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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

  100/2021 מכרז פומבי מס'
 

 (Food Truck) ואו שתיה של משאיות מזון להצבה והפעלה

 
  .12:00 עד השעה 6.202115. מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך

 
 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

 
בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה העירונית בראש העין ע"ש  ידניתהמסירה תיעשה 

  ., ראש העין10מרבד הקסמים קימרלינג, בכתובת 
 

 ש"ח אשר לא יוחזר. 1,000, תמורת סכום של החברהאת מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי 
 

 החברהוהן באתר האינטרנט של החברה ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרדי 

 /http://www.makombalev.org.ilבכתובת 

 
רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת 

 ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
 

"מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי  מובהר, כי השימוש במונח

נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י 

 דיני המכרזים.

        לוח זמנים לביצוע מכרז 

 אירוע מועד

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 7.6.2021

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 12:00עד השעה  15.6.2021

 פתיחת תיבת המכרזים 17:30בשעה  15.6.2021

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.makombalev.org.il/
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 

 הזמנה
 2021/100מכרז פומבי מס' 

 

 (Food Truck) ואו שתיה של משאיות מזון להצבה והפעלה
 

[ מזמינה בזאת הצעות ""המזמינהו/או  "חברהה]להלן: " בע"מ העירונית לראש העין ע"ש קימרלינגהחברה 
", לפי המשאיתאו " "המשאיות" –]להלן ( Food Truck) ואו שתיה משאיות מזוןהציב ולהפעיל למגופים שונים, 

 . בתחום העיר ראש העין [ההקשר
 

רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל 
 הקריטריונים הבאים:

 
 

 תאגיד רשום בישראל כדין.  הינוהמציע  .1

העתק תעודת התאגדות ואישור רו"ח/עו"ד למורשי  להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו

 החתימה.

על המציע לצרף  .1976 –בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע  .2

 .אישור עוסק מורשה לענין מע"מ, אישור על ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור

המציע נעדר הרשעה ו/או  חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת  .3

ישנות לפי חוק ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי

 וחתם על הצהרה המצורפת כנספח למסמכי המכרז.  1981 –המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 

משאית )ייקרא במכרז זה: "( food truck) ואו שתיה בהפעלה של משאית מזוןמוכח המציע הינו בעל ניסיון  .4

 .עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים 2020-2018שנים ב"( מזון

 הצהרה וכן המלצות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.להצעתו להוכחת הניסיון הנדרש, יצרף המציע 

שקלים   מאתיים אלף  )במילים: ₪  200,000 -שנתי שאינו נמוך מעסקים הינו בעל היקף מחזור המציע  .5

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור  .2020 -  2018בכל אחת מהשנים כולל מע"מ, ₪(  חדשים  

 ובו מצוין מחזור העסקים לכל אחת מן שנים הנ"ל.מטעם רו"ח 

 המציע בעל משאית או נגרר המתאימים להצבה בטוחה וממכר מתוכה, בבעלות או בליסינג/שכירות.  .6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .7

בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, זאת ₪  10,000 המציע צירף ערבות בנקאית אוטונומית מקורית, בסך של .8

. החברה תהא רשאית להאריך את 22.9.2021 להבטחת קיום תנאי המכרז. תוקפה של הערבות הינו עד ליום

חודשים נוספים. הערבות תהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת למימוש  4תוקפה של הערבות למשך 

התניות ו/או הגבלות כלשהן. הערבות חייבת להיות על פי תנאיה מידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ללא 

 ניתנת לגביה ולמימוש באופן מידי ולא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד פניה חד צדדית של החברה.

הערה: תשומת לב המציעים כי קיימת חשיבות להגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי 

 המכרז.

. העיר ראש העיןהחברה ו/או לחבר מועצת חבר דירקטוריון עדר קרבה לעובד החברה ו/או על המציע להיות נ .9

 על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה,  בנוסח המצורף כנספח למכרז.
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 יובהר כי על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.

 

 .י המשתתף במועד הגשת הצעתובדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על יד

 

, כאשר הם בשני עותקים()כתב ההצעה יש להגיש )את כתב ההצעה יש להגיש וופותיו ראת מסמכי המכרז, צ

 חתומים בחותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע על כל דף. מסמכים אלה יוכנסו למעטפה והיא תופקד

"[. אין לשלוח הצעות מועד ההגשה"]להלן:  12:00 עד השעה 6.202115. מיוםלא יאוחר עד ובתיבת המכרזים 

 כאמור לעיל.בתיבת ההצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית 

 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות ולכן לא תותר 

 הגשת הצעות במשותף. 

 

ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת 

"[. ככל שמוגשת הצעה של שותפות, אחריות המציעים במשותף כלפי החברה הינה ביחד המציעההצעה ]להלן: "

 ולחוד.

 

 להוציא מכרז זה אל הפועל בחלקו או לבטל את המכרז.שומרת לעצמה את הזכות  חברהה

במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא מובהר, כי השימוש 

 להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 

ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת 

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר בו  חברההצעות. ה

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. חברהתהא ה –מהצעתו 

סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 במחוז מרכז.

 

ש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. את ההצעה י

 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים:
 

י מי אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע" -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )א(

עדכני שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות 

 הגשת ההצעה. למועד

  

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

, 1976 -נות(, תשל"ו חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבו

 והתקנות שהותקנו על פיו.

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ג( 
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בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס אוטונומית ו - מקורית ערבות בנקאית )ד(

לפי נוסח הערבות המצורף או בסמוך לכך,  15.4.21 כפי שהתפרסם ביום 2021מרץ  הוא מדד חודש

עד ליום ושתעמוד בתוקפה  השם המופיע בערבות יהיה שם המציעכאשר למסמכי המכרז, 

 .ל(כול) 22.9.2021

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של אי קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת ההצעה. 

משתתף שיידרש לעשות  .חברההערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה של ה

כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג, או יהא ארוך 

 מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.

, חברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הבתוך יום עסקים אחדערבות ההגשה תמומש/תחולט, 

ה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד הגשת לאחרבמקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו 

באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את ערבות 

הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד 

 אחר, עפ"י כל דין. 

 
 המשתתף עוסק מורשה. אישור מע"מ בדבר היות )ה(

 

הצהרת מציע על עמידתו בתנאי  –של המציע הצהרת מציע על עמידה בתנאי הסף וכן ופירוט הניסיון (ו)

המציע כנדרש בתנאים המוקדמים הסף ערוכה כדין לפי פקודת הראיות וכן פירוט ניסיונו של 

 להשתתפות.

, 2018-2020במשך השנים  מזון משאיותשל  ביצע הצבה והפעלה םעבור הלקוחותעל האישור לפרט את 

 לקוח. כל וכן את פרטי איש הקשר אצל 

  כחלק ו.נוסח אישור והצהרת מציע מצורף 

   

 העתק תעודת התאגדות ואישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה. (ז)
 

 .למסמכי המכרז דבחלק בהתאם לנוסח המפורט  - מכרז תאוםאי  בדברתצהיר   ()ט

 
 רכישת מסמכי המכרז.קבלה המעידה על  (א)י
 
 .' למסמכי המכרזטלפי חלק  חברההחברה או לחבר ה לעובדהצהרה בדבר קרבה משפחתית  (  בי)

 
 המכרז. למסמכי כמצורף קלון עימן שיש עבירות היעדר תצהיר בדבר (ג)י
 
 .2020 – 2018אישור רו"ח למחזור העסקים הכספי של המציע ביחס לכל אחת מן השנים  (יד)
 

 המשאית או נגרר המעידים על בעלות המציע או הסכם ליסינג/שכירות.  העתק רישיון       )טו(

 

שיתן  שףניסיון הוכן כל פרט חשוב כגון  מפרט טכני של המשאית המוצעת וסוג הממכר המוצע       )טז(

 .השירותים וכד'

 

 
 
 



5 
 

 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז -חלק ב' 
 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז:.1

למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לחתום  ציעעל המ (א)

על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, ולחתום באופן מלא, 

מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של 

 בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  חברהלחתום על כל מסמך שקיבל מאת ה המציעעל  (ב)

 נוספות, הבהרות וכד', ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו.

להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת  משתתףעל ה (ג)

באופן ברור, בנוסף על חתימה.  שתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתףחותמת של המ

 במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור.

הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף  רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או (ד)

המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את החברה ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של 

 המשתתף.

 על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה. (ה)

 למסמכי המכרז. המופיע בחלק יא' מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה 

 
בדמי ההפעלה המוצעים על ידו בגין הצבת כל משאית אוכל, וכן מספר משאיות האוכל  לנקובהמציע  על

 המוצעות על ידו להצבה והפעלה ברחבי העיר.

   
המציע יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש על ידו 

 בנפרד מהחוברת. נוסף, והשני בעותק חברהל

במקרה של סתירה בין המחיר שנרשם במספר בכתב ברור בעט דיו. בכתב ההצעה  םירשהמחיר 

 למחיר במילים, יקבע הנמוך מביניהם. 

 משתתף שלא ירשום מאומה בשדה ההצעה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז.

 

ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג  המשתתףבחשבון את כל חובותיו של  תקחלהמשתתף בהצעתו על  (ו)

לא יהא זכאי לכל תשלום והמשתתף , ואו השתיה בהצבה והפעלה של משאית המזוןשהוא, הכרוכות 

 . לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות המכרז.חברהאו מימון מאת ה

ואו  לאפשר הצבה והפעלה של משאיות מזוןה מתחייבת הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה אינ למען (ז)

על האתרים בהם תתאפשר הצבה והפעלה של משאית וכי ההחלטה בכמות מסוימת או בכלל,  שתיה

 .לצרכיהחברה, ובהתאם של ה מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ואו שתיה מזון

 WORDבקובץ  12:00בשעה  6.20217. לא  יאוחר מיוםיש לשלוח  שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז (ח)

 039382074 :. יש לוודא קבלת הפנייה בטל' recesh@levrh.org באמצעות דוא"לבלבד, 

mailto:recesh@levrh.org
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו וכו',  (ט)

ובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למ

 בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים בהליך ללא ציון שם הפונה.חברה מכוחו, עליו לפנות ל

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו 

 מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

במסמכי  למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים קודםהחברה רשאית, בכל עת  (י)

חלק בלתי  בה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו המכרז, ביוזמתה או בתשו

ו/או  נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי  (יא)

 התקשרות. העלויות הכרוכות בלחקור את 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים  (יב)

 ות במכרז ובחוזה.ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורט

 
 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות : .2
 

 .ביותר הטובה הינה שהצעתו המציע אתתבחר  חברהה .א

 לול הניקוד על פי הפירוט להלן:קההצעה הזוכה תיעשה על פי ש בחירת .ב
 

 האיכות יוענק על פי החלוקה דלהלן: ניקוד. ההצעה איכותעבור נקודות )מקסימום(  60 .1
 

 :'נק 35 –התרשמות ועדת המכרזים  (א)

 .'נק 10- התרשמות מן המציע (1)

המזון/שתייה  האחראי על מערך הואו אחראי השתייהשף מהתרשמות  (2)
 .'נק 15 -במשאית המזון

 .'נק 10 -המוצעת ואו שתיה התרשמות ממשאית המזון (3)

 

 :נק' 15 –המציע מבחינת השנים  ניסיון (ב)
 נק' 5 –או שתיה/והפעלה של משאית מזון שנות ניסיון ב 3 עד (1)
 נק' 10 – או שתיה/ו הפעלה של משאית מזוןבשנות ניסיון  3-5 (2)

 נק'. 15 –או שתיה/ו הפעלה של משאית מזוןבשנות ניסיון  5 מעל (3)

 

 :נק' 10 – מספר הממליציםהמציע מבחינת  ניסיון (ג)
 נק' 5 –המלצות  3 עד (1)
 נק' 10 –המלצות  3-5 (2)

 
 

העלות  יוענק באופן שההצעה שתנקוב  ניקוד. הכספית ההצעהעבור נקודות  40מקסימום  .2
נק'(, ואילו כל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת  40ביותר תזכה לניקוד המרבי )מחיר הגבוה ב

 באופן יחסי. 
 

לצורך בחינת האיכות רשאית החברה על פי שיקול דעתה לערוך ריאיון עם המציעים ו/או מובהר כי  .ג

רשאית לדרוש השלמות  כן תהא החברהלצורך התרשמות וניקוד איכות.  ת בחצרילבחון את המשאיו
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

להצעת המציע, ולהתחשב בנתונים שיובאו לידיעתה במסגרת הבהרות המציע ו/או מכל מקור  והבהרות

 אחר, לצורך ניקוד ההצעות. 

יבה. כן בעת דיון במכרז, רשאית החברה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובט .ד

הדבר נבחן מעבודות שרשאית החברה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי 

 קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות  

 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -התשכ"ה בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה,  

לדין, ובהתאם לאמור  כפוףהחברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, ב 

 להלן.

על עבודות או הזמנות  נוספיםהחברה רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .ה

רשאית לדרוש החברה . כן תהא משאית מזון הפעלה שלוהמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים 

, והמציע יהיה חייב למסור את הצעתומהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר 

 מטעמה.י ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למ

החברה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  .ו

א תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף שהי

של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים 

דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול 

ו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לחברה את הפרטים וההוכחות ברשימה ז

הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית 

 .החברה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

ז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו. במקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכר .ז

שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט ההוצאות 

 בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.

במכרז, ולרבות  החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים

הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת 

 ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

משאיות מתן הרשות להצבת והפעלת אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית לפצל את  .ח

ציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהתחשב במסגרת שיקוליה ממספר בין  ואו השתיה המזון

לבחירת הזוכה לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות, בין היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו 

שלה ו/או של עיריית , בהמלצות שקיבל, בניסיונה הקודם בהתרשמותה מהמשאיות המוצעותהכלכלית, 

אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו, ובמידע עמו, ובכל מסמך או פרט  ראש העין

 והנתונים שקיבלה כאמור לעיל.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .ט

לוואי או המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 

 בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

ההצעה  החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות .י

ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה 

 כדבעי.
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

ל על החברה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות, אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטי .יא

 להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור  .יב

 שכזה לא יגרום כל נזק לחברה ולא יפגע, לדעת החברה, בעקרונות השוויון.

מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה ונספחיו,  מטעם המציע ההצעההגשת  .יג

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .יד

 המציע. המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

למועד מאוחר המזון משאיות  הצבת והפעלתהחברה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על דחיית  .טו

יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים 

 .במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל

קפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל הי .טז

תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע 

ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם 

 ותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.להצעתו ו/או ביתר התחייבוי

 

 הודעה על הזכייה והתקשרות: .3
 

 עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב  )א( 

 לחתום על החוזה ולהמציא לחברה ערבות בנקאית כמפורט להלן.  

 על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל  

 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.  

 

 היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא החברה רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  )ב( 

 ידי החברה בהודעה וזאת, לאחר שניתנה -בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על  

 למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה   

 ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה   

 בדבר הפרה יסודית של תנאיו.  

 

 בנקאית שבידה לגבייה, וכן בוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית החברה להגיש את הערבות ה )ג( 

 למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמציע יפצה את החברה על   

 כל הפסד שנגרם לה בגין כך.  

 

 חתימת החוזה  .4
 

ימי עסקים ממועד  7המציע מתחייב לחתום על החוזה )ולרבות כל נספחיו( לא יאוחר מאשר תוך  (א)

 .["החוזה" -במכרז ]להלן  קבלת ההודעה על זכייתו
 

 

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ולא  7זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  (ב)

ימלא אחר התנאים הנ"ל, כולם או חלקם, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז, ומבלי 
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

בגין אי קיום התחייבויות  לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש

שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא החברה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, 

ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לפרסם מכרז חדש וזאת 

  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שלזוכה תהא כל טענה או זכות עקב כך.
 

 אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה עפ"י כל דין. (ג)

 
 
 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .6

 ובמסמכי המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין, במכרז התקבלה לא שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

 .לדין ובכפוף בהתאם, הזוכה ההצעה

 ייקבע אם כי לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל ללא ניתנה כאילו תיחשב המציע הצעת .ב

 .במכרז המשתתפים של לעיונם הצעתו תועמד, כזוכה

"(, סודיים חלקים- להלן)  עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ג

 :כדלקמן ינהג, המכרז סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו

i .משמעי וחד ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין. 

ii.בדף מקצועי סוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע  יש מדוע ינמק 

 .כאמור הרלוונטיים החלקים את ויציין נפרד

iii .לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע 

 כמי אותו יראו כסודיים בהצעתו חלקים שסימן מציע.  במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 .אחרים מציעים לעיון סומנו לא אשר הצעתו חלקי שאר למסירת שמסכים

iv .גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון 

 אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של

v.סודי מסמך בבחינת אינו[, ההצעה מחירי] ההצעה כתב כי למציע ידוע, לעיל האמור כל למרות 

 .לעיון יותר והוא

 ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הסופי הדעת שיקול כי, יודגש, לעיל האמור כל למרות .ד

 רשות המחייבות המידה ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד המכרזים

 .מנהלית

 אם מקצועי סוד או מסחרי סוד של בטענה מציע בהצעת עיון למניעת בבקשה תדון לא המכרזים ועדת .ה

 .בהצעה גורף סימון בשל או/ו מנומקת אינה היא

 תיתן  כסודיים הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .ו

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה כך על

 מסירת בטרם הזוכה למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .ז

 .המבקש של לעיונו החומר

 בלבד.הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המציע כלשהן הוצאות  .7

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .8
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
      _________________  ______________                ______________________ 

 כתובת המציע   מס' עסק מורשה/ח.פ    שם המציע         
 

             
 שמות מורשי החתימה         טל. פקס המציע  

 
 

     תאריך :       חתימה וחותמת המציע: 
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

     בנק          לכבוד
     סניף     בע"מ העירונית לראש העין ע"ש קימרלינגהחברה 

    כתובת הסניף          א.נ ,
     תאריך          

 
 אוטונומית ובלתי מותנית  מס'_____ערבות בנקאית 

)להלן: "המבקש/ים"(, אנו  ת.ז./ח.פ.: ________________ על פי בקשת ___________________________ .1

ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, עשרת אלפים ש"ח )במילים:  10,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של  

להצבה  100/2021 בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר מכרז פומבי מס'

 .ראש העיןעיר הבתחום  והפעלה של משאיות מזון

 
 בערבות זו: . 2

 ועל על פי ערבות זו .המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפ -"מדד חדש"  )א(  

 .או בסמוך לכך 15.4.2021 ביוםשפורסם  2021מרץ  שמדד חוד -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

במקומו, בין אם יהיה בנוי על מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא 

 אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם את  .3

התשלום על פי  של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום ההעלייסכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור 

דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

 סכום הערבות.על 

 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל מיום עסקים אחד לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  .4

יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 

 עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

 

על פי רישה דועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. )כולל(  22.9.2021 ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

 ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 בנק _______________                                                                                                                     
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז - דחלק 

בקשר אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
לביצוע  100/2021'פומבי מס למכרז "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "עם הצעת 

 :"(, מצהיר בזאת כדלקמןהמכרזשל מזגנים )להלן: " ואחזקה התקנה, עבודות אספקה

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .3

 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
ים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את המחיר .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5
 למכרז.לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף  .6
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר .9

 

_______________     ______________________     ____________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 
 

 אישור

____________ התייצב בפני אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 י.אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפנ

 

_______________                                                                                 __________________________ 

  תאריך                                                                                          שם מלא + חתימה + חותמת 
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 משאיות מזוןהצבה והפעלה של לטכני חלק ה' מפרט 
 

 משאיות המזון/נגררים יכללו את האלמנטים הבאים:
 ממ 304שולחנות עבודה מנירוסטה  .1

 מזגן .2

 כיור כולל משאבת מים מיכל מים ומיכל ריקון .3

 משאית המזון תצויד בכל עת בסבון וכל ציוד נדרש לשמירת היגיינה מירבית.  .4

 ניקוז ריצפת אנטי סליפ כולל .5

 מנדף .6

 מערכת חשמל באישור מהנדס חשמל .7

 לנגררים איצול גרירה עם אישור משרד התחבורה כולל טסט לשנה .8

 חיפוי קירות מנירוסטה .9

 תאורת עבודה .10

 תאורת לדים בחלון הגשה .11

 מגש הגשה מנירוסטה .12

  מקרר .13

 מקפיא .14

 בישול או טיגון במשאית המזון יתבצע על פלנצ'ה בלבד. .15

ותכלול עיצוב בהתאם לדרישת החברה  נראות תאושר מראש על ידי החברה עיצוב משאית המזון מבחינת .16
 .ובתאום עם המפעיל

 
 ** במקרה של משאית לממכר שתיה יותאם המפרט עפ"י הנדרש ובהסכמה עם החברה. 

 
 :יםהנמכרו/או השתייה הוראות לעניין המזון 

 יהיה כשר ו במשאית המזוןשיימכרו/או השתייה המזון  .1

 במקום גלוי ובולט.  יציב מחירון של כל המוצרים הנמכרים במשאית המזוןמפעיל המשאית  .2

 שנים 18-באישור החברה וללקוחות בני למעלה מ  –לא תמכר שתייה חריפה /אלכוהול, למעט בירה  .3

 , בקבוקי זכוכית, צעצועים מסוכנים ותרסיסים למיניהם. לא יהיה ממכר של סיגריות ומוצרי טבק .4
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 בדבר תנאי הסףוהצהרת המציע אישור נוסח  - 1'וחלק 
 

  בע"מ העירונית לראש העין ע"ש קימרלינגהחברה לכבוד:  

 
 הצהרת המציע בדבר ניסיון 

 
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, 

 מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 

תפקידי במציע:  "(.המציעהנני מורשה לחתום ולהתחייב בשם המציע, _________________ )להלן: " .1
__________________________________________________. 

 

 Food) ו/או שתיה של משאיות מזוןהצבה והפעלה מוכח בהמציע הינו בעל ניסיון  אני מצהיר בזאת כי .2

trucksהמבססות מכירות להלן רשימה של  .עבור רשויות מקומיות או תאגידים 2020-2018שנים ( ב
 הצהרתי זו:

 

סוג המשאית/  תפקיד איש קשר טלפון אנשי קשר  שם המזמין  שנה
 הממכר

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
 

  תצהירי זה אמת.זהו שמי, זו חתימתי ותוכן 
 

 
 המצהיר/ה                

 
 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
 שברחוב ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 
 

עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ולאחר שהזהרתיו/ה כי 
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

 
 עו"ד                          

 מ.ר. ___________
 חותמת  חתימה
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 נוסח אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי סף - 2'וחלק 

 
 

ל משאית מזון שלהצבה והפעלה  – 100/2021מכרז  –החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ לכבוד:  
 העין-ראשבעיר 

 
     

 א.ג.נ.,

 : אישור בדבר היקף כספי הנדון

 

"( וכרואי החשבון של המציע, ביקרנו המציעלבקשת _______________ ח.פ./ת.ז. ______________ )להלן: "
לשנה כולל ₪  200,000ואנו מאשרים כי זה עולה על , 2018-2020את נתוני המחזור הכספי של המציע בין השנים 

 . מע"מ

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ים אלה נדרש מאתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנ
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 
 דעתנו.

ל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה כאמור וכנדרש לדעתנו, הצהרת המציע משקפת באופן נאות, מכ
 בתנאי הסף למכרז, והיא מסומנת על ידינו לצרכי זיהוי בלבד.

 
 
 

 בכבוד  רב, 
)חותמת וחתימת רו"ח ( ________________                                                  
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 נוסח  המלצות   - 3'וחלק 
 

 ניסיון בהצבה והפעלה של משאית מזוןבדבר אישור      
 

    מס' טלפון:    :הממליץשם 

           :דוא"ל    :התאגיד/רשות

 

 החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ,אל: 

 

בתחומנו ו/או הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, _____________________________________ ביצע/ה 

)אנא  החל מחודש _____ שנת____ ועד לחודש ______ שנת ______הצבה והפעלה של משאית מזון עבורנו 

 ( לשביעות רצוננו המלאה.1)       הקף/י בעיגול(:

 ( לשביעות רצוננו.2)                                              

 וננו החלקית. ( לשביעות רצ3)                                              

 הערות נוספות: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 תאריך: __________________

 חתימה וחותמת _____________________________

 ולצרפו להצעת המציע  ממליץ*     יש לצלם טופס זה לכל 
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 תצהיר נוסח - זחלק 
 הרשעות היעדר בדבר

 
 

 זה: בתצהיר
  

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

 ) להלן: "חוק החברות"(.   1999 –ט "התשנ החברות לחוק   268בסעיף  כמשמעו  "בעל שליטה":
 

 החברות. בחוק כמשמעותו   "נושא משרה":
 

 החברות. בחוק כמשמעו   "בעל עניין":
 

 . 1968ערך, התשכ"ח   ניירות בחוק כמשמעותה   "שליטה":
 

במשרת_________  אצל מציע  נושא מס'_____________  ז.ת מ________________  בעל"הח אני
 אהיה האמת  וכי את לומר עלי כי שהוזהרתי _________________  )להלן: "החברה" / "המציע" (,   לאחר

 כדלקמן:  בכתב בזאת מצהיר כן,   אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי
 

 .משאיות מזון והפעלה שללהצבה  100/2021פומבי מס'  מכרז ממסמכי כחלק זה תצהיר עושה הנני  א.
 

שנושאה  בעבירה או קלון עמה שיש בעבירה חקירה הרשעה ו/או   נעדר בו שליטה בעל וכל המציע  ב.
 וכד'. רשמיות קבלות מתן אי המס,  לרשויות דיווח ניכויים,  אי העברת אי כגון פיסקאלי

  
 אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זה כי מצהיר הנני  ג.
 
 
 

            ___________________    ___________________ 
 חתימה                       תאריך                           

  
 
 

 ד"עו אישור
 

  ________ כי ביום בזאת המציע______________,  מאשר של ד"כעו המשמש ד,  "עו ________ מ"הח אני
בפני,  שהציג הזהות תעודת על  פי  שזיהיתיו ת.ז.___________ ולאחרה________________ "ה בפני התייצב

 זה מסמך על חתם כן,  יעשה לא עם הקבועים  בחוק לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי והזהרתיו
 בפני.

 
 
 

 חתימה:_________________    תאריך:___________________
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:תצהיר המציע  -חלק ח' 
 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס
 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:וכי 
 

 –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )
  (. המציע

 

 (:  מחק את המיותר)במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה 
 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים; לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  א. .      1

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים,  הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו  ב.

 אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק  הורשעו בשתי עבירות או יותרהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 עובדים זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
, שחלק 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מהן מובאות להלן:
 

 ;1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1
 

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2
  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

  בעל השליטה בו; אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
יע, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המצ

      ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 
 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 בידי מי  ששולט במציע;
 

  31דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג )הורשע בפסק  -", בעבירה הורשע" .4
 (; 2002באוקטובר 

 
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים" .5

 ;1991 -התשנ"א 
 

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .6
 

המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7
 במכרז; 

 
 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית"  .9
 האדם; 

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

 
 

 
 המצהיר/ה

 
 

 אישור
 
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, 

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 החברהדירקטוריון לעובד החברה או לחבר  קרבה משפחתיתהיעדר הצהרה בדבר  -חלק ט'

 
 

 הצהרה

, מצהיר ומתחייב בזאת החברהידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 כדלקמן:

 הנני מצהיר: .1
הנהלת בין חברי  ואף לא סוכן או שותף קרוב ו/או המנהלים במציעהשליטה אף אחד מבעלי ללי או אין  )א(

 החברה או מועצת עיריית ראש העין.
 , שותף או סוכן העובד בחברה.קרוב  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
 

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'
מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו  –"מנהל" 

 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –"קרוב" 

 
 

נא פרט ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר חברה או עובד עהחברה, 
 מהות הזיקה:

              

               

 
יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם חברה ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה .2

כאמור לעיל, או אם הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי החברה ו/או לעובדי החברה 
 כונה.מסרתי הצהרה לא נ

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

 ולראיה באתי על החתום:
 

 ______________________ שם המציע:
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 חלק י' - הצעת המשתתף 

בשם המציע  ההצעה למכרזכתב ולחתום על  , להתחייבאני הח"מ, מוסמך להצהיר
 ______, כדלקמן:__________________

 

 בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד ]אני[ הכוונה היא גם למציע.  1

בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ובמסמך ההוראות  ,המציע ו/או מי מטעמו 2
ת צבת והפעלהדק את כל הוראות הדין, התקנים והנהלים החלים על בלמשתתפים על כל נספחיהם, ו

 המציע שלהלן.  א בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעתיוהבנשוא המכרז המזון  משאיות

 .קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי החברה בבחירת הזוכה במכרז 3

 החברהקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי מנציגי  4
, ולא תהא לנו כל טענה כלפי המציע והתחייבויות ההצעההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש את כל ה

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות  -בקשר עם אי החברה
 .נקבעה ההצעה ע"י המציעלביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך 

 , לא תובא לדיון.במכרזהדרישות שפורטו ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את  5

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף חברה דוע לי, כי הי 6
 לדחות ההצעות כולן. 

בצע הצבה והפעלה של _____ משאיות מזון בתחום העיר ראש העין. לכל האמור לעיל הנני מציע  לאור 7
)במילים: ₪ של _______  חודשיסך בגין הרשות להציב ולהפעיל משאית מזון אני מציע לשלם לחברה 

 .עבור כל משאית מזון _________________________________ ₪(

 __________________________________________________.בכוונתי לבצע ממכר של  8

 

 

 __________________________ הספק שם
 
 .פ ___________________________ח.ז / ת
 

 _____________________________ תאריך
 

 ____________________________ חתימה
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 'אחלק י
 
 

 משאית מזון להצבה והפעלה שלהסכם 
 

 2021שנערך ונחתם ביום __________ לחודש _______ לשנת 
 

 

 ראש העין ––מקום בלב –מתנס ע"ש קימרלינג  ב י ן:

 510766389 –ח.פ

 , ראש העין10בכתובת: מרבד הקסמים 

 "(החברה)להלן: " 

 מצד אחד  
 

 _______________________ לבין: 
 ע"י מורשי החתימה מטעמו:   
 _______________ מס' ת.ז. _________שם   
 מס' עוסק מורשה _____________  
 כתובת _____________________  
 טל' ______________________  
 שם _______________ מס' ת.ז. __________  
 מס' עוסק מורשה _____________  
 כתובת _____________________ טל' _______  
 "(להמפעי" -)להלן    

 מצד שני  
 

 
 Food) ואו שתיה מזוןמשאית  להצבה והפעלה של 100/2021פרסמה מכרז פומבי מספר  חברהוה והואיל:

Truck" :הכוללת את הרכיבים המפורטים במפרט הטכני. "(המשאית( )להלן 
 

הצעה  לחברהאחרי עיון ובחינה זהירה של תנאי המכרז על כל מסמכיו ונספחיו הגיש  מפעילוה והואיל:
 ;משאית על פי תנאי המכרז הצבה והפעלה שלל

 
 והצדדים מעוניינים לעגן את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:

 
 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 
 הגדרותו מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראו כאחד עם ההסכם. .1.1
 למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן :הסכם זה יוקנו ב .1.2
 

 או מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה  או חלק ממנו.חברה הל כ"מנ    -"המנהל"
 

 הסכם זה לרבות נספחיו. -"ההסכם/החוזה" 
 
הינה משאית או נגרר אשר הוסבה לצורך ממכר ( Food Truck) ואו שתיה משאית מזון -" המשאית"

 . )חלק ה' למכרז הכוללת את כל המאפיינים הכלולים במפרט הטכניו ואו שתיהמזון 
 

 
 מבנה ההסכם .2

 המסמכים המהווים את ההסכם ונספחיו הם המצוינים להלן:
 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית; –נספח א'
 טופס אישור קיום ביטוחים; –נספח ב'
 טבלת פיצויים מוסכמים מראש; –נספח ג'
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 
 הצהרות יסוד של הצדדים .3

 המפעיל מצהיר בזה כי הוא כשיר ומורשה על פי כל דין להפעיל את משאית המזון על פי הצעתו. .3.1
עוד מצהיר בזאת המפעיל כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים  .3.2

ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם 
 זון.הפעלת משאית המ

 
 

 היתרים רישיונות ואישורים .4
 המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

חודשים מיום חתימת הסכם זה, וכיו"ב מתחייב להמציא  3כי הוא ידאג לקבלת רישיון עסק בתוך  .4.1
 את כל האישורים הנדרשים לצורך השגת רישיון עסק על פי דרישות המנהל, על חשבונו.

כלפי  פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא .4.2
 רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם. 

 
 
 ואו השתיההפעלת משאית המזון  .5

יעשה שימוש לטובת השירותים מושא מכרז זה במשאית העומדת בכל התנאים שבמפרט המפעיל  .5.1
לפי הדרישה הגבוהה  –שהוצג על ידו )במצטבר, וככל שיש סתירה  הטכני של החברה והמפרט

 (, בהתאם למוצע על ידו בהצעתו, ובהתאם לכל תנאי אחר אשר הוצב על ידי החברה. מבניהם
יקומים ובמועדים כפי שתורה לו החברה. החברה במ ואו שתיה המפעיל יציב את משאית המזון .5.2

ועדים על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, ולמפעיל תהא רשאית להורות על שינוי המיקומים והמ
 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 . כל, ללא אישור מראש של החברהומשאית הא סביבתבהמפעיל לא יציב שולחנות ו/או כסאות  .5.3
 המפעיל יבצע מתוך משאית המזון ממכר של _________________________________ בלבד. .5.4
 על פי הוראות כל דין.ואו שתיה המפעיל יבצע הממכר ויפעיל משאית המזון  .5.5
המפעיל ישיג את כל האישורים הנדרשים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך הפעלת  .5.6

אישור חשמלאי, מהנדס בטיחות, כלל האישורים הנדרשים לרבות  יהיואו השת משאית האוכל
יאות, רשות הכבאות וכו' ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בך לא עסק, אישורי משרד הבר ןרישיול

חודשים ממועד חתימת הסכם זה. המפעיל מתחייב לעמוד בכל דרישות החוק לשוויון  3-יאוחר מ
"התו "התו הירוק" או ותקנותיו, וכן בדרישות  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 ורונה. הסגול" ותקנות שעת החירום לעניין נגיף הק
מחירי מוצרי המזון הנמכרים במשאית המזון יאושרו מראש על ידי המנהל ולא תהיה מהם כל  .5.7

 חריגה. 
 המפעיל יעסיק טכנולוג מזון שיהיה אחראי במשך כל תקופת ההפעלה על הנעשה במשאית המזון.  .5.8

 
 
 פיקוח החברה .6

הנוגעת להפעלת המפעיל יתחייב לאפשר למנהל לבקר במשאית בכל עת, ולהציג כל אסמכתא  .6.1
 על פי דרישת המנהל.  שאית המזון ואו השתייהמ

מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן  ואו השתייה בהפעלת משאית המזון .6.2
לזמן מאת המנהל, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי ההסכם לחברה, להורות 

לפעולותיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה למפעיל, בכדי להטיל עליה אחריות 
 במלואו. 

 
 

 תקופת ההסכם .7
ועד  חודשים החל ממועד החתימה על ההסכם על ידי החברה 12תקופת ההתקשרות הינה למשך  .7.1

   (."תקופת ההתקשרות"ליום __/__/__)להלן: 
 ותההתקשרות לתקופלחברה נתונה האופציה המסורה לשיקול דעתה הבלעדי, באם להאריך את  .7.2

תקופת , כולם או חלקם )להלן: "חודשים בסך הכל 36ולא יותר מ  חודשים 12ת נות בונוספ
 "( באותם התנאים שנקבעו על פי ההסכם.ההארכה

שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר בסופה תהא החברה רשאית  .7.3
אלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות. לבטל את ההתקשרות עם המפעיל, וזאת מבלי שתי

ההתקשרות תסתיים בתום תקופת הניסיון במקרה שלא יעלה בידי המפעיל להשיג רישיון עסק עד 
 לתום תקופת הניסיון.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי גמר כולו  .7.4
 )שלושים( ימים מראש ובכתב.  30ל או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה ש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית וללא התראה מוקדמת  .7.5
 במקרים הבאים:
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הפרה יסודית תיחשב כהפרת ההוראות הכלולות  במקרה של הפרה יסודית של ההסכם. .7.5.1
 .16 -ו 14, 13, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4בסעיפים: 

 -באם הינו תאגיד  -ס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או מונה למפעיל כונ .7.5.2
 ניתן לגביו צו פירוק.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל,  .7.5.3
ימי עבודה  7כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הוסרו או הופסקו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.
המפעיל או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  נגד .7.5.4

 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.
המפעיל, אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו ו/או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה,  .7.5.5

 בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.
יל אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, הוכח לחברה כי המפע .7.5.6

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.
התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת ההסכם אינה נכונה, או  .7.5.7

שהמפעיל לא גילה לחברה עובדה מהותית, אשר לדעת החברה היה בה בכדי להשפיע על 
 ההתקשרות עמו.

 נוצרה מניעה חוקית או פיסית מהמשך הפעלת משאית המזון על ידי המפעיל.  .7.5.8
לעיל כעילות ביטול ההסכם, בבחינת רשימה  7.5מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים בסעיף  .7.6

סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה 
 על ידי המפעיל.לבטל ההסכם עקב הפרתו 

 , אף אם הופסקה טרם ההתקשרותסיום המפעיל לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו בעת  .7.7
 תום התקופה.

 
 התמורה .8

בו תופעל המשאית על ידו  חודש או חלקולכל ₪ המפעיל ישלם לחברה תמורה בסך של ______  .8.1
  "(.התמורה)להלן: "

 .התמורה תשולם מראש בתחילת כל חודש .8.2
ברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ע"ח התמורה מאת ספרי הח .8.3

 .המפעיל ולמועדיהם
מובהר כי התמורה לעיל אינם כוללת מע"מ, וככל שרשויות המס יקבעו כי יש לשלם מע"מ על עסקה  .8.4

 במסגרת התקשרות זו, ישלם המפעיל מע"מ כשיעורו על פי דין בנוסף לתמורה דלעיל.
 .כי החברה הינה מלכ"ר ולפיכך אינה מנפיקה חשבוניות למע"מ יוזכר .8.5
 עלויות נוספות : .8.6

הישירות והעקיפות, לצורך הפעלת המפעיל לבדו הוא האחראי לשאת בכל ההוצאות,  11.5.1
 . משאית המזון, לפי כל דין כולל כל ההוצאות הנלוות וכולל התייקרויות

חשבונו את כוח האדם, הציוד והחומרים למען הסר ספק על המפעיל יהיה לספק על  11.5.2
הדרושים לצורך הפעלת משאית המזון וממכר המזון והשתייה. כמו כן, המפעיל יהיה 
האחראי הבלעדי על תשלום כלל ההוצאות השוטפות בגין הפעלת משאית המזון כולל 

 תשלום בגין מים, חשמל וכל מס, אגרה או היטל הכרוכים בהפעלת משאית המזון.
 

 
 ן ותחזוקהניקיו .9

המפעיל יהיה אחראי לשמור על ניקיון משאית המזון וסביבתה, וישאיר את המתחם נקי ומסודר  .9.1
 בסוף כל יום. 

 מן המתחם.ואו השתייה בסיום כל יום פעילות מחויב המפעיל לפנות את משאית המזון  .9.2
 בתו.חל איסור על המפעיל לבצע כל בינוי, או להציב שולחנות ו/או כסאות, במתחם או סבי .9.3
 תתבצע על ידי המפעיל ועל חשבונו בלבד. ואו השתייה תחזוקת משאית המזון  .9.4

 
 היעדר יחסי עובד מעביד .10

 מובהר ומוסכם כי בין החברה ובין המפעיל ו/או מי מטעמו לא חלים יחסי עובד מעביד.  .10.1
מעביד היה וייקבע, למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, כי התקיימו יחסי עובד  .10.2

בין המפעיל או מי מטעמו העובד ובין החברה, יהיה על המפעיל לשפות את החברה, מיד עם דרישה 
 על כל ההוצאות שיהיו לחברה בשל קביעה כאמור.

 
 

 שמירת דינים וכללי התנהגות .11
 המפעיל ישמור על הוראות כל דין בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם. .11.1
נהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד כל המפעיל ישמור ויקפיד על כללי הת .11.2

 גורם מטעמו.
 

  אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועיכבון .12
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המפעיל יהיה אחראי כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא  .12.1
בו בקשר או כתוצאה  ומכל סיבה שהיא שיגרמו למשאית המזון ו/או לציוד ו/או לכל צד שלישי

 מפעילות המפעיל.
המפעיל פוטר בזאת את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל כאמור  .12.2

ימים, על פי דרישתה  7לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה וכל הפועל בשמה ומטעמה, תוך 
שתחויב לשלם לרבות הוצאות הראשונה בכתב של החברה, על כל תביעה שתיתבע בה ו/או כל סכום 

משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי 
 דין. 

 
 חובת ביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים  .13.1
ריות ותנאים שלא יפחתו מהאמור והמפורט ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו, בגבולות אח

 בטופסי האישור על קיום ביטוחים, כאמור להלן. 
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב המפעיל להמציא לידי החברה עם חתימת הסכם זה את  .13.2

אישור על קיום  -טופס האישור על עריכת ביטוחים של המפעיל, נספח ב' להסכם ההתקשרות 
"(, כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו טופס האישור על ביטוחי המפעיל" ביטוחים )להלן:

המורשה בישראל. המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותו במבנים 
לפי המאוחר, את טופס האישור על ביטוחי המפעיל, וזאת ללא  –ו/או משך חלותו של הסכם זה 

 צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה. 
את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  המפעיל מתחייב לשמור ולקיים .13.3

 האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה על פי הפוליסות, יהיה  .13.4

טענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו 
 כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו  .13.5
 מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. -

ידי החברה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד -ם עלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקת .13.6
ו/או תרופה המוקנים לחברה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את 

 המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 
 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה. –המצאת טופס האישור על ביטוחי המפעיל תקין כאמור  .13.7

 
 

 העברת זכויות .14
המפעיל אינו רשאי להעביר ביצוע הסכם זה או כל טובת הנאה או זכות או חובה לפי הסכם זה,  .14.1

בת, או חברה אחרת כל יחיד או תאגיד בכל דרך -לאחר ובמיוחד לכל ספק, חברה משנה או חברת
 שהיא בלא שיקבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

ל בכל מקרה אחראי בפני החברה לכל דבר גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר המפעי .14.2
 הקשור לביצוע הוראת הסכם זה.

מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות  25%העברת  –" הסבת זכויותלעניין סעיף זה, " .14.3
 מהבעלות על המפעיל. 25%שוטפות אצל המפעיל, או בהעברת 

 
 

 אי מילוי חיוב על ידי המפעיל .15
בקשר להפעלת המעון לפי הסכם זה ו/או התאמתם לדרישות  בגין הפרת התחייבויותיו של המפעיל .15.1

נספח ג' להסכם התכולה כמפורט במכרז תהא זכאית החברה לגבות פיצוי מוסכם כמפורט ב
 ההתקשרות.

מובהר כי פיצוי מוסכם יוטל על המפעיל רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנה גם לאחר קבלת  .15.2
ככל . פעיל שהות סבירה לתיקון הטעון תיקוןהתראה בכתב על כך מהחברה, ולאחר שניתנה למ

שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד, יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי תלויים זה בזה 
 ויופעלו במקביל.

נספח ג' להסכם ההתקשרות הינם במוסכם על הצדדים, כי שיעורי הפיצויים המוסכמים הקבועים  .15.3
נה בדבר חוסר סבירותם או בדבר היותם קנס מוסווה. מבלי ראויים ולא תהא למי מהצדדים כל טע

לגרוע מהאמור, מובהר כי אין בפיצויים המוסכמים הללו למצות את זכותה של החברה או לגרוע 
 מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין או הסכם.

או  בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי החברה, לא תהיה על החברה חובה לפצות את המפעיל .15.4
 לשלם לו תשלום מכל סוג.

 
 ערבות .16

פי תנאי הליך מכרז, ההצעה -להבטחת זכויות החברה לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות המפעיל על .16.1
והוראות הסכם זה, יעמיד המפעיל על חשבונו, במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית בלתי 

  ₪. 30,000תלויה לטובת החברה, בסכום של 
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ימים לאחר תום תקופת ההסכם, ותוחזר למפעיל  90הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  .16.2
לאחר סיום תקופת ההסכם. הערבות תישאר בידי החברה כערבות למילוי התחייבויותיו של המפעיל 
ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת ההסכם ומכוחו לחברה או לכל גוף אחר, וכן כשיפוי בגין נזקים 

גרמו. המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש את הערבות, כולה או ככל שיי
 מקצתה.

 עלויות הערבות יחולו על המפעיל בלבד.  .16.3
המפעיל יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת ל, בהתאם להארכת תקופת ההסכם.  .16.4

 הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.
עיל את תוקף הערבות תהא החברה רשאית לחלט את הערבות ללא כל התראה לא האריך המפ .16.5

 מוקדמת, גם אם המפעיל מילא אחר יתר חיוביו.
 הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה.  .16.6
חילטה החברה את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על המפעיל לדאוג על חשבונו  .16.7

 לערבות חדשה בסכום דומה.
 

 כתובות והודעות .17
 כתובת המפעיל היא כמפורט בראש ההסכם. .17.1
ימי עבודה מתאריך  5כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה למפעיל עם תום  .17.2

 המשלוח, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.
המפעיל רשאי להודיע לחברה, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג  .17.3

 גזברות החברה.החברה ול
 

 ויתור .18
ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או  .18.1

הסכם, לא ייחשב הדבר לוויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בוויתור כאמור משום תקדים 
 לכל מקרה עתידי כאמור.

יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא  .18.2
 על ידי הצדדים להסכם זה.

 
 שינוי בהסכם או בתנאים .19

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים 
 של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 
 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

,_______________ ,_______________ _______________ ____________________ 
 המפעיל החברה

 
 ____________________  ____________________ 
 תאריך  תאריך 

 
 
 
 

מוסמכים לחתום בשם אני הח"מ ______________ עו"ד מאשר כי ______________ אשר חתמו בנוכחותי, 
 המפעיל על הסכם זה וחתימתם מחייבת את המפעיל.

 
  

 
 

_______________ _______________ 
 עו"ד/רו"ח תאריך
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 
 בנק _____________________
 סניף ____________________
 כתובת הסניף ______________
 תאריך ___________________

 
 לכבוד

 העין ע"ש קימרלינג בע"מהעירונית לראש החברה 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 ערבות בנקאית אוטונומית מספר _______
 

על פי בקשת ___________________________ )להלן: "המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם  .1
ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת  שלושים אלףש"ח )במילים:  30,000לתשלום סכום עד סך של 

הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים להבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיהם 
 בתחומי עיריית ראש העין.משאית מזון הפעלה של ו הצבה בקשר עם

 בערבות זו: . 2
 זו. המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות -"מדד חדש"  )א(
 או בסמוך לכך. 15.4.2021כפי שפורסם ביום  2021 מרץמדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(
, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן, לוח מס'  -"מדד"  )ג(

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 
 קומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.שיבוא במ

 
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי  .3

נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר 
תשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב ביום ה

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.
 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 
מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת המבקש/ים.
 
ערבות זו תישאר בתוקף עד יום ____ בחודש ________ שנת ______ )כולל( ועד בכלל, ולאחר תאריך זה  . 5

 ה ומבוטלת. דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.תהא בטל
 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 בנק _______________
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 ___________חתימת המציע :                   
 

 

 

 דרישות ביטוח –נספח ב' 
 

"( אישור קיום החברה)להלן "העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ החברה על המפעיל להמציא לידי 
 ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

  ביטוח רכוש א.
וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של המפעיל, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים 

ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, 
ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן -נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

 פריצה.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ב.
.    לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי לגרוע 1

  מבקש האישור.מכלליות האמור( 
 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2

 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
ק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות נז .2.4

 מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד , בכפוף לסעיף אחריות צולבת מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את  .3
 .(321( )304( )302)עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   8,000,000גבולות האחריות:  .7

 

 ביטוח חבות מעבידים ג.
 לכיסוי חבות המפעיל על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המפעיל  מבקש האישור .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6

 

 –כללי לכל הביטוחים  ד.

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים  .1
העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת לכלל הרכבים המשמשים לביצוע 

 ₪. 500,000-מ
על מבטחי המפעיל לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או  .2

 איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
הזהירות של המבוטח ובכפוף  סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת .3

 לזכויות המבטח עפ"י דין.
למבקש יום  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4.1

 , בדואר רשום. האישור
 

   לתשומת לב המפעיל ומבטחיו:
ע"י הממונה על שוק ההון  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש

ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של המפעיל באק"ב של המפעיל. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן 



29 
 

 ___________חתימת המציע :                   
 

 

שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של המפעיל )הרחבה של 
 הפוליסה לטובת המבוטח(.

 
 ל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי.הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעי

 
 
 

__________________ 
 חתימת המפעיל

 

 

 פיצויים מוסכמים –נספח ג' להסכם ההתקשרות 

 
 פיצוי מוסכם ההפרה

 לכל שעה.₪   100 בסוף יום עבודה  ואו השתייה איחור בפינוי משאית המזון

 לכל מקרה.₪  500 מזוהמת ולא נקייה. ואו השתייה סביבת משאית המזון

 לכל מקרה.₪  500 אי שיתוף פעולה עם המנהל.

 
 

 


