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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א

 
 ,"(השירותים)להלן: " שירותי הזנה לחינוך מיוחדלביצוע ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1

 .("הליך"ה)להלן:  23/2020 מכרז פומבי –מכרז זה  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי להכו

 
עירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת ב חינוךמינהל ה חשבאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 2.1 2

 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( מאות שש₪ ) 600 תשלום בסך

 אתר העירייה.דם לרכישתם, ללא תשלום, בהליך קוניתן לעיין במסמכי ה 2.2

 
קשרות על נספחיו, תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההת 3.1 3

 .הזמנה זוהמצורף ל

המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  כתבי הכמויות 3.2
, שירותיםהזוכה בביצוע ה ספקבפרטים ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר ימסרו ל

ו/או עילה לתביעה מכל /י היחידה/ות יר, לא יהוו עילה לשינוי במחחתימת ההסכםבמועד ו/או לאחר 
 פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. -מין וסוג 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  3.3
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליךמתנאי ה . השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרדהליךה

 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 
וללא כל כיתוב  "שירותי הזנה לחינוך מיוחד 23/2020 מכרז פומביאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 4

בבניין  שנייהה ההעירייה, אשר בקומ תמזכירויש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי נוסף 
העירייה. יש לוודא  של, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל )אצל מר משה סעדה( , עכו35העירייה ברחוב ויצמן 

 כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 
הצעות אשר לא . 13:00עד לשעה  16.8.20 -ה ,'א עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים תיבת תתקבלנה ב
 לא תתקבלנה ולא תידונה.  -לעיל

 
נאיו ניתן ו/או להליך זה ות שירותיםשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע ל 5.1 5

מר  - חינוךמינהל  חשבל david-v@akko.muni.ilאו למייל  04-9956050לפקס: בכתב בלבד  להפנות
  .13:00שעה עד ל 11.8.20 -ה ,'ג עד לא יאוחר מיום( "מנהל הפרויקט")להלן:  דוד וקנין

 .04-9956040המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון:  באחריות          
ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר תשובות תימסרנה על  5.2

 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
למעט מנהל  הבעירייבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר  השתימסרנהעירייה איננה אחראית לתשובות 

   הפרויקט והן לא יחייבוה.
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 תפות בהליךתנאים להשת .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 6
התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

מהלך חמש , במוסדות חינוךר עבו זנההשירותי ביצוע בעל ותק וניסיון מוכח בעל המשתתף להיות  6.1
 . לא כולל מע"מ בשנה לפחות ₪ 200,000היקף כספי של ב ,השנים האחרונות

חינוך: בתי ספר, גני ילדים וכל מסגרת חינוכית פורמאלית או בלתי פורמאלית השוהים בה  מוסדות
 . /ילדיםתלמידים

לעסק על ידו יבוצעו  1968-שוי עסקים, תשכ"חיחוק רהמשתתף להיות בעל רשיון עסק מכוח  על 6.2
 .2013-ע"ג)ה( לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התש 4.6 השירותים, בפריט

 לעסק ממנו יבוצעו השירותים.בתוקף על המשתתף להיות בעל תעודת כשרות  6.3

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב/2 -ו 'ב2ם בו תנאי סעיף מיעל המשתתף להיות מי שמתקיי 6.4
 . 1976-התשל"ו

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.5

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  6.6
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 המשך תפקוד המשתתף.  חוב שיש בהן כדי להשפיע על 

אשר יבצעו  , בין בשכר ובין כקבלני משנה,שירותיםעל ידי הזוכה בביצוע ה העובדים אשר יועסקו 6.6
יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות  ,מוסדות החינוךעבודתם כולה או חלקה ב

 .2001-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
, אלא לאחר שניתן מוסדות החינוךבתחום  שירותיםועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע הלא י

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 
 (."התקנות")להלן בפרק זה:  2003-למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

מיום שקיבל הודעה על  עסקים ימי (חמישה) 5-עביר לידי העירייה לא יאוחר מהמשתתף הזוכה י
זכייתו בהליך אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת 

 .מוסדות החינוךבתחום  שירותיםביצוע ה
 
 לא תידון. –משפטית אחת ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות  6.1 .6

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 

 ההצעה .ג
 

  . ספקהצעת ה -מסמך ב' אך ורק על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 8.1 8

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני בתוגש על גבי מסמך ב' הצעת המשתתף  8.2

 
 שהם לא כוללים מע"מ. ככל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  9.1 9

 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר,  על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת.  9.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  11
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלם על על המשתתף לחתו 11.1 11

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.3
 התאגיד. 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךמקום הטעון מילוי במסמכי האי השלמת  12
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

את פי שיקול לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאחרת 
 דעתה הבלעדי של העירייה. 
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 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי   13.1 13

, במסמכי ההליךבהתאם לאמור  שירותיםביצוע ההצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
המכונות, הציוד, החומרים, מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

לביצוע  יםעים, כח האדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושהאמצ
אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין הרישיונות, האגרות, ה, שירותיםה

 ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני. המכרז
 
 מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  כתבי כמויותהליך, לרבות בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ה 14

 גם את המסמכים המפורטים להלן: 

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  14.1

 לעיל, בנוסח המצורף 6.1ף קודם כדרישת סעי ניסיוןאסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל  2 14.2
 הליך זה. למסמכי 2נספח ב'/כ

לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  )ה( 4.6צילום רשיון עסק תקף לעסק על ידו יבוצעו השירותים, בפריט  14.3
 .2013 -ע"גהתשרישוי(, 

 השירותים. נותןעסק ה לשצילום תעודת כשרות  14.4

בנוסח  לעיל 6.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף חתום על ידי המשתתף ותצהיר  14.5
  .למסמכי הליך זה 3ב'/ נספחכהמצורף 

בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  חתומה על ידי המשתתף הצהרה 14.6
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/

, משתתףו/או מי ממנהלי  ה משתתףו/או מי מבעלי ה משתתףתצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד ה 14.6
ם הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיי

 משתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי המשתתףלתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה
  למסמכי הליך זה. 5כנספח ב'/וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

של עיריית עכו  23/2020שתתף במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המ 14.8
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  3כנספח ג'/
 אישור.

     האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו, נוסח אישור הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 

מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/3, או בנוסח הנ"ל בצירוף 
 הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(.

תית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא הסתייגות מהו
 לפסילת אישור הביטוחים.

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 
כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי 

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  5.1בה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף כתו לפנות בבקשה 
 החדש המבוקש על ידו.

לא תביא לפסילת אישור  5.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את 

אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם. המשתתפים האחרים לכלול את  
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 

הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר 
 בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.

 זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.החלטת העירייה בעניין  
, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא  14.9

 שם המשתתף.
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.11

  –למשתתף שהינו תאגיד  14.11

ופיע בסיומו של מסמך הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המ 14.11.1
 הצעת המשתתף. 

 תק של תעודת הרישום של התאגיד. עו 14.11.2

תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   14.11.3
 המניות.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 14.12
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חתומות על ידי  –כאלה  כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה 14.13
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  14.14
 ידי המשתתף.

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  14.15

על חתום  7נספח ב'/ – להלן 20מוסבר בסעיף כמהעדפת משתתף מקומי,  למשתתף המבקש ליהנות 14.16
 ת בו.האסמכתאות הנדרשו

 
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  15

 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 

יום מהמועד האחרון להגשת  90ל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף הח 16
 ההצעות בהליך זה.

 
 אלף חמש עשרה₪ ) 15,000אוטונומית, על סך  מקורית,להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  16.1 16

 16.12.20 ש"ח(, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
  (."ערבות המשתתף")להלן: 

הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  6/'ב כנספחלהיות בנוסח הערבות המצורף המשתתף על ערבות 
 לא תידון.  6/תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה  16.2
 פים.יום נוס 90נוספת עד  

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 16.3
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  18.1 18
רז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או המועד האחרון להגשת ההצעות למכ

אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו 
 בתנאי הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 
 א מעבר לכך.שיקבע בה, אך ל

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1 ס"ק 18.2
 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 19.1 19

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה 19.2
יהם אינם מספיקים לפי שיקול כישור, כי יםחרשל אם מניסיונובין  המניסיונאו שנוכחה לדעת, בין ו/

 דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  19.3
 ותנאיה. 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 19.4
לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא  ההצעה הזוכה תקבע

 הליך זה.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  19.5

 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
הצעת המשתתף היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מ דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 21.1 21

תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד 
הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר 
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ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה 
 הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  1"ק "משתתף  מקומי"  לעניין ס 21.2

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  21.2.1
עובדים(  ו )ככל שמועסקיםמעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 21.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  21.2.3
 למסמכי הליך זה. 7/ב'כנספח בנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 
, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין בכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  21

 והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל סעיף בנפרד. השניים

 
לח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי במכתב שיש/או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 22

 ההליך.
 

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 23
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-לא יאוחר מ

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

המצורף כמסמך ג' למסמכי ההליך, עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות  4על הזוכה יהא להמציא  24.1 24
 מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.ימי עבודה  5על כל נספחיו וזאת תוך 

לחוזה  5ג'/כנספח ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 24.2
דעה על ימים מהמועד בו קיבל הו 7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 זכייתו.

ערבות ביצוע )להלן:  ,ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7, תוך על הזוכה יהא להגיש לעירייה 24.3
בסך של , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, צרכןצמודה למדד המחירים ל ("ערבות הביצוע"

יום שנקבע לתום יום מה 60עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 6ג'/כנספח המצורף ש"ח בנוסח  30,000
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך  שירותיםביצוע ה

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
 

 לתושבי עכו כמפורט להלן:  שירותיםעל המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע ה 25.1 25

 יהיו תושבי העיר עכו. ירותיםשמהעובדים שיועסקו בביצוע הלפחות  50% 26.1.1

ירכשו, ככל הניתן, מתושבי  שירותיםמהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע ה 50% 26.1.2
 העיר עכו.

 אחד מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  25.2

עיל ומשלם בגין עסק פעכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  25.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 25.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

 
התחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את שתתף שלא יעמוד במ 26.1 26

 זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות הבנקאית המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 26.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את  שירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  26.3
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
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 ההליך מסמכי .ו
 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה פמשתתוקניינה הבלעדי, והם נמסרים לרכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  26
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  לא יעתיק אותם ולא ישתמשהליך מקבל מסמכי ה

 
_________________________ 

 עיריית עכו        
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 הצעת המשתתף
 לכבוד

 עיריית עכו
 35ויצמן 

 עכו
 

 א.ג.נ.
 

 שירותי הזנה לחינוך מיוחדהצעת מחיר למתן הנדון: 
 

 כללי
     

שם המשתתף(, להגיש בזאת, בשם ________________________________________ ) הרינו מתכבדים .1
, על פי המפורט (השירותים")להלן:  שירותי הזנה לחינוך מיוחדאת הצעת המחיר למתן ( "המשתתף")להלן: 

שנדרש לבצע  שירותיםאנו מתחייבים  לבצע את כל הו( "המכרז")להלן:  23/2020 מכרז פומביבמסמכי 
 והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

 
במסמכי ההליך, בהתאם לאמור  שירותיםביצוע האת כל ההוצאות הדרושות לביאה בחשבון הצעתנו מ .2

המכונות, הציוד, החומרים, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל 
 ,שירותיםהאדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע ה חכוהאמצעים, 

האגרות, הרישיונות, האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו אנו חייבים לשלם, בין בגין המכרז ובין בגין 
 פעילות הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.

 
על כל טענה  יםמוותר ומתן השירותים, ואנאת כל התנאים שיש בהם חשיבות ל בדקנובזאת כי  יםמצהיר והננ .3

 ייה למצב בפועל.בדבר אי התאמה של דרישות העיר
 

, במהלך מוסדות חינוך עבור, םלתלמידי זנההשירותי הננו מצהירים כי הננו בעלי ותק וניסיון מוכח בביצוע  .4
 .לפחות בשנה( 200,000בהיקף כספי של חמש השנים האחרונות )

 למסמכי המכרז. 2כנספח ב'/להוכחת האמור בסעיף זה מצורפים להצעתנו זו אישורים בנוסח המצורף 
 

אשר  , בין בשכר ובין כקבלני משנה,שירותיםהננו מתחייבים כי העובדים אשר יועסקו על ידנו בביצוע ה 5.1 .5
יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם  ,מוסדות החינוךיבצעו עבודתם כולה או חלקה ב

 .2001-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אלהוראות 

, אלא לאחר שניתן לגביו  מוסדות החינוךבתחום  שירותיםאדם כלשהו על ידנו בביצוע ה לא יועסק 5.2
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 

 .2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

)חמישה( ימי עסקים מיום שיודע לנו על  5-הננו מתחייבים להעביר לידי העירייה תוך לא יאוחר מ 5.3
דנו במסגרת זכייתנו במכרז אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על י

 .מוסדות החינוךביצוע הוראות הסכם זה בתחום 

, אשר לא נמסר לגביו לידי העירייה אישור שירותיםהיה ונבקש להעסיק אדם נוסף במסגרת ביצוע ה 5.4
 ה כאמור, יועבר האישור לעירייה יומיים לפחות בטרם יחל אותו עובד בעבודתו כאמור.משטר

 
לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה  שירותיםהרק חלק מלהזמין ה הזכות שמור עירייהלדוע לנו כי י 6.1 .6

 הבלעדי.

זה, להורות על ו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז נכי ידוע ל יםמצהיראנו  6.2
(, בין בהפחתת "התקציב"להלן: מצומצם התואם את מגבלות התקציב )ביצוע השירותים, בהיקף 

שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת 
 לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. לוהכו

כי העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק  לנואנו מצהירים כי ידוע  6.3
להוסיף / לגרוע רכיבים )להלן:  , ו/אושירותיםכל שהוא, להורות על ביצוע תוספת / הפחתה  ל

לספק / להפחית בהתאם להוראות העירייה ומחיר הפריטים הנוספים לא  ינו"(, שהיה על"הפריטים
 "(.המחירון)להלן: " להצעה זו 10 ו, לאותו פריט, בסעיףנבהצעת נונקביעלה על המחיר אותו 

, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי הצעתנו עקב השינוי / ההפחתה שירותיםהופחת היקף ה 6.4
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 /התוספת כאמור.
 

במתן אישור  תינשוא המכרז מותנ שירותיםם, כי תחילת ביצוע המימסכי נוו ואנכי ידוע ל יםמצהיר אנו .7
חודשים מיום  6היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור, במהלך  ."(צו להתחלת עבודהירייה )להלן: "מהע

כל עילת תביעה בקשר לנו "( ולא תהא ביטול המכרזסיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: "
 .הזכייו הודעת נו ובין אם לא נתקבלה אצלנלביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצל

 
להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  יםחייב אנוו כי נכי ידוע ל יםמצהיראנו  8.1 .8

 יפסל.ת -שתוגש  באופן חלקי

ו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או נו כי אסור לנכי  ידוע ל יםמצהיר אנו 8.2
סמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שייעשו במ תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים ל
 
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:, המסמכים הבאיםכל זו את  נולהצעת פיםמצר והננ .9

 .המכרזלמסמכי  1כנספח ב'/וסח המצורף בנפרטי המשתתף דף מידע ארגוני עם  9.1

, להזמנה להציע הצעות 6.1ף קודם כדרישת סעי ניסיוןהינו בעל   המשתתףאסמכתאות המעידות כי  9.2
 .המכרזלמסמכי  2כנספח ב'/ בנוסח המצורף

)ה( לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  4.6צילום רשיון עסק תקף לעסק על ידו יבוצעו השירותים, בפריט  9.3
 .2013 -ע"ג(, התשרישוי

 צילום תעודת כשרות של העסק נותן השירותים. 9.4

הזמנה להציע ל 6.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף תצהיר חתום על ידי המשתתף ו 9.5
 .המכרזלמסמכי    3ב'/ כנספחבנוסח המצורף  הצעות

יה בנוסח המצורף הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירי 9.6
 .המכרזלמסמכי  4כנספח ב'/

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  המשתתף,  9.7
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

חתום על ידי המשתתף וכן  .  התצהירוד המשתתףלתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפק
  .המכרזלמסמכי  5כנספח ב'/חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

 להזמנה להציע הצעות. 14.8סעיף  דרישותכאישור ביטוחים  9.8

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 9.9
 שם המשתתף.

 ישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף.א 9.10

  –למשתתף שהינו תאגיד  9.11

 . בסיומו של מסמך זההצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע  9.11.1

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  9.11.2

תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   9.11.3
 המניות.

 מעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.קבלה ה 9.12

חתומות על ידי  –כאלה  היוכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל ש 9.13
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  9.14
 ידי המשתתף.

 .מנה להציע הצעותזלה 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  9.15

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 7נספח ב'/ -מהעדפת משתתף מקומי  המבקש ליהנותלמשתתף  9.16
 

להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים  יםמתחייב וכזוכה הננ היה ותוכרז הצעתנו .10
 להמצאתם.הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז 
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 הצעת המחיר
 

 הינה כדלהלן:ונספחיהם בהתאם להוראות המכרז, החוזה,  שירותיםהצעתנו לביצוע ה .11
 , ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון( בצורה ברורהיש למלא בעט,  )את המחיר

 

) כמפורט במפרט  תיאור המנה מס"ד
 המיוחד(

  למנהחיר מ
 לפני מע"מ

מספר המנות 
 יומיה

 )הערכה(

 סה"כ 
 לפני מע"מ

 ₪ 210 ₪  רגילות מנות 1

 ₪ 20 ₪ טחונות מנות 2

 ₪ 5 ₪ בד"צ מנות 3

 ₪ 3 ₪ מנות לאלרגנים )לדוג' גלוטן( 4

 ₪ סה"כ לפני מע"מ 

 
   העירייה רשאית להגדיל ו/ או להקטין את הכמויות הנקובות לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
 
 
 
 
 

 דלעיל יווסף מע"מ כדין. לכל המחירים
 
 

 ________________ח.פ.: _________ת.ז/ ______________________ שם המשתתף: 
 

 ________________שה החתימה בשם המשתתף _____________________  ת.ז. __רשם החותם מו
 

 ________________________טלפון:  __________________________________כתובת: 
 

 _________________מס' פקס: _____  _______________________: _יסלולארפון טל
 

 ________________חתימה+ חותמת: ____  ______________________ תאריך:  
 

 
 

 ר עו"ד/רו"חאישו
 

אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי מסמכי הליך 

 חתומים על ידי ה"ה ______________________ -( "ההליך"של עיריית עכו )להלן:  23/2020 מכרז פומבי –זה 

_______________________________________________________)שם + ת.ז(,  אשר הינם מורשי 

לעיל ( וחתימתם ד"המשתתף"החתימה מטעם __________________________________________ )להלן: 

 מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני
 

, ת.ז/ח.פ. _______________________  שם המשתתף: __________________________________ .1

: ___________________________ כתובת משרד רשום_______ __________כתובת: __________

______ _____________  נייד :_________________________מספרי טלפון: ________________

 : _______________________________המספרי פקסימילי

 _____________________________________________________עיסוק המשתתף:___________ .2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 אצל המשתתףאנשי המפתח  .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 כוח אדם ואמצעים .4

 :שירותיםבביצוע המיעד המשתתף לעבודה בעירייה  טים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותםפר

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________שם   :ינואיש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף ה .5

 _ ___טל נייד: ____________ '___________, מס__________________תפקידו במשתתף __

כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו  לעיל,  והתשובות שתימסרנה 

 ף.לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתת

 
       ____________________ 
חתימת המשתתף               
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.
 

 במוסדות חינוך זנההאישור על ביצוע שירותי הנדון: 
 

__________ _____ח.פ. _ת.ז/_______________________ )שם מלא( __אני החתום מטה באשר בזה כי ___

__________ ועד  -בתקופה שבין הבמוסדות חינוך  זנהההשירותים בתחום  , (,סיפק עבורנו"המשתתף")להלן: 

 ___________. -ה

 

 פירוט השירותים: .1

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 :היקף השירותים

 -החל מלפחות, בכל אחד מהחודשים  לשנה₪ בהיקף של ____________  זנההשירותי המשתתף ביצע עבורנו 

 ברציפות. _________ -ועד ________ 

 ___________________________________________________________________________ פירוט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 :חוות דעת על ביצוע

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 __________________שם )פרטי ומשפחה( ____________________________: המאשרפרטי הגורם  .2

  תפקיד: __________________________________

 _______________: ____________________________מזמיןהשם 

 ______________טלפונים:__________________________________________________

 

 חתימה _________________________  ______________תאריך: __
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           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'/2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 

 
 
 

צג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מיי 1
לחוק עסקאות  1ב/2 -ו 'ב2 יףסעכהגדרתן לצורך במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,גופים ציבוריים
 האחרונה.

    
אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן  הנני מצהיר בזאת כי 2

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 3
 

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 פר ת.ז. / ח.פ. _________________מס
 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 (. "המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .א
בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  הנני מאשר .ב

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  של עיריית עכו 23/2020 מכרז פומביבהעיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף 
  *התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום _____________  .ג
_________________ נושא ת.ז. ______________________________________, מר/גב' ______

_______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 

 

 

                                            
 שתתף הינו תאגידכאשר המלאישור עוה"ד ימולא רק ב' סעיף  *
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 תצהיר

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בהליך ______ של ( "המציע"ן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  הנני נות .1
 עיריית עכו.

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לשם  ,לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

יה זו ונעשתה עמו ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פני
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
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 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכ
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייהעירייה; 
ר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדב12כלל  1.2

 הקובע: 
חבר  -זה, "חבר מועצה"  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
זוגו -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

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

 הודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש ל 2
או מי שאני לו  שותף ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1

 סוכן.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2

 מנהל או עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,זוג, שותף או אין לי בן  2.3

 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
 

 בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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         לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 העדר הליכים משפטייםתצהיר הנדון: 
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –התשנ"ט  ,חוק החברותל 268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי________________ _____ נושא ת.ז. _______________________אני הח"מ ___
 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
מכרז ב ("המשתתף"____________________________ )להלן:  אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת .1

 .שירותי הזנה לחינוך מיוחדשל עיריית עכו ל 23/2020 פומבי

 
_____________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר תפקידי במשתתף הינו _____________ .2

 זה בשמו של המשתתף.
 

, משתתףו/או מי ממנהלי ה משתתףו/או מי מבעלי ה משתתףלא עמדו ולא עומדות נגד ה כיהיר הנני להצ .3
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 .משתתףוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הח

 
 חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.זו הנני מצהיר כי זהו שמי,  .4

 
 

________________                                                                             ______________________ 
 המצהיר  חתימת                                        תאריך    

 
 

 עו"ד אישור
 

מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע מ.ר. ________ ________ עו"ד, ____________אני הח"מ, ___
לאחר שהזהרתיו כי עליו ו__________ __________ נושא ת.ז. __________________בפני מר ______

 פוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צ
 
 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 
 תאריך: _________         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 .                           מס' ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____
מכרז שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  חמש עשרה אלף₪ )15,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .שירותי הזנה לחינוך מיוחד – 23/2020 פומבי
 

בשיעור לצרכן )כללי( , צמוד למדד המחירים כם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם ל
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 ונייההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

תכם יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דריש 14תוך 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףאחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת
 

שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 16.12.20קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 16.12.20 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 16.12.20לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,
 

 1ימקומ הצהרת משתתףהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1
 

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%חות ולפ לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2

 
 ר.עסקי בעימגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 

 
      _________________________________________  __________________ 

 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

י היא לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריות
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 

 ת דעתי זו.שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוו
 

 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.
 

 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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 הסכם
 שנערך ונחתם בעכו ביום _________

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35ויצמן מרחוב   
 04-9956172פקס:  04-9956055טל': 

 ("העירייה")להלן:   
 מצד אחד             

 
 

 ____________________________________ לבין: 
         ____________________________________ 
 טל': ______________ פקס': ______________         

                                           ("ספק"ה)להלן:   
 מצד שני         

 
 
 

שפורסם על ידי  שירותי הזנה לחינוך מיוחדלמתן  23/2020מס'  מכרז פומביהינו הזוכה ב ספקוה  הואיל:
 העירייה.

 
 ספק, והוהוראות הסכם זה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז ספקוברצון העירייה להזמין מה והואיל:

ם במסמכי המכרז ובכפוף להוראות בתנאים המפורטי לוהכולספק את השירותים לעירייה  ןמעוניי
 הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, נספחים ופרשנות  .א

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1

 
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2

 
 סכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם זה.כל הנספחים לה .3

 סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות פעולה. ספקגילה ה
 

להלן  המשמעות שניתנה להם במפרט המיוחד ובנוסף תהיה למונחים המפורטיםבהסכם זה תהיה למונחים  .4
 המשמעות המופיעה לידם:

 הסכם זה על נספחיו; "ההסכם":
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  המדד":"

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
וכמדד הקובע המדד הידוע במועד ביצוע  2020 יוניכמדד בסיס ישמש מדד חודש  

 סכם.ההצמדה, בהתאם להוראות הה
 .שירותי הזנה לחינוך מיוחדלמתן  23/2020מס'  מכרז פומבי :המכרז""

  .1ג'/נספח כהמצורפת להסכם זה  הרשימה המפרטת את השירותים "המפרט המיוחד":
 .עיריית עכו "העירייה":

 המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים. ":ספק"ה
 

  למוסדות החינוך כמפורט להלן וכנדרש בהסכם ונספחיו.הזנה  שירותי :"שירותים"ה
הציוד, הכלים והחומרים הדרושים לשם מתן  השירותים כוללים אספקת כל

 השירותים.
  , עכו.15בית ספר ניצנים לחינוך מיוחד ברחוב הרב לופס  חינוך":ה ות"מוסד
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 , עכו.2הרב לופס בית ספר אייל לחינוך מיוחד ברחוב  
 , עכו.10לחינוך מיוחד ברחוב משה שרת  גן אור 
 עכו. ,2גן ניצן לחינוך מיוחד ברחוב הרב לופס  
 .עכו, 3בורלא בית ספר רוז ברחוב  PDDכיתת  
 עכו. ,25יהושפט ברחוב בית ספר התומר  PDDכיתת  
 עכו. ,6גן אילנות ששת הימים                                             

 , עכו.1הרב ברוך ישר  גן נטעים                                            
 .וייתכן כי יתווספו/יגרעו מוסדות מהרשימה דלעיל ,לשינוי יםמוסדות החינוך ניתנ                                            

 ספקה לאו כל אדם אחר עליו הודיעה העיריי אורית אסייג מנהלת אגף החינוך "נציג העירייה":
 כנציגה בהודעה בכתב.

 ' להלן.חתקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק   תקשרות":ה"תקופת ה
 
 מטרת ההסכם .ב

 
מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז  ספקוה ספקהעירייה מזמינה בזאת מה .5

 ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 

 אופן מתן השירותים .ג
 

  .במפרט המיוחדעל פי הסכם זה וכמפורט רותים מתחייב לבצע את השי ספקה 6.1 .6
מובהר כי הוראות המפרט המיוחד מהוות חלק מתנאי הסכם זה וכל הנאמר בהסכם זה נועד להוסיף 

 על הוראות המפרט המיוחד, ולא לגרוע מהן.

ויותיו בהסכם זה על בהתאם להתחייב לוהכוביעילות וברמה מקצועית גבוהה  שירותיםבצע הי ספקה 6.2
 נספחיו.

 .ירותיםשוציוד בכמות מספקת לביצוע ה כוח אדם שירותיםיעמיד לטובת ביצוע ה ספקה 6.3

בהתאם לדרישות  שירותיםינהל, יפקח ויהא אחראי על איכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע ה ספקה 6.4
 והוראות הסכם זה. מיוחדהמפרט ה

 
 מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  ספקעירייה והאופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג ה 7.1 .7

, יובל על ספקבמסגרת ביצוע השירותים יוכן בשלמותו במקום עסקו של ה ספקהמזון המסופק על ידי ה 7.2
במיקום עליו  מוסדות החינוךבתוך תחומי  מוסדות החינוךמסר לי, וימוסדות החינוךעד ל ספקידי ה

 יורה נציג העירייה.

עירייה על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש מהלך יודיע לנציג ה ספקה 7.3
 בשלמות. שירותיםלסיים את  ה ספקובכל מקרה מתחייב ה שירותיםה

 
 תיאום ופיקוח .8

שתף י ספקה נציג העירייה.מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם  ספקה 8.1
 .על מתן השירותים ידו בביצוע פיקוחסייע ביו נציג העירייהפעולה עם 

 ספקכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הלעירייה ו/או בפיקוח המוקנות הן בסמכויות יא 8.2
לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה כלפי  וומהתחייבויותי ומאחריות

 ביעות שיוגשו על ידי צד שלישי.ו/או ת ספקו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי ה ספקה
 
לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים  ספקעל ה .9

, מוסדות החינוךבבביצוע עצמי של העירייה ואשר מבוצעים במקביל  שירותיםאו בעלי מלאכה אחרים ו/או 
 .שם יםהמתבצע יםונהש שירותיםכל זאת ללא גרימת נזק ועיכובים ל

 
לרבות הנחיות  השירותים במהלך מתן וביצועותקן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין  ספקה 10.1 .10

ולתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו  או כל גוף אחר בריאות, משרד העבודהחינוך, משרד המשרד ה
 כל הנ"ל.תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על  כך שיבצעו ושלוחיו

שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה ירכל לקבל  ספקהלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מב 10.2
ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות רישיון עסק  הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרתכלשהי 

 .1968-מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

בביצועה להעסיק  ספקל פי כל דין, חייב השיון או היתר עיעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, ר 10.3
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 כאמור.או היתר  שיוןיררישום, בעל הינו רק מי ש

מתחייב לשמור משך כל תקופת ההתקשרות על תעודת כשרות בתוקף לעסק בו מוכן המזון  ספקה 10.4
ולשמור במשך כל ביצוע השירותים על תנאים המבטיחים את כשרות המזון  מוסדות החינוךהמסופק ל
 .מוסדות החינוךל עד הגעתו

 
ולהנחות את  מוסדות החינוךלימודים במתחייב לבצע את העבודה תוך הפרעה מינימאלית ל ספקה 11.1 .11

 כאמור לעיל. שירותיםהעובדים מטעמו להקפיד על ביצוע ה
, למידייביא אותו ו/או את עובדיו ו/או מועסקיו במגע עם ת שירותיםמצהיר כי ידוע לו שביצוע ה ספקה 11.2

, וכי הוא מתחייב לכך שהוא, ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, ינהגו כלפיהם מוסדות החינוךבדי מורי ועו
 .מוסדות החינוךותקינה של הפעילות בסדירה  התנהלותבנימוס ובאדיבות ויאפשרו 

 
  ספקהוהתחייבויות הצהרות  .ד

 
ליים והמקצועיים מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכ ספקה 12.1 .12

באופן הטוב ביותר ובהתאם  שירותיםוהוא מתחייב לבצע את ה שירותיםהדרושים לביצוע ה
 , בהתמדה, ברציפות וללא שהיות והפסקות.לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר

לרבות הגדלת היקף  ,םדבמוע שירותיםהכל , כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע מצהיר ספקה 12.2
אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או במשך כל תקופת ההתקשרות, ו ששיידרבכל היקף  תיםשירוה

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או עירייהתביעות כנגד ה
 .שירותיםטענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם ה

 
 שירותיםוהנסיבות הקשורים בביצוע ה את כל התנאים ק, בחן ובדמוסדות החינוךב ביקרכי מצהיר  ספקה .13

 .שירותיםלהצעתו לביצוע ה לשביעות רצונו המלאה ומתאים להכו, וכי מצא שירותיםוהדרושים לביצוע ה
 

 ספקעובדי ושלוחי ה .ה
 

-לבין העירייה יחסי עובד ספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי ה 14.1 .14
לפי  ספקבכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות ה ספקיד וכי כל מי שיעסוק עבור המעב

 בלבד. ספקהסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של ה

, עקב פס"ד ספקישפה את העירייה בגין מלוא התשלומים אותם תאלץ לשלם למי מעובדי ה ספקה 14.2
אותם ם נלווים )באופן מלא או חלקי, לחוד או ביחד( לו/או תנאישכר  הקובע כי אחראית היא לתשלום

עקב ו/או בקשר עם התגוננות העירייה כל הוצאותיה  את העירייה בגין ספק. כמו כן ישפה העובדים
לרבות שכ"ט עו"ד. טופלה  או דרישה לתשלום תנאי שכר ו/או תנאים נלווים כאמור תביעהבפני 

את  ספקישפה ההעירייה,  הינם עובדיות עורכי דין שעל ידי העירייה באמצעאו הדרישה התביעה 
 ₪ 3,500-מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ 15%בסכום של העירייה בגין הוצאותיה המשפטיות 

 בגין כל תביעה או דרישה שטופלה כאמור.

או מי מטעמם,  ספקהעירייה תהא רשאית לעכב בידיה כל סכום אשר ידרש ממנה על ידי מי מעובדי ה 14.3
לפי הגבוה ₪  3,500או  15%בצירוף , בהתאם להוראות הדין גין אי תשלום שכר ו/או תנאים נלוויםב

 וזאת עד להסדרת והסרת אותה דרישה וסילוק הדרישה כנגד העירייה במלואה. 
מכוח  ספקלו מחוייב יהא ה העירייה תהא רשאית להפרע מן הסכומים המעוכבים על ידה כל סכום

ללא הפרשים כלשהם בגין הצמדה ו/או ריבית  ספקסכומים המעוכבים יוחזרו ללעיל ויתרת ה 2ס"ק 
 מיד לאחר סילוק הדרישה כנגד העירייה.

 "דרישה" לעניין ס"ק זה משמעה פנייה בכתב ו/או הגשת תביעה.
 

ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות תשלומי  ספקה .15
 מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.מע"

 
 

אשר יבצעו בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה,  ספקל העובדים המועסקים על ידי הכ 16.1 .16
יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות  מוסדות החינוךעבודתם כולה או חלקה ב

 .2001-ת מסוימים, תשס"אהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדו

, אלא לאחר מוסדות החינוךבתחום  בביצוע הוראות הסכם זה ספקלא יועסק אדם כלשהו על ידי ה 16.2
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 
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 (.""התקנותרק זה: )להלן בפ 2003-המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

לידי העירייה אשור  ספקיעביר ה שירותיםכתנאי לכניסת הסכם זה לתוקפו ובטרם תחילת ביצוע ה 16.3
 משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת ביצוע הוראות הסכם זה

 .מוסדות החינוךבתחום 
ל פי הסכם זה, אשר לא נמסר לגביו לידי להעסיק אדם נוסף במסגרת מתן השירותים ע ספקביקש ה

העירייה אישור משטרה כאמור, יועבר האישור לעירייה יומיים לפחות בטרם החל אותו עובד בעבודתו 
 כאמור.

 
 מנהל העבודה .17

יהא בארגון מנהל העבודה תפקידו של  .טלפון סלולארימכשיר במצויד  ימנה מנהל עבודה קבוע ספקה 17.1
 .שירותיםביצוע העל ופקוח 

 ועל מספר הטלפון הנייד בו הוא מצויד.מנהל העבודה, זהות יודיע בכתב לנציג העירייה על  ספקה 17.2

הא בקשר וייטפל בתיקון הליקויים , ביצוע השירותים ישגיח על, שירותיםינהל את המנהל העבודה  17.3
 מתמיד וסדיר עם נציג העירייה.

 . ספקין הכד ספקדין מנהל העבודה של ה העירייהלצורך קבלת הוראות  17.4
 .ספקיהיו על חשבון ההנלוות להעסקתו  תיועלוכל הו מנהל העבודהכל ההוצאות הכרוכות בשכר  17.5

ובימי שישי וערבי חג  18:00 שעה במשך כל שעות היום ועד ללקבלת הודעות ן זמי אמנהל העבודה יה 17.6
 .13:00שעה עד 

כישורים לפקח   , וכן בעלספקהיכולת לתקשר עם עובדי היה בעל ת וייישלוט בשפה העברמנהל העבודה  17.7
 .שירותיםעל ביצוע ה

 
בעלי  ה, יהיובביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנ ספקהמועסקים על ידי ה עובדיםכל ה 18.1 .18

ובעלי כושר פיזי , בריאים שירותיםמיומנים בביצוע ה בעלי ניסיון וידע בעבודה, תעודת זהות ישראלית,
  .שירותיםלביצוע ה מתאים

באופן מקצועי ואיכותי,  שירותיםלפני תחילת עבודתם, לבצע את ה ספקכל העובדים יתודרכו על ידי ה 18.2
ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה ביותר,  שירותיםתוך עמידה במועדים ובלוחות הזמנים לביצוע ה

 התנהגות הולמת, אדיבות, נימוס, ונכונות לסייע במידת הצורך. 
 

ח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של מתחייב להבטי ספקה .19
יספק לעובדיו ו/או ידריך את עובדיו בנושא בטיחות בעבודה ו ספק. השירותיםכל אדם אחר במהלך ביצוע ה

 לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר
שימוש על ידי העובדים יפקח כי אכן יעשה  ספק. השירותיםשל ה םביצוע עבודה מסוגלנהוג להשתמש בו 

 בציוד זה.
 

 וחומריםכלי עבודה, ציוד  .ו
 

יהיו מטיב  מוסדות החינוךלשם הכנת המזון ואספקתו ל ספקכל החומרים והציוד אשר ישמשו את ה 20.1 .20
יובהר כי הספק לא יספק מזון  ו, טריותו וטעמו הטוב.גבוה, המבטיח את איכות המזון המסופק על יד

 מעובד כלל. 

, על מנת לוודא כי המזון המסופק על ספקנציג העירייה או מי מטעמו יהיו רשאים לבקר בעסקו של ה 20.2
 במסגרת ביצוע השירותים, הינו מזון טרי, איכותי ועומד בדרישות המפרט המיוחד.  ספקידי ה

, או שאינם במצב שירותיםל נציג העירייה אין בהם כדי להבטיח את טיב הציוד וחומרים אשר לדעתו ש 20.3
יסלקם ויביא במקומם ציוד וחומרים אחרים  ספקתקין, רשאי נציג העירייה לדרוש את החלפתם וה

 המתאימים לדרישות. 
 

מזון בתנאי קירור או חימום הנדרשים לשם הבטחת איכות ה מוסדות החינוךלהוביל את המזון לידאג  ספקה .21
 וטריותו. 

 
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים להשתמש בכל ציוד או חומרים השייכים לעירייה בין אם  ספקה .22

 וכד'. , טלפונים, מחשביםמחסניםציוד טכני ובין אם מבנים, 
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 התמורה .ז

 
 להלן:  כמפורטתמורה  ספקתשלם העירייה ל זה הסכםעל פי  ספקשל ה וקיום כל התחייבויותי תמורת .23

 

 מחיר למנה  תיאור המנה מס"ד
 לפני מע"מ

מספר המנות 
 היומי

 )הערכה(

 סה"כ 
 לפני מע"מ

 ₪ 210 ₪ מנות רגילות  1

 ₪ 20 ₪ מנות טחונות 2

 ₪ 5 ₪ מנות בד"צ 3

 ₪ 3 ₪ מנות לאלרגנים )לדוג' גלוטן( 4

 ₪ סה"כ לפני מע"מ 

 
ות לשינוי במהלך השנה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות והעירייה איננה מחויבת הכמויות הנקובות לעיל ניתנ         

למינימום הזמנות. העירייה רשאית להגדיל ו/ או להקטין את הכמויות הנקובות לעיל בהתאם לשיקול דעתה 
   הבלעדי.

 
 

 שנה.חצי לעיל תהא צמודה למדד ותעודכן אחת ל 23עיף התמורה הקבועה בס .24
יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור החודש  5% -בלמעלה מ מחצית השנהך היה ועלה המדד במהל

חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא בהתאמה. כמדד  6כאמור וממועד זה ימנו  5%בו עלה המדד מעל 
 הקובע בעת חישוב העדכון ישמש המדד הידוע בעת הגשת החשבון.

 
בגין העתקים  ניבשחשבון מפורט  לנציג העירייה ספקגיש הי ,ניגרגוריא בכל חודש 5-עד ללחודש,  אחת 25.1 .25

 לעירייה, ככל שניתנו כאלה.  בחודש החולף והשירותים שניתנו על יד
 ימים ממועד שהוגשו לו.  10נציג העירייה יבדוק החשבונות, תוך 

, יג העירייהמועד אישורם על ידי נציום מ 45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה 25.2
 דין.הוראות כל האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

 
 תשלום. במועד הלפי חוזה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף  ספקלכל תשלום שיש לשלם ל .26

 
 לכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. .27

 
 ומועדיהם. ספקו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לפרי העירייה וחשבונותיה ישמשס .28

 
לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום כל  23 ףתמורה הקבועה בסעיה .29

את דעתו ומהווה  המניחהנ"ל  התמורהמצהיר כי  ספקה לפי הסכם זה. ספקהתחייבות מהתחייבויות ה
 יותיו על פי חוזה זה.לכל התחייבו ,תמורה הוגנת

 
 תקופת ההתקשרות .ח

 
ועד  __________מיום  החל שלוש שניםלתקופה של  זהסכם מכוח ה ספקהשירותים יבוצעו על ידי ה 30.1 .30

 ___________. ליום 

על תקופות בהן אין היא מעוניינת בביצוע השירותים, כולם או  ספקהעירייה תהא זכאית להודיע ל 30.2
ולא תשולם  -בהתאם להודעת העירייה  –השירותים, כולם או חלקם  וינתניחלקם, ובתקופות אלה לא 

 7אודות תקופות אלה  ספקובלבד שנציג העירייה הודיע ל בהתאמה –התמורה בעדם או חלקה היחסי 
 יום מראש לפחות.

 
תקופות נוספות, להעירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  .31

ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה  שנה,ורך כל אחת מהן לא יעלה על שא
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בטרם תום  ייםעל כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש ספקשנים ובתנאי שהודיעה ל חמשעל 
 תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.

יום ממועד  14לעירייה, תוך  ספקפה נוספת, ימציא העל הארכת ההתקשרות בתקו ספקהודיעה העירייה ל
הודעת העירייה, הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה 

 בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה.
 

ההתקשרות לפי הסכם יק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ירייה להפסעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע .32
לא תהיינה כל  ספק, ולספקיום ל 30בהודעה מראש של לצמיתות או לתקופה כלשהי, זה, כולה או חלקה, 

קבל את התמורה בגין ל וטענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות
 ההתקשרות, כאמור.או הפסקת למועד סיום עד בוצעו,  בפועל, אם ושבוצעו על ידם שירותיה

 
 איסור הסבת ההסכם .ט

 
ו חלקו, או כל חבות או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב רשאי  ואינ ספקה 33.1 .33

 ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב ספקה במהשליט 25%עברת ה 33.2

 לעיל. 1בס"ק כהעברה המנוגדת לאמור 
 

למסור לאחר כל חלק  רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או ואינ ספקה 34.1 .34
מראש  העירייר האלא באישו לרבות העסקת העובדים, מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים,

  ובכתב.
משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה כי  ספקמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר  34.2

 יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נשוא הסכם זה.
מתם לדרישות העירייה, ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתא ספקה 34.3

 ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא אחריות  ספקהתמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י ה 34.4

 כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

עסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה ה .35
 יצוע השירותים לאחר.בכשלעצמה, משום מסירת 

 
 אחריות וביטוח .י

 
 שיפוי בנזיקיןואחריות  .יא

 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  עירייהלבדו יהיה אחראי כלפי ה ספקה .36
ו/או לקבלני   ספקו/או לעובדי ה ספקו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל הו/או למי מטעמ הו/או לעובדי עירייהל

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או בקשר למוצרי  ספקמשנה מטעם ה
המזון ו/או נזקים  הנגרמים עקב הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל ו/או במשקה, ו/או 

ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר  ספקמוצרים אחרים המסופקים על ידו ו/או מעשה ו/או מחדל של ה
 לשירותים. 

 
לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או  עירייהלבדו אחראי כלפי ה ספקה .37

 על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או אשר באחריותו ו/או בפיקוחו.  
 

ו/או  המכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות העלים מטעמואת הפועירייה פוטר בזאת את ה ספקה .38
לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  הימים על כל סכום שחויב 7תוך  הו/או את הפועלים מטעמ הלפצות

 אפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. תעל כל תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ו ספקודיע לת עירייהושכ"ט עו"ד. ה
 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  ספקלקזז מן התשלומים אשר ה תשאיר עירייהה .39
כאמור לעיל  ספקעל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה עירייהאשר נתבעים מה

 כאמור לעיל.ספק מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה עירייהו/או בגין נזקים שנגרמו ל
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 ביטוח .יב

 

 ספקכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב ה ספקלהבטחת אחריותו של ה .40
לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים 

תנאים המפורטים בטופס להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים וה
המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום  3ג'/נספח האישור על קיום ביטוחים, 

 ביטוחים"(.  
 

ספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי ה ספקה .41
 ספקידי מבטחי ה-נזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלהמורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים ה

בתרופות בגין הפרת ההסכם.  עירייהבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה עירייהל
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא  ספקה

 .עירייהמה צורך בקבלת דרישה כלשהי
 

 לכלול את הסעיפים הבאים:  ספקבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב ה .42
 : עירייהו/או ה ספקה –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם (1

 ו/או חברות בנת ו/או עובדים של הנ"ל.  העובדיהעירייה ו/או : הביטוחי" לעניין הכיסוי עירייה"ה        

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  הועובדי עירייהת האחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריו ביטוח (2
 בביצוע השירותים. וומי מטעמ ספקהמחדל של 

אחריות כמעביד לנזקים בגין  ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמעבידים מורחב ל חבות ביטוח (3
 בקשר עם ביצוע השירותים. ספקהתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 .השירותיםבגין ו/או בקשר עם  הועובדי עירייהמכסה את אחריות החבות המוצר ביטוח  (4
 יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת השירותים. –חבות המוצרביטוח  (5

בו יובהר כי  -ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח חבות המוצר הכללת כיסוי במסגרת ביטוח צד ג  )*(
 גוף בגבולות אחריות משותפים  .חריג חבות המוצר לא יחול לעניין נזקי 

 
השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה  סכום (6

 ₪.  50,000מקורית אחת לא יעלה על סך 
 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהו/או עובדי עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה (7
הודעה  עירייהל שתימסרניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הביטוחים לא יהיו  (8

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  ספק"י העבכתב, 
 .השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . (9

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןפוליסות העירייה לגבי ה (10
עירייה זכות תביעה ממבטחי ה ספקה של הביטוח לחברתמבלי שתהיה  הזכות השתתפות בביטוחי

 ספקה, ולמען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. יוותרו הביטוח וחברת

כיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות היקף ה (11
 במועד התחלת הביטוח. 

 ספקביטוחי ה –כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  ספקועבודות ה ככל (12
 יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.

 
 

ית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת העירייה והספק העירייה רשא .43
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. 

 
עריכת הביטוחים ו/או תיקונים והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא  .44

התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על 
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על
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הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  –ביטוח כלי רכב  .45
מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות 

נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף 
למען ספק מוסכם כי המונח ₪.  600,000 -אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 י רכב" כולל כלים ממונעים מכל סוג ככל ויהיה שימוש בנ"ל. "כל

 
הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .46

 בפוליסות הביטוח. 
 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים  .47
ת קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של מטעמו, לרבו

תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, 
 לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

 
ים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור הספק מתחייב לשמור ולקי .48

 על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הספק אחראי לנזקים באופן  .49

 י העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפ
 

לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים המפורטים בפרק זה תהווה  ספקהפרת התחייבותו של ה .50
 הפרה יסודית של ההסכם. 

 
 הפרות וסעדים .יג

 
הינם תנאים עיקריים  63-ו 58, 36-50, 33-34, 21, 20, 17, 16, 14, 10, 7, 6כי סעיפים מוסכם בין הצדדים  .51

 הסכם.זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ה הסכםויסודיים של 
 

 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.הסתלק מביצוע חוזה זה ספקלהנחת דעתה של העירייה כי ההוכח  .52
 

שנתגלו במתן  התראות בכתב על ליקויים לושש ספקיתנו לבנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם נ .53
 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.אלה לא תוקנוו םירותיהש

 
מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת  54.1 .54

בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך לעיל את העירייה  52, 51מן ההפרות המפורטות בסעיפים 
 .כשהם צמודים למדד ש"ח(, שמונת אלפים) ₪ 8,000

 תהא רשאית העירייה: 1נוסף לאמור בס"ק ב 54.2

 .לבטל את ההסכם לאלתר 54.2.1

 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  54.2.2

 
המזכים את העירייה בזכות  זה הסכםוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מ .55

 ת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:לבטלו ללא כל התראה וזא
, כולם או חלקם, ספקוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הה 55.1

 ימים ממועד ביצועם. 21והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
, כולם או חלקם, או ספקה ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיטת רגל, או ניתנה כנגדו התראה על פשי 55.2

צו פירוק או  ואו ניתן נגד ,בקשה לפירוק והחלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו נתקבלה על יד
למען קבל ארכה או ו א פנה לנושיוכולם, או חלקם, או שה וא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיושה

 . 1999-נ"טתש ,לחוק החברות 150תם עפ"י סעיף פשרה למען הסדר אי
נתן או הציע שוחד, מענק ו או אדם אחר מטעמ ספקשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הכ 55.3

 זה או ביצועו.  הסכםאו טובת הנאה  בקשר עם 
 

לא  ספקזה אינה נכונה, או שה סכםשניתנה בקשר עם חתימת ה ספקתברר כי הצהרה כלשהי של הה 55.4
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 ה.לה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימגי
 

יום לא יהווה הפרה של  30 עלה , ואשר לא יעלספקכי איחור בתשלום שיש לשלם ל בזאתסכם מו 56.1 .56
 תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. הא זכאית לכל סעד אוילא  ספקזה וה הסכם

בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית,  ספקיום יזכה את ה 30על  איחור העולה 56.2
 . 1961-תשכ"א

 
, בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה ספקכל סכום המגיע לה מה ספקעירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים ל .57

 אחרת שהיא.

 
 ערבויות .יד

 
של בסכום מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע ה בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם ז ספקלהבטחת עמידת ה .58

 יום מתום תקופת ההתקשרות. 60שתוקפה  ₪ 30,000
 להסכם זה. 2ג'/ הערבות מצורפת כנספח

 
 7לעירייה, תוך  ספקלעיל ימציא ה 31על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  ספקהודיעה העירייה ל .59

לושה חודשים מגמר תקופת ההארכה, שאם לא כן ערבות שתוקפה עד ש ממועד קבלת הודעת ההארכה,ימים 
 תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.

 
 שונות .גי
 

 העירייה מצהירה כי: .60
 בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.  60.1
 .1813300721ף סעימתוקצבת בתקציבה המאושר בזה  ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם 60.2

 
במלואו וכי  בין הצדדיםהמוסכם והמותנה כל זה משקפות נכונה את הסכם הוראות  מוסכם בזאת כי  .61

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל  פרסומים, העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות,
 קודם לחתימתו.  ,בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו פה, שאינם נכללים

 
אם נעשה בכתב ובחתימת  זה לא יהא לו כל תוקף אלא הסכם ל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות כ 62.1 .62

מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך  מנוע האי ספקהשני מורשי החתימה מטעם העירייה. 
 האמורה. 

ור על כל הפרה ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הויתור כוית 62.2
שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים 

 לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 

לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות או  ספקה .63
 ת להתקיים במהלך ביצועם.מחלוקות העשויו

 
, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי לכתובת הצדדים כמפורט בראשית ההסכםכל מסמך שנשלח בדואר רשום  .64

ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו  3הנמען עם תום 
, או במועד קבלת אישור  טלפוני ובת הנמעןכאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכת

 לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  .65

 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.
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 ם על החתום:ולראיה באו הצדדי
 
 
 

________________   _______________ 
 ספקה               העירייה                                             

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

הסכם זה אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי 

)שם + ת.ז(,   ________________________________________________על ידי ה"ה_ ספקנחתם מטעם ה

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים  ספקהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה ו/הינםאשר הינ

 הנדרשים על פי דין.

 
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך

 
 
 

 .חתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייההסכם זה אושר ל
עומד בדרישות ההסכם  כדין. מכרז פומבילהסכם קדם 

 .הדין
      ____________ ________________ 

 חתימה              תאריך            



  23/2020 מכרז פומבי
 שירותי הזנה לחינוך מיוחד

 
 1/ג' נספח                  

   

30 

 מיוחדמפרט 

 
היום ולפיכך  הינו הארוחה החמה היחידה שמקבלים התלמידים במהלך ספקיובהר כי המזון המסופק על ידי ה

 מפרט זה הכרחית חשובה ומשמעותית.איכותו ועמידתו בתנאי 
 
דרישות נציג העירייה בנושא כשהוא טרי, אסטטי ותואם את  מוסדות החינוךיספק את כל המזון ל ספקה .1

 .מוסדות החינוךבלינים וכו', ויתאימו לצרכי התלמידים בטעם, ת
 

מנו מעת לעת על ידי נציג העירייה. יובהר כי יוזמנו מ יספק את המזון, בהתאם למספר המנות אשר ספקה .2
ניתנות לשינוי במהלך השנה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות  והעירייה איננה  בהסכםהמצוינות ת יוהכמו

מחויבת למינימום הזמנות. העירייה רשאית להגדיל ו/ או להקטין את הכמויות הנקובות לעיל בהתאם 
 . דיל או להקטין את רשימת מוסדות החינוך המצוינות בהסכםו/ או להג לשיקול דעתה הבלעדי

 
 

בצהריים, למעט בימי חג וחופשה עליהם יודע לו מראש על  12:30ה' בשעה  –המזון יסופק מדי יום בימים א'  .3
 ידי נציג העירייה.

 
מוסדות ב, כשהוא חם ומוכן להגשה. יובהר כי מוסדות החינוךהמזון כולו )למעט סלטים וקינוחים( יגיע ל .4

 אין אמצעי חימום למזון. החינוך
 

 בתנאי קירור מתאימים, אשר יבטיחו את טריותם. מוסדות החינוךהסלטים והקינוחים יובלו ל .5
 

 במנות אישיות. ולאהמזון יגיע במגשי הגשה כלליים  .6
 

 שלהלן: שבועיהתפריט המזון יסופק בהתאם ל .7
 

 ייום חמיש יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

 מרק אפונה מנה ראשונה
מרק עדשים  מרק עוף מרק עגבניות מרק ירקות

 מרק שעועית כתומים

 שניצל דג/ )*(מנה עיקרית
 צלי בקר

 /עוףשניצל 
 הודו מוקפץ עוף/שניצל עוף קציצות דג

 הודורצועות 
 קציצות עוף
 קציצות בשר

 ירקות סלט
 סלק אדום

גזר, צנון 
 תירקו טסל כרוב לבן ירקות ומלפפון

תוספת 
 פחמימה

 איטריות עבות/
דקות עם רוטב 

 עגבניות
אורז עם  קוסקוס פירה

 פירה/פתיתים אטריות

תוספת ירק 
גזר, תירס  מרק קוסקוס גזר ותירס גזר ואפונה מבושל

 ואפונה
כרוב מבושל, 

 חצילים
 פרי העונה פרי העונה תפוח עץ אפוי פרי העונה פרי העונה/עוגה קינוח

 
  צמחוניתה )*( תינתן חלופ

 .כלל מעובד מזון לא יספק  ספקהיובהר כי  .8
 

 תבוצע באופן שאינו פוגע בכשרותו. מוסדות החינוךהמזון יהיה מזון כשר והובלתו ל .9

 
 למיקום עליו יורה נציג העירייה. מוסדות החינוךיהיה אחראי על הובלת המזון והכנסתו לתחומי  ספקה .10

 
עד  מוסדות החינוךומרים על חום ובתוך עגלות חמום, שישארו בבכלי קיבול הש ספקסופק על ידי ההמזון י .11

 תום הארוחה.
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 נוסח ערבות בנקאית
 

 
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "ספק"ה__________ )להלן: ח.פ. ___ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____
לביצוע שירותי   ספקלהסכם ביניכם לבין ה( וזאת בקשר ש"ח שלושים אלף₪ ) 30,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 חינוך מיוחד.ל הזנה
 

 , צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעוראנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 יוליההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  14תוך 
ה משפטית או בכל דרך אחרת, בתביע ספקבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 ל הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה ע

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ______________קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה._____________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות____________לאחר יום 

 
 צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 אישור ביטוחים

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 עיריית עכו 
)המזמינה ו/או חברות 

 בנות ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☒

 אחזקה☐
 

אחר : שירותי הזנה ☒
 למוסדות חינוך ו/או

 שירותים נלווים 

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 עכו 35ויצמן  

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

ריך תא
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ש האישור ויתור על תחלוף לטובת  מבק 309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח  נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור  יחשב כצד ג  329

 צד ג' -אחר *
חריג חבות 

המוצר אינו חל 
 על נזקי גוף 

למקרה     
ולתקופה 
במשותף 

עם פוליסת 
צד ג' הנ"ל 
 ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000  
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 
ביט   *חבות מוצר

______ 
ת. 

 רטרו: 
 

_____ 

  
2,000,000 

 
 ₪ 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 חודשים  12תקופת גילוי  332

 
 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 אוכל בתי/ הסעדה שירותי/ מזון  033
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלול ביט או האישור מבקש לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 



  23/2020 מכרז פומבי
 שירותי הזנה לחינוך מיוחד

 
 3/ג' נספח                  

   

33 

 

בו יובהר כי  -ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח חבות המוצר הכללת כיסוי במסגרת ביטוח צד ג *

 לות אחריות משותפים  .חריג חבות המוצר לא יחול לעניין נזקי גוף בגבו
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