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  חוויות רחובות  רשת 
  
  1/2013 'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
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        3333        נאי� כללי� להשתתפות במכרז ותנאי המכרזנאי� כללי� להשתתפות במכרז ותנאי המכרזנאי� כללי� להשתתפות במכרז ותנאי המכרזנאי� כללי� להשתתפות במכרז ותנאי המכרזתתתת •
                

        12121212        הסכ�הסכ�הסכ�הסכ� •
                

        23232323        טופס הצעת משתת�טופס הצעת משתת�טופס הצעת משתת�טופס הצעת משתת�    � � � � ' ' ' ' נספח אנספח אנספח אנספח א •
                

        25252525        הצהרת ספקהצהרת ספקהצהרת ספקהצהרת ספק    � � � � ' ' ' ' נספח בנספח בנספח בנספח ב •
                

        28282828        הצהרת ניסיו�הצהרת ניסיו�הצהרת ניסיו�הצהרת ניסיו�    ––––    1111''''נספח בנספח בנספח בנספח ב •
                

        29292929        ערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרזערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרזערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרזערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז    � � � � ' ' ' ' נספח גנספח גנספח גנספח ג •
                

        31313131        התחייבויות הזוכה על פי הסכ�התחייבויות הזוכה על פי הסכ�התחייבויות הזוכה על פי הסכ�התחייבויות הזוכה על פי הסכ�    ערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחתערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחתערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחתערבות בנקאית נלווית להצעה להבטחת    � � � � ' ' ' ' נספח דנספח דנספח דנספח ד •
                

        33333333        תצהיר עובדי� זרי� תצהיר עובדי� זרי� תצהיר עובדי� זרי� תצהיר עובדי� זרי�     ––––' ' ' ' נספח הנספח הנספח הנספח ה •
                

        35353535        אישור קיו� ביטוחי�אישור קיו� ביטוחי�אישור קיו� ביטוחי�אישור קיו� ביטוחי�    ––––' ' ' ' נספח ונספח ונספח ונספח ו •
                

        39393939        תפריט תפריט תפריט תפריט     ––––' ' ' ' נספח זנספח זנספח זנספח ז •
                

        42424242        או עברייני מי� או עברייני מי� או עברייני מי� או עברייני מי� ////כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני� וכתב התחייבות למניעת העסקת עברייני� וכתב התחייבות למניעת העסקת עברייני� וכתב התחייבות למניעת העסקת עברייני� ו    ––––' ' ' ' נספח חנספח חנספח חנספח ח •
                

        44444444        רשימת מוצרי� מותרי�רשימת מוצרי� מותרי�רשימת מוצרי� מותרי�רשימת מוצרי� מותרי�    � � � � ''''נספח טנספח טנספח טנספח ט •
                

        50505050        וני�וני�וני�וני�טבלת צהרטבלת צהרטבלת צהרטבלת צהר    ––––' ' ' ' נספח ינספח ינספח ינספח י •
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  חוויות רחובות  רשת 

  
  1/2013' מס מכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
   לצהרוני� בעיר רחובות

  
  

  נאי� כללי� להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
  

   ע כללידימ  .1

מינה אות� זמ") הרשת: "להל�) (צ"חל(מ "י בע"רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית לא .1.1
ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" בעיר רחובות אספקת ל 1/2013' סמבזה להגיש הצעת� למכרז פומבי 

 ").  המכרז" :להל�(ידי הרשת �המופעלי" על

   נשוא המכרז .1.2

  אספקת ארוחות צהריי� חמות באיכות גבוהה לצהרוני� בעיר רחובות המופעלי� עלל המכרז הנו  )א(
   .)'ה  'א(ימי� בשבוע  5זאת , ידי הרשת

ידי הרשת כאשר אספקת הארוחות כמפורט במכרז זה   הסכ� זה יעמוד בתוקפו למ% יו� חתימתו על  )ב(
תקופת : "להל%( 2014ביולי  31 סכ� יובא לסיומו ביו� ההה. 2013/827/יו� תיעשה למ% 
 "). ההסכ�/ההתקשרות

ופה התק:"להל%(בשנה אחת בכל פע� ההסכ� תקופת תהא רשאית להארי� את החברה   )ג(

יו" לפני תו"   60 י מת� הודעה מוקדמת על כ� עד"וזאת ע ,פעמי" בלבד 2 �ולא יותר מ ")המוארכת
 . תקופת ההסכ"

למציעי" שיזכו במכרז הרשת  כי המכרז הינו על התשלו" אותו תשל" , � הסר ספקלמע, מובהר בזאת  )ד(
י הסכ" "עפ ת ארוחות הצהריי"ביצוע שירותי אספק זאת עבור, ועימ" תחתו" הרשת על ההסכ"

במכפלת הרשת  תזמי� מנה אשר סוג בעבור כל הזוכה  ההתקשרות בהתא" למחיר שיצוי� בהסכ" ע"
 . )"התמורה": להל�(מ כחוק "בצירו' מעזמנו ויסופקו בפועל וזאת מספר המנות מכל סוג שיו

 עיקרי ההתקשרות  .1.3

, מנה עיקרית:ארוחות הצהריי" החמות אות� יידרש הזוכה לספק יוגשו בתפזורת ובכלי חימו" ויכללו  )א(
 .ירקות מבושלי" וקינוח לכל ילד, מנת פחמימה

בנה בכפו' להנחיות משרד הבריאות שייוחות הצהריי" החמות יורכבו מתפריט מגוו� ועשיר אר  )ב(
 :שלהל� בלבדהאפשרויות  ועל בסיס" לאכול בגדול"הבאות לידי ביטוי בהוראות חוברת 

  :ירקות טריי�  ירק מבושל  מנת פחמימה  עיקרית  מנה
  סוגי� בכל יו� 2 

 2: שונות  קינוח  מנה צמחונית
סוגי� בכל 

  יו�
קציצות 
  ברוטב

מלפפו�   פרי  סשניצל תיר  מלפפו� ירוק  תירס  פירה
  חמו( 

קציצות 
  מטוגנות

תפוחי אדמה 
  בתנור

    עוגה  נקניקיות טבעול  יהיעגבנ  אפונה

      שניצל צמחי  כרוב לב�  אפונה וגזר  קוסקוס  קציצות דגי"

שוקיי" עו' 
  בגריל

      קציצות צמחוניות  כרוב סגול  לקט ירקות  אורז בטעמי"
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רות להסכ" ההתקש' ארוחות הצהרי" יכללו א� ורק את המוצרי" המאושרי" המפורטי" בנספח ט  )ג(
 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

פע" , לכל היותר, קציצות מסוגי" שוני" תסופק/שניצלוני"/מנה בשרית מעובדת כדוגמת שניצל  )ד(
נתחי /בשאר ימי השבוע תוגש מנה בשרית שמקורה בנתח של" לא מעובד כדוגמת שוקיי" .בשבוע

 .שווארמה/עו'

  :מבלי לגרוע מ� האמור על הספק  )ה(

 .ט דו שבועילהציג חלופות לתפרי .1

 .הרשתלהרכיב מנה צמחונית לילדי" ספציפיי" בהתא" לדרישת  .2

 .לספק חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדי" שהתפריט היומי אינו מתאי" לה" .3

 .לפי דרישת הרשת, לספק את האפשרות למנת שניצל מדי יו" .4

 .מנות 30עד כ  � לספק מנות ללא תוספת עלות לילדי" שרגישי" לגלוט�  .5

 .  עוגה תסופק פע" אחת בשבוע, פעמי" בשבוע 4לספק פרי  :קינוחי�פק לס .6

 .פרוסות לח" לכל מנה 3,  מדי יו" :תוספת לח�לספק  .7

סוגי" מאלו  �3מ, חתוכי"/ירקות טריי" שלמי" ,די יו"מ: תוספת ירקות טריי� שלמי�לספק  .8
 .גר" למנה 60 � בטבלה לעיל ולא פחות מ המפורטי"

 .פלפל, מלח :תוספת תבליני�לספק  .9

 :המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מ� המשקלי" שמפורטי" להל�   )ו(

 165 –לעו' כולל עצמות ועור (אפייה /צלייה/לאחר בישול' גר 100משקל מינימאלי : מנה בשרית .1
 ).'גר

 .לאחר חימו" המנה' גר 180משקל מינימאלי : מנת פחמימה .2

 .לאחר חימו" המנה' גר 130משקל מינימאלי : מנת ירק מבושל .3

 .לכל יחידת פרי' גר 100משקל מינימאלי : מנת פרי .4

ללא תוספת מהכמות המוזמנת  10%בתוספת , לספק את מנות המזו% ויידרש ושיזכ י�המציע  )ז(
 .תשלו�

   תוספות נוספות  )ח(

 :ג� ולליככי אספקת ארוחות הצהריי� החמות , מובהר למע% הסר כל ספק כי

 10%כוסות כמספר המנות בתוספת , צלחות, מזלגות, פותכ: " מסוגאספקת כלי" חד פעמיי .1
 .צלחות נוספות 100יסופקו לרשת , אחת לחודש ומעבר לאספקת הכלי" הסדירה; אחוזי"

פע" אחת בשבוע באריזות קטנות ' גר 500סלט ביצי" בטחינה /סלט טונה/טחינה/ממרח חומוס .2
 ;לכל צהרו�

      שניצל ירקות  "אדו/פלפל ירוק  שעועית ירוקה  פתיתי"  חזה עו' בגריל

      פלאפל    גזר גמדי  אטריות  שניצלוני"

פסטה בסוגי"   קבב
  שוני"

          לקט ירקות

שניצל עו' 
  אמיתי

          שעועית יבשה  

          שעועית צהובה    נתח עו' סיני

              שווארמה
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ממרח בוטני" פע" אחת בשבוע לכל /ממרח תמרי"/ריבה)/השחר(שוקולד / ממרחי חלבה 2 .3
 ;צהרו�

 ;פע" אחת בשבוע לכל צהרו�)  אוס" בלבד(יחידות קטשופ  2 .4

 1/10יסופקו לפי מפתח של  –קטשופ וכלל הממרחי" , לחמי": יובהר כי המוצרי" הבאי" .5
 ). ילדי" 10לכל  1דהיינו (

מנות כשרות למהדרי� ללא  ," לצור�בהתא ,אפשרות להזמי�הלרשת תהיה , לפגוע באמור לעילמבלי   )ט(
  .תוספת תשלו"

 1800 �הינה כ, למועד פרסו" מכרז זה, של ארוחות הצהריי" ברשתהמשוערת  יומיתהצריכה ה  )י(
 . מנות

כמות ארוחות הצהריי" אשר יידרש הזוכה לספק תהא נגזרת של כמות המציעי" אשר הצעת" 
רכוש כמות ארוחות שווה מכל זוכה והדבר ל א� מובהר בזאת כי אי� הרשת מחויבת, תזכה במכרז

אי� . ידי הרשת�א� יצוי� כבר במועד חתימת ההסכ" על, מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של הרשת
באמור כדי לגרוע מזכות הרשת להגדיל או להקטי� את כמות ארוחות הצהריי" הנרכשות מזוכה 

 .ל דעתה הבלעדי של הרשתולפי שיקו עשויה להשתנות בהתא" לצור� לאחר חתימת ההסכ" וזו

לשנות את  או מי מטעמה שמורה הזכות/לרשת ו: שינוי התפריט יעשה בהתא" לדרישות הרשת  )יא(
התפריט האמור ולהוסי' או לגרוע ממספר המנות בכל צהרו� בהודעה אשר תימסר לזוכי" לא 

 .של היו" הקוד" 14.00יאוחר משעה 

כפי שיימסרו , למספר מוקדי צהרוני" שוני"ארוחות הצהריי" החמות  יהיה לספק את י"על הזוכ  )יב(
או נציגת משרד הגיל הר� ולפי /או מי מטעמה לרבות מנהלת תחו" הגיל הר� ו/הרשת וי "ע ה"ל

 .הוראת הרשת

טמפרטורת . אספקת המזו� תתבצע באמצעות מזוודות שומרות חו" או קור סגורות באופ� הרמטי   )יג(
מעלות צלזיוס וטמפרטורת המזו� הקר לא תהא  �70 המזו� הח" בעת פתיחת המזוודות לא תפחת מ

למע� הסר כל ספק מובהר בזאת כי על הארוחות להיות מבושלות מדי יו" וחל  .מעלות צלזיוס 5מעל 
 .או ארוחות אשר לא בושלו ביו" האספקה/ו איסור על הזוכה לספק ארוחות שעברו תהלי� הקפאה

 לוחות זמני�  )יד(

  .11:30�12:30י� השעות ב 'ה�'בימי" אתתבצע  תלכלל צהרוני הרש אספקת מנות המזו�

הקדמה באספקת /איחור. פקת המזו� בשעות המפורטות לעילאסזמני לעמוד ב י"חייב י"הזוכ 
 . על המשמעויות הכרוכות בכ�, תהווה הפרה יסודית של ההסכ" המזו�

אופ� סדיר מבלי לגרוע מחובת הזוכי" לעמוד במלוא התחייבויותיה" לאספקת ארוחות הצהריי" ב  )טו(
הודעה  ה"לדקות מהמועד שנמסרה  30מזו� תו� לתק� כל תקלה באספקת ההזוכי" יידרשו , וכתקנ�
�אי� באמור כדי להכשיר תקלות מעי� אלו ומובהר בזאת כי תקלות יהוו הפרת הוראות ( על כ

 .)ההסכ" והתחייבויות הזוכה

ההתקשרות ע" זוכה או . ת ע" מציעלראות בהזמנה זו משו" התחייבות כלשהי של הרשת להתקשרו �יא .1.4
זוכי" כלשה" תעשה א� ורק בכפו' להחלטת ועדת המכרזי" של הרשת ובכפו' לחתימת הרשת על הסכ" 

 . באמצעות מורשי חתימתה, התקשרותה

   מגישי ההצעה .2

 : הבאי" המצטברי"קריטריוני" השאי" להשתת' ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעי" אשר עוני" על ר

הרשומה כדי� , עמותה או שותפות, חברה(י תאגיד משפטי אחד "טי אחד תושב ישראל או עאד" פר .2.1
   . תיפסל   צעה שלא תוגש כאמור ה). בישראל

ש" רתצר' להצעתה תעודת התאגדות של העמותה אצל , שתתפת במכרז שהיא עמותה רשומהמ  )א(
   . ח של העמותה"רו/ד"י עו"העמותות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע

צל רש" אתצר' להצעתה תעודת התאגדות של השותפות , שתתפת במכרז שהיא שותפות רשומהמ  )ב(
 . חובות השותפותלח בדבר זהותו ופרטיו של כל שות' ואחריותו "רו/ד"השותפויות ואישור של עו

תצר' להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רש" החברות , משתתפת במכרז שהיא חברה  )ג(
 .   בדבר זהות ופרטיו של כל בעל שליטה ואחריותו לחובות החברהח "רו/ד"ואישור עו

ח של התאגיד המפרט מי הזכאי" לחתו" ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצר' אישור עו  )ד(
    .בש" התאגיד
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', לילדי" בגילאי ג� עד כיתה גלפחות באספקת מזו� חמש שני" סיו� וותק מוכחי" של יהינו בעל נהמציע  .2.2
לקוחות שוני" בהיק' שלא יפחת  �3כשבשלוש שני" האחרונות נית� השירות לפחות ל, מכרז זה כדוגמת

 . עבור כל לקוח יו"מנות ל �1500מ

מובהר בזאת כי הניסיו� הנדרש הינו של האד" פרטי או התאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא   )א(
 .של א' גור" אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגו' המגיש

להסכ" ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  '1כנספח ב יע לצר' הצהרה המסומנתעל המצ  )ב(
 �תפעל העסק למהתקופה בה , שירותי ההסעדה �נתש" העסק ש: ובה מפורטי" הפרטי" באי", זה

גילאי קהל היעד לה" ניתנו שירותי , שמות הלקוחות לה" נת� שירותי הסעדה, שירותי ההסעדה
 .שסופקו מידי יו" ותקופות מת� שירותי ההסעדה בהיקפי" אלה כמות המנות, ההסעדה

 .2013    2010י% השני� לשירותי ההסעדה ב  העתקי רישיונות  )ג(

 .יבוריי"צבר תוק' על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי"  הינו בעל אישור .2.3

, כתב אישו" לבית משפט "נגדמד תלוי ועולא או /ו שפטבעבר על ידי בית מ ולא הורשע המפורטי" להל� .2.4
 :שיש עמה קלו�או עבירה /גניבה ו או/ו מת� שוחדאו /עבירת מי� ומסוג של  עבירהגי� ב

  ;המציע  )א(

או השותפות מאחזקות  50% � המחזיקי" למעלה מ, לפי העניי�, או בעלי מניותיו/השותפי" בו ו  )ב(
  ;מניות המציע

  ;מנהלי המציע  )ג(

או הצווי" /התקנות ו, �1991א"תשנ, די� בעבירה לפי חוק עובדי" זרי" בפסק, לא הורשעוהמפורטי" להל�  .2.5
ולא תלוי ועומד כנגד אלו כתב אישו" בגי�  בשנה שקדמה למועד האחרו� להגשת ההצעותזאת , מכוחו

  :או הצווי" מכוחו/התקנות ו, �1991א"תשנ, עבירה לפי חוק עובדי" זרי"

  ;המציע  )א(

או השותפות מאחזקות  50% � המחזיקי" למעלה מ, פי העניי�ל, או בעלי מניותיו/השותפי" בו ו  )ב(
  ;מניות המציע

  ;מנהלי המציע  )ג(

     מסמכי המכרז .3

    :ובהתא" לה" ,ב"הרצ ,מבוססות על מסמכי המכרז דלהל� תהיינהההצעות  .3.1

    .התנאי" המוקדמי" להשתתפות במכרז ותנאי המכרז  )א(

  .")כ�הסה: "להל� ג"(ההתקשרות שבי� הרשת לבי� הזוכה הסכ"   )ב(

 ".זהצעת משתת' במכר"מסמ� / כתב כמויות  )ג(

 " הצהרת מציע"מסמ�   )ד(

    .יבוריי"צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי"   )ה(

   .אישור תק' על ניכוי מס הכנסה במקור  )ו(

     .אישור עוסק מורשה משלטונות מס ער� מוס'  )ז(

    :אי"הבסמכי" יצורפו המ ,ידי תאגיד-במקרה שההצעה מוגשת על  )ח(

     ;תמצית רישו" מהרש" בו רשו" התאגיד •

  ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו •

שיש עמה או  בגי� עבירה /או גניבה ו/מת� שוחד ובגי� אישור על העדר הרשעות   )ט(
   .קלו�

   .אישור על העדר הרשעות בעבירות מי�  )י(

 .לעובדי" בעבירות מי�אישור על העדר הרשעות כתב התחייבות על הוצאת   )יא(

   .תצהיר בעניי� עובדי" זרי"   )יב(

  .כתבי ערבות בנקאית  )יג(

   .אישור קיו" ביטוחי"  )יד(

 . פ די�"ע תהיתרי" ורישיונו, אסמכתאות ותצהירי" המעידי" על ניסיו� קוד"  )טו(

 .מעטפת  )טז(
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  ,09.00 שעה 2/7/2013 מיו" החל  הרשתלהשתת' במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  "המעונייניעל  .3.2
 .שלא יוחזרו ח "ש 2,000וזאת תמורת 

  ההצעה     .4

 .  טפסי" המיועדי" לכ�ל גבי ע") ההצעה: "להל�(על המשתתפי" במכרז להגיש את הצעת"  .4.1

בשלב ראשו� של המכרז תיבדקנה הכשירות המוקדמת של ההצעות : קרי, שלבי�מכרז זה הינו דו .4.2
את  הרשתבחינת וכ� ) מסמכי" הדרושי"לרבות המצאת ה(באמצעות בחינת עמידת ההצעות בתנאי הס' 

במילוי , י"ומוניטי� המציע "מיומנות ,"כישור ,"ניסיונ, "באמינותבהתחשב  ותההצע איכות
ובאופ�  ,הכז הא" הי � י"בהתקשרות ע" המציעהרשת  בניסיו� קוד" של , כלפי אחרי" ה"התחייבויותי

 ותלקראת קבלת החלטתה בדבר ההצע, שקולני אחר אותו מוצאת היא לנכו� ליבכל קריטריו� עני, כללי
תוצאתו של הלי� זה היא קביעת רשימת המציעי" העומדי" בדרישת הכשירות כפי שקבעה . ותהזוכ

בשלב שני ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעי" אשר הצעותיה" ") ההצעות הכשירות: "להל�( הרשת
 ).לא ייבחנו במסגרת השלב השני –הצעות אשר לא יימנו על ההצעות הכשירות (נמצאו כשירות 

המעטפה הראשונה תכלול את כל : שלביות המכרז יוגשו ההצעות באמצעות שתי מעטפות�לצור� יישו" דו .4.3
: להל�(מסמכי המכרז ובכלל זאת מלוא האסמכתאות הדרושות לצור� בחינת ההצעות הכשירות 

למסמכי ' נספח א(המשתת' המעטפה השנייה תכלול א� ורק את טופס הצעת ; ")המעטפה הראשונה"
 "). המעטפה השנייה: "להל�) (המכרז

לא הרשת זכירת בנוכחות מ הרשתלתיבת המכרזי" של  נהשתוכנס, במסירה אישיתהמעטפות יוגשו שתי  .4.4
למעט סימו� (כשה� סגורות ללא סימני" מזהי"  המעטפות יוכנסו .16:30 בשעה 6/8/2013יאוחר מיו" 

 ".2"וזיהוי המעטפה השנייה בספרה " 1"בספרה  אשונההמכרז וזיהוי המעטפה הר' מס

או שתישלחנה /או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו
או שתימסרנה לאחר המועד /או בכל דר� אחרת שאיננה מסירה אישית ו/באמצעות דואר אלקטרוני ו

  .האמור לעיל

  נספחי ההצעה   .5

מעוניי% הכי , מובהר בזאת. ומות המיועדי" לכ�קד' ובמ כלהצעה בשולי הו" על כל מסמכי ל המציע לחתע
בעט )  למעט מעטפת המכרז(מכרז מקוריי� המסמכי מלהשתת/ במכרז זה יחתו� על כל עמוד של כל אחד 

�ו לצר' להצעתו את ילעוכ� ; כחול בראשי תיבות בשולי כל ד/ ובחתימה מלאה במקומות המיועדי� לכ
  :   המסמכי" והאישורי" הבאי"

 למסמכי 'גכנספח ומסומ�   בנוסח המצור' למסמכי המכרז, רשתהכלפי , ערבות בנקאית אוטונומית .5.1
ועל ש� לבקשת שהוצאה על ידי בנק בישראל , )0 שישי� אל/: במילי"( 3  60,000ס "ע, המכרז

חודשי"  3ערבות יהא עד חלו' תוק' ה. ")המדד: "להל�(המחירי" לצרכ� כשהיא צמודה למדד , המשתת/
   .וזאת להבטחת קיו" תנאי המכרזמהמועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז 

כי לא , יובהר ויודגש ,ספקלמע% הסר . יביא לפסילת ההצעה, אי המצאת הערבות הבנקאית  )א(
שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי , לרבות הודעת קיזוז, תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית

   .בלעדיו אי%, בות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרזהמצאת ער

גרו� לפסילת י � ב"ל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצכמובהר בזאת כי , למע% הסר ספק  )ב(
 . משתת/ההצעת 

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז המובהר בזאת כי , למע� הסר ספק  )ג(
 .לבדבל המציע תחולנה ע

לתקופה על הערבות להיות בתוק' , אחרת הרשתכל עוד לא הודיעה  –לתשומת לב המציעי"   )ד(
שינוי של תוק/ הערבות יש לבצע א� ורק במידה והרשת הודיעה על שינוי תארי� . הנקובה לעיל

    .תוק/ הערבות בכתב

מציע לבמכרז תוחזר מציע שלא זכה  י"עערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה   )ה(
אחרו� להגשת החודשי" מהמועד  3חלו' מ אוחרילאחר חתימת ההסכ" ע" הזוכה במכרז א� לא 

 .   מאוחר מבי� מועדי" אלוהלפי , ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל

המצאת בכפו' לימי" לאחר חתימת ההסכ" עמו ו 90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תו� ע  )ו(
 .  בות בנקאית לביצוע ההסכ"רע

ערבות ארכת תוק' הלדרוש מהמציע הרשת רשאית , ודעה למציע על זכייתו במכרזהנמסרה   )ז(
  .  ערבות בהתא"הידה והמציע מתחייב להארי� את תוק' �לתקופה שתיקבע עלהמכרז 
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 רעו�יפלקבל ולדרוש  הרשתרשאית , לעיל) ז(ק "א הארי� מציע את תוק' הערבות כאמור בסל  )ח(
  .נוספי" עדי"סאו /הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויי" ו

אי המצאת , למע� הסר ספק .כנדרש בחוק עסקאות ע" גופי" ציבוריי", ספרי" כדי�  אישור תק' על ניהול .5.2
   .לפי שיקול דעת הרשת, עלולה להביא לפסילת המשתת', אישור זה

עלולה להביא , אי המצאת אישור זה, הסר ספק למע� .אישור עוסק מורשה משלטונות מס ער� מוס' .5.3
   .לפי שיקול דעת הרשת, לפסילת המשתת'

לפי , עלולה להביא לפסילת המשתת', אי המצאת אישור זה, למע� הסר ספק. אישור על ניכוי מס במקור .5.4
    .שיקול דעת הרשת

מי" כדי� עבור עובדיו כי המציע מפריש ניכויי" ותשלו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבו� .5.5
או /או הסדר קיבוצי ו/לרבות הסכ" קיבוצי ו, להבטחת זכויותיה" הסוציאליות בהתא" להוראת כל די�

לפי שיקול דעת , עלולה להביא לפסילת המשתת', אי המצאת אישור זה, למע� הסר ספק .צו הרחבה
   .הרשת

וכ� אישור , רו' העתק של תעודת האגדבצירשת או , או השותפותרשת אישור על רישו"  �לגו' משפטי  .5.6
עלולה , זהאי המצאת אישור , למע� הסר ספק .ח על קיומו של הגו' ובעלי זכות החתימה בשמו"ד או רו"עו

    .לפי שיקול דעת הרשת, להביא לפסילת המשתת'

', ה גלילדי" בגילאי ג� עד כיתלפחות באספקת מזו� חמש שני" של אסמכתאות בכתב המעידות על ניסיו�  .5.7
לקוחות שוני" בהיק' שלא יפחת  �3כשבשלוש שני" האחרונות נית� השירות לפחות ל, כדוגמת מכרז זה

 . מנות ליו" עבור כל לקוח �500,1מ

מובהר בזאת כי הניסיו� הנדרש הינו של האד" פרטי או התאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא   )א(
למע� הסר ספק ניסיו� כקבל� משנה אינו ( המגיששל א' גור" אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגו' 

 .)רלוונטי

על המציע לצר' , לעיל 5.7מבלי לגרוע מהאישורי" המפורטי" הנדרשי" כמפורט ברישא לסעי'   )ב(
ובה , להסכ" ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה '1 כנספח ב הצהרה המסומנת

שירותי  �תפעל העסק למהתקופה בה , השירותי ההסעד �נתש" העסק ש: מפורטי" הפרטי" באי"
, גילאי קהל היעד לה" ניתנו שירותי ההסעדה,  שמות הלקוחות לה" נת� שירותי הסעדה, ההסעדה

 .וכמות המנות שסופקו

 .2013 – 2010י% השני� לשירותי ההסעדה ב העתקי רישיונות  )ג(

    .שתת/תביא לפסילת המ, כאמור לעיל תכי אי המצאת האסמכתאו, למע% הסר כל ספק

למע% הסר  .מאת המועצה הדתית בה מתנהל עסקו,  רגילה לכל הפחות, מחזיק בתעודת כשרות תקפההינו  .5.8
    .תביא לפסילת המשתת/, כאמור לעיל תעודה כי אי המצאת ה, כל ספק

הסחר במזו� ייצורו (מחזיק ברישיו� מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" הינו  .5.9
תביא לפסילת , כאמור לעיל תעודה כי אי המצאת ה, למע% הסר כל ספק .בתוק' �1960א"תשכ ,)והחסנתו
   .המשתת/

למסמכי המכרז והסכ� ההתקשרות  1'כנספח התצהיר בהתא� לנוסח המצור/ למסמכי המכרז והמסומ%  .5.10
 ורשעלא הוומנהלי המציע , ממניות המציע 50% �בעלי המניות במציע המחזיקי" למעלה מ, המציעכי 

 עבירהגי� ב, או נגד מנהל ממנהליו כתב אישו" לבית משפט/לא הוגש נגדו ואו /ו שפטבעבר על ידי בית מ
 .  שיש עמה קלו�או  בגי� עבירה /או גניבה ו/מסוג של מת� שוחד ו

  .ידייאי המצאת תצהיר זה תביא לפסילת המשתת/ באופ% מ ,למע% הסר ספק

ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על , העדר עבירות מי%התחייבות בכתב על המצאת אישור על  .5.11
 �, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 'כנספח חנוסח ההתחייבות מסומנת . אספקת המזו%ידו לצור

 .תביא  לפסילת המשתת/ באופ% מידי, אי המצאת התחייבות זו, למע% הסר ספק

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק  'כנספח הצור' י המציע המ"תצהיר בעניי� העסקת עובדי" זרי" ע .5.12
אי , למע% הסר ספק. יצור' להצעת המשתת' וליתר מסמכי המכרז, ד"י עו"מאושר ע, בלתי נפרד הימנו
   .לפי שיקול דעת הרשת, עלולה להביא לפסילת המשתת/, המצאת אישור

   :את הפרטי" הבאי" , זלמסמכי המכר 'כנספח אהמצור' , על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .5.13

  .שמות החותמי" בשמו וש" המנהל האחראי, של המציע שמו המלא  )א(

  ;חתימה מלאה כדי�  )ב(
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   . שלא לדו� בה כלל הרשתהצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכי" המנויי" לעיל רשאית  .5.14

  .לא תובא לדיו� הצעה המכילה שינויי" או הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרז .5.15

     ההסכ� .6

לאחר ובמידה וועדת המכרזי" תאשר את , על הזכייה במכרז, במכתב רשו", תודיע לזוכי"  שתהר .6.1
 .   ההצעות הזוכות

 .היחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי, על ידי הרשת, מובהר בזאת כי יו" מועד החתימה על ההסכ" .6.2

ל שבס� " לצרכ� המחיריצמודה למדד , בלבד ה"של, ערבות בנקאית אוטונומיתעל הזוכי" להפקיד  .6.3
 ה"לש" הבטחת התחייבויותי, 'ד כנספחמסמכי המכרז והמסומ� לפי הנוסח המצור' לו0  120,000

הרשת וטר" מועד השבת ערבות מ "ימי" מקבלת ההודעה על זכיית )7( שבעה תו� כמפורט בהסכ"
תהיה , לעיל תו� פרק הזמ� האמורימציא את הערבות לא  י"הזוכ עי"המצימי מבמידה ו .המכרז לידיה"

ארוחות צהריי" אספקת לביצוע השירותי" שמסר ולהעביר את  המכרזרשאית לחלט את ערבות  הרשת
הזוכה יהיה מנוע ומושתק . של הרשת י שיקול דעתה הבלעדי"עפולאחר רחובות חמות לצהרוני" בעיר 

     .או דרישה מכל סוג שהוא/או טענה ו/כל תביעה והרשת  מלהעלות כנגד 

 . ויואר� על פי הצור� 31/7/2014עד ליו" רבות יהיה וק' העת .6.4

, רשתמה "ימי" מקבלת ההודעה על זכיית )7( שבעה תו� לרשתמתחייבי" להמציא  ושיזכ י"המציע .6.5
 .  חתו" על ידי חברת הביטוח ,'כנספח והמצור' למסמכי המכרז והמסומ� , אישור קיו" ביטוחי"

בי� א" נעשו בגו' , לאישור קיו" הביטוחי"הסתייגות ביחס תוספת או , עריכת כל שינוימובהר בזאת כי  .6.6
על פי שיקול , והרשת הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכ�תהווה , ובי� א" במכתב לוואיהאישור 

ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" אספקת לתהא רשאית להעביר את ביצוע השירותי� , דעתה הבלעדי
או /כל טענה ו  הרשתוהמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד , לאחרפ מכרז זה "ע רחובות בעיר 

 .    או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� זה/תביעה ו

לראות   הרשתרשאית , ההתקשרות כאמור לעילאשר לא ישלי" את כל הדרוש והכרו� לש" התחלת מציע  .6.7
כאמור , בנקאיתכמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכ� והיא תחלט את הערבות הבו 

ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" בעיר אספקת לביצוע השירותי" ותעביר את  ,לאלתר, להל� 6.3בסעי' 
כל טענה   הרשתלאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  רחובות 

 .או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� זה/או תביעה ו/ו

 ,רשתמקבלת ההודעה על זכייתו מהימי"  7לאחר , מ� מהמסמכי" הדרושי"מציע אשר ימציא מס .6.8
לראות , לפי שיקול דעתה, זכאית הרשת �כיית המציע במכרז זוהרשת הסכימה לקבל" באחור בלי לבטל 

 .ודעה על זכייתו במכרז כהסכ" מחייב בינה לבי� המציעהבהצעת המציע למכרז ומת� 

המצאת המסמכי" באחור אינה מהווה ראייה להסכמת , זה �עניימובהר בזאת למע� הסר כל ספק כי ל
 .     יהווה הסכמה כאמור  הרשתל "רק אישור מפורש ובכתב של מנכ. אחורבלקבלת" הרשת  

  הוצאות המכרז .7

 י"תחולנה על המציע, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, מכל מי� וסוג שהוא, כל ההוצאות
    .בלבד

    ושינויי�הבהרות  .8

להכניס שינויי" ותיקוני" במסמכי , קוד" למועד האחרו� להגשת הצעות למכרז, בכל עת, רשאית  הרשת .8.1
יהיו , כאמור, השינויי" והתיקוני". ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפי", המכרז ובכל תנאי מתנאיו

לפי , או בפקסימיליה/שו" ובדואר ר, חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעי"
       .יד"�הפרטי" שנמסרו על

על פי שיקול ") המועד האחרו%: "להל�(רשאית לדחות את המועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז   הרשת .8.2
       .כאמור לעיל, או תיקוני" שנעשו במסמכי המכרז/ובי� היתר עקב שינויי" ו, דעתה

או בהודעה /בדואר רשו" ו, מסמכי המכרזמקבלי ב לידיעת כל הודעה על דחיית המועד האחרו� תובא בכת .8.3
      .יד"�לפי הנתוני" שנמסרו על, שקבלתה תאושר טלפונית, בפקסימיליה

  .א� ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא ותבססי ותכי ההצע, יובהר ויודגש, ספקלמע� הסר  .8.4

   ות בחינת ההצע .9
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או עריכת /או אי השלמת מקו" הטעו� מילוי ו/ו, כמפורט לעיל, אי צירו' כל המסמכי" והאישורי" להצעה .9.1
בי� א" נעשו בגו' מסמכי המכרז ובי� , או נספחיו/תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו, כל שינוי

    .או לדחייתה על הס//עלולי� לגרו� לפסילת הצעה ו, א" במכתב לוואי

מוקדמת של ההצעות באמצעות בחינת עמידת בשלב ראשו� של המכרז תיבדקנה הכשירות ה, כאמור .9.2
, "ניסיונ, המציעי" אמינותכ� תבח� הרשת ). לרבות המצאת המסמכי" הדרושי"(ההצעות בתנאי הס' 

בניסיו� קוד" של , כלפי אחרי" ה"במילוי התחייבויותי, י"והמוניטי� של המציע "מיומנות, "הכישורי
ני אחר אותו מוצאת יבכל קריטריו� עני, באופ� כלליו, א" הייתה כזו � י"בהתקשרות ע" המציעהרשת  

תוצאתו של הלי� זה היא קביעת  .ותהזוכ ותלקראת קבלת החלטתה בדבר ההצע, היא לנכו� לשקול
 .ההצעות הכשירות

הצעות אשר לא יימנו (בשלב שני ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעי" אשר הצעותיה" נמצאו כשירות  .9.3
 ).ייבחנו במסגרת השלב השני לא –על ההצעות הכשירות 

בשל חוסר התייחסות  ,תנאיה, רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה  הרשת .9.4
מונע  הרשתבאופ� שלדעת  ,או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת לתנאי המכרז

   .הערכת ההצעה כדבעי

או לקבל הצעה  כהצעה הזוכה, ביותר או כל הצעה שהיא גבוההאינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה  הרשת .9.5
     .כלשהי

 ,הרשתל "מנכבאמצעות ועדת המכרזי" או , תהא רשאית לנהל, ידה לצור� כ��או מי שיוסמ� על ,הרשת .9.6
 .או תתקבל החלטה כלשהי/ו בטר" תקבל את הצעתו ,כל אחד מ� המציעי"משא ומת� ע" 

לרבות השוואת הצעות מחיר שהרשת , מ ע" כל המציעי""וכי לרשת שמורה הזכות לבוא במ, יובהר .9.7
 . למציע שני, קיבלה ממציע אחד

הרשת רשאית לבחור יותר מזוכה אחד לאספקת , כי במסגרת מכרז זה, למע� הסר ספק, מובהר בזאת .9.8
או הזוכי" /השירותי" נשוא מכרז זה וכפי שייקבעו במסגרת הסכ" ההתקשרות שייחת" ע" הזוכה ו

 . במכרז זה

   פגישת הבהרות .10

סיור קבלני" מקדי" אשר יער� רחובות  6במשרדי  הרשת ברחוב גולדברג  12:00 שעהב 16.7.2013 ביו" .10.1
 ספקהסר  למע� .ומפגש ע" מנהלי הרשת לקבלת פרטי" נוספי" פגישת הבהרות ע" המציעי"יכלול 

 . חובה בגדר אינההשתתפות בפגישה כאמור כי , מובהר בזאת

   .רחובות  6ול" החמישה ברחוב גולדברג באיתקיי"  המפגש .10.2

ההבהרות וההסברי" , להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות אתבז ני"ומוזמ י"מתבקש המציעי" .10.3
   .ה"הדרושי" והנחוצי" ל

או דרישה /ו תביעהאו /כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו, אתמובהר בז ספקלמע� הסר  .10.4
או הנובע /או הקשור בו ו/או בכל הכרו� ו/או אי ידיעה בגי� המכרז ו/נה ומכל סוג שהוא לרבות אי הב

או /והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו, דר� ואופ� ביצועו, אופיו, תנאיו דרישותיו, ממנו לרבות הוראותיו
 .או טענה מכל סוג שהוא כאמור/דרישה ו

 . אלה תחייבנה את הרשת תשובות הרשת לשאלות ההבהרה יינתנו א� ורק בכתב ורק תשובות .10.5

    בעלות על המכרז .11

אי� לעשות בו כל . אשר מועבר למציע לצור� הגשת הצעתו בלבד, הרשתזה הינו קניינה הרוחני של  מכרז .11.1
    .שימוש שאינו לצור� הכנת ההצעה

זולת ליועצי" המועסקי" על , מתחייבת לא לגלות תוכ� ההצעה לצד שלישי הרשת, להוראות כל די� בכפו' .11.2
לא  הרשתהיועצי" המועסקי" על ידי . אשר ג" עליה" תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה, ידה

    .אלא לצורכי מכרז זה, יעשו כל שימוש בהצעת המציע

 . בלשו� נקבה במשמע ולהיפ�, בלשו� זכר במכרז זה האמורכל  .11.3
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  הסכ�

 _____ביו�  ברחובות שנער� ונחת�  
 

 

  רשת חוויות רחובות  :בי%
   6גולדברג ' רח    
  רחובות     

   ")הרשת " :להל�(
             

 מצד אחד 
          

  ___________________________ :לבי%
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  
   ")הספק:"להל�(  

          
 מצד שני 

  
 

ת ארוחות צהריי" ספקלא לקבלת הצעות") המכרז:"להל�( ______' מכרז פומבי מס פרסמהוהרשת  :הואיל
  )"המזו% מנות"או " ארוחות הצהריי� החמות" :להל�( רחובות צהרוני" ברחבי העיר לחמות 

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז ספקהו :והואיל

 רחובות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר הארוחות אספקת ביצוע את  ספקהחליטה למסור לוהרשת  :והואיל
  ;בהסכ" זהבמכרז ול סמ� הצעתו ובכפו' לתנאי" הקבועי" ע

ההוראות שיחייבו אות" ודר� שיתו'  ,התחייבויותיה" ההדדיות ,ותיה"והצדדי" מעונייני" להגדיר זכוי :והואיל
   .לה� ע" ביצוע הוראות ההסכ" זההפעולה ביניה" בקשר 

 :לפיכ� הוצהר הותנה והוסכ� בי% הצדדי� כדלקמ%

 .הכותרות והנספחי� ,המבוא .1

   .המבוא והנספחי" להסכ" זה מהווי" חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1

  .וות מראי מקו" בלבד ואי� להשתמש בה� לצורכי פרשנות הסכ" זהכותרות הסעיפי" מה .1.2

 .     המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייו" חתימת הסכ" זה הינו  .1.3

 .נספחי� להסכ� .2

 ' נספח א   ספקהצעת ה 2.1

 .'נספח ב   ספקהצהרת ה 2.2

  .1'ניסיו% ב –הצהרת ניסיו�  2.3

     .'גנספח  -להבטחת קיו" תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.4

  .'נספח ד  להבטחת קיו" הוראות ההסכ" נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.5

  .'הנספח     תצהיר עובדי" זרי" 2.6

 .1'נספח ה – תצהיר העדר הרשעות 2.7

 . 'ו נספח   י"ביטוחקיו" אישור  2.8

 .'נספח ז  תפריט   2.9

 .'נספח ח   כתב התחייבות 2.10

 .'נספח ט  רשימת מוצרי" המותרי" לשימוש  2.11
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 .'י נספח – טבלת צהרוני" 2.12

    ספקהצהרות והתחייבויות ה .3

                   ת ארוחות צהריי" חמות ספקאתנאיה ודרישותיה בקשר ע" הרשת הבי� את צרכי כי מצהיר  ספקה .3.1
המשאבי"  ,המיומנות ,היכולת ,הידע ,וכי ברשותו כוח אד" ,לפי הסכ" זהרחובות לצהרוני" ברחבי העיר 

או /שורי" וההיתרי" הנדרשי" על פי כל די� ובהתא" להוראות והאי ,הרישיונות ,הכישורי" ,הכספיי"
ת ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר ספקלאאו דרישת כל רשות מוסמכת לש" /הנחות ו
 רחובות ת ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר ספקלאוכל האמצעי" מכל סוג שהוא  רחובות 

וה" ימשיכו  ,לרבות רישיו� מתאי" לניהול עסק ,ונה המלאהביעות רצשול הרשת בהתא" לדרישות 
כל האמצעי"  ,בכל עת ,ספקהכל באופ� שיבטיח שיהיו בידי ה ,במש� כל תקופת ההסכ" ,להיות ברשותו

בהתא" להתחייבויותיו על  ,רחובותת ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר ספקאהדרושי" לש" 
    .פי הסכ" זה

י בדק טר" הגשת הצעתו ובטר" התקשרותו בהסכ" זה את כל הבדיקות והבירורי" מצהיר כ ספקה .3.2
לרבות סיורי"  ,הנחוצי" לצור� הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכ" זה

המותרי" לשימוש המוצרי"  ,צהרוני" לה" יסופקו ארוחות הצהריי"לרבות בדיקה של  ,ברחבי העיר
מספר ימי" בשנה , הרישיונות וההיתרי" הנדרשי" לכ� ,וכל האישורי" ,הצהרי" החמותבהכנת ארוחות 

או תביעה מכל /או דרישה ו/והוא מוותר בזאת על כל טענה ו' ארוחות צהרי" חמות וכו ספקשבה" עליו ל
  .בקשר ע" כ�רשת סוג שהוא כלפי 

מכירת בשר (רחובות חוק העזר ל לרבות ,מצהיר ומתחייב בזאת כי יפעל בכפו' להוראות כל די� ספקה .3.3
לקבלת האישורי"  ,במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכ" זה ויפעל על חשבונו , 1999 � ס"התש ,)ומוצריו

     .וההיתרי" הדרושי" לצור� הסכ" זה בהתא" להוראות כל די� וכל רשות מוסמכת

    )."האחראי" :להל�( פי הסכ" זה על והתחייבויותימתחייב למנות אחראי מטעמו לצור� ביצוע כל  ספקה .3.4

לרחובות לרבות חוק העזר  ,לאכו' ולהקפיד על קיומה של כל הוראה על פי כל די� ,מתחייב לקיי" ספקה .3.5
לרבות  ,הובלת מנות המזו�או הוראה של כל רשות מוסמכת בדבר /ו 1999 � ס"התש ,)צריוומכירת בשר ומ(

בריאות"  ,נוחות" ,תנאי" תברואתיי" והיגייניי" ,החזקתו ,הובלתו ,איכותו ,טריותו ,בדבר טיב המזו�
  ,.במנות המזו�ובטיחות" של המשתמשי" 

כי כל  ,ספקמתחייב בזאת ה ,לפי הסכ" זה על כל תנאיו והוראותיו ספקמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה .3.6
הריי" חמות ת ארוחות צספקלאאו הדרושה /או הצריכה ו/או הנוגעת ו/או הכרוכה ו/פעולה הקשורה ו

או אישור /או היתר ו/על פי הסכ" זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיו� ו ,רחובות לצהרוני" ברחבי העיר 
או אישור /או היתר ו/או מילוי כל תנאי אחר על פי כל די� לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רישיו� ו/ו
    .או מילוי אותו תנאי/ו

מאת משרד הבריאות לפי להצטייד ברישיו�  ספקמתחייב ה ,לעיל 3.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי'  .3.7
לרבות בהתא" לחוק  �1960א"תשכ, )הסחר במזו� ייצורו והחסנתו(צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" 

ת ארוחות צהריי" ספקבאולא יחל   1983 � ג "התשמ, )תנאי תברואה נאותי" לבתי אוכל(רישוי עסקי" 
 .אלא לאחר שיהיו ברשותו אישורי" כאמור, רחובותר חמות לצהרוני" ברחבי העי

   :יש בידו את האישורי" כדלקמ�מצהיר כי   ספקה .3.8

אכיפת ניהול חשבונות ותשלו" (אישור בדבר ניהול ספרי" כדי� לפי חוק עסקאות גופי" ציבוריי"   )א(
  .1976 �ו "תשל) חובות מס

   .מ"אישור עוסק מורשה מטע" שלטונות מע  )ב(

מפריש ניכויי" ותשלומי" כדי� עבור  ספקכי ה, טוח לאומי או מרואה חשבו�אישור מהמוסד לבי  )ג(
או הסדר /בהתא" להוראת כל די� לרבות הסכ" קיבוצי ו, עובדיו להבטחת זכויותיה" הסוציאליות

  .או צו הרחבה/קיבוצי ו

 1968 –ח "התשכ, רישיו� עסק לממכר מזו� ומשקאות בהתא" לחוק רישוי עסקי"  )ד(

, )הסחר במזו� ייצורו והחסנתו(רד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכי" ושירותי" מאת משברישיו�   )ה(
 �1960 א"תשכ

כי יהיו בידו אישורי" תקפי" כאמור בסעי' זה לעיל במהל� כל תקופת תוקפו של  ,מתחייב ספקה  )ו(
  .לפי דרישתה �רשת וכי הוא יציג" מפע" לפע" בפני , הסכ" זה
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 ולא הורשעומנהליו , ממניותיו 50% �שלו המחזיקי" למעלה מ בעלי המניותמצהיר כי הוא או  ספקה .3.9
 עבירהגי� ב, או נגד מנהל ממנהליו כתב אישו" לבית משפט/לא הוגש נגדו ואו /ו שפטבעבר על ידי בית מ

 . שיש עמה קלו�או  בגי� עבירה /או גניבה ו/מסוג של מת� שוחד ו

 ולא הורשעומנהליו , ממניותיו 50% �עלה מבעלי המניות שלו המחזיקי" לממצהיר כי הוא או  ספקה .3.10
 .    מי� תעבירגי� ביצוע ב, כתב אישו" לבית משפט "לא הוגש נגדאו /ו שפטבעבר על ידי בית מ

או לחלופי� תעודת רישו" פלילי ממשטרת ישראל לגבי כל /תעודות יושר ו רשתלהמציא למתחייב  ספקה .3.11
מובהר  .שעות לפני מועד תחילת העבודה  48" זה עד עובד ועובד אשר יועסק על ידו לצור� ביצוע הסכ

כתב אישו" לבית , הוגש נגדואו /ו הורשע בעבר על ידי בית משפטכי עובד אשר  ספקבזאת למע� הסר כל 
מי� לא יועסק על ידי  תעבירביצוע בגי� , כתב אישו" לבית משפטאו /ו בגי� עבירה שיש עמה קלו�, משפט

היה י ספקהההסכ" לידי ביטול לאלתר ומהווה הפרה יסודית  אשר תביא הפרת הוראת סעי' זה . ספקה
בעניי� זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגי� בטלות ההסכ" רשת מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד 

  . בנסיבות כאמור

, �1952 ג"התשי, א לחוק עבודת הנוער�33ו 33 מצהיר כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפי" ספקה .3.12
        .יהווה הפרה של הסכ" התקשרות זה

, על פי הסכ" זה ויפעל על חשבונו ומתחייב  כי יפעל בכפו' להוראות כל די� במילוי כל התחייבויותי ספקה .3.13
 .  לקבלת האישורי" וההיתרי" הדרושי" לצור� הסכ" זה

לש" יתרי" הנדרשי" הרישיונות והה ,האישורי" מצהיר ומתחייב כי בדק טר" הגשת הצעתו מה" ספקה .3.14
 . פ הסכ" זה"ע ,רחובותת ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר ספקא

להל� נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבו�  7מתחייב כי המחירי" הנקובי" בהצעתו כאמור בסעי'  ספקה .3.15
ת ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר ספקאאת כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב 

הוצאת , או הוצאות בקשר ליצור מנות המזו�/לרבות עלויות ו. בהתא" לתנאי הסכ" זה ונספחיו ,חובותר
עלויות ביטוח , תשלו" שכר ותנאי" סוציאליי" לעובדיו, הובלה, ציוד, רכישת מזו�, ההיתרי" הנדרשי"

 .  רשתכלפי האו תביעה /או דרישה ו/והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו, וכ� רווח קבלני סביר

בהסכ" זה נעשית א� ורק על סמ�  ספקע" ההרשת כי התקשרות , ספקמובהר בזאת למע� הסר כל  .3.16
כל ניסיו� מצד . כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווי" חלק בלתי נפרד מהסכ" זה ספקהצהרותיו של ה

של הסכ" זה ייחשב כהפרה יסודית , לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה ספקה
או פיצוי והוא /לא יהיה זכאי לכל תמורה ו ספקהזכות לבטל הסכ" זה לאלתר והלרשת שבעטיה תהיה 

 .  או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� זה/או תביעה ו/מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו

    סירת העבודהמ .4

לצהרוני" ברחבי ארוחות צהריי" חמות לרשת  ספקמתחייב בזה ל ספקוה ספקמוסרת בזאת להרשת  .4.1
 )."המפקח":להל�(הסכ" זה  �או מי שימונה על ידה לענייהרשת לשביעות רצו� , רחובות העיר 

מובהר בזאת למע% הסר ספק כי הקבל% מתחייב לספק א� ורק מזו% טרי אשר בושל באותו היו� ולא מזו%  .4.2
ות סעי' זה תהיה הפרה מובהר בזאת כי אי ביצוע הורא .שבושל יו� לפני ועבר תהליכי הקפאה והפשרה

 1000או להטיל קנס על הקבל� בס� /יסודית אשר בעטייה תהא רשת רשאית להביא הסכ" זה לפני סיו" ו
3. 

 ,בבטיחות, רחובותארוחות צהריי" חמות לצהרוני" ברחבי העיר  רשת ל ספקל ,מתחייב בזאת ספקה .4.3
 ,ת ארוחות הצהרי" החמותספקעות לאהקבובי� היתר תו� הקפדה על שעות  ,ביעילות ובדייקנות ,בנוחות

   .המפקחהוראות הקבועי" בהסכ" זה ונספחיו ובהתא" ל

את מנות המזו� באמצעות רשימת המוצרי" המאושרת המפורטת  ספקאו ל/ייצר ומתחייב בזאת ל ספקה .4.4
 כי הפרת סעי' זה, ספקמובהר בזאת למע� הסר כל . להסכ" זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'בנספח ט

לא יהיה  ספקהזכות לבטל הסכ" זה לאלתר וה לרשת הפרה יסודית של הסכ" זה שבעטיה תהיה מהווה 
או דרישה מכל סוג /או תביעה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/זכאי לכל תמורה ו

  . שהוא בעניי� זה

 והרשת אינה סגורה ' כי רשימת המוצרי" המאושרת המפורטת בנספח ט ספקמובהר למע� הסר כל 
יהיה מנוע  ספקוהאו לגרוע מוצרי" /בהתא" לשיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית מפע" לפע" להוסי' ו

 .    או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� זה/או תביעה ו/כל טענה והרשת ומושתק מלהעלות כנגד 

המקצועיי"  הגורמי" המוסמכי" ,התברוא� הממשלתי, המפקחמתחייב להישמע להוראות  ספקה .4.5
מנות המזו� עד וכל נציג רשות מוסמכת בכל הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות של  ברשת האחראיי" 

 .  חלוקת� לילדי הצהרוני"
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החל ממועד יצור מנות המזו� , שלבלא ידאג לשמירת רמת ניקיו� מתאימה והולמת באיזה  ספקהיה וה .4.6
יהווה  ,הרשתגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות מבלי ל ,אזי ,או אופ� חלוקת�/או אופ� הובלת� ו/ו

 ספקלא תיק� ה. לתק� כל ליקוי בנושא הניקיו� לאלתר ספקעל ה. הדבר הפרה יסודית של הוראות ההסכ"
לא יהיה זכאי לכל  ספקהזכות לבטל הסכ" זה לאלתר והלרשת תהיה , את ההפרה כאמור בסעי' זה

או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� /או תביעה ו/לות כל טענה ואו פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהע/תמורה ו
  . זה

או  /או מי שפועל או יפעל בשמו ו/הוא וכל אחד מעובדיו ו ,מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת ,מצהיר ספקה .4.7
וינהגו  ,כמקובל במקו" ציבורי מכובד נקייה ומסודרת ,או עבורו יהיו לבושי" בתלבושת הולמת/מטעמו ו

 .ובמהל� ובעת כל שעות הפעלת המזנו� או ילדי הצהרוני" /עובדי הצהרוני" וסבלנות לכל באדיבות וב

 יש בידו אלא א"  ת מנות המזו�ספקאו א/ביצור וכי לא יעסיק כל עובד  ,מצהיר ומתחייב בזאת ספקה .4.8
 .  אותה יציג למפקח בהתא" לדרישתו מפע" לפע" תקפה המעידה על כשירותו ,תעודה רפואית

או את עבודת העובד /את עבודתו ו ספקיפסיק ה ,או עובד נמצא בלתי כשיר רפואית כאמור/ו פקסהיה וה .4.9
   .לאלתר וידאג כי עובד אחר יופעל תחתיו

להביא הסכ" זה לידי הרשת רשאית  ,או לא הפסיק את עבודתו כאמור/תעודה רפואית ו ספקלא המציא ה .4.10
 הרשת או תביעה כנגד /תק מלהעלות כל טענה ויהיה מוש ספקוה .ימי" מראש 7שבעה גמר בהודעה של 

 .    או תביעה כאמור/ויראו אותו כמו  שויתר על כל טענה ו  � זהיבעני

כפי ', עד ה' ארוחות צהריי" חמות באיכות מעולה לצהרוני" בימי" א רשתל ספקמתחייב בזאת ל ספקה  .4.11
שיר שייבנה לפי האפשרויות אשר יורכבו מתפריט מגוו� וע, או מי מטעמו/ו הרשת ל "שייקבע מנכ

 .להסכ" זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'בנספח זהמפורטות 

מנות כשרות למהדרי� ללא תוספת  ,בהתא" לצור� ,לרשת ספקמתחייב ל ספקה, מבלי לפגוע באמור לעיל .4.12
  .תשלו"

ת פקסי המחיר הנקוב לא"הדבר ייעשה עפ, ארוחות פיקניק ספקלהרשת על ידי  ספקהיה ויידרש ה .4.13
 .ארוחות צהריי" בתפזורת

 הרשת ארוחות הצהריי" החמות למוקדי צהרוני" שוני" המופעלי" על ידי  את ספקיהיה ל ספקהעל  .4.14
,  להסכ" זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'כנספח יוהמפורטי" ברשימת הצהרוני" המסומנת 

 .או מי מטעמו/ו שת הר ל"כי מנ"כפי שיימסרו לו עולמוקדי" נוספי" הפזורי" ברחבי העיר 

את ארוחות הצהריי" באמצעות מזוודות שומרות חו" סגורות והרמטיות אשר יוכנסו  ספקל ספקעל ה .4.15
 65טמפרטורת המזו� בזמ� פתיחת המזוודות תעמוד על . בצהרוני" 12:30עד  10:30למוקדי" בי� השעות 

 .מעלות צלזיוס לכל הפחות

 .הצוות הנמצא במקו" תעודת משלוח יומיתבידי איש  ספקה ישאיר נציג הספקבמעמד הה .4.16

להגדיל את מספר המוקדי" לה" תידרש אספקת , כי הרשת תהא זכאית לדרוש מהספק בכל עת, יובהר .4.17
כי לו , יוודא הספק בטר" התקשרותו ע" הרשת באמצעות הסכ" זה, לצור� כ�. ידי הספק�המזו� על

יהיו בידו , כ� שבמקרה בו יידרש לעשות כ�, הכלי" לספק את השירותי" האמורי" לכלל המוקדי" ברשת
ימי" ממועד ההודעה  7את האמצעי" לבצע את האמור לעיל באופ� מיידי ובכל מקרה לא מאוחר מחלו' 

ידי הרשת בדבר הגדלת מספר המוקדי" לה" נדרשת �כי בהינת� הודעה על, יובהר בנוס'. ידי הרשת�על
מוקדי" הנוספי" כחלק בלתי נפרד מהסכ" זה והס� ייראו הצדדי" את ה, ידי הספק�אספקת המזו� על

 .המשול" עבור המוקדי" הנוספי" יהא הס� האמור בהסכ" זה בלבד

או מי מטעמו שמורה /ו הרשת ל "למנכ. ת מזו� שונה למוקדי" השוני"ספקתהיה רשאית לדרוש אהרשת  .4.18
יומיומי בהודעה אשר י הצור� באופ� "הזכות לשנות את התפריט האמור ואת מספר המנות הנדרשות עפ

 לא תחוליובהר כי על שינוי במספר המנות היומיומי . עד לשעות הערב ביו" העבודה הקוד" ספקתימסר ל
 .50%ויתכ� להגדיל� בשיעור העולה על  מנותהגבלת שיעור הגדלת ה

במועדי� בה�  12:30עד  11:30י% השעות ה ב   ימי� אצהרוני� בבת מנות המזו% תתבצע ספקא .4.19
  .רשתי ה"ת פעילות על פי לוח החופשות המתפרס� עמתקיימ

 .מהמועד שנמסרה  לו הודעה על כ� דקות 30תו� ת המזו� ספקמתחייב לתק� כל תקלה בא ספקה .4.20

מנות מזו� בימי" בה" לא תתקיי"  ספקלא תרכוש מאת ההרשת כי  ספקלמע� הסר כל , מובהר בזאת .4.21
להתעדכ� בלוח החופשות  ספקחריות הבא. רשתי ה"פעילות בהתא" ללוח החופשות המתפרס" ע

 .רשתשתפרס" ה
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ת ספקהקדמה בא/ ואיחור , ת המזו� בשעות המפורטות לעילספקחייב לעמוד בא ספקכי ה, עוד מובהר .4.22
 :המזו� תהווה הפרה של ההסכ" על המשמעויות הכרוכות בכ� המפורטות להל�

 קנסות מוסכמי�

בשיעורי" הקבועי" לעיל במקרי" בה" יופרו תהיה רשאית להטיל עליו קנסות רשת כי  ספקידוע ל
  :אלה המקרי" ושיעורי הקנסות. הוראות הסכ" זה על ידו בי� א" באופ� יסודי ובי� א" לאו

  הקנס  המקרה

  3 400  לכל צהרו� –ת המזו� ספקדקות בה 20איחור של עד 

  3 600  לכל צהרו� –ת המזו� ספקדקות בה 20איחור העולה על 

  3 200  לכל צהרו� –דקות מקבלת ההודעה  30ה תו� ספקי" בהלא תיק� חוסר ספקה

  3 200  לכל צהרו� –המעיט מ� המשקלי" המחייבי" לכל רכיב במנה  ספקה

  3 50  לא השאיר תעודת משלוח יומית בצהרו� ספקה

אינה מתחייבת כי כמות המזו� תישאר קבועה במהל� הרשת מצהיר כי ידוע לו כי  ספקה, ספקלמע� הסר  .4.23
שינויי" בלוח , קופת ההתקשרות וכי ייתכנו שינויי" הנובעי" בי� היתר משינוי במספר הילדי"כל ת

יהיה  ספקוה. 'מתכונת עבודה שונה בחודשי הקי( בצהרוני" השוני" וכו, החופשות בצהרוני" השוני"
או /ה וויראו אותו כמו  שויתר על כל טענ  � זהיבענירשת או תביעה כנגד /מושתק מלהעלות כל טענה ו

 .    תביעה כאמור

 .המתאימי" לילדי", מתחייב להחזיק בדיאטנית שתעסוק ותפקח על הרכבת תפריטי" מאוזני" ספקה .4.24

  אד�כח  .5

ולש" מילוי יתר התחייבויותיו ת מנות המזו� ספקאח האד" הנחו( לש" ועל חשבונו את כל כ ספקי ספקה .5.1
  ").כח אד�: "להל�(על פי הסכ" זה 

 21מעל גיל  ,יעסיק רק עובדי" מיומני" וכשירי" ת מנות המזו�ספקאי לצור� מתחייב בזאת כ ספקה .5.2
אשר יהיו בעלי כל הרישיונות והיתרי" והאישורי" הנדרשי" בהתא" להוראות כל די� ולהוראות  ,בלבד

    .ה מזו�ספקאו א/ייצור ולעבוד ב כל רשות מוסמכת באר(

או , או קנס, כל נזק בגי� כל תביעההרשת על  אתמתחייב בזאת לפצות ולשפות  ספקהמובהר בזאת כי   
בקשר ע" העסקה , שלוחיו ושולחיו, או נגד כל מי מעובדיו, או נגדו, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, דרישה

לרבות ההוצאות המשפטיות במלוא� שייגרמו או שיהיו עלולות , זההסכ" או נערי" לצור� ביצוע /של נער ו
הפרת סעי' זה  . 1952 –ג "התשי, לחוק עבודת נוער' א33 �ו 33גוד לסעיפי" בניהעסקה עקב  רשתלהיגר" ל

 .יהווה הפרה של הסכ" התקשרות זה

עבור כל עובד אשר יועסק  ממשטרת ישראל, להמציא אישור על העדר עבירות מי� בזאת מתחייב ספקהכ�  .5.3
 .ת מנות המזו�ספקעל ידו בא

  ספקוה, ספקכשכירי" של ה, על בסיס קבוע ספקי הכח האד" יועסק על ידמצהיר ומתחייב כי  ספקה .5.4
   .ב"מיסי" וכיו, ביטוחי", תנאי" סוציאליי", שכר: לרבות, ישא לבדו בכל התשלומי" הכרוכי" בהעסקתו

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי" לשמירת בריאות העובדי" המועסקי" על ידו כנדרש על פי  ספקה .5.5
 .ובגי� דרישה חוקית, כל די�

מתחייב כי ישל" לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימו" כפי  ספקה, י לגרוע מהאמור לעילמבל .5.6
 . שיקבע מעת לעת

הפרה יסודית של הסכ" זה שבעטיה תהיה כי הפרת סעי' זה מהווה , ספקמובהר בזאת למע� הסר כל 
וא מנוע ומושתק או פיצוי וה/לא יהיה זכאי לכל תמורה ו ספקהזכות לבטל הסכ" זה לאלתר וה  רשתל

  . או דרישה מכל סוג שהוא בעניי� זה/או תביעה ו/מלהעלות כל טענה ו

ת ספקמעובדיו העוסק בא להחלי' עובד ספקלהורות ל, בכל עת, תעמוד הזכותאו למפקח מטעמה /ורשת ל .5.7
   .רשתוזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ה, בשל אי התאמה, רשתמנות המזו� ל

 ומעביד אי קיו" יחסי עובד  .5.8

ואי�  ,עצמאי קבל� � כי היחסי" בי� הצדדי" הינ" יחסי מזמי� ,מוסכ" ומוצהר בזאת מפורשות  )א(
או כל אד" אחר /ו ספקלבי� ה הרשת באמור בהסכ" זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשה" בי� 

  .או הפועל עבורו/מטעמו ו
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 ספקאו מועסקי ה/של עובדי ולא תהיה מעבידת" הרשת כי  ,מוצהר ומוסכ" בזאת ספקמע� הסר ל  )ב(
   .בלבד ספקוה" יהיו עובדיו של ה

חובה או  ,או מועסקיו בגי� כל אחריות/יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו ספקה ,כמו כ�  )ג(
 ,א� מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות - חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בה" כלפי עובדיו 

שכר  ,ניכויי מס הכנסה או מיסי" או היטלי" אחרי" מכל סוג שהוא ,בתשלומי" לביטוח לאומי
פיצויי פיטורי" כמשמעות" בחוק פצויי , 1958 �ח "תשי ,עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר

 ,י חוק שעות עבודה ומנוחה"תשלומי" כלשה" בגי� חופשה שנתית או עפ, 1963 �ג"תשכ ,פיטורי"
וכל תשלומי" והטבות  ,לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשה�תשלומי" והפרשות , 1951 � א "תשי

     .הסדר קיבוצי וצו הרחבה ,הסכ" ,על פי כל די� ,סוציאליות מכל וסוג שהוא

 ,במידה ותחויב בתשלו" ,מיד ע" דרישתה הראשונה ,הרשתמתחייב לפצות ולשפות את  ספקה  )ד(

  .או למועסקיו/או לעובדיו ו/ו ספקל ,כאמור

 פיקוח .6

 רשתוכי יש ל, שרות מרכזי וחשוב ספקרות המוענק על ידי הירואה בשהרשת כי , כי ידוע לו, הירמצ ספקה .6.1
טיב המזו� וכי , ברמה מעולההינו  ספקידי ההמזו� המסופק לילדי הצהרוני" על כי , עניי� מובהק להבטיח

  .י של הסכ" זהיסודמהווה תנאי מהותי ו בלוחות הזמני"  ספקואיכותו ועמידת ה

ת מנות המזו� ספקאופ� אאת  אשר יבדוקבאמצעות מפקח אשר ימונה מטעמה ותפעיל פיקוח שוט'  הרשת .6.2
כשירות  ,התנאי" התברואתיי" ,בדיקת תקינות הכלי" והציוד שמשתמשי" בה" לרבות ,ספקי ה"ע

 ספקעמידת מנות המזו� בדרישות הסכ" זה ונספחיו ועמידת ה ,אופ� לבוש" והתנהגות", העובדי"
   .ונספחיופורט בהסכ" המי "ת מנות המזו� עפספקהזמני" לאבלוחות 

הציוד ממנו , לבדוק ולפקח על כמות המזו� המוגש, המפקח יהא מוסמ� לבקר בצהרוני" בכל זמ� נתו� .6.3
 .  הכל לפי הוראות ההסכ" ונספחיו, איכות המזו� ורמתו, מוגשי" מנות המזו�

  .והוא יהיה חייב לתקנ" מהר ככל האפשרבכתב י המפקח "ע ספקעל ליקויי" שימצאו ידווח ל .6.4

, ספקלא עשה כ� ה. מיד וללא כל דיחוי ספקהבטיחות והמזו% יתוקנו על ידי ה, ליקויי� שיימצאו בתחו� .6.5
 .  בהתא" למפורט בטבלת הקנסות המפורטת לעיל ספקלקנוס את הרשאי מפקח היה הי

ת איכות המזו� ועמידה בדרישות אות� רשאי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמה לבדיקהמפקח יהיה   .6.6
 .ספקללא מסירת התראה קודמת ל, קובע משרד הבריאות

על מנת לצפות באופ� ייצור  ספקאו מי מטעמו לבצע ביקורות פתע במטבחי ה/רשאי המפקח ו, כמו כ� .6.7
 .החסנתו והובלתו, המזו�

  .תונציגיה בעת ביצוע הביקורהרשת מתחייב לשת' פעולה באופ� מלא ע"  ספקה

מחובה כל שהיא  ספקכי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את ה, ספקמובהר בזאת למע� הסר כל  .6.8
כ� יהא המפקח מוסמ� להורות על ביצוע שינויי" בהרכב . מחובותיו המוטלות עליו על פי ההסכ" ונספחיו

 .   י הודעה מראש ובכתב"את מנות המזו� ע ספקכלשה" בכוח האד" המ "או פרסונאליי/התפריט ו

 . הרשתבתחו" סמכויותיו דינה כדי� הוראה שניתנה על ידי  ספקי המפקח ל"כל הוראה בכתב שתינת� ע .6.9

   .ת מנות המזו�ספקלאבכל הנוגע מפקח מתחייב למלא לאלתר אחר כל הוראה של ה ספקה .6.10

ת ספקאאשר יארע במהל� , מכל מי� וסוג ,רוע חריגיעל כל אאו למפקח /ורשת מתחייב לדווח ל ספקה .6.11
    .מנות המזו�

 רשת התמורה ל .7

" הצעת המציע"ב המחיר הנקובאת  ספקלהרשת י הסכ" זה תשל" "ה עפספקבעד ביצוע שירותי הא .7.1
במכפלת מספר המנות מכל סוג שהוזמנו וסופקו בפועל במהל� החודש וזאת הרשת תזמי� בעבור מנה אשר 

 . )"התמורה": להל�(מ כחוק "בצירו' מע

 .מ"לא כולל מע) __________________:במילי"(3 __________ :מחיר מנה  

מותנה בהצגת תעודות משלוח יומיות חתומות על ידי הצהרו�  , ספקתשלו" התמורה הנדרשת על ידי ה .7.2
ככל שהיו שינויי" כאלה , לשינוי כמות המנות המוזמנותהרשת הצור� את הארוחות וכ� הודעות מצד 

 .הל� החודשבמ

את התמורה הרשת תקבע , לא הצליח לָג5ות את דרישותיו הכספיות במסמכי" כאמור לעיל ספקהיה וה .7.3
 .י הנתוני" המצויי" בידיה"כראות עיניה עפ
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 .ספקרשאית לקזז מ� התמורה כל סכו" המהווה קנס בגי� הפרת התחייבויות ההרשת  .7.4

מנות ת ספקעבור א, לכל חודש �1�10ש בי� המס מקור לתשלו" מידי חודחשבונית  רשתליגיש  ספקה .7.5
לרבות שינויי" שבוצעו , או מי מטעמה/והרשת בהתא" לדרישות בוצעה בחודש הקוד" המזו� אשר 
 .ככל שבוצעו, באותו חודש

 .יו" ממועד אישור החשבונית על ידי המפקח 60תו�  ספקהתמורה תשול" ל .7.6

 .הרשת נוספת מצד  חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות  .7.7

התמורה לתקופת שנת ההתקשרות הראשונה הינה קבועה מוחלטת וסופית ולא יתווספו לה כל תוספת  .7.8
 .מ"למעט מע, מכל מי� וסוג

יובהר כי במהל� תקופת ההתקשרות הראשונה לא יתבצע כל עדכו� של התעריפי" אלא ע" הארכת  .7.9
 . תקופת ההתקשרות ומימוש האופציה

כפי ) כללי(הצמדת התמורה למדד המחירי" לצרכ� הרשת תערו� , ההתקשרות לאחר הארכת תקופת
י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופ� שמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד האחרו� "שמתפרס" ע

  .שנקבע להגשת הצעות והמדד החדש הוא המדד האחרו� שיהא ידוע במועד תחילת תקופת האופציה

  .  את התמורה המעודכנת לאחר הצמדה כאמורהרשת תשל" , במהל� תקופת האופציה

כי עדכו� התמורה כאמור יתבצע א� ורק במקרי" של הארכת תקופת ההסכ"   ספקמובהר למע� הסר כל 
 )חודשי" ולא פחות מכ� 12כל ( בהתא" למפורט לעיל 

יתקיימו  כי לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרי" בה" לא ספקכי ידוע ל ספקמובהר בזאת למע� הסר כל  .7.10
  .אישה יבהמכל סושביתות ,מלחמות, כוח עליו�, לימודי" בצהרוני" בשל חופשות חגי" וקי(

  חריות וביטוחא .8

לרכוש או /ו  רשתלולכל נזק אחר שייגר" , בי� לנזק גו' ובי� לנזק רכוש, יהא אחראי לכל נזק שהוא ספקה .8.1
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד , עובד או לכל/או לכל צד שלישי כלשהו ו/ורחובות  או עיריית /והרשת 

,  ידו� לאיכות המזו� המסופק עלאו בקשר ת מנות המזו� ספקאמ, הנובע בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, ספקה
�או /בי� א" נגר" על ידי עובדיו ו, בי� א" נגר" על ידו, ובי� לאחר מכ�ת מנות המזו�  ספקאבי� במהל� , לכ

    .מי מטעמו או/או כל הנתו� למרותו ו/שלוחיו ו

או הפסד /או אובד� ו/או נזק רכוש ו/לכל נזק גו' ורשת או /ו לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה ספקה .8.2
 או/ממשתתפי הצהרוני" ואו למי /או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/ו רשתאו ל/ו העלולי" להיגר" לעירייה

, או למי מטעמ"/או לעובדיה" ו/ו ספקאו לקבלני משנה מטע" ה/ו ספקאו לעובדי ה/לצד שלישי כלשהו ו
או מי /קבלני משנה ועובדיה" שלו ו, או קבלני"/או עובדיו ו/ו ספקאו מחדל של ה/כתוצאה ממעשה ו

נשוא ת מנות המזו�  ספקאבקשר ע" , ת מנות המזו�ספקאו א/ייצור והנוטלי" חלק ב ספקמטעמו של ה
  . ידו �המזו� המסופק עלאו לאיכות /ת המזו� וספקהדרושות לאאו ההכנות /ההסכ" ו

נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או , לאבד�רשת או /ו לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה הספק .8.3
  )."הנזקי�": להל�( נשוא ההסכ"ת המזו� ספקאאו על ידי מי מטעמו לצור� /שהובא על ידו ו

ת ספקמא שייגר" ,מכל סוג שהוא ,קרייה לתק� על חשבונו כל נזאו העי/ו הרשתיהא אחראי כלפי  ספקה .8.4
   .מנות המזו�

, לא עשה כ� ספקלאחר שה, לתק� את הנזקהרשת או /ואי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה 
   . ולחייבו בתשלו" הוצאותיה

. פי הדי��או על/פי הסכ" זה ו� מאחריות לנזקי" שה" באחריותו עלהרשת או /פוטר את העירייה ו ספקה .8.5
הנדרשי" על פי כל די� והרשויות או הרישיונות /ואו ההיתרי" /חייב לקבל את כל האישורי" ותמ  ספקה

ויהיה אחראי לבדו לשאת בכל , ת מנות המזו�ספקאו א/או הובלה ו/או אחסו� ו/ייצור והמוסמכות ל
�ות ובתשלו" בגי� כל הנזקי" מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת התחייב, העלויות הכרוכות בכ

   .זו

בכל , או דרישה, על כל נזק בגי� כל תביעההרשת או /ומתחייב בזאת לפצות ולשפות את העירייה  ספקה .8.6
לרבות , בקשר ע" הסכ" זה, שלוחיו ושולחיו, או נגד כל מי מעובדיו, או נגדו, עילה שהיא שתוגש נגדה

   .עירייה עקב כ�לאו /ו רשתההוצאות המשפטיות במלוא� שייגרמו או שיהיו עלולות להיגר" ל

לגבי  באופ� מוחלט ובלעדי, הוא יהיה אחראי, ת מנות המזו�ספקלא עצמאי ספקמשמש כ ספקוההואיל  .8.7
 .איכות מנות המזו� המסופק על ידו במסגרת הסכ" זה
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 כלפי , באופ� מוחלט ובלעדי, הוא יהיה אחראי, ת מנות המזו�ספקלא עצמאי ספקמשמש כ ספקוההואיל  .8.8
, בגי� מוותלרבות , ת מנות המזו�ספקאו א/או הובלה ו/או אחסנה ו/ייצור ועוסק מטעמו בעובדיו וכל מי ש

כתוצאה מתאונה שאירעה בעת , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, נזק רכוש שייגר" לה"ו מו", נזק גופני
   .העבודה או בקשר אליה או בדר� לעבודה וממנה

לאחר  מיד, פי" לעילשנגרמו כאמור לעיל בסעי, אובד�או /להשלי" ולהשיב כל נזק ו, מתחייב לתק� ספקה .8.9
, לא עשה כ� בהקד" ספקלאחר שה, לתק� את הנזקהעירייה א� אי� בכ� כדי לגרוע מזכות , קרות"

   .ולחייבו בתשלו" הוצאותיה"

יחייב את , ימי" מיו" שניזוק או נתקלקל 7 ו�ת, תיקו� נזקי" כאמור לעיל יא, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל .8.10
 �ח עבור כל יו" החל מהיו" ה"ש  0100פיצויי" קבועי" ומוסכמי" בס� הרשת  או/לשל" לעירייה ו ספקה
 . על פי הסכ" זה ועל פי כל די� הרשת ות אחרת הנתונה כוזאת מבלי לגרוע מכל ז, 8

לתיקו� הנזקי" , כולה או מקצתה, להסכ" זה 14 'כפרוטה בסעי, לממש את הערבות תרשאי יהתהרשת ה .8.11
 .    ל"נכ

אחראי לפצות  ספקיהיה ה, יוצא צו מאת בית המשפט ספקכתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של ה "א .8.12
לעשות את  ספקהמבלי לגרוע מחובתו של  תוזא, בי� ישיר ובי� עקי', על כל נזקרשת או ה/את העירייה ו

לה חובה טיכמ כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכי" הדרושי" להסרת הצו ומבלי שהוראה  זו תתפרש
או בגי� כל עיכוב שיחול בעבודות , ל"בגי� הצו הנ ספקלפצות את ה רשת או ה/כלשהי על העירייה ו

 .  בעקבותיו

מכל אחריות לכל אובד� , או כל אד" הנמצא בשרותה/או עובדיה ו/ו עירייההאו /ורשת פוטר את ה ספקה .8.13
עירייה על כל סכו" שתחויב או ה/ורשת ת ישפה א ספקה. כאמור בהסכ" זה, או לרכוש/או נזק לגו' ו/ו

לרבות בגי� , או על פי כל די�/כאמור לעיל  ו ספקבגי� נזק או אובד� לה" אחראי ה, או ששילמה, לשל"
רשת או יפצה את /ישפה ו ספקה, בנוס'.  ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בה� בקשר לחיוב כאמור

או /ואו של מי מעובדיו /ו ספקמקצועית של האו רשלנות יאה עירייה בגי� כל נזק שיגר" לה עקב שגאו ה/ו
או /ו אביזרי" לקויי" או /או מוצרי" ו/ו או עקב שימוש בחומרי"/הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו

. תחול ג" לגבי  כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תו" תקופת ההסכ" ספקאחריותו של ה  .רשלני
   .או על דרישה כאמור לעיל ותינת� לו אפשרות להתגונ� מפניה/על תביעה ו ספקתודיע ל הרשת 

לבטח את עצמו ואת  ספקמתחייב ה, או על פי כל די�/ו על פי הסכ" זה  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .8.14
או /או אחסנת" ו/מיצור מנות  המזו� ובפני כל נזק שיגר" כתוצאה , על חשבונו הוא, העירייהואת רשת 

בהתא" לשיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחי" והתנאי" המפורטי" , ת" או אספק/הובלת" ו
טופס האישור ": להל�(המהווה חלק בלתי נפרד מהסכ" זה ' נספח ו, בטופס האישור על קיו" ביטוחי"

 ) .   "על קיו� ביטוחי�

רש לעשותה אשר ייד, ולעשות כל פעולה חמתחייב לקיי" בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוהספק  .8.15
    .הצור� עירייה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת או /ורשת ידי �על

לא יהוו  רשתאו האישור על קיו" ביטוחי" ל/או תיקונ" והמצאת פוליסות הביטוח ו/עריכת הביטוחי" ו .8.16
� יהא בכאו לא /אחריות כלשהי בקשר לכ� ו העל התאמת הביטוחי" ולא יטילו עלירשת אישור כלשהו מ

        . פי כל די��פי הסכ" זה או על�עלספק כדי לצמצ" את אחריותו של ה

ל וכ� ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות "לבדו אחראי על תשלו" דמי הביטוחי" הנ ספקה .8.17
      .במקרה נזק בפוליסות הביטוח

או הפועלי" /ו ספקלבדו יהיה אחראי לנזקי" אשר היו מבוטחי" אילולא מעשה או מחדל של ה ספקה .8.18
אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר , לרבות קבלני משנה ועובדיה", מטעמו

לרבות נזקי" , יהיה אחראי לנזקי" בלתי מבוטחי" ספקכי ה, מובהר .היו משולמי" בגי� אות" נזקי"
 .     שה" מתחת לסכו" ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 אחראי ספקיהיה ה, העירייהאו /ורשת ראות הפוליסות באופ� המפקיע את זכויות את הו ספקהפר  ה .8.19
או /עירייה על כל נזק כספי ואו ה/ורשת טענה כלשהי כלפי  ולנזקי" באופ� מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

     .עקב זאת ואחר שיגר" ל

י" נוספי" כראות עיניו רשאי לבצע ביטוח ספקיטוחי" הנזכרי" לעיל הינ" דרישות מינימו" בלבד והבה .8.20
 .    כנזכר בסעי' לעיל, את אחריותות על מנת לכסו

לשל" את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה , או העירייה/והרשת ל מקרה של אירוע בו תיאל( כב .8.21
את רשת או /להחזיר מיידית לעירייה ו בימתחי ספקה �בו  תחייב לשא ספקאו כל תשלו" אחר אשר ה/ו

 .   ל ידההסכו" שיידרש ע
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ואו /או את זכויות העירייה /את הוראות פוליסות הביטוח באופ� המפקיע את זכויותיו ו ספקר הפה .8.22
באופ� מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  רשתאו ל/אחראי לנזקי" שייגרמו לעירייה ו ספקיהא ה, רשתה

, לות כלפיה כל טענההעכלפיה והוא יהיה מנוע מל, כספיות או אחרות, או דרישות/או טענות ו/תביעות ו
 . רומכא

  .וליסות תהיינה בתוק' במש� כל תקופת ההתקשרות בי� הצדדי"פה .8.23

 תקופת ההסכ�  .9

 ספקובלבד שה ,31/7/14ועד ליו"  פ האמור בהסכ" זה"ערשת הי "תקופת הסכ" זה היא מיו" חתימתו ע .9.1
 ). "תקופת ההסכ�":להל�(רשת יקיי" את כל ההתחייבויות לפי הסכ" זה לשביעות רצונה המלאה של 

תהא רשאית להארי� את תוקפו של ההסכ" לשנה רשת המובהר בזאת כי  ,לעיל .9.1 על א' האמור בסעי' .9.2
יו" לפני   60 י מת� הודעה מוקדמת על כ� עד"וזאת ע , )"ופה המוארכתהתק":להל�(בכל פע"  אחת בלבד 

     .תו" תקופת ההסכ"

יבוא הסכ" זה לקיצו  ,ארכת תוקפו של ההסכ" כאמור לעילעל הרשת ההיה ולא הודיעה  ,ספקלמע� הסר  .9.3
     .באופ� אוטומטי

     .תקופות הארכה) 3(שלוש מובהר בזאת כי נית� יהיה להארי� תוקפו של הסכ" זה לא יותר מ .9.4

 יטול ההסכ�ב .10

לידי סיו" על ידי , כולו או מקצתו, רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכ" זההרשת  .10.1
  .יו" מראש ובכתב) שלושי": במילי"( 30  ספקמת� הודעה בכתב ל

זה לקצו  הסכ"להביא , בנוס' לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכ" זה ועל פי כל די�, תהא רשאיתהרשת  .10.2
    :בהתקיי" לפחות אחד מהתנאי" הבאי", ללא צור� בהודעה מוקדמת

   .במקרה של מינוי מפרק �הינו תאגיד  ספקמידה שהב  )א(

לא כשיר לאו הפיכתו , מפעילבמקרה של פשיטת רגל של ה �הינו אד" פרטי  שהספקמידה ב  )ב(
  .משפטית

  .הורשע בפלילי" בעבירות שיש עימ� קלו� ספקה  )ג(

 .הפר הפרה יסודית ספקה  )ד(

י הסכ" זה "עפ רשתלאו תרופה אחרת שיש /אי� באמור בסעי' זה כדי לגרוע מכל זכות ו, ספקמע� הסר ל .10.3
  . לרבות בגי� הפרת תנאי כלשהו בהסכ" זה י כל די�"או עפ/ו

, ספקל העיחול , י הוראות הסכ" זה"ההסכ" עפ לאו לצד שלישי כתוצאה מביטו/ו ספקל נזק שיגר" לכ .10.4
נזקי" , הסכ"הדרישה או תביעה ביחס לביטול , או מי מטעמה כל טענה/והרשת לא תהא כלפי  ספקול

 .   וכל פיצוי אחר, החזר השקעתו, שנגרמו לו

   י משנהספקאו העסקת /עברת ההסכ� וה .11

סכמת האלא א" יקבל את , י"/מצהיר בזאת כי הוא יודע שאי� לו רשות להעביר הסכ" זה לאחר ספקה .11.1
 .   לכ� בכתב ומראשרשת 

מהתחייבות או אחריות כלשהי  ספקאי� בה כדי לשחרר את המשנה  ספקלהעסקתו של רשת סכמתה של ה .11.2
   .ו על פי כל די� ועל פי הסכ" זהאו צד שלישי כלשה/ורשת הכלפי 

לחוק  6כהגדרתה בסעי' , סעי' זה הינו סעי' יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכ" .11.3
 .1970 �א "תשל, )הסכ"תרופות בשל הפרת (החוזי" 

  ערבויות .12

 מת ההסכ"במעמד חתי רשתל ספקימציא ה, כול� או חלק�, להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכ" זה .12.1
לפי הנוסח ו3  120,000בגובה של צמודה למדד המחירי" לצרכ� , שלו בלבד, ערבות בנקאית אוטונומית

 .זה לש" הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכ", 'ד כנספחלהסכ" זה והמסומ� המצור' 

� או כול -או סיו" התקופות המוארכות  ,יו" לאחר תו" תוקפו של הסכ" זה  90וק' הערבות יהיה עדת .12.2
 .לפי המאוחר -חלק� 

   :תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .12.3
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עקב או בקשר ע" כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  רשתכל נזק או הפסד העלול להיגר" ל  )א(
     .או על ידי מי מעובדיו/ו ספקמתנאי הסכ" זה על ידי ה

 ,או להתחייב בה" ,או לשל" ,עלולה להוציארשת הש קספכל ההוצאות והתשלומי" הקשורי" ל  )ב(
     .בקשר ע" הסכ" זה

בכל מקרה  ספקאי� בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של ה  )ג(
     .שהוא על פי הסכ" זה

 6כהגדרתה  בסעי'  ,סעי' זה הינו סעי' יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכ"  )ד(

 .1970  � א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכ"(בחוק החוזי" 

    יללכ .13

או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו , או הנחה, כמת הצדדי" לסטות מתנאי הסכ" זה במקרה מסוי"סה .13.1
 .  תקדי" למקרה אחר

אי� לראות בכ� הקלה או , בזכויות הנתונות ביד" על פי הסכ" זה, השתמשו הצדדי" במקרה מסוי"א ל .13.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדי" ל יתור על אות� הזכויות במקרה אחר ואי�ו

 . וסמכויות המפקח כמותנה בהסכ" זה

, ואת היחסי" המשפטיי" ביניה" והוא מבטל כל הסכ" הסכ" זה ממצה את כל אשר הוסכ" בי� הצדדי" .13.3
 . דדי"הצעל ידי מי מ, הפ ובי� בעל בי� בכתב, א" נעשו, או הסכמה קודמי" שנעשו/מצג ו

לא , וכל עוד לא נעשה כ�, ובחתימת הצדדי" לו, שינוי בהסכ" זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד לכ .13.4
 .  יהיה לו כל תוק'

לא א" כ� א, לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיההרשת מפעולה מצד  תהימנעו, ויתור, רכהא .13.5
ימי" ממועד קבלת ההודעה על  7די� תו� . רשתמת מורשי החתימה של הנעשו בכתב ובמפורש בחתי

 . זכייתו

 .  תובות הצדדי" ה� כמפורט במבוא להסכ" זהכ .13.6

יו" מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדי" על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תו� כ .13.7
 . כדבר דואר רשו"

והוראות סעי' זה יחולו על , א" יהיה, שינוי בכתובת"הצדדי" מתחייבי" להודיע אחד למשנהו על כל  .13.8
  .הכתובות החדשות

  
  : לראייה באו הצדדי� על החתו� ו

  
                                           ________________                   __________________  

  רשת ה                                 ספקה            
  

  
וכי חתימות  ספקת" על ידי מורשי החתימה של החמאשר בזאת כי ההסכ" נ_______________ ד "ומ ע"אני הח

  .לכל דבר ועניי� ספקדלעיל מחייבות את ה
  
  

              ___________________  
  חתימה וחותמת                      
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  רשת חוויות רחובות  
  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות וני� לצהר

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

   'נספח א
   
  
  

  טופס הצעת משתת/
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 ' נספח א

  ארוחות צהריי� חמות לצהרוני�אספקת למכרז פומבי  
  רחובות בעיר 

  
 ____ 'סמ פומביהצעת משתת/ במכרז טופס 

את כל עיינתי ובדקתי  ,מאשר בזה כי קראתי  _________פ.ח/ז.ת  __ _______________________,מ"אני הח
וכי הנני , לרבות תנאי המכרזרחובות  ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת ל ___ 'מספומבי מסמכי מכרז 

   .מסכי" לה" ומתחייב לפעול על פיה"
  
    :צעתי הינה כדלקמ�ה
 

 .למנה ) מ"לא כולל מע( 3 __________ הנני מציע 
  

  
___________________  

  
_______________________  

  
_________________  

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

  :כתובת המציע
  

  

  :טלפו� המציע
  

  

  
�  :תארי

  

    חתימה     ז .ת    :ש"
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  רשת חוויות רחובות  

  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  
  

  
  
  
  

   'בנספח 
   
  
  

  הצהרת הספק
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  'נספח ב
  הרת הספקצה

  
  ______:תארי�                      בודכל

  רשת חוויות רחובות 
  רחובות  6לדברג וג
  
  

  רחובות ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת ל –ז רכמ: ו%דנה
  

בי� הכלולי" בתיק המכרז , כל מסמכי המכרז תלאחר שקראתי בעיו� ובחנתי בחינה זהירה ויסודית א, מ"הח, אני
ובדתיי" העאו ידועי" לי כל הנתוני" /תי וקדבולאחר ש, ינ" כלולי" בו א� מהווי" חלק בלתי נפרד הימנוובי� שא

  :מצהיר ומתחייב בזה כדלקמ�, והמשפטיי" הנחוצי" לצור� הגשת הצעתי זו

או /ולא אציג כל תביעות ו, צעתי זו מוגשת בהתא"הנתי את והנני מסכי" לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  .רהבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו�או אי/ידיעה ו�או טענות המבוססות על אי/ו דרישות

ארוחות אספקת לאת הנתוני" העובדתיי" והמשפטיי" המתייחסי" לביצוע , לפני הגשת הצעתי זו, קתידב .2
ה להיות אשר יש או עשוי בהתא" לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמי"רחובות  צהריי� חמות לצהרוני� בעיר 

טענות בעניי� זה ואני  ואאו דרישות /ואי� ולא תהיינה לי כל תביעות ו, או התחייבותי/לה" השפעה על הצעתי ו
  .או דרישה כאמור/או תביעה ו/מוותר בזאת מראש על כל טענה ו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז צה, הנני עומד בכל התנאי" הנדרשי" מהמשתתפי" במכרז .3
 .  תנאי" שבמסמכי המכרזלי מקבל על עצמי לפעול בהתא" והננ

 . הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו" ע" משתתפי" אחרי" .4

רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הרשת תהא , במידה ויוכח קשר או תיאו" ביני לבי� מציעי" אחרי" .5
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  וזאת מבלי, או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי/הערבות הבנקאית ו

  .לעירייה

לבטל המכרז ללא כל הרשת רשאית , במידה ויוכח קשר או תיאו" בי� מציעי" אחרי" ללא כל מעורבות שלי .6
   וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה, תביעות מצדי

 . סמכי המכרזט במפורוהכל בהתא" למ, ינועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .7

 .  יני לביניכ"בלראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכ" הסכ" מחייב , א� לא חייבי", ני מסכי" כי תהיו זכאי"נה .8

צמודה למדד המחירי" ח "ש 100,000ס "אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע, להבטחת קיו" הצעתי .9
  ).כללי(לצרכ� 

מציא את הערבות א, זרכמימי" ממועד ההודעה על זכייתי ב 7תו�  אני מתחייב כי, ה והצעתי תתקבליה .10
דעה על וימי" ממועד הה 7תו� , להסכ" וכל המסמכי" והאישורי" שעלי להמציא  12הבנקאית כאמור בסעי' 

 . זכייתי במכרז

אני מסכי" כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז , ילא אעמוד בהתחייבויותי, ה ומסיבה כלשהייה .11
 . כפיצויי"  מוסכמי" וקבועי" מראש, כ"ידוסכו" הערבות יחולט על , תמומש על ידכ"

לתבוע את נזקיה הממשיי" א'  הרשת או במימושה כדי לפגוע בזכויות כאמור לעיל ידוע לי שאי� במת� ערבות  .12
  .לרשת וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת , ל"א" ה" יהיו גבוהי" מסכו" הערבות הנ

מ� והציוד וכוח העבודה המי, הכישורי" המקצועיי" והטכניי", הידע והמיומנות, לי היכולת הפיננסית שי .13
בהתא" להוראות המכרז , נשוא המכרז רחובותארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת להדרוש 

 . והסכ" ההתקשרות

אני זכאי לחתו" , מוגשת ההצעהבגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  הניעתי זו הצה .14
חתימת הסכ" בו, לחתימתי על הצעה זו, על פי כל די� או הסכ", אי� כל מניעה, בש" התאגיד על הצעה זו

 . לא יהא משו" פגיעה בזכויות צדדי" שלישיי" כלשה", ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו

 .בדי כתב אישו" בשל עבירה פלילית שיש עמה קלו�או נגד עובד מעו/הלי ומנאו נגד מנהל מ/הוגש נגדי ו אל .15

אכיפת ניהול חשבונות (בוריי" יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופי"נה .16
לחוק  2בהתא" לסעי' , וביכולתי להמציא לרשת  אישור בר תוק' על כ�, 1976 �ו "תשל, )ותשלו" חובות מס

 . ל"הנ
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רשת רשאית לפנות לממליצי" ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי ה .מלצהמצורפי" בזאת מכתבי ה .17
  .בתחו" נשוא המכרז ייוהצלחות

רשת או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצי" מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחו" נשוא המסכי" ש יאנ .18
מליצי" או מי מה" בגי� כל או כל תביעה אחרת נגד המ/ואנו מוותרי" בזאת על תביעות לשו� הרע ו, המכרז

  .כאמור עירייהאו הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה/דבר הקשור ו

רחובות  ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת ני מתחייב לבצע את נהצעתי זו תזכה במכרז ה "א .19
 .  לתנאי המכרז ובהתא" לתנאי ההסכ" ונספחיו בהתא"

המהות והתנאי" , ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיק'�ה והוגשה עלעתי זו הוכנצני מצהיר ומתחייב כי הנה .20
ות האחרות שיהיה עלי לבצע א" יובוההתחיירחובות  ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת לביצוע 
, מכל מי� וסוג שהוא, כרז ורשת תתקשר עמי בהסכ" ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלו"במאזכה 

ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת ביצוע  שייחת" עמי כנגד, תקשרותמעבר לאמור בהסכ" הה
פי הסכ" �המופרטי" בתנאי" הכללי" למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על רחובות

 . ההתקשרות ונספחיו

  

  
  :2012__________ לחודש __________ אייה באתי על החתו" ביו" רלו
  
  

       .: ז.ת' סמ      : עוסק מורשה רמספ        : המציע "ש
  
  
        : סקפ        :ו�פלט       :בתותכ      : תאגיד' סמ 

  
  
  _________. ז.ת             ש"                     . ז.ת       ש"   :ת מורשי החתימהמוש 

  
                             :מהיתח

  ." ולהתחייב בש" התאגידחתולח של התאגיד המפרט מי הזכאי" "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצר' אישור עו
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  1'בנספח 
% ו יסי נ   הצהרת 

  
  :מצהיר בזאת בכתב כדלקמ�, )____________. ז.ת(__________ מ "אני הח.   1

במקרה של ). ("המציע", "ספקה": להל�(_______________ בחברת ____________ אני משמש בתפקיד   .2
  ).יב במילוי סעי' זהעוסק מורשה אינו חי/  סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתא"

' למכרז מס ספקבמסגרת הצעת הלרשת חוויות רחובות  לצור� הגשתה  ספקאני עושה הצהרה זו בש" ומטע" ה  .3
  )."המכרז": להל�(רחובות  ארוחות צהריי" חמות לצהרוני" בעיר אספקת ל______ 

  . 'ד כיתה גלילדי" בגילאי ג� עמזו� לנו ניסיו� מוכח באספקת /הריני להצהיר שיש לי  .4

  :על ידנושבוצעו ' לילדי" בגילאי ג� עד כיתה גמזו� בהתייחס לאספקת , להל� הפרטי" הנדרשי"

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי . 1

  _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי . 2

     _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי . 3

  _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי  .4

  _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי . 5

  _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  בו ניתנו שירותי הסעדה/פרטי לו/ש� הגו/ הציבורי . 6

  _____________________________________  

  _____________________: כמות מנות יומית

  _________________: התקופה בה ניתנו השירותי"  

  __________________________: ש" הגו' המזמי�

  ________________________: כתובת הגו' המזמי�

  _________________________: טלפו� הגו' המזמי�

  
  

  __________________: חתימה              
  

  אישור
ת לי /המוכר' ____________ גב' מר_ ___________ד "ה בפני עו/הופיע_________ הנני מאשר בזה כי ביו" 
ה לעונשי" הקבועי" בחוק א" /תהיה צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/ה כי עליו/אישית ולאחר שהזהרתיו

  .ה עליה בפני/ל וחתמ"ה את נכונות ההצהרה הנ/אישר, תעשה כ� / יעשה
  

  __________________: חתימה              
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  רשת חוויות רחובות  
  

   052013'מסמבי מכרז פו
  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ' גנספח 
   
  
  

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומית
  להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 'גנספח             

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

  לכבוד
  רשת חוויות רחובות 

   6גולדברג 
  רחובות 

 

אנו ") המציע" :להל�(  ___________________. פ.ח. /ז.ת____________________על פי בקשת  .1
הסכו� " :להל�() 3   שישי" אל': במילי"(3  60,000ערבי" בזה כלפיכ" לתשלו" כל סכו" עד לס� של 

 שתדרשו מאת המציע ,להל�  2בהתא" לתנאי ההצמדה המפורטי" בסעי'  ,אשר יהיה צמוד ,")הבסיסי
   .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז______ מספר פומבי בקשר ע" השתתפותו במכרז 

   
המתפרס" על ידי הלשכה  ,למדד המחירי" לצרכ�יהיה צמוד  ,לעיל  1האמור בסעי' ,הסכו" הבסיסי .2

 ,דהיינו( 2013שנת מאי לחודש  -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורס" ב ,המרכזית לסטטיסטיקה
 .")המדד הבסיסי" :להל�) ('נק__

  
יהיה  ")המדד החדש" להל�(על פי כתב ערבות זה  ,שיפורס" לפני יו" ביצוע התשלו" ,א" המדד האחרו�

נשל" לכ" את הסכו" הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבי� המדד הבסיסי  ,גבוה מ� המדד הבסיסי
  ").סכו� הערבות" :להל�(והמדד החדש 

  
מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכ"  ," את סכו" הערבות האמור לעילאנו מתחייבי" בזה לשל" לכ .3

מבלי שתהיו חייבי"  ,מבלי להטיל עליכ" חובה להוכיח את דרישתכ" ,בלי תנאי כלשהו ,הראשונה בכתב
לדרוש את התשלו" תחילה מאת המציע ומבלי לטעו� כלפיכ" טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע 

   ."בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ
   

שכל  ,או במספר דרישות ,את" תהיו רשאי" לדרוש מאתנו את תשלומו של סכו" הערבות בפע" אחת .4
    .ובתנאי שס� דרישותיכ" לא יעלה על סכו" הערבות ,מתייחסת לחלק מסכו" הערבות בלבדאחת מה� 

   
   .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .5

  
וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למע�  ,ועד בכלל__________  קפה עד ליו"ערבות זו תעמוד בתו .6

  .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו___________ ; הרשו" מטה עד ליו" 

7.  

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .8
 בכבוד רב         

 

  _____________בנק          
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   רשת חוויות רחובות 
  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  

  
  
  
  

  ' דנספח 
   
  
  

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית
  על פי הסכ�זוכה התחייבויותיו של ה
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 'נספח ד                    

  דלכבו
  לכבוד

  רשת חוויות רחובות 
  רחובות  6גולדברג 

 

 לקיו� ההסכ� ערבות בנקאית אוטונומית:הנדו%

אנו ערבי" בזה כלפיכ"  ")הספק:" להל�(______________. פ.ח./ז.ת  __________________בקשתפי על  .1
 ,יהיה צמוד אשר) "הבסיסי הסכו�:להל�) (3מאה עשרי" אל'  (3  120,000לתשלו" כל סכו" עד לס� של  

    .שתדרשו מאת הספק בקשר להסכ" שביניכ"  ,�להל  2המפורטי" בסעי'  בהתא" לתנאי ההצמדה
 

המתפרס" על ידי הלשכה  המחירי" לצרכ� יהיה צמוד למדד  ,לעיל 1 האמור בסעי'  ,הסכו" הבסיסי .2
 ,היינוד  2013 שנתמאי לחודש  15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורס" ב ,המרכזית לסטטיסטיקה

 "). המדד הבסיסי" :להל�) ('נק ______
   

יהיה גבוה  , )המדד החדש" להל�(על פי כתב ערבות זה  ,שיפורס" לפני יו" ביצוע התשלו" ,המדד האחרו�א" 
נשל" לכ" את הסכו" הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבי� המדד הבסיסי והמדד  ,מ� המדד הבסיסי

  .")סכו� הערבות:"להל�(החדש 
  

שתגיע אלינו דרישתכ" תו� שלושה ימי" מיו"  ,ור לעילאנו מתחייבי" בזה לשל" לכ" את סכו" הערבות האמ .3
מבלי שתהיו חייבי"  ,מבלי להטיל עליכ" חובה להוכיח את דרישתכ" ,בלי תנאי כלשהו ,הראשונה בכתב

ומבלי לטעו� כלפיכ" טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר  ספקלדרוש את התשלו" תחילה מאת ה
  .לחיוב כלשהו כלפיכ"

  

שכל אחת  ,או במספר דרישות ,יו רשאי" לדרוש מאתנו את תשלומו של סכו" הערבות בפע" אחתאת" תה .4
 .ובתנאי שס� דרישותיכ" לא יעלה על סכו" הערבות ,מה� מתייחסת לחלק מסכו" הערבות בלבד

  

  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .5
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למע� הרשו"  ,ועד בכלל  31/7/2014ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו"  .6
  .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו ;ימי" לפני מועד פקיעת הערבות 3 -מטה לא יאוחר מ

  

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .7

 
 ,בכבוד רב        

 

  ___________________בנק 
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  רחובות  רשת חוויות 

  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  

  
  
  
  

   'הנספח 
   
  
  

  תצהיר עובדי� זרי�
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  'נספח ה

  
  

  תצהיר
 )% עובדי� זרי�יבעני(

 

 

עשה כ� לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי א" לא א _____________________________ *מ"אני הח
  :מצהיר בזה בכתב כדלקמ� ,אהיה צפוי לעונשי" הקבועי" בחוק

אכיפת ניהול (ב בחוק עסקאות גופי" ציבוריי" 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעי'  "בעל זיקה"אני או  .1
לא  ,)החוק –להל�  1976(-ו"התשל )שכר מינימו" והעסקת עובדי" זרי" כדי� ,תשלו" חובות מס ,חשבונות
) איסור העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי" הוגני"(די� חלוט בעבירה לפי חוק עובדי" זרי" -בפסקהורשענו 

  .בשנה שקדמה לתארי� תצהיר זה )חוק עובדי" זרי" –להל� ( 1991 �א"התשנ

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדי" זרי" בתקופה  ,כמשמעותו לעיל ,אלי "בעל זיקה"או  ,אני .2
  ." שקדמה לתארי� תצהיר זהשני 3של 

 )י הסעיפי" המיותרי"/חקמ( ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעי'  "בעל זיקה"אני או  .3

   .")חוק שכר מינימו": "להל�( 1987 �ז"התשמ ,לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימו" .א

   .זה הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימו" לפני יותר משנה אחת לפני תארי� תצהיר .ב

א� חלפו יותר משלוש שני" ממועד  ,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימו" .ג
 .ההרשעה האחרונה

רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית התקשרות בהסכ" ע" /אני נות� תצהיר זה לצור� מכרז .4
 .)צ"חל(מ "י בע"לא

             

            ________________    
   חתימה                            

   י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחת" ע
ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביו""עו __________________אני
ולאחר  ________________________ המוסמ� לתת התצהיר בש" תאגיד _________________ 'מס

ו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי" הקבועי" בחוק א" לא יעשה כ� אישר את נכונות שהזהרתיו כי עלי
  .ההצהרה דלעיל וחת" עליה בפני

                _____________________  
  חתימה                  

 יש לרשו" שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "נית� התצהיר ע *
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  רשת חוויות רחובות  
  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
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  אישור קיו� ביטוחי�
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  'נספח ו

  " ספק"אישור על קיום ביטוחים של 
  

  קיו� ביטוחי� אישור
  

�  ________________: תארי
  לכבוד

  רחובות  תרשת חוויו
  רחובות  6לדברג וג
  
  ,.נ.ג.א
  

  ")הספק: "להל%( ___________________________: מבוטחנו  :הנדו%
הספקת ארוחות צהריי� לילדי  הסכ�עריכת פוליסות ביטוח בקשר ל אישור

  _______________מיו� הצהרוני�  
    

, הספקערכנו את הביטוחי" המפורטי" להל� בגי� פעילות לבקשת הספק מאשרי" בזאת כי  הננו
  �:כמוגדר בהסכ" לרבות

  
  יצד שליש כלפיאחריות  ביטוח  .א

  
או נזק העלולי" להיגר" /בגי� אובד� ו, הספק על פי כל די� שלאחריותו  לכיסוי
ומבלי לגרוע מכלליות (או גו' כלשהו לרבות /כל אד" ו שלאו לרכושו /לגופו ו
  . בגבולות אחריות כנקוב להל�, ואו מי מטעמ/ואו עובדיה /ורשת ה) האמור

  
, בהלה, התפוצצות, מאשכולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת  אינו הביטוח

כל דבר מזיק , הרעלה, מתקני" סניטריי" פגומי", וטעינהפריקה , מכשירי הרמה
שהמבוטח או כל אד" אחר  לרכושנזק , זיהו" תאונתי, במאכל או במשקה

, בזדו� נזק, בעת קרות מקרה הביטוחאו עליו /ובשירותו פועלי" או פעלו בו 
וכ� ועובדיה"  קבלני משנה ,קבלני"לפי חבות המבוטח בגי� וכ, שביתות, פרעות

  .לאומי לביטוחתביעות תחלו' מצד המוסד 
  

כמבוטח נוס' לצור� רחובות או עיריית /ורשת הלול את לכ מורחב הביטוח
כאילו נער� בנפרד  הביטוחבכפו' לסעי' אחריות צולבת לפיו ייחשב , הפרויקט

  .עבור כל אחד מיחידי המבוטח
  

 ובמצטברלמקרה , לפחות) ב"מיליו� דולר ארה($ 1,000,000: האחריות גבולות
  .לתקופת ביטוח שנתית

  
  .2011" ביט: "הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בש"

  
  ._____________ועד ליו" _____________ מיו" : תוק' הפוליסה

  
  

  מעבידי�חבות  ביטוח  .ב
  

ת אחריות בגבולו, המועסקי" על ידו כלכלפי  כל די�על פי  הספקחבות  לכיסוי
  . כנקוב להל�

  
, ורעלי" תפיתיונו, כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק אינו הביטוח

  . קבלני משנה ועובדיה", קבלני", עבודהשעות , העסקת נוער
  

  .כמבוטח נוס' לצור� הפרויקטרשת הכלול את ל מורחב הביטוח
  

למקרה , תובעל) ב"חמישה מיליו� דולר ארה($ 5,000,000: האחריות גבולות
  .לתקופת ביטוח שנתית ובמצטבר
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  .2011" ביט: "הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בש"
  

  .______________ועד ליו" _____________ מיו" : תוק' הפוליסה
  

  
 ביטוח חבות המוצר    .ג  
  

או נזק העלולי" להיגר" לכל /בגי� אחריותו של הספק על פי כל די� בגי� אובד� ו
או עובדיו /המזמי� ו) ומבלי לגרוע מכלליות האמור(גו' כלשהו לרבות או /אד" ו

או מי מטעמו /או עובדיו ו/או מי מטעמו כתוצאה ממוצר פגו" של הספק ו/ו
 .או הפרוייקט נשוא ההסכ"/בקשר ע" ביצוע העבודות ו

  
בהקשר להספקת המוצרי" שבהסכ" , ביטוח זה כולל סעי' אחריות צולבת

, הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד לפיו הכיסוי, בלבד
כשהיא , הוראותיה וחריגיה, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה

דינה של שותפות הכוללת . נפרדת ובלתי תלויה בקיומ" של המבוטחי" האחרי"
  .כדי� גו' משפטי אחד, כמה אנשי"

  
א' א" , יו" תחילת ביצוע העבודההביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מ    

______   : א� לא לפני התארי�, ביצוע העבודה החל בטר" נחת" ההסכ"
 6והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של ") התארי� הרטרואקטיבי: "להל�(

  .חודשי"
  

למקרה , לפחות) ב"חמש מאות אל' דולר ארה( $ 500,000: גבולות האחריות
  .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

  
  _______________עד תארי� ________________מתארי� :תוק' הפוליסה    

  
  

  – לכל הפוליסות כללי
  
  :ביטוחי הספק יהיו כפופי" להוראות הבאות  .1

  
י" "למתנסהעירונית רשת , רשת חוויות: משמעו, לעניי� אישור זה" הרשת"  1.2

או חברות /ו חובות רעיריית : משמעו, לעניי� אישור זה" העירייה"או  /ורחובות  
  .או עובדיה�/או עמותות נסמכות ו/או חברות נסמכות ו/בנות ו

  או העירייה כהגדרת� בסעי' /ורשת ש" המבוטח בכל הפוליסות יכלול את     
  .זה    
  

ל  קודמי" לכל ביטוח  אשר נער� על ידכ"  וכי אנו מוותרי"  על "הביטוחי"  הנ  1.3
  .וחיכ"או דרישה בדבר שיתו' ביט/כל טענה ו

המפקיע או מקטי� או מגביל בדר� כלשהי , ) א" יהיה כזה(כל סעי' בפוליסות 
  .העירייהאו /ורשת לא יופעל כלפי , כאשר קיי" ביטוח אחר, את אחריות המבטח

  
הננו מוותרי" על זכותנו לתחלו' כנגד כל אד" או גו' אשר מבוטח סביר לא היה   1.4

זיקה אליו או  עירייהאו ל/ו קבל�' שלאו גו/תובע ממנו פיצוי וכ� כל אד" ו
או כל אד" אחר הקשור ע" הספק /לשפותו ו ואו העירייה התחייב/שהספק ו

אול" ויתור כאמור לא יחול כלפי אד" אשר , בחוזה עבודה מפורש או מכללא
  .גר" לנזק בתו� כוונת זדו�

  
ביצוע ל לא יהיו  ניתני"  לביטול  על ידינו במהל� תקופת "הביטוחי" הנ  1.5

למעט במקרה של אי תשלו" , או האחריות/העבודות ובמהל� תקופת הבדק ו
ובכפו' להוראות , לפחות, יו" מראש 60הפרמיות ואזי תימסר לכ" הודעה של 

  .יבטל את תוק' הודעת הביטול, או העירייה/ורשת י "תשלו" הפרמיות ע .החוק
  

" חלה ית העצמית בנזקידוע לנו שהאחריות לתשלו" פרמיות הביטוח והשתתפו  1.6
  .על הספק בלבד
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דולר $  5,000עולה על  הל אינ"ההשתתפות העצמית בכל אחד מ� הביטוחי" הנ   1.7
  . למקרה

  
כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על , מוסכ"  1.8

  . או העירייה על פי פוליסה זו/ורשת פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות 
  

  

  

  . אישור זה כפו/ לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה% עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל

  

  
  
  

______________  ______________  ______________  ______________  
  ) תפקיד החות"(    )ש" החות"(  )חתימת המבטח(  )חותמת המבטח(
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  רשת חוויות רחובות  

  
   052013'סממכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  
  

   'זנספח 
   
  
  
  
  
  
  
  

  תפריט 
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  'נספח ז
  תפריט

 :שלהל� בלבדהאפשרויות  שייבנה על בסיסוחות הצהריי" החמות יורכבו מתפריט מגוו� ועשיר אר .1

  

להסכ" ההתקשרות והמהווה ' המוצרי" המאושרי" המפורטי" בנספח טארוחות הצהרי" יכללו א� ורק את  .2
 .חלק בלתי נפרד הימנו

 .פעמי"  בשבוע, לכל היותר, קציצות מסוגי" שוני" תסופק/שניצלוני"/ מנה בשרית מעובדת כדוגמת שניצל .3
נתחי /בשלושת ימי השבוע הנותרי" תוגש מנה בשרית שמקורה בנתח של" לא מעובד כדוגמת שוקיי"

 .שווארמה/עו'

  : מבלי לגרוע מ� האמור על הספק .4

 .לתת אפשרות להרכבת תפריט דו שבועי  )א(

 .להרכיב מנה צמחונית לילדי" ספציפיי" בהתא" לדרישת העמותה   )ב(

 .לתת חלופה למנה בשרית ולמנת פחמימות לילדי" שהתפריט היומי אינו מתאי" לה"  )ג(

 .לפי דרישת הרשת, לספק את האפשרות למנת שניצל מדי יו"  )ד(

 ..מנות 30עד כ  � לספק מנות ללא תוספת עלות לילדי" שרגישי" לגלוט�   )ה(

 .  עוגה תסופק פע" אחת בשבוע, פעמי" בשבוע 4לספק פרי  :קינוחי�לספק   )ו(

 .פרוסות לח" לכל מנה 3,  מידי יו" :תוספת לח�לספק    )ז(

" מאלו סוגי �2מ, חתוכי"/ירקות טריי" שלמי" ,מידי יו": תוספת ירקות טריי� שלמי�לספק   )ח(
 .גר" למנה 60 � בטבלה לעיל ולא פחות מ המפורטי"

 .פלפל, מלח :תוספת תבליני�לספק   )ט(

 :המשקל המינימאלי של כל רכיב בארוחה אחת לא יפחת מ� המשקלי" שמפורטי" להל� .5

 ).'גר 165 –לעו' כולל עצמות ועור (אפיה /צליה/לאחר בישול' גר 100משקל מינימאלי : מנה בשרית  )א(

 .לאחר חימו" המנה' גר 150משקל מינימאלי : מנת פחמימה  )ב(

 .לאחר חימו" המנה' גר 100משקל מינימאלי : מנת ירק מבושל  )ג(

  :ירקות טריי�  ירק מבושל  מנת פחמימה  עיקרית  מנה
  סוגי� בכל יו� 2 

  קינוח  מחוניתמנה צ

קציצות 
  ברוטב

  פרי  שניצל תירס  מלפפו� ירוק  תירס  פירה

  עוגה  נקניקיות טבעול  עגבניה  אפונה    

קציצות 
  מטוגנות

תפוחי אדמה 
  בתנור

    שניצל צמחי  כרוב לב�  אפונה וגזר

קציצות   כרוב סגול  לקט ירקות  קוסקוס  קציצות דגי"
  צמחוניות

  

שוקיי" עו' 
  בגריל

    שניצל ירקות  אדו"/פלפל ירוק  ית ירוקהשעוע  אורז בטעמי"

    פלאפל  מלפפו� חמו(  גזר גמדי  פתיתי"  חזה עו' בגריל

        לקט ירקות  אטריות  שניצלוני"

פסטה בסוגי"   קבב
  שוני"

        שעועית יבשה

שניצל עו' 
  אמיתי

        שעועית צהובה  

            נתח עו' סיני

            שווארמה
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  .לכל יחידת פרי' גר 100משקל מינימאלי : מנת פרי  )ד(

 .מהכמות המוזמנת ללא תוספת תשלו� 10%בתוספת , המציע שיזכה יידרש לספק את מנות המזו% .6

   תוספות נוספות .7

 :ג� וכלליכי אספקת ארוחות הצהריי� החמות , ק כימובהר למע% הסר כל ספ

 10%כוסות כמספר המנות בתוספת , צלחות, או מזלגות/פות וכ: אספקת כלי" חד פעמיי" מסוג  )א(
 ;אחוזי"

פע" אחת בשבוע באריזות קטנות לכל ' גר 500סלט ביצי" בטחינה /סלט טונה/טחינה/ממרח חומוס  )ב(
 ;צהרו�

 ;" אחת בשבוע לכל צהרו�ריבה פע/ שוקולד / ממרחי חלבה  2  )ג(

 ;יחידות קטשופ פע" אחת בשבוע לכל צהרו� 2  )ד(
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  רשת חוויות רחובות  

  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   'חנספח 
   
  
  
  
  
  

   כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מי%
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  ' חנספח 

  כתב התחייבות 
  

______________, ___מרחוב' __________ מס. ז.נושא ת,__________ מ"י החאנ
   :כדלקמ�רשת חויוית     מתחייב בזאת כלפי

 
ארוחות צהריי� חמות אספקת בביצוע  ,במישרי� או בעקיפי�ת בי� /להעסיק עובדלא  .1

או /ועל ידי בית משפט  הורשע בעבראשר ) "העבודה":להל�( רחובותלצהרוני� בעיר 
 . בגי� עבירה שיש עמה קלו�, גש נגדו כתב אישו" לבית משפטהו

  
ארוחות צהריי� חמות אספקת בביצוע , במישרי� או בעקיפי�ת בי� /להעסיק עובדלא  .2

הוגש נגדו כתב אישו" או /ועל ידי בית משפט  הורשע בעבראשר  רחובותלצהרוני� בעיר 
 . מי� תעבירביצוע בגי� , לבית משפט

  
עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   ממשטרת ישראל, על העדר עבירות מי�להמציא אישור  .3

י הוראות החוק "עפרחובות ארוחות צהריי� חמות לצהרוני� בעיר אספקת לבביצוע 
 .2001 �א"התשס, למניעת העסקה של עברייני מי� במוסד המכוו� למת� שירות לקטיני"

  
אשר אינ" , זרחי מדינת ישראלשאינ" א, לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרו� .4

או המנהל האזרחי וכ� ברישיו� /ל ו"מצוידי" באישורי כניסה לישראל מטע" שלטונות צה
  . עבודה בישראל

  
ארוחות צהריי� חמות אספקת את רשימת העובדי" מטע" הספק בביצוע למסור  .5

� למחלקת הביטחו� של העירייה טר" תחילת עבודת" לצוררחובות  לצהרוני� בעיר 
מובהר זאת למע� הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי מחלקת הביטחו� של . אישור"

� .העירייה לא יהא רשאי לעבוד בתחומי מוסד החינו
 
יחשב הדבר כהפרת הסכ" יסודית  �או חלק ממנה  �בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  .6

י לגרוע מכל סעד וזאת מבל, אהיה חייב לפצותכ" בגי� כל נזק שיגר" לכ" כתוצאה מכ�ו
 או די�/י כל חוק ו"או תרופה אחרת שיש לכ" עפ/ו

  
  

__________            _________________  
 �  חתימה                    תארי
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  רשת חוויות רחובות  

  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  

  
  
  
  

   'טנספח 
   

  
  
  
  
  

  י� רשימת מוצר
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  מאושרי� מוצרי� רשימת 
  

  קבוצה א

  ט"מק  ש� המוצר  חברה

  590771  'ג 120חזה עו' בגריל   תנובה גליל

 30) צונגו(אצבעות שניצל   תנובה גליל
  'גר

590191  

  590405  'גר 100גריל חזה עו' אפוי   תנובה גליל

  590290  'גר 100שניצל עו' מובחר   תנובה גליל

  590276  'גר 120בחר שניצל עו' מו  תנובה גליל

  652634  בשר בקר טחו�  תנובה גליל

 120' ג 100חזה הודו מעובד   תנובה גליל
  'ג

633497  

  590009  פילה עו' בשומשו"  תנובה גליל

  590986  שניצל חזה עו' ע" שומשו"  תנובה גליל

  590177  ונגו'צ  תנובה גליל

  590993  יפס'שניצל בציפוי צ  תנובה גליל

  590481  יצל חזה עו' אמיתי פרי�שנ  תנובה גליל

  8605  'גר 130�140שניצל שומשו"   עו' טוב

רצועות פילה עו' אמיתי ע"   עו' טוב
  'גר 30�35שומשו" בתפזורת 

8072  

רצועות עו' " מעדני""  טוב עו'
 30�35אמיתי בטע" דבש ושו" 

  'גר

19883  

 80�100שניצל עו' אמיתי   עו' טוב
  'גר

8380  

יתי שומשו" שניצל אמ  עו' טוב
  'גר 90�110בתפזורת 

8030  

יפס 'שניצל אמיתי בציפוי צ  עו' טוב
  'ג 90�110

8081  

  )319( 45946  סטרוגנו' הודו  טיבנוויל

 15ונגו 'ג –נתחי עו' טבעי   טיבנוויל
  'גר

45036 )361(  

  )362( 45149  רצועות עו' מוכ� טבעי  טיבנוויל
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  קבוצה א

  ט"מק  ש� המוצר  חברה

  )555( 45990  מוכ� מתובל' שווארמה פרג  טיבנוויל

  )335( 45927  'גר 120חזה הודו גולמי   טיבנוויל

 –חזה הודו מוכ� קרוינג   טיבנוויל
  נמכר ככגוש

45893 )575(  

שניצל עו' אמיתי מטוג�   טיבנוויל
100  

45106 )463(  

שניצל עו' אמיתי מטוג�   טיבנוויל
120  

45107 )464(  

  )500( 45116  150שניצל עו' אמיתי   טיבנוויל

  )301( 45074  ביות חזה מטוג�קו  טיבנוויל

  )491( 45125  'גר 110חזה עו' צלוי   טיבנוויל

שניצל לטיגו� אמיתי   טיבנוויל
  'גר 120שומשו" 

45117 )501(  

שניצלוני שומשו" אמיתי   טיבנוויל
  'גר 25מטוג� 

45139 )498(  

  )522( 45144  90חזה עו' צלוי לגריל   טיבנוויל

  )936( 54416  90שניצל פרגיות אמיתי   טיבנוויל

  )063( 45954  מקל ארו� 100שיפודי הודו   טיבנוויל

  )347( 45961  מקל קצר 75שיפודי  הודו   טיבנוויל

  )346( 45960  קצר' גר 100שיפוד הודו   טיבנוויל

  )523( 55576  'גר 60שיפודי הודו   טיבנוויל

  )352( 45020  רצועות בקר מוכ�  טיבנוויל

  13412  רולדה הודו  זוגלובק

  13805  'גר 83שיפודי פרגיות   זוגלובק

  15797  בשר בקר לגולש  זוגלובק

  13118  שווארמה מתובלת  זוגלובק

  11377  שווארמה הודו  זוגלובק

  11112  120שניצל הודו   זוגלובק

  11113  100שניצל הודו   זוגלובק
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  קבוצה א

  ט"מק  ש� המוצר  חברה

  13290  רצועות הודו  זוגלובק

  13402  80שיפודי הודו   זוגלובק

  13406  הודוגולש   זוגלובק

  13407  חזה פרפר מעובד  זוגלובק

  13997  80�100חזה הודו צלוי   זוגלובק

  14221  שישליק פרגיות  זוגלובק

  8447140  שניצל בקר  אחי" חמאוי

  8447584  שניצל הודו  אחי" חמאוי

  8447041  שיפודי הודו  אחי" חמאוי

  11740362  סטרוגנו' הודו  אחי" חמאוי

  11740238  ודואוסובוקו ה  אחי" חמאוי

  8447096  גולש  אחי" חמאוי

  8447139  צלי ברשת  אחי" חמאוי

  8447102  סטרוגנו'  אחי" חמאוי

  51160  שניצל עו'  פרסקו

  511602  רצועות שווארמה  פרסקו

  511456  ונגו בציפוי פנקו'צ  פרסקו

  51142  גריל חזה  פרסקו

  540134  קוביות חזה טבעי  פרסקו

  511544  י פנקוקוביות עו' בציפו  פרסקו
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  קבוצה ב

  ט"מק  ש� המוצר  חברה

  229376  'גר 100המבורגר תפזורת   טירת צבי

  229390  'גר 50קבב מזרחי תפזורת   טירת צבי

  900276  'גר 13קציצות מיני ביס   טירת צבי

  590207  קציצות עו' מובחרות  תנובה גליל

  8262  'גר 55קבב עו' יווני תפזורת   עו' טוב

  8260  'גר 55קציצות ביתיות   עו' טוב

  8261  'גר 45כדורי בשר אמיתיי"   עו' טוב

  8410  קציצות בקר בתפזורת  עו' טוב

  8417  'גר 100המבורגר   עו' טוב

  8404  'גר 20קציצות הודו   עו' טוב

  10489  'גר 20קציצות עו'   עו' טוב

  8447010  בשר בקר טחו�  אחי" חמאוי

  8447188  ו טחו�בשר הוד  אחי" חמאוי

  8447126  המבורגר אמריקאי  אחי" חמאוי

  8447119  קבב מזרחי  אחי" חמאוי

  511692  'גר 40קציצות בקר   פרסקו

  511691  'גר 40קבב בקר   פרסקו

  511253  'גר 20כדורי בשר בקר   פרסקו

  511690  'גר 80בורגר בקר   פרסקו

  15193  'גר 80המבורגר   זוגלובק

  15194  'גר 40חית קציצה מזר  זוגלובק

  15116  'גר 50קבב פרגיות   זוגלובק

  15195  'גר 50קבב טקסס   זוגלובק

  15070  בשר בקר טחו�  זוגלובק

  15098  'גר 80המבורגר זהב   זוגלובק

  15099  ' גר 150המבורגר זהב   זוגלובק
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  מנות צמחוניות

  ט"מק  ש� המוצר  חברה

  502808  'גר 80בורגר צמחי   פרסקו

  549000  'גר 100שניצל צמחי בתפזורת   ווילטיבונ

  10645  'גר 75שניצל תירס   זוגלובק

  10798  'גר 40צ "קציצות עדשי" ופסטו בד  זוגלובק

  10659  'גר 40צ "קבב מ� הצומח בד  זוגלובק

  10673  'גר 100צ "שניצל מהצומח מוסדי בד  זוגלובק

  10652  'גר 75צ "המבורגר צמחי בד  זוגלובק

  10639  'גר 75צ "יצות ירקות בדקצ  זוגלובק

  18393  'גר 100שניצל דק מהצומח   טבעול

שניצל דק מ� הצומח בטע" צילי חרי'   טבעול
  'גר 100

19766  

  מוסדי 8254  ' גר 83ג "ק 5שניצל מהצומח   טבעול

  8251  'גר 83ג "ק 1שניצל מהצומח   טבעול

  11631  'גר 83ג פרי ברכה "ק 5שניצל מהצומח   טבעול

  מוסדי 8196  'גר 18ג "ק 4שניצלוני" מהצומח   לטבעו

  8195  'גר 18' גר 750שניצלוני" מהצומח   טבעול

  10531  'גר 45קציצות מהצומח בטע" בשרי   טבעול

  מוסדי 12710  'גר 14כדורי" בטע" בשרי מהצומח   טבעול

  18603  'גר 100סופר המבורגר מ� הצומח   טבעול

  15892  'גר 75המבורגר מהצומח   טבעול

  15890  'גר 25מיני המבורגר מ� הצומח   טבעול

  15119  טחו� מ� הצומח   טבעול

  17521  'גר 70חזה בגריל מ� הצומח   טבעול

 70חזה בגריל מ� הצומח בצילי מתוק    טבעול
  'גר

17521  

  15125  'גר 70חזה בגריל מ� הצומח בדבש וסויה   טבעול

  7202  צ"שניצל צמחי בד  גלאט עו'

  2757375  גר צמחי מוסדיהמבור  דלידג
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  רשת חוויות רחובות  

  
   052013'מסמכרז פומבי 

  

ארוחות צהריי� חמות אספקת ל
  בעיר רחובות לצהרוני� 
  

  
  
  

  
  
  
  

   'ינספח 
   

  
  
  
  
  

  רשימת צהרוני� 
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  צהרוני�/גני� רשימת
  

 הג% כתובת הג% ש� רישו� אזור

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

   

   

  


