ס"מ לפחות) כמס' הילדים בצהרון 10% +
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אספקה שבועית:


 5יחידות לימון טרי לכל נקודת קצה

 25 כפפות חד-פעמיות בצבע כהה ,ללא אבקות ,לכל נקודת קצה
 .40על הספק לדאוג לאספקה חד פעמית מיד בתחילת השנה הכוללת:

.41

.42
.43

.44

.45
.46

.47

.48



בקבוק שמן זית  500מ"ל



 3כפות הגשה מנירוסטה ו 1-מצקת מנירוסטה.

 4 קערות נירוסטה גדולות לחלוקת האוכל.
כל המזונות החמים יסופקו בתוך טרמופורט מיוחד ,השומר על חום בהתאם לתקנות משרד
הבריאות בנושא .ייתר המזון הנלווה הכולל לחם ,פירות ,ירקות ,ממרחים וכד' -יסופקו באריזות
נפרדות מהמזון החם במכלים עם אמצעי קירור מתאימים .הספק מתחייב כי האוכל יגיע במצב
טוב כאשר אינו שפוך ,מעוך וכד'.
הזוכה מתחייב ששם המוסדות (בציון מספר המנות למוסד הספציפי) ,תאריך ,פירוט המנות,
משקל המנות ,מנות מיוחדות ומותאמות יופיעו בבירור על הטרמופורטים הרלוונטיים.
במידת הצורך ,תהא רשאית החברה להורות לקבלן על פירוט נוסף בצורת האריזה או על ארגון
האריזה בצורה הנוחה והמתאימה ביותר לאספקתה ,למשל חלוקת המשלוח באריזות נפרדות,
סימונים מסוימים על האריזות וכו'.
הובלת המזון תהיה ברכב החייב ברישיון להובלת מזון של הרשות המקומית בה נמצא מפעל
הספק בהתאם לדרישות הרישוי כנדרש .הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב ,המשמש
להספקת המזון ,ידאג לרכב חילופי מתאים ,כך שבכל מקרה תבוצע ההסעדה במועדה.
הקבלן מתחייב לצייד את נהגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי על מנת למנוע תקלות
ושיבושים בעת חלוקת הארוחות .על כל תקלה או שיבוש כאמור יודיע הקבלן בהקדם לאחראי.
הקבלן מתחייב כי הוא ,עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו וישמרו על
הוראות בטיחות ,ועל כללי ניקיון והיגיינה .הקבלן ימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו במוסדות
החינוך להם הוא מספק את הארוחות ,וינחה את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת אספקת
הארוחה למינימום הכרחי .עובדי הקבלן ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים במוסדות
החינוך.
מדי יום ,עם כניסת הזוכה לתחומי העיר תל אביב-יפו ובטרם אספקת המזון למוסדות ,תבוצע
על ידי הווטרינר העירוני בדיקה ווטרינרית מקדימה של כל המזון מן החי ,המיועד לחלוקה
למוסדות .במסגרת הבדיקה ייבדק כי המזון הופק במטבחים מאושרים ובפיקוח ווטרינרי ,הובל
כנדרש ,עבר כראוי את "שרשרת הקירור" ,נושא סימון חוקי המתייחס להרכב תזונתי ,פקיעת
תוקף וכו' ,נושא תיעוד כחוק הנלווה אל הסחורה והינו ראוי למאכל אדם .הווטרינר יהיה רשאי
לבצע בדיקות מעבדה על סמך דגימות שיילקחו על ידו בכל מקום ועת שיראה לנכון.
הזוכה מתחייב להמציא לחברה מידי יום בפקס עותק מתעודת המשלוח הכוללת את רשימת
המוסדות להן הוא מספק מזון כשהיא חתומה ע"י הווטרינר העירוני ו/או מי מטעמו .אי המצאת
האישור כאמור תהווה הפרה של תנאי המכרז והחוזה ותקנה לחברה ו/או מי מטעמה את כל
הזכויות לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.
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הרכב המנה
 .49בכל יום יסופקו על ידי הקבלן ארוחות שהרכבן יהיה כדלקמן:
א .מנה חלבונית (בשרית /צמחונית)
ב .פחמימה.
ג .ירק מבושל חם.
ד .ירקות טריים.
ה .פירות( -כמפורט בסעיף )15
ו .לחם ( -פורט קודם בסעיף )15
ז .ממרחים כמפורט בסעיף 15
ח .תוספות מיוחדות בחגים :בהתאם ובתיאום עם המנהל.
מועד אספקת הארוחות
 .50הקבלן יספק את מועדי הארוחות לבתי ספר וגני הילדים כמפורט לעיל .החברה רשאית לשנות
את שעות האספקה לאורך תקופת ההתקשרות בהודעה לקבלן.
 .51על הקבלן לדווח למנהל החברה על כל חריגה מהשעות הנ"ל בהקדם האפשרי.
רשימת מוסדות חינוך וכתובותיהם ימסרו לזוכה במעמד חתימת החוזה– המוסדות נמצאים ברחבי
העיר תל אביב-יפו.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

יום לימודים
ארוך

חינוך מיוחד

שם המוסד
הלימודי

ימי
אספקה

שעת
אספקה

עציון
צבי שפירא
רוקח
גיבורי ישראל
תל-חי
עירוני ז'

א-ה

11:3012:30

א,ב,ד,ה

11:3012:30
12:0013:00
11:3012:30

מעלה
מצדה
חט"צ עמיאל
רמב"ם

ב,ג
א-ה
א,ב,ד,ה

איש קשר

מס'
מנות
משוער
(יומי)
120
120
200
150
150
200

דרך
אספקה

גורם
אחראי

חמגשיות

גיל חסידים

חמגשיות

ענת קורטרן

80
160
40

חמגשיות
חמגשיות
חמגשיות

אורית נביא
אורית
חפץ
אביטל יאיר
גלית מזרחי

 .52סדר הגודל מוערך בכ 3500-מנות מידי יום בגדלים שונים כמפורט במסמכי המכרז .יודגש כי
היקף זה משקף את הקיים בעת פרסום המכרז וישתנה מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות
והתשלום ייעשה בהתאם להיקף הצריכה בפועל בלבד ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה
עם החברה בקשר כך.
 .53ריכוז הנתונים אודות בתי הספר ("המוסדות הנוספים") המבקשים להיכלל תחת המכרז.
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נספח ד' לחוזה
רשימת חוקי העבודה וחוקים אחרים
הספק מתחייב לקיים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר האמור בתוספת השנייה לחוק בית הדין
לעבודה התשכ"ט  1969-לרבות ,בחוקים ובצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לסוג
העבודות שבחוזה כפי שיפורטו להלן.
כמו כן מתחייב הספק לקיים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר יתר החוקים המפורטים להלן:


































חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – .1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1950
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1954
חוק שכר שווה למועסק ולמועסקת ,תשכ"ו – .1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953
חוק החניכות ,תשי"ג – .1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),תשי"א – .1951
חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – .1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה .1995-
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
חוק הודעה למועסק (תנאי עבודה) ,התשס"ב – .2002
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) .1945
פקודת הבטיחות בעבודה .1946
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד – .1954
חוק שרות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז – .1967
חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז.1957 -
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח – .1988
חוק מועסקים זרים (העסקה שלא כדין) התשנ"א – .1991
חוק העסקת מועסקים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו – .1996
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – .1998
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – .1998
חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז.1957 -
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א – .2001
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,התשס"א – .2000
חוק הגנה על מועסקים בשעת חירום ,התשס"ו.2006-
סעיף  5א' לחוק הגנה על מועסקים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או
במינהל התקין) התשנ"ז – .1997
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – .2001
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים
( אישור המשטרה) ,תשס"ג – .2003
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נספח מס' 1
אל יובל חינוך בע"מ
יהודה הלוי 48
תל-אביב

הצהרת המשתתף במכרז
פרטי המכרז:
שם מכרז :מכרז לאספקת ארוחת צהריים למוסדרות חינוך וצהרונים בעיר תל אביב -יפו
מספר המכרז01/2021 :

אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו
מוותרים מראש על טענות כאמור.
 .2אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו/או העבודה שבנדון ,בהתאם
לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.
 .3אנו מ צהירים כי ברשותנו כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות כנדרש וכמפורט בנספח
הטכני (נספח ב' לחוזה).
 .4אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .5הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז ,בהתאם לסמכות העירייה
ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.
 .6להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.
 .7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,כי בתוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד
בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים.
 .8עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת
כל התחייבויותינו על פי המכרז.
 .9אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית ,שצרפנו למכרז,
כולה או מקצתה ,תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .10אנו מסכימים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,
לחתימתנו על
_________________________ הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על
_________________________
הצעה זו.

תאריך

שם המשתתף /החברה

חתימה וחותמת

כתובת

טלפון

חתימת המציע ________________

שם איש הקשר
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נספח מס' 2

ערבות נלוות למכרז מסגרת פומבי 01/2021
לכבוד:
יובל חינוך בע"מ
יהודה הלוי 48
תל-אביב-יפו

כתב ערבות
מספר:

כתב ערבות (בש"ח)

תאריך

מספר הערבות בבנק
פרטי הנערב

הואיל ועל

(להלן "הנערב")

להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של ₪ 65,000
סכום הערבות במילים שישים וחמישה אלף שקלים חדשים.

כערובה למכרז מסגרת פומבי לאספקת ארוחת צהרים למוסדות חינוך וצהרונים בעיר
תל אביב -יפו ,מספר המכרז 01/2021
הרי תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת ,ועל פי בקשת הנערב ,הרינו ערבים בזאת
כלפי החברה בעד הנערב ,בש"ח עד סכום השווה ל.₪ 65,000 -
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ,כאמור ,בתוך  3ימים מתאריך הדרישה כפי
שיפורט בה.
ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או
לפנות בדרישה מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום
סכום הערבות על ידינו.
תוקף הערבות עד תאריך  16.8.2021ועד בכלל ,וכל דרישה מצדכם לתשלום הנזכר
לעיל צריכה להישלח אלינו בדואר רשום ,או להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו
עד התאריך הזה.
ערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי דרישת חשב
החברה או מי שהוסמך על ידי החשב ,ותישלח אלינו עד תאריך ________ ועד בכלל.
פרטי הבנק
כתובת
רחוב

מס'
בית

עיר

קוד
הבנק

שם ומס' סניף הבנק

בברכה,
שם פרטי ושם משפחה

תאריך

חתימה

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 2א'

ערבות ביצוע  -מכרז מסגרת פומבי 01/2021
לכבוד:
יובל חינוך בע"מ
יהודה הלוי 48
תל-אביב-יפו

כתב ערבות
מספר:

כתב ערבות (בש"ח)

תאריך

מספר הערבות בבנק
פרטי הנערב

הואיל ועל

(להלן "הנערב")

להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של ₪ 195,000
סכום הערבות במילים מאה תשעים וחמישה אלף שקלים חדשים.

כערובה למכרז מסגרת פומבי לאספקת ארוחת צהרים למוסדות חינוך וצהרונים בעיר
תל אביב -יפו ,מספר המכרז 01/2021
הרי תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת ,ועל פי בקשת הנערב ,הרינו ערבים בזאת
כלפי החברה בעד הנערב ,בש"ח עד סכום השווה ל.₪ 195,000 -
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ,כאמור ,בתוך  3ימים מתאריך הדרישה כפי
שיפורט בה.
ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או
לפנות בדרישה מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום
סכום הערבות על ידינו.
תוקף הערבות עד תאריך ________ ועד בכלל ,וכל דרישה מצדכם לתשלום הנזכר
לעיל צריכה להישלח אלינו בדואר רשום ,או להימסר לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו
עד התאריך הזה.
ערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי דרישת חשב
החברה או מי שהוסמך על ידי החשב ,ותישלח אלינו עד תאריך ________ ועד בכלל.
פרטי הבנק
כתובת
רחוב

מס'
בית

עיר

קוד
הבנק

שם ומס' סניף הבנק

בברכה,
שם פרטי ושם משפחה

תאריך

חתימה

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 3
תצהיר בדבר היעדר הערת עסק חי
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 .1אני משמש כ___________[הח"מ יציין את תפקידו] בחברת __________[שם המציע או
החבר במציע ככל שרלוונטי] ח.פ ______________ (להלן" :החברה") ומוסמך מטעמה לחתום
על תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס' ________.
 .2לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת _____ __ [שנת הדיווח האחרונה בה
חתמה החברה על דוחות מבוקרים] 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד החתימה על
הדוחות הכספיים ועד למועד החתימה על תצהיר זה לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של
החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה "כעסק חי".
.3

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום:

שם המצהיר______________________ :

–

תפקיד בחברה____________________ :
שם החברה_______________________ :
כתובת__________________________ :
מס' טלפון_______________________ :
תאריך_________________________ :
חתימה_________________________ :

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 3א'
אישור רו"ח בדבר היקף כספי
אני הח"מ ,רו"ח _____________ של ____________________ ת.ז/.ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
______________ (להלן" :המציע") מאשר בזאת כי מחזור ההכנסות של המציע מביצוע עבודות
של אספקת ארוחת צהרים למוסדות חינוך וצהרונים ,במהלך לפחות שלוש ( )3שנים מתוך חמש ()5
השנים האחרונות ( - )2016-2020לא פחות משני מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) בכל שנה.
אישור זה ניתן על ידי לצרכי עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז פומבי מספר  01/2021של חברת
יובל חינוך בע"מ.

לראיה באתי על החתום:
תאריך____________ :
חתימת משרד רואי החשבון____________ :
שם משרד רואי החשבון_______________ :
כתובת__________________________ :
מס' טלפון_______________________ :

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 4

רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות
להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות ,עפ"י הנוסח המקובל על העירייה:
 .1רשימת בנקים מסחריים

 .2רשימת חברות ביטוח

 .3בנק איגוד לישראל בע"מ
 .4בנק אוצר החייל בע"מ
 .5בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
 .6בנק דיסקונט לישראל בע"מ
 .7בנק יורו-טרייד בע"מ
 .8בנק החקלאות לישראל בע"מ
 .9בנק מזרחי טפחות בע"מ
 .10בנק הפועלים בע"מ
 .11בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
 .12בנק ירושלים בע"מ
 .13יובנק בע"מ
 .14בנק לאומי לישראל בע"מ
 .15בנק לפתוח התעשיה בישראל בע"מ
 .16בנק מסד בע"מ
 .17בנק ערבי ישראל בע"מ
 .18בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 .19בנק קונטיננטל לישראל בע"מ
 .20בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
( CITIBANK N.Aסניפים בישראל בלבד)
( HSBC Bank plcסניפים בישראל בלבד)

 .21איילון חברה לביטוח בע"מ
 .22אליהו חברה לביטוח בע"מ
 .23ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית
בע"מ
 .24כלל ביטוח אשראי בע"מ
 .25הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
 .26כלל חברה לביטוח בע"מ
 .27החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר
חוץ בע"מ
 .28מגדל חברה לביטוח בע"מ
 .29מנורה חברה לביטוח בע"מ
 .30הראל חברה לביטוח בע"מ
 .31חברה לביטוח אשראי  -אשור בע"מ
 .32החברה הישראלית לביטוח אשראי
בע"מ
 .33רשימת בנקים למשכנתאות
בנק אדנים למשכנתאות בע"מ
בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח

.34
.35
.36
.37
בע"מ
 .38הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות
בע"מ
 .39טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 5

אישור ביטוחי "הספק"
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור

__________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הב יטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם
יובל חינוך בע"מ

המבוטח

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם
☒ נותן
שירותים.

ו/או עיריית תל אביב יפו

☒ שירותי
ת.ז/.ח.פ ____________ .ת.ז/.ח.פ.
הזנה במוסדות
____________
חינוך
מען רח' יהודה הלוי  ,48מען
וצהרונים
תל אביב – יפו
ברחבי תל
.6578202
אביב-יפו.
גבול האחריות/
תאריך
תאריך
מספר
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
סכום ביטוח
סיום
תחילה
הפוליסה
אחריות או סכומי
סכום

ביטוח

צד שלישי

_______

_______

חבות
מעבידים

_______

_______

אחריות
מקצועית

_______

_______

₪

2,000,000

.₪

6,000,000

.₪

לתובע

.₪ 20,000,000

לתקופת
הביטוח

רטרואקטיבית
_________

4,000,000

☒ מקבל השירותים.

מטבע

אש מורחב
_________ _______ _______

☒ חברה לניהול
מוסדות חינוך ופעילות
נילווית.

.₪

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 313כיסוי בגין נזקי טבע.
 314כיסוי פריצה ושוד.
 316כיסוי רעידת אדמה
 328ראשוניות.
 – 302אחריות צולבת.
 – 307הרחבת צד ג'
קבלנים וקבלני
משנה.
 – 315כיסוי לתביעות
המל"ל.
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי ו/או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור.
 – 322מבקש האישור
מוגדר כצד שלישי.
 – 328ראשוניות.
 – 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד
שלישי.
 – 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש
האישור.
 – 319מבוטח נוסף –
היה
וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי
המבוטח.
 – 328ראשוניות.
 – 301אובדן מסמכים.
 – 303דיבה השמצה
והוצאת לשון
הרע.
 – 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש
האישור.
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי ו/או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור.
 – 325מרמה ואי יושר
עובדים.
 – 326פגיעה בפרטיות.

חתימת המציע ________________
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 – 327עיכוב/שיהוי עקב
מקרה ביטוח..
 – 328ראשוניות.
 – 322תקופת גילוי (6
חודשים).
 – 309ויתור על תחלוף
עד יום
מיום
.₪ 4,000,000
חבות
לטובת מבקש
המוצר
האישור.
_______ _______
 – 321מבוטח נוסף בגין
רטרואקטיבית
מעשי ו/או מחדלי
המבוטח – מבקש
_________
האישור.
 – 328ראשוניות.
 – 322תקופת גילוי (6
חודשים).
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות
המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

( )041מזון/שירותי הסעדה.
אספקת ארוחות צהריים למוסדות חינוך וצהרונים ברחבי העיר תל אביב  -יפו.
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של איזה מהפוליסות בתקופת הביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש
האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא ( 30שלושים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
מהדורת הפוליסה
__________ הערות
חברת הביטוח __________ ביט מהדורה
חתימת האישור
המבטח:

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 5א'

הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________
לכבוד
יובל חינוך בע"מ
רחוב יהודה הלוי 42
תל אביב (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.

הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים [ מכרז ]01/2021
שם הספק:
כתובת:
תיאור השירותים
:

_________________________________________.
_________________________________________
אספקת ארוחות צהריים למוסדות חינוך וצהרונים( .להלן" :השירותים").

הנני ____________________ ח.פ_______________ .מרחוב ____________________,
________ מיקוד _____________ ,מצהיר בזאת :
א.

הנני משתמש במתן השירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד טכני ,הנדסי לרבות חשמלי ו/או
אלקטרוני אשר ו/או ממוחשב בבעלותי ו/או בשימושי לצורך מתן השירותים שבנדון.

ב.

על אף האמור בהצהרה זאת ,הנני להתחייב כדלקמן:
.1

הננו פוטרים את החברה ו/או עיריית תל אביב יפו (להלן" :העירייה") ו/או מנהליהן
ו/או עובדיהן מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש האמור לעיל אשר שמש אותנו לשם
פעילותנו בקשר עם מתן השירותים ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.2

הננו פוטרים את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מכל אחריות לגבי
נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף)
כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן במקרה שכזה כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

.3

הננו פוטרים את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מכל חבות בגין נזק
לרכוש בבעלותנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש
בציוד האמור לעיל המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור בפעילותנו במתן
השירותים כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.4

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,
בניגוד לאמור לעיל ,לרבות צד של ישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או
העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות
הוצאות משפטיות.

.6

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,
כאמור בסעיף הביטוח ___ בהסכם ובנספחיו ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו
אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ למתן השירותים ועל פי הדין.

ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
(שם המצהיר)

(חתימת המצהיר)

(תאריך)

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 6

הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי
על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן:
א .מעמד משפטי
 משתתף
 שותפות
 שותפות
 אגודה
 חברה בע"מ  עמותה
במכרז (פרטי)
לא רשומה
רשומה
שיתופית
(יש למלא
(יש למלא
(יש למלא
(יש למלא
(יש למלא
(יש למלא
טבלאות ב' ג' ד') טבלאות ב' ד') טבלאות ב'
טבלאות ב' ג') טבלאות ב' ג') טבלאות ב' ג')
ולצרף דו"ח מעודכן
ולצרף דו"ח מעודכן
ולצרף דו"ח מעודכן
ולצרף דו"ח מעודכן
ד')
מרשם החברות

מרשם העמותות

מרשם האגודות
השיתופיות

מרשם השותפויות

ב .פרטים כלליים (יש לצרף תדפיס מרשם החברות  /עמותות)
שם המשתתף במכרז
כתובת המשתתף
במכרז

כתובת מייל
טלפון
טל' נייד
פקס
מס' עוסק מורשה
מספר התאגיד
ג .שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ /עמותה /אגודה שיתופית /שותפות רשומה)
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

ד .שמות השותפים (שותפות רשומה או שותפות לא רשומה או משתתף במכרז (פרטי))
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

חתימת המציע ________________
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דוגמת חותמת

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
_______________
שם פרטי

_________________
שם משפחה

_______________
תאריך

_________________
חתימה

 אני מאמת/ת את חתימות מורשי החתימה של החברה /העמותה /האגודה השיתופית /השותפות הנ"ל
ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ (החברה /העמותה /האגודה השיתופית/
השותפות) לכל דבר ועניין.
___________________
רואה חשבון /עורך דין

_______________
תאריך

חתימת המציע ________________
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נספח מס'  6א'

עסק בשליטת אישה
משתתף במכרז העונה על דרישות תקנה ( 22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח ,1987-לעניין
עסק בשליטת אישה ,נדרש להגיש אישור רו"ח ותצהיר מאומת ע"י עו"ד לפיו העסק הוא בשליטת
אישה.
לשם הנוחות וההבהרה ,ההגדרות לעניין זה כהגדרתן בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –
:1992
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
"אישור"
התקיים אף אחד מאלה:
א .אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של
המחזיקה בשליטה.
ב .אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה
בשליטה.
"אמצעי שליטה"

כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א .1981 -

"מחזיקה בשליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,בלמעלה מ 50% -מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

"נושא משרה"

מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

"עסק"

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא
הוציאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל.

"עסק בשליטת אישה"

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד ,עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  1ו-
 2של ההגדרה אישור.

"קרוב"

בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא.

"תצהיר"

תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

חתימת המציע ________________
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תצהיר
 .1אני גב' ____________________ ת.ז _______________ מצהירה בזאת כי העסק
_____________________ (המשתתף במכרז) מזהה ח.פ/ע.מ ______________
נמצא בשליטתי בהתאם להגדרות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-ובהתאם
לתקנה (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.1987-
 .2אני מצהירה כי זהו שמי ,זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.

ת.ז.

שם מלא

חתימה

תאריך

אימות עורך הדין
אני ,הח"מ_______________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעה בפני גב'
_______________ ,מספר זהות _______________ ,ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את
האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה את נכונות הצהרותיה
בתצהיר זה וחתמה עליו בפני.

שם מלא

ת.ז.

מספר רישיון

תאריך

חותמת
וחתימה

חתימת המציע ________________
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אישור רו"ח
יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון
תאריך_______________:

לכבוד
_____________ (שם המשתתף במכרז)

הנדון :אישור עסק בשליטת אישה
אנו משרד רו"ח ______________ ____ ,רואי החשבון המבקר של חברתכם (המשתתף במכרז
_________________) ,מאשר כי המשתתף במכרז מס' _________לביצוע
_______________ הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב
–  1992ובהתאם לתקנה ( 22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987

בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון

חתימת המציע ________________
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נספח מס' 7

נספח  7למכרז /נספח ג' לחוזה – /טופס הצעת מחיר
אני הח"מ ,מוסמך להצהיר ,להתחייב ולחתום על כתב ההצעה למכרז  01/2021בשם המציע
________________________ ,כדלקמן:
1

בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד [אני] הכוונה היא גם למציע.

2

המציע ו/או מי מטעמו ,בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז ,בחוזה ובמסמך
ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,וב דק את כל הוראות הדין ,התקנים והנהלים החלים
על מתן אספקת השירותים נשוא המכרז והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת
המציע שלהלן.

3

קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי החברה בבחירת הזוכה במכרז.

4

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי ,וקיבלתי
מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע ,ולא
תהא לנו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי -גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר
לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה ואספקת השירותים ,וכי בהתאם לכך נקבעה
ההצעה ע"י המציע.

5

ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון.

6

ידוע לי ,המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה.

7

ידוע לי ,כי החברה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה
ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן.

8

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו ,ובכל מקום
תקבע את היקף אספקת השירותים על פי צרכיה ותקציבה במסגרת שיקול דעתה הבלעדי.

9

הערכת החברה כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו ,תעמוד על סך של כ.₪ 10,300,000 -
יחד עם זאת ,יובהר כי אין החברה חייבת בביצוע כל העבודות והשירותים המפורטים לעיל
ו/או לממש כל ההיקף התקציבי המוערך וכי התמורה תשולם בגין שירותים ועבודות שבוצעו
בפועל ובהתאם לדרישה ,זאת בהתאם לעבודה בפועל ,וכי החברה אף רשאית לפצל החוזה בין
עד  4קבלנים .לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי מימוש ההיקף התקציבי כאמור לעיל.

 10ידוע לי כי החברה רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המרביים
בהתאם להוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.1987-
 11ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ואספקת השירותים ,ובכללן כל
תשלום  -במידה ויידרש כזה  -בגין דרישת הרשויות המוסמכות.
 12ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה
חתומה מראש ע"י מורשי החתימה של החברה.
 13המחירים הנקובים בכתב ההצעה הינם בגין מנה ליום ,שיחול ביחס לכל אחד מסוגי המנות,
על פי הנקוב במפרט העבודה ובטבלה המפורטת להלן הכוללים ביצוע העבודה במלואה וכל
השירותים המפורטים כנדרש במכרז.
 14ידוע לי ,כי עליי להגיש הצעתי במעטפה חתומה וכי אופן בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות יהיה
כמפורט בפרק ג' למסמכי ההצעה.
 15ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במפרטים ,לא תובא לדיון.
 16ידוע לי ,כי החברה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הגבוהה
ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן.

חתימת המציע ________________
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 17ידוע לי ,כי העדר הצעה בכלל יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.
 18בהתאם לאמור לעיל הנני מציע הצעתי כדלקמן;
משקל
באחוזים

גיל

מנה לגילאי גן  3-5תנתן על פי גודל
מנה הנדרשת לגילאי ( 4-5בהתאם
להוראות חוזר מנכ"ל)

32

מנה לגילאי 6-8

12

מנה לגילאי 9-13

3

מנה לגילאי 14-18

3

מחיר בש"ח מחיר
(ללא מע"מ) לחמגשית
להגשה
בכלים רב
פעמים
-------

מנות מותאמות –מנה ללא גלוטן /ללא
ללא תשלום
אלרגנים  /מנה צמחונית /מנה
נוסף
טבעונית
סה"כ מרכיב עלות

50

 19יובהר בזאת כי המחיר המוצע למנה הינו להגשה בכלים רב פעמיים (אשר יסופקו ע"י החברה
כמפורט בנספח ב') .ככל וחלק ממוסדות החינוך לא יהיו ערוכים לכך עם תחילת שנה"ל תשפ"ב
 ההגשה תתבצע בכלים חד פעמיים. 20החברה תשלם תוספת קבועה בגין הגשה בכלים חד פעמיים ע"ס  17.5אגורות/מנה  +מע"מ.

ולראיה באתי על החתום:

______________________
חתימת המשתתף

____________________)2 _________________)1
מורשי חתימה

______________________ _____________________
מס' טלפון
שם מלא

________________________________________________
כתובת למשלוח הודעות

_____________________
מס' ח.פ/.ת.ז.

___________________
תאריך

חתימת המציע ________________
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נספח 8

הצהרת המציע בדבר ניסיון
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני מורשה לחתום ולהתחייב בשם המציע ,חברת _________________ בע"מ (להלן:
"המציע").
 .2תפקידי במציע.__________________________________________________ :
 .3אני מצהיר בזאת כי למציע ניסיון בתחום אספקת מזון לילדים בגילאי גן ובתי ספר ,כנדרש
בתנאי הסף המפורט בסעיף  3.2למכרז.
להלן רשימה מפורטת של הגורמים עבורם סיפקנו שירותים ,המבססות הצהרתי זו:
מס' מקבלי מס' נקודות שם איש טלפון
מקום ההפעלה אופי המקום (סוג משך
שנת
ליצירת
ו/או ההפעלה (נא השירות בכל חלוקה אצל הקשר
הביצוע (שם הרשות /המסגרת
קשר
המזמין
לציין שנים מסגרת
השירות)
המזמין)
קלנדריות)
2020

2019

2018

2017

2016

חתימת המציע ________________
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* ככל שלמציע נדרשות רובריקות נוספות להצגת מלוא ניסיונו ,ניתן להדפיס נספח זה כמספר
הפעמים הנדרש למציע ,ולמלאו כנדרש.
** נא להקפיד על פירוט כל ניסיון המציע גם מעבר לתנאי הסף שכן החברה שומרת על הזכות לבחון
ניסיון זה בהינתן מצב של הצעות עם ציון זהה כמפורט בפרק הוראות למשתתפים.
הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב ____________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה
____________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת
בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את
בפני.
עליו
וחתם/וחתמה
דלעיל
תצהירו/תצהירה
נכונות
חותמת

 ,עו"ד
מ.ר___________ .

חתימת המציע ________________
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נספח 9

נוסח אישור על ביצוע (המלצות)

שם הרשות המקומית /מזמין:

מס' טלפון (חובה):

שם מנהל:

מס' טלפון (חובה):

לכבוד תאגיד יובל חינוך בע"מ,
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _____________________________________ ,כי המציע
סיפק מזון מוכן ומבושל לילדים בגילאי גן ובית ספר במסגרת צהרונים .החל מחודש _____
שנת_____ ועד לחודש ______ שנת ______.
הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו (נא לציין בטבלה לגבי כל קריטריון):
( )1לשביעות רצוננו המלאה.
( )2לשביעות רצוננו.
( )3לשביעות רצוננו החלקית.
נא לפרט בהתייחסות להיבטים הבאים  -אמינות ואחריות ,עמידה בלו"ז ,יחסי אנוש מול הצוות
והחניכים ולמול מזמין השירות ,מקצועיות כוח האדם:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

תאריך__________________ :
פרטי המזמין/המנהל _______________________ ,חתימה וחותמת __________________
*

יש לצלם טופס זה לכל רשות/גוף ולצרפו להצעת המציע

חתימת המציע ________________

81

נספח 10

לכבוד תאגיד יובל חינוך בע"מ,

א.ג.נ,

הנדון :כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות
אני/נו הח"מ,
כדלקמן:

ת .ז.

 ,מצהיר/ים ומתחייב/ים בפניכם

.1

הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת ,כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו ,עומדים בדרישות החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2001-על תקנותיו [החוק
והתקנות ,להלן" :חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 1977-על החקיקה
הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,וכי אעסיק/נעסיק במוסדות הרלוונטיים כהגדרתם
בחוק עברייני מין ,במסגרת העבודות נשוא הליך זה ,אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק
עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין.

.2

ככל שאזכה/נזכה בהליך וכתנאי לחתימת החוזה ,אני/ו מתחייב/ים ,מצהיר/ים ומאשר/ים
בזאת ,כי עם חתימתי/נו על החוזה ,אמציא/נמציא לחברה אישורי משטרה ,בהתאם לחוק
ולתקנות כאמור [להלן" :אישור המשטרה"] ,לגבי/נו ,לרבות בעלי השליטה בי/נו ,ככל שישנם,
וכן לגבי כל עובדי/נו שיעבדו במוסדות חינוך.

.3

מובהר ומוסכם בזאת ,כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו ,לרבות בעלי השליטה בי/נו
(ככל שישנם) ,וכן לגבי כל עובדי/נו בעבודות נשוא ההליך ,לאורך כל תקופת החוזה ,וכי ככל
שיתחלפו עובדי/נו ,במהלך תקופת ההסכם ,אמציא/נמציא אישורי משטרה בהתאם ,גם לגבי
העובדים החדשים.

.4

הנני /ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו לי/נו
משמעויותיו ,ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו ,וללא כל כפיה ,לחץ או
השפעה בלתי הוגנת.

ולראיה באנו על החתום:
_________________
תאריך

__________________
חתימה

חתימת המציע ________________
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תצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית

אני הח"מ ,__________________ ,ת"ז מס' ____________ ,מרח' ___________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ,___________________________ -ב_____________ מספר התאגיד
__________(להלן" :התאגיד") והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו של
התאגיד במכרז פומבי מס' .01/2021
 .2ב( 7 -שבע) השנים קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגד התאגיד או
נגדי ,ולמיטב ידיעתי לא הוגש נגד מי ממנהליו האחרים של התאגיד (דירקטורים ,חשב ומנהל
פדגוגי) כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א ,1981-או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה
באלימות או בעבירת מרמה ,ולא הורשע התאגיד ,ולא הורשעתי אני ולא הורשע מי ממנהליו
האחרים של התאגיד בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________________
חותמת המציע

_________________________
חתימה
אישור עו"ד

אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .שהינו מורשה חתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
חתימה וחותמת עוה"ד)

חתימת המציע ________________
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תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע
אני החתום מטה:
_________________________
שם פרטי:
שם משפחה_________________________ :
תעודת זהות_________________________ :
בעל/ת זכות חתימה בחברה/המציע/המפעיל/היועץ______________ :
ח.פ/.ע.מ( ___________:.להלן" :המציע")
מצהיר/ה בזה כי כל העובדים ,מנהלים או מי מטעם המציע ,אשר יועסקו בביצוע השירותים נושא
מכרז ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות
ו/או עבירות מין ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא
מכרז זה.
_________________________
חתימה

_____________________________
חותמת המציע
אישור עו"ד

אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .שהינו מורשה חתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)

חתימת המציע ________________
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נספח 11
תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976-להלן" :החוק") (מעודכן):
העסקת עובדים כדין
אנו הח"מ ,חב'_____________________ ח.פ_______________ .מרח'_______________,
מאשרים ,מצהירים ומתחייבים ,כדלקמן:
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית
.1
המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין ,או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי,
כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל ,בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר
ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת.
אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם ,נעסיק בכל עת אך ורק עובדים
.2
בעלי אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין ,או עובדים אשר שוהים
בישראל באופן חוקי ,כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל ,אשר יהיו בתוקף בכל תקופת
עבודתם אצלנו במהלך ביצוע העבודות עבורכם ,ואשר עובדים בישראל באופן חוקי
כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת ,ויהיו בתוקף
במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם.
אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין
.3
ברשותם אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין.
היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים
עבור כם ,יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא ,אנו מתחייבים להפסיק את
העסקתו של העובד מידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם.
אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון ,בכל עת כפי שתמצאו לנכון ,את אישורי השהיה
.4
והעבודה של עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם.
היה ונפר את ההתחייבות דלעיל ,מכל סיבה שהיא ,ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את
האמור לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
עבודת העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו ,לאלתר.
א.
אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.
ב.
העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו
ג.
המועסקים בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל.
כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את
המועד בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו.
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת ,מכל סיבה שהיא ,תהיו רשאים להפסיק את
ד.
ההתקשרות עמנו ,לבטל את החוזה עמנו ,ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו,
מיד וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר.
אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט
הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות
עמו.
ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי
.5
החברה התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל ,וכי הפרת ההתחייבויות
דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה בינינו ,על כל המשתמע מכך.
ולראיה חתמנו ,היום______________.
_____________________
חתימת המציע באמצעות
מורשי החתימה
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב,
כדלקמן :אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר
בשמו (להלן – המציע).

חתימת המציע ________________
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תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום כדין והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ ______________  ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם החכ"ל ("המזמינה") .אני משמש/ת כ__________ אצל חברת
____________ (להלן" :הספק") ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.
 .2ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמינה וייחתם בין הצדדים
הסכם התקשרות ,מתחייב המצי ע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת
התקשרות מוארכת) לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז ,את
האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת
האמור בכל החוקים הבאים (להלן" :חוקי העבודה"):
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג 1953 -
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א2001 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002 -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים להלן:
 .3הנני מצהיר כי המפעיל ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*;
 .4המפעיל או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה*;
 .5המפעיל או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו
שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.
[*"בעל זיקה"  -כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' לחוק]
הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימת
המצהיר
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)

חתימת המציע ________________
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")
אני הח"מ ,________ ,בעל ת.ז מס' ________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
אני משמש/ת כ________ אצל ________ (להלן" :המפעיל") ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו
ובעבורו.
בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המפעיל ,בעל השליטה בו ,ואם המפעיל הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968 -
הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למפעיל:

(סמן ב X-את המשבצת המתאימה)

לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב ( 1בינואר )2002
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991 -
(להלן " -חוק עובדים זרים") ובשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב ( 1בינואר  )2002לפי
חוק עובדים זרים ,בפסקי דין חלוטים ,אך במועד מתן תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
___________
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)

חתימת המציע ________________
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תצהיר מציע בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -להלן" :החוק")
אני הח"מ________________________________ ,ח.פ ,_______________ .המפעיל/
מנכ"ל המפעיל /שותף ______________________ [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן*:
.1

למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים:
א .על המפעיל ובעל זיקה** לא חלות הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות");
ב .על המפעיל ובעל זיקה חלות הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן;
ג .על המפעיל ובעל זיקה המעסיקים יותר מ 100-עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף  9לחוק שוויון זכויות;
ד .המפעיל ובעל זיקה אליו פנו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לקבלת הנחיות יישום סעיף  9לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן;
ה .המפעיל ובעל זיקה אליו יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים עותק של
התצהיר תוך  30ימים ממועד חתימה על ההתקשרות;

.2

הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________
חתימת המצהיר

* [על המפעיל למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים]
** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב' בחוק.
א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)

חתימת המציע ________________
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נספח 12

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר המועצה והעדר ניגוד עניינים

אני ________המציע במכרז "( 01/2021המציע") מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.1

כי יש  /אין (מחק את המיותר) לי קשר עסקי ו/או משפחתי או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי
מחברי המועצה ו/או עובדיו הבכירים של תאגיד יובל בע"מ ו/או עיריית תל אביב לרבות ראש
העירייה.

.2

ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת המציע אם יש קרבה
כאמור לעיל ,או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעמו.

.3

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל פעילות
ו/או התחייבות אחרת שלי.

.4

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין החברה במישרין ו/או בעקיפין
ואני מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע
לי הדבר.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

.6

הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

שם המציע_____________________ :

חתימת המציע_____________________:

א י ש ו ר עו"ד
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,א ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_______________
(חתימה וחותמת עוה"ד)

* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע עמדת ב"כ החברה

חתימת המציע ________________
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נספח 13
הצהרת ספק מזון מורשה (בהתאם לסעיף  2לתקנות לפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה
בצהרונים ,התשע"ז;2017-

חתימת המציע ________________
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הצהרת המציע אספקת מזון לילדים בעלי רגישות לפול

במסגרת ההזנה מטעם חברת "יובל חינוך בע"מ" לצהרוני גן ובתי הספר להם אתם מספקים אוכל,
ישנם ילדים  /תלמידים הזכאים לקבל מנה חמה המיוצרת על ידכם ואשר הינם רגישים לפול (חסר
באנזים .PD6G
מאחר והתפריט המאושר של המנות אינו מכיל פול ,הוחלט ע"י החברה לאפשר אספקת מנות רגילות,
המיוצרות על ידכם ,לילדים /תלמידים אלו ,תחת ההגבלות כפי שיפורטו בהמשך.
אנו מחדדים את ההנחיות וההגבלות הנוגעות ליישום ההחלטה לעיל ,המפורטות להלן:
-

פול לא יהווה בשום מקרה מרכיב בתפריט המנה המוגשת לילדים  /תלמידים.

-

הספק נדרש להצהיר באם הינו מחזיק "פול" במטבחיו.

 במקרה של שימוש ב"פול" -נדרש הספק לאחסנו במקום נפרד ,אשר אינו מאפשר מגע כלשהובינו ובין חומרי הגלם המשמשים לייצור המנות לילדים  /תלמידים.
יודגש בזאת כי אספקת מנות למוסד חינוכי בו לומדים ילדים /תלמידים בעלי רגישות ל"פול" ()PD6G
תתאפשר רק באמצעות ספק מזון אשר יתחייב לקיום ההנחיות לעיל.
בברכה,
יובל חינוך בע"מ
אנו הח"מ ,מצהירים בזאת בשם המציע ספק המזון ___________________________
(להלן" :הספק") כדלקמן:
 .1אנו מתחייבים לקיום ההנחיות המפורטות מעלה.
 .2ברור לנו כי "פול" אינו מהווה בשום מקרה מרכיב בתפריט המנה המוגשת לילדים /
תלמידים.
 .3אנו נוהגים באופן הבא (יש להקיף את האפשרות הרלוונטית לספק המצהיר):
-

במטבחי הספק לא מוחזק ו/או נעשה כל שימוש ב"פול".

 במקרה של שימוש ב"פול" – ה"פול" מאוחסן במקום נפרד ,אשר אינו מאפשר מגע כלשהובינו ובין חומרי הגלם המשמשים לייצור המנות לתלמידים.
 .4אנו מתחייבים להודיע באופן מיידי על כל שינוי שיחול (ככל שיחול) בהצהרתנו זו.

_______________________
חתימה וחותמת הספק
_____________________
שם החותם ותפקידו

______________________
שם החותם ותפקידו

חתימת המציע ________________
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נספח 14
דוגמת טופס משוב לשימוש הערכת המציע במהלך תקופת ההתקשרות
שם המוסד החינוכי
שם ספק המזון
שם ממלא הטופס
תפקיד ממלא הטופס
תאריך מילוי הטופס

דירוג :יש להקיף הערות
בעיגול

מס .קריטריון
.1

האם נשלח תפריט מטעם ספק כן  /לא
המזון?

.2

האם
לתפריט?

מתאימה כן  /לא

.3

כמויות מספקות:
פחמימה
מנה החלבונית (בשר /צמחוני)
ירק מבושל
ירקות טריים
פירות
לחם
ממרחים

חסר
חסר
חסר
חסר
חסר
חסר
חסר

.4

מגוון:
ירקות הטריים ( 5סוגים בשבוע)
פירות ( 4סוגים בשבוע)

קיים  /חסר
קיים  /חסר

.5

איכות:
ירקות
פירות

טובה /בינונית /גרועה
טובה /בינונית /גרועה

.6

מהי שעת אספקת האוכל
לצהרון?

.7

מהן המנות האהובות במיוחד
על ילדי הצהרון (כמעט לא
נשארים עודפים)?

.8

מהן המנות שפחות אהובות על
ילדי הצהרון (זורקים יותר
מחצי מהכמות)?

הארוחה

אם לא -מה סופק:

 /מספיק
 /מספיק
 /מספיק
 /מספיק
 /מספיק
 /מספיק
 /מספיק

 /עודף
 /עודף
 /עודף
 /עודף
 /עודף
 /עודף
 /עודף
נא לפרט את המגוון המסופק:

חתימת המציע ________________
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.9

האם צידנית האוכל סגורה ,כן  /לא
שלמה ונקייה?

.10

האם הנהג מניח את הצידנית כן  /לא
במקום מוגבה ,בתוך שטח הגן?

.11

האם האוכל נשפך בצידנית?

כן  /לא

.12

האם הירקות ,הפירות ,הלחם כן  /לא
והממרחים מגיעים ארוזים
בנפרד?

.13

נא לדרג שביעות רצון כללית
מספק המזון1-10 :
( -1חוסר שביעות רצון
מוחלטות - 10 ,מרוצה מאוד)

במידה ולא -היכן מונח?
במידה וכן -יש האם לעיתים
קרובות?

הערות נוספות:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

חתימת המציע ________________
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נספח 15

דוגמת טופס לביקורת תברואתית
בתאריך  .......נערך מבדק במטבח  ............להלן דוח סיכום המבדק:
מסד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

הנושא הנבדק
רישיונות -עסק ,יצרן ,שינוע,
כשרות ,הדברה ,מז"ח -
תקפים.
אבטחת איכות – האם
קיימת?
הדרכות עובדים  -האם
מתקיימות?
המצאות אישורים לאריזות
פלסטיק למזון  -ת"י .5113
המצאות אישורים וטרינריים
למזון מהחי.
מצב המבנה ,התשתיות
ותחזוקת הציוד.
מצב התברואה והניקיון
הכללי במטבח ,במלתחות
במחסנים ובחצרות.
יצור המזון ,טמפרטורות
המזון ומניעת זיהום צולב.
מקור ואחסון המזון
לאוכלוסיות רגישות.
ביצוע חיטוי לפירות וירקות,
ניטור ריכוז חומר החיטוי
ויבוש.
תנאי אחסון המזון הטרי
והיבש.
שימוש באמצעי בידוד לשינוע
המזון ליחידות הקצה.
היגיינה אישית – ביגוד,
כובעים ,סינרים ,נעליים,
רחיצת ידיים.
ציון סופי

הממצאים
קיימים ותקפים

המשקל

הציון

2
3
6
5
10
5
20
20
10
10
2
2
5
100

מקרא ציונים:
טוב מאוד80-100 :
טוב66-79 :
גרוע0-59 :

חתימת המציע ________________
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