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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 41/2021הזמנה להציע הצעות מס'  - תוכן עניינים

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 ף, מסמכי הערכה ובדיקת תנאי ספרטי המציע – (1מסמך א)

 נוסח אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (2מסמך א)

 נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי – (3מסמך א)

 נוסח קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים – (4מסמך א)

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  – (5מסמך א)

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית – (6מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית – (7מסמך א)

 הצהרת המציע – (8מסמך א)

 (9מסמך א)
 (9.1מסמך א)

– 
- 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד
 תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית

 הצהרה על אי תיאום מכרז – (10מסמך א)

 תצהיר מרחק מקום הכנת המזון ממפעל החברה  – (11מסמך א)

 מא תפריט לדוג – (12מסמך א)

  כתב כמויות ומחירים – (13מסמך א)
 
 

  מפרט השירותים –מסמך ב' 
 

 ההסכם  –מסמך ד' 

 
 ;  הצעת המחירמסמכי הצעת הזוכה במכרז וכן טופס  – נספח א'
 תנאי תשלום; – נספח ב'
 נספח ביטוח;   – נספח ג'
 אישור עריכת ביטוחים; – 1נספח ג'
 ;ות והימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודי – נספח ד'

 ;נוסח ערבות ביצוע – 'הנספח 
 נספח ו' 
נספח ז'

 
  

– 
- 

 ;נספח שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות
 .ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 כללי .1

הסעדה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי "( החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 1.1
(, על פי התנאים המפורטים " בהתאמההמפעלוכן " "השירותיםבמפעל החברה בנאות חובב )להלן: "

 במסמכי המכרז להלן.
 

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 1.2
 

 מועד פעילות

 7.10.21 מועד פרסום המכרז

 14:00עד שעה  17.10.21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 21.10.21 מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות

  28.10.21 המועד האחרון להגשת הצעות 

 בנאות חובב 

 09:00-14:00ן השעות בי

 28.1.22 תוקף ערבות המכרז

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 
 קובעים התאריכים בטבלה זו.

 

עיל בהודעה שתפורסם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים ל
(, ולא תהא למי מהמציעים כל http://enviro-services.co.ilבאתר האינטרנט של של החברה  )

 .טענה או דרישה בקשר לכך
 

 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים 
מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור אשר בהם אין התייחסות אחרת 

 . באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת

בהתאם להוראות  החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אשר יעניק לה ולעובדיה שירותי הסעדה במפעל .2.1
, )חמות וקרות( חותלרבות אספקת ארו ,"(ההסכם)להלן: "מסמכי המכרז וההסכם הנלווה להם 

)מפרט שירותי  נספח ב'שב במפרט הכל כמפורט ואספקת כיבוד ושתייה לפי דרישה לאירועים שונים, 
  .למסמכי המכרז )כתב כמויות ומחירים( (13מסמך א)בו הסעדה(

הסעדה למשך תקופת ההסכם, יספק הזוכה במכרז שירותי ביתר מסמכי המכרז, בכפוף לאמור לעיל ו .2.2
 כדלקמן:

אשר תוגש בכל יום ( 13הכוללת את כל הפריטים המפורטים במסמך א)חת צהריים ארו .2.2.1
הנדרשות  בחודשהמוערכות  המנות . מספר14:00 -11:30ה' בין השעות -עבודה בימים א'

 מנות.  1500 -כהוא  עבור ארוחת הצהריים החמה

ר אש( 13הכוללת את כל הפריטים המפורטים במסמך א)מנה ארוזה צהריים/משמרות  .2.2.2
בקירור עד לחלוקתה. מספר המנות על ידי החברה ותאוחסן על ידי המציע הזוכה תסופק 

 . חודשיותמנות  800-המוערכות הנדרשות הוא כ

 מכרז מס' 
41/2021 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

, לעובדים (13הכוללת את כל הפריטים המפורטים במסמך א) אוכל רגילה אספקת שקית .2.2.3

 .לחודש מנות 400-בכמות מעורכת של כ 19:30אשר עובדים שעות נוספות עד השעה 

על בסיס יומי לפי דרישה, כמות האספקה היומית ליטר  1בנפח חלב  בקבוקי/אספקת קרטוני .2.2.4
 .חודשבקרטוני חלב  650-המשוערת הינה כ

 לפי דרישת המפעל.כיבוד ו/או מרכיבי מזון אספקת  .2.2.5

בסעיף זה מהווה הערכה בלבד וכי החברה איננה  יםהנקובוקרטוני החלב יובהר כי מספר הארוחות 
היקף תחייבת להזמין מהמציע כמות זהה לכמות המצוינות ו/או כמות מינימלית של מנות. מ

הכל בהתאם לצרכי החברה ועל פי שיקול דעתה  –הארוחות המצוין לעיל יכול ויגדל או יפחת 
   עוד מובהר כי התשלום יתבצע על פי מספר המנות המוזמנות בפועל על ידי החברה. .הבלעדי

בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לצורך במהלך תקופת ההתקשרות להחזיק רש הזוכה במכרז ייד .2.3
כמפורט במסמכי המכרז וכנדרש על פי כל דין, וידאג להארכת  ביצוע השירותים כשהם תקפים,

שיונות וההיתרים הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או מכוח החוק, יהר
 . , גם במקרה בו מועד הסיום יוארךסיום ההתקשרות מועדלכך שיהיו בתוקף עד 

. החברה תהא רשאית להאריך חודשים 12ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של  .2.4
אלא אם מידי שנה באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת או חלק ממנה תקופה זו 

, עד בדבר אי מימוש האופציה ההתקשרות ימים לפני תום תקופת 30לספק הזוכה בת  נמסרה הודעה 
חודשים. הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל הוראות  48לתקופה מקסימאלית בת 

 ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את  .2.5
לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור יסתיים  פיו-ההתקשרות על

 ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

מובהר כי החברה לא תעניק לזוכה הרשאה בלעדית להענקת השירותים ואינה מתחייבת לספק לו  .2.6
בנוסף, החברה תהא רשאית, בכל  במסמך ב'.בכלל, גם לא בהיקף הכלול עבודה בהיקף כלשהו ו/או 

עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול 
 דעתה הבלעדי ולטובתה.

במהלך תקופת מתן השירותים יידרש המציע הזוכה ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם להוראות  .2.7
 החברה, וכל הוראה אחרת אשר תחול לגבי מבקרי/משתמשי המפעל.הבטיחות של 

 תנאי סף :   .3

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר 
 כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.

 
( ועל כל תנאי הסף  להתקיים במציע JVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )

עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק 
  .המציע אלא אם כן פורש או נכתב אחרת במסמכי המכרזאו בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם 

 ואלו התנאים:

, באספקת ארוחות שקדמו למועד עריכתו של מכרז זההשנים ( 5חמש ) במהלךהמציע בעל ניסיון מוכח  .3.1
צהריים חמות בכל יום ארוחות  150פחות של ל מצטבר שונים בהיקף פעילותאתרים של גופים חמות ל
 .( שנים3כאשר לכל גוף ניתנו השירותים לתקופה מצטברת של שלוש ) עבודה

בכל אחת  היהלאתרים של גופים שונים  ותי הסעדההנובע מאספקת שיר ,המציעשל מחזור הכנסות  .3.2
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 . )לכל שנה בנפרד( , לפחות)לפני מע"מ(₪  1,200,000בהיקף של  2020 –ו 2019, 2018מן השנים 

, או בעל התקשרות בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות  המציע הנו  הבעלים או המפעיל של מטבח .3.3
לתקופה של שלוש שנים לפחות מן המועד כן ות ובשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעארוכת טווח )

להגשת ההצעות( עם בעלים של מטבח ממנו יסופקו הארוחות/המזון, והוא מתחייב כי המטבח עונה 
 על כל הדרישות הבאות במצטבר:

למטבח רישיון יצרן בתוקף להסעדה )קייטרינג( או להכנת מזון והגשתו מחוץ למקום  )א(
 .הכנתו מטעם משרד הבריאות 

 למטבח רישיון עסק מהרשות המקומית בה ממוקם המטבח. )ב(

תקפה מטעם הרבנות הראשית או הרבנות המקומית למטבח תעודת כשרות בתוקף )ג( 
 .המטבחשבמרחב המוניציפאלי של  

 ק"מ מנאות חובב. 30המטבח ממוקם במרחק שלא עולה על  )ד(

ד 4.06סק מסוג הובלת מוצרי מזון לפי סעיף למציע, או לקבלן משנה מטעמו, רישיון בתוקף לניהול ע .3.4
 .1995 –לצו רישיון עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 

 המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים. .3.5

 . צירף להצעתו ערבות מכרז כהגדרתה להלן המציע .3.6

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .4

הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנחוצים ל
 ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאים:

 העתק של תעודת התאגדות מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור". .4.1

רישיון יצרן בתוקף להסעדה )קייטרינג( או להכנת מזון והגשתו מחוץ למקום הכנתו מטעם משרד  .4.2
הנה באמצעות  )א(3.3ות על שם המציע או על שם המטבח )אם וככל שהעמידה בתנאי סף הבריא

 התקשרות עם מטבח(.

רישיון עסק מהרשות המקומית בו ממוקם המטבח על שם המציע או על שם בעלי המטבח )אם וככל  .4.3
 הנה באמצעות התקשרות עם מטבח שאינו בבעלות המציע(. )ב(3.3שהעמידה בתנאי סף 

הנו  )ג(3.3רות בתוקף על שם המציע או על שם בעלי המטבח )אם וככל שהעמידה בתנאי סף תעודת כש .4.4
 באמצעות התקשרות עם מטבח שאינו בבעלות המציע(.

מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן , וכן של המטבח ממנו יסופקו הארוחות רישיון העסק של המציעהעתק של  .4.5
 למקור".

כי המכרז ואשר מתייחס לכל אחד מסוגי הארוחות. על בסיס התפריט המצורף למסמתפריט לדוגמא  .4.6
 מובהר כי התפריט ינוקד על ידי החברה לקביעת הניקוד האיכותי של ההצעה. 

הנו על ידי מטבח שהמציע אינו מבעליו, ולא באמצעות המציע בעצמו,  3.3אם וככל שהעמידה בתנאי סף  .4.7
של שלוש שנים לפחות מן המועד  על המציע לצרף הסכם התקשרות בינו לבין בעלי המטבח לתקופה

 להגשת ההצעות, במסגרתו יתחייבו כי המטבח יספק למציע את הארוחות הנדרשות בהיקפים הנדרשים.

ד לצו רישיון עסקים )עסקים טעוני 4.06רישיון בתוקף לניהול עסק מסוג הובלת מוצרי מזון לפי סעיף  .4.8
 נה מטעמו.על שם המציע או על שם קבלן מש 1995 –רישוי(, התשנ"ה 
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

קבלן משנה, ולא באמצעות המציע בעצמו, על הנה באמצעות הצגת  3.4אי סף אם וככל שהעמידה בתנ
המציע לצרף הסכם התקשרות בינו לבין קבלן המשנה לתקופה של שלוש שנים לפחות מן המועד להגשת 

 ההצעות, במסגרתו יתחייב קבלן המשנה לספק למציע את שירותי הובלת המזון.

מלקוחות של המציע שניתנו לו במהלך חמש השנים האחרונות ואשר כוללות פרטים אודות המלצות  .4.9
 השירותים שניתנו וחו"ד לגבי אופן מתן השירותים.

למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום כדין, ובו פירוט של כלל המידע הנדרש על פי דרישות  (1מסמך א) .4.10
 שירותים לרבות פרטי התקשרות עדכניים. תנאי הסף, וכן פירוט ממליצים אשר המציע סיפק להם

 (.2מסמך א)אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י עורך דין בנוסח  .4.11

מסמך לעיל, בנוסח  3.2אישור מאת רואה החשבון של המציע בדבר מחזור הכנסות שלו כנדרש בתנאי סף  .4.12
  (.3א)

, חתום על ידי מורשה 1976–ים, התשל"ותצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבורי .4.13
, וכן אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס (4מסמך א)חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח 

, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
, או שהוא פטור מלנהלם, וכי 1976מוסף, התשל"ז  שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך

 הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  (5מסמך א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח  .4.14
 ה המפורטים שם. לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבוד

חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי המחזיק (, 6מסמך א)תצהיר, בנוסח  .4.15
מן הבעלות בו ו/או ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית  25%בלמעלה מ 

בעבירות שעניינן הפרת  שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה או
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה שבוצעו בשבע )

למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות 
ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל 

הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  7בשבע )

ת, וועדת המכרזים מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטי
תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא רשאית 
לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר לכך, והמציע מסכים 

רזים בעניין זה רשאי, אך מראש לעריכת כל בירור כאמור.   מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכ
 אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 (.7מסמך א)להלן ובנוסח  5ערבות מכרז בהתאם לאמור בסעיף  .4.16

 חתומה כנדרש על ידי המציע. (8מסמך א)הצהרת המציע בנוסח  .4.17

 בדבר אי לקיחת שוחד. (9מסמך א)המציע בנוסח  התחייבות .4.18

 .(9.1מסמך א)בנוסח  תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית .4.19

 חתומה על ידי המציע. (10מסמך א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח  .4.20

יודגש כי את מסמך , כשהוא ממולא כנדרש. (31מסמך א)בהצעת המחיר של המציע, לפי הנוסח המופיע  .4.21
 ש להגיש במעטפה אטומה נפרדת משאר מסמכי המכרז.י זה

בדבר פרטי רישום  1.12.2021תדפיס נתונים מאת רשם החברות/השותפויות, שאינו מוקדם מתאריך  .4.22
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 התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

ו שנשלחו כל מסמכי המכרז, וכן העתק מכל הודעות והבהרות שהועלו לאתר האינטרנט של החברה ו/א .4.23
למשתתפים בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית 

 כל עמוד. 

והאישורים הנדרשים  המסמכיםכל כאשר ישות משפטית אחת בלבד  מובהר כי ההצעה תוגש על ידי
צוין במפורש )פרט למסמכים לגביהם בלבד  על שם המציע במכרז, יהיו כולל הערבות הבנקאיתבמכרז 

 אחרת(. 

 ערבויות .5

לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת ההסכם המצורף לו, יצרף  .5.1
 "(.ערבות המכרז)להלן: " (7א) מסמךהמציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בתנאי ובנוסח 

 מובהר כי:  .5.2

ואולם מוסכם כי החברה  (7מסמך א)ערבות המכרז תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב ב .5.2.1
חודשים,  4תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת של עד 

 והמציע יאריך את תוקף ערבות המכרז עפ"י הדרישה.

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח ערבות המכרז, אם  .5.2.2
באים: א. לפגם אין משמעות שוכנעה, לפי שיקול דעתה, כי התקיימו כל התנאים ה

כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט ערבות המכרז. ג. הפגם  
נגרם בשוגג ובתום לב . החברה תהא רשאית, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת 

 הבהרה או השלמה או תיקון בהקשר לאמור, לרבות מהבנק הערב.

גיש את ערבות המכרז לפירעון מיידי, כולה או חלקה,  החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לה .5.3
 במקרים הבאים:

כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  .5.3.1
 דרך שהיא.

 כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.3.2

 ע מהותי בלתי מדויק. כל אימת שהמציע מסר לחברה מידע מטעה או מיד .5.3.3

כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  .5.3.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם החברה.

חילוט ערבות המכרז ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים  .5.4
התקיימות הנזק ו/או גובהו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  שייגרמו לחברה, וזאת ללא צורך בהוכחת

של החברה לרבות הזכות לפיצויים במקרה שתוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או הזכות לתבוע את 
על המציע ו/או הזכות לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט השירותים אכיפת ביצוע 

 בכל צעד אחר.

יום מיום התקשרות  30ה, תוחזר לו ערבות המכרז שמסר במסגרת הצעתו עד מציע שהצעתו לא זכת .5.5
החברה עם הזוכה. ערבות המכרז תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין 

 כל מציע בהצעתו.

ימים מיום שיחתום על ההסכם המצורף לאחר  7ערבות המכרז של המציע הזוכה תשוחרר תוך  .5.6
כן, זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, וזאת בתנאים שיידרש לעשות 

שבו, וזאת  16, ובהתאם להוראות הקבועות בהסכם לרבות בסעיף ' להסכםהבנספח ובנוסח הקבועים 
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 "(.ערבות הביצועלהבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן: "

הערבויות, או להגיש מספר ערבויות, גם  להסרת ספק מובהר כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן .5.7
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

ימים מיום שיידרש  7מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  .5.8
זאת כפיצוי מוסכם לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום ערבות המכרז לטובתה, ו

ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות 
השירותים אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע 

 אחר.על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד 

 קבלת מסמכי המכרז .6
 

ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה  להגשהאת חוברת מסמכי החברה  .6.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול: michrazim@escil.co.il לכתובת דוא"ל 

 ;שם המציע .6.1.1

 ;ח.פ/ע.מ .6.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .6.1.3

 ובת דוא"ל איש קשר;כת .6.1.4

 ;מספר טלפון ליצירת קשר .6.1.5

 מספר פקס. .6.1.6

-www.enviroתועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .6.2
services.co.ilגש אך . המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תו

 ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת  .6.3
כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. בשום מקרה לא יהיה זכאי 

 מכרז. המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו ב

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה  .6.4
והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, 
ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 

 בה הכלכלי.  במצ

החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .6.5
 במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של מקבלי 

כרז באמצעות אתר האינטרנט. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שינוי או מסמכי המ
תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם 

 לקביעת החברה.  

 הבהרות ושינויים .7

יות, סתירות או אי על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירו .7.1
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות  7.3לפנות לחברה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 

mailto:michrazim@escil.co.il
http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/
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עיל, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות כאמור ובמועד הנקוב ל
 או אי התאמות כאמור.

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים  .7.2
ות מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כנגד הורא

המכרז או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. לא התייחסה החברה לפניה ו/או 
 השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

עד ליום בפורמט וורד,  michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  למשה סדוןשאלות הבהרה תוגשנה  .7.3
שאלות הבהרה יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.  .14:00לא יאוחר מהשעה  17.10.21

 יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו. 
 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה  .7.4
בין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי לפניות המציעים, ו

נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת 
ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או 

 ר האינטרנט כאמור.תשובה שיפורסמו באת

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים  .7.5
מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה 

ה עד למועד שנקבע מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השג
 לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות  .7.6
שונות שבהם , תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת 

י המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה מאי בהירות ו/או סתירה במסמכ
החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על 

 סתירה או אי בהירות כאמור.

החברה רשאית, להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה. הודעה כאמור תובא,  .7.7
 ל מקבלי מסמכי המכרז או המציעים שנרשמו.בכתב, לידיעתם ש

 אופן הגשת ההצעה: .8

 ".41/2021מכרז פומבי מספר על גביה ייכתב: " חלקה ללא סימני זיהויהצעת המציע תוגש במעטפה  .8.1

, אשר יוכנסו למעטפה השלישית חלקות נפרדות ללא סימני זיהויאת הצעתו יחלק המציע, לשתי מעטפות  .8.2
 לעיל. הצעת המציע תוגש כדלקמן: 8.1המוזכרת בסעיף 

 (. "1מעטפה " )להלן: "מסמכים ואישורים – 1מעטפה " –עליה יירשם  – 1מעטפה  .8.2.1

יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם  1במעטפה 
לעיל,  4ורט בסעיף ההתקשרות )מסמך ד'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפ

 .(31א) מסמך למעטאך 

 "(.2מעטפה " )להלן: "הצעת המחיר – 2מעטפה עליה יירשם " – 2מעטפה  .8.2.2

)למעט לגבי מחיר  יגיש המציע את המחיר המוצע על ידו למתן השירותים 2במעטפה 
 . (13)אלמסמך בהתאם , וזאת הארוחה שהנו קבוע(

מעטפות המציעים תופקדנה במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה  .8.3
ולא יאוחר  0009:החל מהשעה   28.10.21, בתאריך ושם בלבד, במפעל בנאות חובבבמשרדי ההנהלה 

מועד הגשת ההצעות"(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. מציע )להלן: " 14:00מהשעה 
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 .חזרה שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים, אינם  .8.4
עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון 

 המשתתפות במכרז.להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות 

החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגשת הצעות, והודעה מתאימה תועבר לפונים לקבלת  .8.5
 מסמכי המכרז וכן תועלה לאתר האינטרנט של החברה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל  .8.6
 תנאי הסכם ההתקשרות. 

 : מובהר כי .8.7

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה ו/או בלתי סבירה ו/או תכסיסנית. .8.7.1

אשר ינקב בטופס זה יחייב את המציע המחיר . חובהמילויו של טופס הצעת המחיר הינו  .8.7.2
 לכל דבר ועניין אם ייבחר כזוכה. 

הצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  .8.7.3
ל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מכ

מכלליות האמור לעיל, עלויות הכשרת דרכי גישה ו/או תיאום תשתיות, כל ההיטלים 
הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד 

עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים  המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ההצעה תוגש בעותק אשר יישלח למציע לאחר העברת פרטים בדוא"ל. לאחר שהושלמו  .8.7.4
בו כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי 

יגות מנוסח תנאי המכרז, או צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או הסתי
סטיה אחרת מתנאי או מסמכי המכרז תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה או 
לקבלה, עם או בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי 
שיקול דעתה המוחלט. להסרת ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא 

המשתתף לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר  מתעלמת מהסתייגות, וסירב
כהפרת התחייבויותיו והחברה תהיה רשאית לחלט את הערבות המכרז אשר הופקדה 
בידה ו/או לפעול בהתאם לכל זכות המוקנית לה בנסיבות אלה. כל עוד החברה לא 

יב ידה במפורש אחרת, יחי-התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל עוד לא נקבע על
 את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .9

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  1.3.22המציע תעמוד בתוקפה עד ליום  הצעת
חודשים נוספים. הוארך תוקף ההצעה, יגיש המציע ערבות חדשה ומתאימה, תחת הערבות  3למשך 

 שצורפה להצעתו, ככל שיהיה צורך בכך ולפי דרישת החברה. 

 דירוג ההצעות ובחירת זוכה  .10

 מהניקוד המשוקלל: %50- ניקוד ציון האיכות .10.1

ניקוד איכות יינתן בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציע. בנוסף לכך, החברה  .10.1.1
 רשאית להתחשב במידע המצוי בידי החברה ו/או הגיע אליה מצד ג' אחר. 

 וד האיכות יחושב על פי אמות המידה כדלהלן:ניק .10.1.2
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 מנגנון הניקוד קריטריון
ניקוד 

 מקסימלי

 ניסיון המציע

o 5 מספר השנים הרב ביותר בו ציג את ינקודות יוענקו למציע ש
בתנאי סף  מסופקות על ידו ארוחות לגוף אחד בהיקף המפורט 

 , כל יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי.לעיל 3.1

לגוף אחד  3.1מעניק שירותים כמפורט בסעיף ע א' לדוגמה: מצי
 3.1מעניק שירותים כמפורט בסעיף שנים ומציע ב'  10של לתקופה 

נקודות, מציע ב'  5מציע א' יקבל  –שנים  5של  לגוף אחד לתקופה
 נקודות.  2.5יקבל 

o 2.5 נמצא  .)ד( ואשר 3.3העומד בתנאי סף טבח נקודות יוענקו למ
, כל יתר המציעים ינוקדו )בק"מ( ברהלמפעל החקרוב יותר 
 באופן יחסי.

o 2.5  נקודות יוענקו למציע בעל מספר המועסקים הגדול ביותר
(, כל יתר ממפעל החברה ק"מ 30באזור השירות )קרי, עד 

 המציעים ינוקדו באופן יחסי.

 

 נקודות 10

 מלקוח  המלצות וחוות דעת

מציע או החברה תהא רשאית לפנות לממליצים אליהם יפנה ה

 ממליצים לגביהם יתקבל מידע מצד שלישי.

נקודות   2.5ממליץ אשר ימסור חו"ד חיובית על הספק יזכה אותו ב
 נקודות מקסימאליות. 5עד 

על אף האמור, במקרה בו יצרף המציע המלצה מאת מציע תסתפק 
החברה בהמלצה כתובה בלבד ובלבד שהיא כוללת פרטים אודות 

ניתנה במהלך החמש השנים האחרונות השירותים שניתנו, היא 
 והיא כוללת חו"ד חיובית.

 

 נקודות 5

 - מבחן טעימות

החברה תתאם מועד מיוחד 
לטעימות, בו ישתתפו נציגי 
החברה. הטעימות יתבצעו 

באחד המפעלים או המוסדות 
להם מעניק המציע שירותי 

שהמציע יתבקש הסעדה או 
להגיע אל מפעל החברה עם 

מקום או לתפריט הטעימות 
אחר שיסוכם בין הצדדים. 

מועד הטעימות יתואם מראש 

עם המציע. תפריט הטעימות 
יהיה מורכב מפריטים 

המופיעים בתפריט לדוגמא 
אשר צירף המציע להצעתו, אך 

o נקודות  3 - איכות ומגוון המרכיבים בסלט 

o  נקודות 2  - ם המוגשאיכות ומגוון הלח 

o  נקודות 3 - איכות ומגוון המרכיבים במנה העיקרית 

o  פחמימות/ירקות  - טמפרטורת הגשת המנות החמות
 נקודות 3 - מבושלים/מנה עיקרית

o   נקודות 2 - סלטים –טמפרטורת הגשת המנות הקרות 

o   שירות ויחס עובדי החברה המבשלת כלפי עובדי החברה
 ותנקוד 3 -המקבלים שירות 

o  נקודות 3 - איכות וטעם מנת העוף 

 נקודות 30
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

בכל מקרה יאשר המציע את 
תפריט הטעימות מראש עם 

 החברה.

o  נקודות 3 - איכות וטעם מנת הבשר 

o  נקודות 3 - איכות וטעם מנת הדג 

o  נקודות 2 - איכות וטעם מנת המרק  

o נקודות 3  - איכות וטעם מנת הפחמימה 

 התפריט המוצעאיכות 

 והתוספות למפרט

ות והתוספ המוצע לדוגמאתפריט מועדת המשנה התרשמות 
 : נק' מקסימליות 55 – (1.1)בהתאם לנספח א) ר אוכלבחד למפרט 

o  נקודות 5סלטים תפריט מפרט ה 

o  נקודות 5מנת העוף תפריט מפרט 

o   נקודות 5מנת הבשר תפריט מפרט 

o   נקודות 5מנת הדג תפריט מפרט 

o   נקודות 5מנת המרק תפריט מפרט  

o  נקודות 10מנת הפחמימה  תפריט מפרט 

o  מפרט המנה הארוזה ממשנה ועדת ההתרשמות
 נק'  מקסימליות. 10 –צהריים/משמרות

o  ארוזה לשעות נוספות התפריט המנה מועדת המשנה התרשמות
 נק' מקסימליות. 10 –

 נקודות 55

 100 סה"כ

 
יובהר כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות יומצא ע"י המציע בין היתר  .10.1.3

לדוגמא וכן הגשת תפריט , צורפות לו( והאסמכתאות המ1א) באמצעות מילוי מסמך
מידע נוסף לפי כל כאשר המציע רשאי לציין והתרשמות מארוחת טעימות, כנדרש, 

 שיקול דעתו. 

החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  וועדת המכרזים ו/א .10.1.4
, התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר

ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או 
ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל 
מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת 

 ו תנאים אלו.זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמ

קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות  .10.1.5
ואיכות הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב 

 בחוות דעת של ממליצים.

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא  .10.1.6
כל הוכחה  –לאחר הגשת הצעה  –על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע  חייבת,

שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים 
נשוא המכרז, וכן תהא רשאית השירותים מהסוג ובהיקף של שירותים לרשותו לבצע 
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

ציע יהיה חייב לספק לחברה את לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמ
 מלוא המידע להנחת דעתה.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או עם גורמים אחרים ככל שידוע  .10.1.7
לחברה על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של 

 החברה תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה ציון איכות מינימלי של  .10.1.8
נקודות. על אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית,  100נקודות מתוך  65

לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת 
עה, מספר המציעים שקיבלו את בהתחשב בנתונים הבאים: גובה הציון של אותה הצ

הניקוד המינימאלי הנדרש, פער הציונים הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של 
 מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה. ההצעה.

 וזה יהווה ציון האיכות של הצעתו. 50%-הניקוד אותו יקבל המציע יוכפל ב .10.1.9

 מהניקוד המשוקלל %50 ניקוד ציון המחיר .10.2

את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר נמצאו כמקיימים את תנאי החברה תפתח  .10.2.1
 הסף ואשר יעמדו ברף האיכות המינימאלי המפורט לעיל.

מחירי המנות את ( 13א)המציע יידרש לציין במסמך  –אופן הגשת הצעת המחיר  .10.2.2
אספקת על ידו ל המחיר המוצעמציון ההצעה(, וכן את  45%המפורטים בטבלה א' )

 . מציון ההצעה( 5%) ב' הטבלההמפורטים  ם וכיבודמוצרים נלווי

)שתהא  יחושב באופן שבו ההצעה הזולה ביותר בשקלים חדשיםלטבלה א' ציון המחיר  .10.2.3
תנוקד א'  מכפלת כל רכיב בכמות המשוערת וחיבור כל הסכומים שיתקבלו( בטבלה

 :ושאר הצעות המחיר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה 45בציון 

 = ניקוד המחיר של ההצעה 45)ההצעה הזולה ביותר בש"ח/ ההצעה הנבחנת בש"ח( * 
 לטבלה א'

)סכום  יחושב באופן שבו ההצעה הזולה ביותר בשקלים חדשיםלטבלה ב' ציון המחיר  .10.2.4
ב'  בטבלה, כל הרכיבים במכפלת הכמויות המשוערת וחיבור כל הסכומים שיתקבלו(

 ר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה:ושאר הצעות המחי 5תנוקד בציון 

 = ניקוד המחיר של ההצעה 5)ההצעה הזולה ביותר בש"ח/ ההצעה הנבחנת בש"ח( * 
 לטבלה ב'

א' עם ניקוד המחיר  ציון המחיר הסופי יהא חיבור של ניקוד המחיר של ההצעה לטבלה .10.2.5
 של ההצעה לטבלה ב'.

  סיכום הציונים ובחירת זוכה .10.3

-10.1הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיפים  ההצעה בעלת .10.3.1
 . תיקבע כהצעה הזוכהלעיל,  10.2

 על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא רשאית .10.3.2
החברה שלא לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה 

 מן הניקוד. 100%של מחיר שתהווה 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או  .10.3.3
 שיחרגו מהתקציב העומד לרשות החברה.
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

ה שהיא, לרבות סיבות מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיב .10.3.4
 תקציביות, לפי שיקול דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם  .10.3.5
 לאחר פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות .11

, ותחייב את החברה והמציע. הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה .11.1
שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה או 
הענקת זכות כלשהי למציע. סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים 

 ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

 ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:  המציע שנקבע כזוכה במכרז .11.2

 ידי המציע.-את ההסכם המצורף כמסמך ד' כאשר הוא חתום על .11.2.1

ערבות בנקאית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק בישראל, תקפה למשך  .11.2.2
בהתאם ₪  300,000חודשים לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגובה  15

להבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכם,  להסכם, 16יף בסעלקבוע 
כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, אשר תשמש כערבות ביצוע )להלן: 

 "(. ערבות הביצוע"

 ההתקשרות; להסכם 1ביטוחים, כאמור בנספח ג'אישור על עריכת  .11.2.3

לעיל תוך התקופה האמורה במכתב  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
הזכייה, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר 
בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולחלט את ערבות המכרז כפיצוי 

ם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של קבוע ומוסכ
התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה )אך לא חייבת( להזמין את השירותים ממציע 
אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-ם זכאית החברה עלתרופה אחרים לה

רק הסכם שייחתם על ידי מורשי החתימה של החברה לאחר מילוי כל דרישות המכרז על ידי המציע  .11.4
 הזוכה, ייחשב כתקף ויחייב את החברה.

חודשים  12אם הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך  .11.5
הזכייה, תהיה החברה רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוג המציעים  ממועד מכתב

 הסופי, לספק את השירותים מושא מכרז זה. 

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או  .11.6
היה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע י

הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה 
 מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכיה כאמור  .11.7
יקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיה, תהא החברה זכאית לפיצויים והחברה, לפי ש

מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בהודעת הזכייה ועד למועד קיום 
 התחייבויות הזוכה, כמפורט בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה.

תחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, הזוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס על מידע, הבטחה, ה .11.8
 –פה, בין לפני המכרז -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 ובין לאחריו. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .11.9
עם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות המכרז ולהיפרע ממנו בגין כל רשאית, אף מט

 הנזקים שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 
 שמירת זכויות .12

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .12.1
 רז זה.במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכ

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .13.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 

הוראות המכרז שיוותרו בתוקף ויפורשו  מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר
באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול בין הצדדים תנאי 

לבטל את  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –ההסכם נשוא מכרז זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 
 המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

 יותאחר .14

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  .14.1
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .14.2
 המכרז על ידי החברה. עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול

 סודיות .15

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  .15.1
 או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.

כאמור גם מצד לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות  .15.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .15.3

כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  .15.4
א הגיש המציע הצעה, המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. ל

או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות 
 כן על ידי החברה.

 סמכות שיפוט ייחודית .16

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו השונים 
 וסמכים בעיר תל אביב.תהא של בתי המשפט המ

 תנאים כלליים .17

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  .17.1
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא בכל שלב משלבי המכרז על מנת לבחון את המציע והצעתו 
ודו"חות ניכויים אשר יומצאו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ 

 על ידי המציע לחברה על פי דרישתה.

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח  .17.2
את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו 

דיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה לצורך אחר ו/או שהינם בי
 זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .17.3
לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 כדבעי.

החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים  .17.4
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה  25%-לגביו או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ

 ותיהן מצדיקות זאת.או נסיב (7במסמך א)שלו המפורטים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ו/או למשרד לאיכות הסביבה  .17.5
ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע 

 אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

בין שני מציעים, או השירותים אית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את החברה תהא רש .17.6
בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או מהשירותים יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק 

 תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר.מהשירותים חלקים 

 

 בכבוד רב,                              

 בועז הירש                   
  יו"ר ועדת מכרזים                  

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 

 ולניקוד האיכות של ההצעה מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 פרטים על המציע .1

      שם המציע:  .1.1
          מס' הזיהוי: .1.2
        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3
        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:  .1.5
          טלפון קווי: .1.6
          טלפון נייד: .1.7
          פקסימיליה: .1.8
         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 ולצורך קביעת רכיב האיכות של ההצעה 3.1עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2

, באספקת ארוחות שקדמו למועד עריכתו של מכרז זההשנים ( 5במהלך חמש )המציע פירוט ניסיונו של 
צהריים חמות בכל יום ארוחות  150פחות של ל מצטבר שונים בהיקף פעילותאתרים של גופים חמות ל

 ( שנים.3כאשר לכל גוף ניתנו השירותים לתקופה מצטברת של שלוש ) עבודה

 יכות מומלץ לציין את מלוא התקופה בה ניתנו השירותים.* לצורך ניקוד הא

 

שם מזמין 
 השירותים

 םשירותיהתיאור 
 שסופקו לו

ארוחות היקף 
החמות  הצהריים

שסופקו בכל יום 
 עבודה

תקופת מתן 
השירותים 

)תאריך תחילה 
חודש  –וסיום 

 ושנה(

פרטי איש קשר 
אצל מזמין 
 השירותים

     

     

     

     

 

 ת נוספות או כל מידע שיש בו כדי להשפיע על ניקוד האיכות ניתן לצרף בנפרד.הבהרו •
 

 3.3בתנאי הסף שבסעיף עמידה  .3

הבעלים או המפעיל של מטבח בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות , או בעל הנני מצהיר כי אני 
לפחות מן התקשרות ארוכת טווח )בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות ולתקופה של שלוש שנים 

המועד להגשת ההצעות במצטבר( עם בעלים של מטבח ממנו יסופקו הארוחות/המזון, ואני מצרף 
 להצעתי את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים הבאים :

 41/2021מכרז מס' 
 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 למטבח רישיון יצרן בתוקף להסעדה )קייטרינג( או להכנת מזון והגשתו מחוץ  )א( 
 למקום הכנתו מטעם משרד הבריאות.  

 רישיון עסק מהרשות המקומית בה ממוקם המטבח. למטבח )ב(

תקפה מטעם הרבנות הראשית או הרבנות המקומית )ג( למטבח תעודת כשרות בתוקף 
 .המטבחשבמרחב המוניציפאלי של  

 ק"מ מנאות חובב. 30המטבח ממוקם במרחק שלא עולה על  )ד(

 3.4עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4

, רישיון בתוקף לניהול עסק מסוג הובלת מוצרי מזון לפי עמיאני מצהיר כי לי, או לקבלן משנה מט
ומצרף את המסמכים הנדרשים  1995 –ד לצו רישיון עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 4.06סעיף 

 להוכחת האמור.

 מספר העובדים לצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה  .5

 ק"מ(. 30ת )קרי, עד המציע מעסיק ____________ עובדים ביותר באזור השירו

 

 

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי 
 באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

 

 : על החתום

 

  ____________                     שם המציע: _____________________    חתימת וחותמת המציע: 

 תאריך: ____________________

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה 

אחר עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ול
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו 

 דלעיל וחתם עליו בפני.
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 

 ת של ההצעהלגבי התוספות למפרט בחדר האוכל לצורך לניקוד האיכו פירוט

הם מעוניינים בהצעת המחיר במידה ובמסגרת המחיר המוצע פירוט נרחב  על המציעים למלא במסמך זה 
 להעניק הרחבה של המפרט המוצע.

  .ישמשו את החברה לצורך קביעת ניקוד האיכות של ההצעהתוספות למפרט המוצע  

וצעות, תוספת של פריטים שלא היו שינויים אפשריים: תוספת לתפריט המוצע, תוספת למספר המנות המ
 כלולים במפרט, תוספת עמדות. 

 

 דוגמאות:

 
 סוגי סלטים בארוחה.  6סוגי סלטים והמציע מעוניין להעניק לחברה במסגרת השירות  4. ביקשה החברה 1

 
 גרם 180גרם ואילו המציע מעוניין להתחייב על משקל  140 –. ביקשה החברה מנה במשקל שלא יפחת מ 2

 
 מנות קינוח לעובד. 2ביקשה החברה במפרט קינוח אחד לעובד והמציע מעוניין להעניק אפשרות ל  .3

 
  כולל שם המותג. –. ביקש המציע להוסיף למפרט המנה הארוזה ופל ממותג 4

  . ביקש המציע להוסיף יום בתדירות מסוימת שבו הוא יגיש מנות שף בהכנה ישירה לצלחת.5

 

 צהריים החמהדרישות להרכב ארוחת ה

מובהר, כי כל ארוחת צהריים חמה תכלול את המרכיבים הבאים )לפחות( לפי ההוראות שלהלן המציע ימלא 
 במקום הייעודי או במסמך מצורף תוספות בכמות או במפרט לתפריט המחייב: 

 דים. מנה אחת של בורקס, סיגר, אמפנדה, אגרול, פסטלים או כל מנה אחרת שתקבע בין הצד – מנת פתיחה .א
 

 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.

 מתוך הרשימה שלהלן:  2 – מנת מרק .ב

אפונה, גריסים, חומוס, חרירה, חיטה, מינסטרונה, שעועית, עדשים, בטטה, בצל, ירקות, גולש, דלעת, 
 יני, צ'ורבה, ביצים, תפוחי אדמה. כיסונים, כרישה, סולת, עגבניות, עוף, פטריות, ס

 עם מנת המרק יספק הקבלן שקדי מרק/קרוטונים )בהגשה עצמית(.
 

 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.
 סוג אחד לפחות בכל יום מתוך הרשימה שלהלן )קפוא או טרי(:  –מבושלים ירקות .ג

 41/2021מכרז מס' 
 (11.מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 הגינה, אפונה וגזר, שעועית ירוקה, תירס, לקט ירקות, ברוקולי, פטריות. : אפונת קפואים
 :  קישואים חצילים, ירקות מעורבים, קלחי תירס, דלעת, בטטה.טריים

 
 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.

 –של מנה עיקרית: עוף, בקר )בשר או בשר טחון  סוגים 4בכל ארוחת צהריים תהיינה  – מנה עיקרית .ד
לשיקולה של החברה לבחור בין הקטגוריות(, דג וצמחוני. נציג החברה יקבע את מספר המנות אשר על הקבלן 

 להכין מכל אופציה. יובהר כי המשקל המפורט להלן הינו המשקל המינימאלי לאחר בישול, ללא רוטב. 

 יו מתוך הרשימה שלהלן: המנות המוגשות במנה העיקרית יה

: כרעיים עוף, שוקיים עוף, רבע עוף, חזה עוף, שיפודי פרגיות, כבד עוף, רצועות פילה גרם למנה 250עוף  .1
 עוף. גולש עוף, שיפודי עוף רצועות עוף, סטייק עוף, שניצל עוף

טרוגנוף, לשון ס –: צלי בקר, סטייק אנטריקוט, סטייק עגל, גולש בקר, רצועות בקר גרם למנה 140בשר  .2
 בקר, שווארמה עגל, סטייק הודו, שווארמה הודו, , מעורב ירושלמי, רצועות הודו, , גולש הודו,.  

: קציצות בקר, המבורגר בקר, קבב בקר, גלופס בקר, פאי עם בקר, לזניה / גרם למנה 180בשר טחון  .3
 יחידות בינוניות 2) קנלוני בקר, מוסקה בקר, פשטידה עם בשר בקר, נקניקיות מרגז, ממולאים

: נסיכה, סול, סלמון, בקלה, קציצות דג, נתחי דג מעובד: אצבעות וכדומה, מרלוזיה, גרם למנה 180דגים  .4
 דניס, אמנון.

: שניצל תירס, טופו, סויה, קיש עם ירקות, מלווח עם ביצה, קציצות פלאפל, שקשוקה, קיגל, סויה, צמחוני .5
 טופו, אגרול.

בלינצ'ס עם ירקות, ספגטי בולונז / ספגטי ברוטב שמן זית /  – נה צמחוני או בשריגרם למ 200בצק במילוי  .6
 שום ופטריות,.

: פלפל, קישוא, כרוב, עגבניה, בשר במילוי( 70%יחידות בינוניות )ממולאים בשריים: לפחות  2ממולאים 
 בצל, תפוח אדמה.

  הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________.______________ 
המנה העיקרית תהיה מזון המורכב ממרכיבים גולמיים בתוספת מרכיבי מזון בסיסיים לפי   -הערה 

 ההגדרות :

 מרכיבי מזון גולמיים = מזון לא מעובד או מעובד מינמלית •
מזון לא מעובד או מעובד מינמלית. בקבוצה זו נכלל מזון בצורתו הגולמי או הטבעית, כולל מזון שעבר 

 .'יסיים כגון חיתוך, הקפאה, טחינה וכדתהליכי עיבוד בס

 מזון בסיסיים )מוצרי יסוד( מרכיבי •
מצרכי יסוד, שבדרך כלל מוספים למזונות מהקבוצה הראשונה. דוגמאות לכך הם מוצרים שניתן 

 .למצוא בכל מטבח ובהם שמן )זית, חמניות, קנולה וכד'(, סוכר )לבן או חום(, מלח ותבלינים

 ים גולמיים בתוספת בסיסייםמזון המורכב רק מרכיב •
אוכל שמכינים ומבשלים בבית, ממרכיבים ביתיים שניתן למצוא בכל מרכול. ההגדרה הרשמית יותר 

מדברת על מזון המורכב רק מרכיבים גולמיים בתוספת רכיבי מזון בסיסיים: מזון שבושל ביחד עם 
רבית התבשילים כמו מרקים )ללא תבלינים )בבית, במסעדה, או במפעל מזון(. לקבוצה זו משתייכים מ

 .אבקת מרק(, עוף או דג בתנור, קוסקוס, קציצות, ירקות מבושלים או מוקפצים, ואפילו שניצל ביתי
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

בעניין שיטות עיבוד נוספות או מזון מעובד בצורה תעשייתית לשיקול דעת החברה לפסול הספקת מנות 
 דעתה הבלעדי.  אשר אינן עולות בקנה אחד עם ההגדרות לעיל לפי שיקול

 

 שני סוגים לפחות בכל יום מתוך הרשימה שלהלן:   – פחמימות .ה

אורז, מג'דרה, אורז סיני, אורז מלא, חיטה מלאה, כוסמת, פסטה עם רטבים שונים, איטריות מוקפצות, 
פתיתים, תפוח אדמה בנייר כסף, מחית תפוחי אדמה, תפוחי אדמה בתנור, צ'יפס מטוגן, קוסקוס, חמין עם 

 ויה, בורגול.ס
 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.

 
 ארבעה סוגי סלטים מתוך הרשימה שלהלן:  – סלטים .ו

פסטי, תפוחי אדמה, עלי גינה, פלפלים מטוגנים, חומוס, -כרוב לסוגיו, מלפפונים, ירקות, תירס, טבולה, אנטי
ר חי עם צימוקים ואננס, גזר לסוגיו, נלסון, שומר, קישואים, טורקי, טונה, סלק, שעועית חצילים בטחינה, גז

ירוקה, פרוסות עגבניה עם בצל ירוק, חציל מטוגן/מאודה, חמוצים, חסה, סיני, עגבניות שרי, וולדורף, 
יף, חצילים עם אבוקדו, מטבוחה, פטריות, פולי פול בכמון, טחינה, חצילים במיונז, קוביות עגבניה עם חר

 מלפפון חמוץ ושום. 
 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.

 לפי הטבלה שלהלן: – קינוחים .ז

 הערות משקל שם סוג

פרג, תפוחי עץ,  עוגה
אגוזים, שוקולד, 

 קינמון,גבינה 

עוגת שמרים  גר' 100
אישית ארוזה )לא 

 150-יפחת מ
 יחידות(

 ביום ד' בבוקר –פעם בשבוע 
בנוסף לארוחה הרגילה )בכל 

שבוע יינתן סוג אחר של 
 עוגה(.

בגודל  –אישי   במבחר טעמים בקלוואה
מאושר על ידי 

 החברה

 

עוגות 
 טורט, קרם

  כנ"ל  במבחר טעמים

בלפתניה חד  גר' פרי 100 מבחר סוגים לפתן פירות
 פעמית

 אחת לשבוע

בלפתניה חד   י משומרבתוספת פר ג'לי
 פעמית

 

בלפתניה חד   שוקולד/וניל מוס
 פעמית

 

בלפתניה חד   בתוספת קינמון/פטל סחלב
 פעמית

 בחורף

גלידה 
 בגביע

 בקיץ באריזה מקורית גר' 100 במבחר טעמים
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

לפי האמור   פרי העונה
 להלן

  

 

 _________________.הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות _______________________________

 גרם חוץ מהאמור במפורש )כל הפירות סוג א'(: 200: כל מנה הכמות לפי הגודל ובמשקל פירות .ח

יחידות(,  2(, אגס אדום/ירוק, שזיפים, אפרסק, קלמנטינה/מנדרינה, בננה )8גרם(, תפוח עץ )קוטר  250תפוז )
 –גרם  300נה פעמיים בשבוע לפחות(, אבטיח )בעו –גרם  300פעמי(, אפרסמון, שסק, מלון )-ענבים )בכלי חד

 בעונה פעמיים בשבוע לפחות(. 
 הצעת הקבלן למנות/תוספות נוספות ________________________________________________.

 

  ריים/תורנים( הכוללת:הדרישות להרכבת שקית אוכל משופרת) מנה ארוזה צ

 לחמניות אצבע  3 •
שומן באריזה מקורית או גבינת שמנת  10%-5%שומן או מלוחה  28%-22%חבילת גבינה צהובה  •

סגורה באריזה  . כל אלושומן או סלמי  או קבנוס או פסטרמה 10%-5%שומן או קוטג' 10%-5%בטעמים 
 גרם נטו לאחר סינון 50קופסאות טונה לפחות  2 במקרה של טונה  גר' או 200-250של כ מהיצרן 

 גרם נטו לאחר סינון 50ים לפחות קופסת טונה  או סרדינ •
 גרם.  80גרם או כמות פירות אחרת במשקל כולל של  80פרי במשקל מינימום של  •
 גרם לפחות מלפפון עגבניה, או פלפל ( 100סוגי ירק כל אחד במשקל של  2  •
 מארז קטן של זיתים/מלפפון חמוץ/שיבקה.  •
 מ"ל  330פחית שתייה לפחות  •
 גרם.   15גרם לפחות /חטיף במשקל  20ממתק במשקל   •

 בארוחה חלבית : 
 חמאה בלובנד קטנה  •
 גרם לפחות 120שומן וכו'(  3%מעדן חלב )עד  •

 בארוחה בשרית:
 שקית קטשופ / חרדל  •
 סלט קטן חומוס /טחינה/ מטבוחה / חצילים •

 לחלופין מנת סלט: 

באים: מלפפון, עגבניה, גזר, חסה, אגוזים, פטריות הכולל לפחות את המרכיבים ה –גר'  600סלט מורכב במשקל  •

מיל' )בנפרד(  100 –, קופסת פחמימה שמן זית)בנפרד(, רטבים )בנפרד( -טריות, ביצה קשה )בנפרד(, רוטב לימון
 כגון:תירס/בטטה/ פסטה וכו'. 

 . דל קלורי/ רגיל לבחירת העובד – מ"ל 330פחית שתייה לפחות  •

 + חמאה / שילוב מהמנה חמה דיאט )מה שיוגש באותו יום(  נטו לאחר סינון גרם 50קופסת טונה  לפחות  •

 פרוסות לחם קל  4 •
 

 
 הצעת הקבלן לפריטים/תוספות נוספות/מותגים

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
.____________________________________________________________________________ 

 
  הכוללת: 19:30דרישות להרכבת שקית אוכל רגילה לעובדים הנשארים עד 

 צבעלחמניות א 2 •
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

גר'( גבינה צהובה, לבנה או מלוחה או קוטג' או סלמי או קבנוס או פסטרמה או טונה  100 -חבילה קטנה )כ •
 קטנה, 

 גרם לפחות מלפפון עגבניה, או פלפל ( 100מלפפון עגבניה, או פלפל  כל אחד במשקל של  •

 . גרם 80גרם או כמות פירות אחרת במשקל כולל של  80פרי אחד במשקל מינימום של  •

 חמאה / בלובנד קטנה •
 

 הצעת הקבלן לפריטים/תוספות נוספות/מותגים
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
.____________________________________________________________________________ 

 
 

 

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי 
 באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

 

 : על החתום

 

  שם המציע: _____________________    חתימת וחותמת המציע: ____________                     

 תאריך: ____________________

 
 אישור עו"ד

 
שי / אשר זיהה הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אי

עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו 

 דלעיל וחתם עליו בפני.
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 לכבוד

       החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א. נ.,
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 

 
"( מאשר בזה כי המציע המציע)להלן: " ___________________עו"ד של  ___________________הח"מ אני 

התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל / כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה שיתופית וכי הינו 

או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה 

כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל 

חתם/ו בפניי על הצהרה זו  ___________דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי ביום 

, בעל/י ת.ז. שמספרה ______________________________ה ה"ה ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצע

שהינו/ם מורשה/י חתימה של המציע אשר הוסמך/ו כדין לחתום בשם _____________________________ 

המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל באופן 

 את המציע בהצעתו לפי כל דין. שחתימתו מחייבת

 

 

 ,עו"ד   _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41/2021מכרז מס' 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 41-2021מכרז מס' 
 (3מסמך א)

  אישור רו"ח על מחזור כספי

         

 יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון

 
 אישור רו"ח על מחזור כספי

           
 תאריך:_______________

 
 לכבוד ______________

 
 

 .202031.12 -ו .201931.12, .201831.12מו ביום אישור על מחזור כספי לאחת מהשנים שנסתייהנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
בוקרו/נסקרו )הקף/ציין .202031.12 -ו .201931.12, .201831.12הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 התאמה( על ידי משרדנו.ב
 

 לחילופין:
 

בוקרו על ידי רואי חשבון  .202031.12 -ו .201931.12, .201831.12הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 אחרים. 

 
, .201831.12חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )הקף/ציין בהתאמה( ליום  .ג

 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד .202031.12 -ו .201931.12
 

 לחילופין:
 

 -ו .201931.12, .201831.12חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
 שלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו ה .202031.12

 
 לחילופין:

 
 -ו .201931.12, .201831.12חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. .202031.12
  
המחזור הכספי של  .202031.12 -ו .201931.12, .201831.12חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום בהתאם לדו .ד

 1,200,000 גבוה מ / שווה להינו מאספקת שירותי הסעדה בנפרד הנובע  2020-ו 2019, 2018חברתכם בכל אחת מן השנים 
 שקלים חדשים(. מיליון ומאתיים ש"ח )

 
                                                                                                            

 בכבוד רב,       
                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 חתימת רואי החשבון        
 הערות: 

 . 2009אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •
 
 
 
 

 

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 מהנוסח האחיד.
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 
 

 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: לעו
 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
 עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 "(.החוק" -)להלן 1976 –ם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתא .2

 

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא  .3
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, או לחלופין, המציע ו/או 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-ת תנאים הוגנים(, תשנ"אוהבטח
בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 יל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלע .4

 

 
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

____________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת _____
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

_______________________     ___________________________ 
 תימת עוה"דחותמת + ח      תאריך  

 
 

  

 41/2021מכרז מס' 
 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 
 

 
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה

 
"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה
 המציע.

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  .2
 החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

 המשוחררים החיילים חוק ;1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 5194 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 ;1951-תשי"א שנתית, חופשה חוק ;1951-תשי"א ומנוחה, עבודה תשעו חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה
 ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק

 ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח
 חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק

 בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז ום,מינימ שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

 כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח

 למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם,

 לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה

 עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;0012-תשס"א ולהתפטרות,

 )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאח
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41/2021מכרז מס' 
 (5מסמך א)

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

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

 
"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציע" –__________ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה החברה" –עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 בשם המציע.

  
המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה  .2

פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי 7וזאת בשבע )

או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים  מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, והם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין 

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7עבירות כאמור בשבע )

 1968 -לעניין סעיף זה, "בעל שליטה" כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח  

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

לעיל יפרט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים שבגינם אינו עומד בתנאי  3מציע שאינו עומד בכל תנאי סעיף )
 (.האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

 

 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 

 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  
  

 41/2021מכרז מס' 
 (6מסמך א)

יר היעדר הרשעה תצה
 פלילית
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 לכבוד

 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 
 "( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם השתתפות המציע במכרזהמציעלבקשת ___________ )להלן: "

שקלים  50,000מ לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך של של החברה לשירותי איכות הסביבה בע" 41/2021מס' 
ימי עסקים מיום קבלת  דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או  3חדשים וזאת בתוך 

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 
 ציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.לעמוד למ

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

 ועד בכלל. 28.1.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 חתימת בנק: ___________       תאריך: ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41/2021מכרז מס' 
 (7מסמך א)

 רבות בנקאיתנוסח ע
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 

 לכבוד
 "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 

 הצהרת מציע

תי בעיון ובחנתי בחינה ,  לאחר שקרא__________________ח.פ/ע.מ.  ____________________אני הח"מ 
ואת הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים אשר  םשירותיהזהירה את מסמכי המכרז, ולרבות את מפרט 

 צורפו למכרז, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

ימה מטעמי( כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן הריני מאשר )לעניין תאגיד, באמצעות מורשי חת .1
בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעלי 
הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה.  הנני מצהיר כי הנני קבלן המורשה על פי 

 י שמירה ומחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך כך.דין ליתן שירות

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי הוראות המכרז לביצוע כל התחייבויותיי על פי  .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים מסמך ב' המצורף כ םשירותיההסכם ההתקשרות ומפרט 

 תים ומתחייב לפעול על פיהם.המתייחסים למתן השירו

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות  .3
 שבמסמכי המכרז. 

אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחיר שהצעתי, והנני מקבל  .4
לשביעות רצונה המלא של החברה. ידוע לי כי מחירי הצעתי עומדים  על עצמי לבצע את השירותים האמורים

 (.13בכל דרישות הדין לרבות המפורט במסמך א)

בהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז  .5
עיל, על פי כל האמור בנספחים ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ל

 להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים  .6
 .ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי  6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 

סול את הצעתי ו/או לחלט את הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפ
 הערבות שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר לעניין זה.

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים במסמכי  .8
 חירים(.)טופס המ( 13א)המכרז בתמורה למחיר בו נקבתי במסמך 

ידוע לי כי התמורה בה אנקוב הנה סופית וכוללת את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  .9
 התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא. 

להבטחת קיום הצעתי על כל תנאיה, אני מצרף בזאת ערבות בנקאית לטובת החברה לשירותי איכות הסביבה  .10
"(. אם הצעתי תתקבל, אחליף את הערבות הבנקאית בערבות ביצוע, בגובה  הערבות הבנקאיתן: "בע"מ )להל

כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז, והריני מתחייב כי תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד בידי 
החברה החברה את כל המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, וכן אתחיל לספק את השירותים ביום ש

 תורה לי כאמור במכתב הזכייה.

 41-2021כרז מס' מ
 (8א)מסמך 

 הצהרת המשתתף
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא החברה  .11
פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, ובנוסף תהא זכאית 

עם מסירת הצעתי זו או את ערבות הביצוע, וזאת כפיצוי קבוע לחלט את הערבות הבנקאית אשר אפקיד בידיה 
 ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים  .12
 ימתי על הצעה זו.הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחת

 הנני מצהיר כי הצעתי איננה הצעה גרעונית.  .13

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או הפרת  .14
הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל 

 אה כנ"ל.תשמש במקום התר
 

 
 מס' הזיהוי: _______________________  __________________________  שם המציע: 

 חתימה וחותמת המציע: ______________  כתובת רשומה: ________________________

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הרינו מצהירים כי הצעה 
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 
 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 

 טל' נייד: ______________________ קשר מטעם המציע : ___________________ שם איש 

 פקס' : _____________    מייל : ___________________________
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 
 
 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 
"( הגוף המציע" –הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ ח.פ. ____________ )להלן  .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת החברה" –המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 להתחייב בשם המציע.

  
ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיה /הנני מתחייב .2

מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין 
 גד פעולה הקשורה בתפקידו.בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נ

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
 

 
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכר לי באופן 

_________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

___________________   ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   

  

 מכרז
41/2021  
 (9נספח א')

התחייבות בדבר מניעת 
 שוחד
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 
 
 

 נים וזיקה אישית/עסקיתיתצהיר העדר ניגוד עני
אחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר ______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאני הח"מ, 

 את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד עניינים ו/או 
ין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם קשורים בהתקשרות אחרת, ב

בע"מ  החברה לשירותי איכות הסביבהלאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ההתקשרות עם 
יינים משמעו אף חשש ממשי עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה ו/או אחרת. לעניין זה, ניגוד ענובין גורמים אחרים 

 לניגוד עניינים כאמור. 
בע"מ אני ו/או בעלי התפקידים  הנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה

המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד 
 עניינים כאמור. 

, בדבר כל מצב, חוזה ו/או התקשרות ו/או מתן בע"מ בכתב נני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבהה
 שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להנחיותיה. 

 במקום המתאים: Xיש לסמן       זיקה אישית/עסקית .ב

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   החברה  איןהריני להצהיר כי            
 לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי  החברה  ישהריני להצהיר כי             
 .)יש לציין שם ותפקיד(בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ לשירותי איכות הסביבה 

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  איןהריני להצהיר כי  
 אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  שיהריני להצהיר כי             
אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-חוק ניירות ערך, תשכ"חב בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"
 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

 41-2021מכרז מס' 
 (9.1מסמך א)

תצהיר העדר ניגוד 
נים וזיקה יעני

 אישית/עסקית
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"
בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד  "זיקה עסקית"
רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"
החלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין התחייבות, 

החברה לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר 
 יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"
 וכינויו אשר יהא.  וחתום על מסמך זה, יהא תוארו

עובד החברה "
לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 
 מת תאגיד : חתימת מורשי חתימה וחותלתאגיד                                                                            
   
  _________________ 
 : חתימהלאדם                                                                                                   

 
 אישור

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר זיהה/תה 
צעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת ת/יהיה צפוי/ה עצמו/ה באמ

 לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפניי. 

 
 _________________ 
 ,עו"ד              
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

וא הגוף המבקש להתקשר עם "( שההמציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 המציע.

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת בהזמנה זו. .2

התייעצות, המחירים והתנאים המסחריים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המחירים והתנאים המסחריים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהזמנה  .4

 זו או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהזמנה זו. 

 גיש הצעות בהזמנה זו. לא הייתי מעורב בניסיון להניא גורם אחר מלה .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום לגורם אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום לגורם אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  הצעה זו מוגשת שלא בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא 

של הממונה על התחרות "חבירה בין מתחרים  1/21" כמובנו בגילוי בגילוי דעת מתחרהעם מתחרה. לעניין זה "

 2"(.גילוי הדעתלצורך הגשת הצעה משותפת במכרז". )"

  ההצעה מוגשת בעקבות הסדר בין מתחרים. ההסדר שגובש לצורך הגשת ההצעה עומד בדרישות המפורטות

ניתן פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על התחרות בקשר עם ההסדר. פרטי בגילוי הדעת. ככל שנדרש, 

  ההסדר הם:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 ידיעתי, המציע או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הצעות. למיטב 

 אם כן, אנא פרט:

                                                 
 . 29.07.2021פורסם באתר רשות התחרות,  2

 מכרז 
41/2021 

 (10נספח א')
תצהיר בדבר אי תיאום 

 מכרז
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

א לחוק התחרות 47כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך  .8

 .1988-הכלכלית, תשמ"ח

אני מתחייב להודיע לעורך ההזמנה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד מועד הגשת  .9

 ההצעות.

 

         

חתימת   הירשם המצ  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עו"ד 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

הזהרתיו כי עליו להצהיר את _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר ש

 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

  



37 

 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 
 

 
 ממפעל החברההמרחק של המטבח ממנו יסופקו הארוחות תצהיר בדבר 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 
"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציע" –תצהיר זה בשם ________________________ )להלן הנני נותן  .1

"החברה"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  –עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 בשם המציע.

  
ות יהיה בכתובת הריני להצהיר כי במידה ואוכרז כזוכה במכרז, מקום הכנת המזון במסגרת ההתקשר .2

ל החברה ובין מפעהאתר המרחק בין מבדיקה אותה ערכתי, . "(האתר)להלן: " ______________________
 .קילומטר 30אינו עולה על 

 
 קילומטר. 30יעלה על האתר מרחק ידוע לי כי בהתאם להוראות המכרז וההסכם שייחתם מכוחו, אסור כי  .3

 
 .    16:30ועד  7:30החברה דהיינו בין השעות  הובלת המזון לחברה תהיה בשעות פעילות .4
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
_____ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
 

  

 מכרז 
41/2021  

 (11נספח א')
תצהיר בדבר מרחק 

המזון מקום הכנת 
 ממפעל החברה
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 דוגמא לתפריט יומי של ארוחת צהריים חמה לצורך הכנת התפריט לדוגמא

 יוםפירוט סוגי המזון המוגשים מדי  –תפריט יומי לדוגמא לחדר אוכל  

 הערות סוג המזון סוג

 

בורקס, סיגר, אמפנדה, אגרול, פסטלים או כל מנה אחרת   פתיח
 שתקבע בין הצדדים

חובת 
הגשה עד 

אחרון 
 מרק מרקים הסועדים

 מרק נוסף

 –)ירקות( ומרק נוסף  בכל יום  יוגש מרק דיאטטי אחד
אפונה, קטניות, פטריות, שעועית, תפוחי אדמה, אטריות 

 ד המרק יוגשו קרוטונים/שקדי מרקלצ וכו'.  

מנות 
 עיקריות: 

 
 לבחירה 1

בכל יום מנת דג אחרת: דג דניס או מקביל בגריל או בטיגון,  דג
דג הנסיכה, דג בקלה, פילה דג, קציצות דג, סלמון.  דג 

 מטוגן או בגריל יוגש עם פלח לימון.

 באישור וטרינרי ומיצרן מוכר באישור משרד -מנת בקר  בקר
הבריאות.  בכל יום מנה אחרת. עדיפות לבשר מבושל, 

 אפוי או בגריל.

בכל יום מנה אחרת: שניצל מבשר מלא בלבד, רבע עוף  עוף
 בגריל או בתנור, שיפודי עוף/ פרגיות, חזה עוף על האש.

 –מנה זו יכולה להיות במקום או בנוסף למנת דג/עוף  מנה דיאט
עוף/פרגית כאשר הוא  ותכיל את מרכיב המזון דג/חזה

 צלוי )ללא טיגון/סילן/רטבים וכו' (

בכל יום מנה אחרת: כתיתות סויה מיצרן איכותי מוביל  צמחוני
שיאושר על ידי מפקח העבודה, פשטידת ירקות, תבשיל 

 טופו, בלינצ'ס עם ירקות וכדומה.

תוספות 
 חמות:

סוגי  2
 פחמימות

וסקוס.  צ'יפס אורז, תפוחי אדמה, פסטה )עם רוטב(, ק
 פעם בשבוע.  הצ'יפס מיצרן איכותי מוביל.

ירקות 
 מבושלים

אפונה, שעועית צהובה, שעועית ירוקה, ברוקולי, 
קישואים, חצילים וכדומה, כולל מירקות טריים 

 וקפואים.

סלטים 
 חופשי

סלט 
 ירקות

כל יום: כולל עגבניה ומלפפון חתוכים קטן עם פטרוזיליה 
 ללא תיבול )בעדיפות לחתוך ידני(. –קצוצה בצד 

בשירות 
 עצמי

 בכל יום סוג שונה. חמוצים

 מכרז 
41/2021  

 (12נספח א')
 דוגמא לתפריט יומי
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

סלטים  2
 מבושלים

 שונים, מירקות טריים של העונה.

טחינה, 
 חומוס

 מיצרן איכותי מוביל. 

קינוח 
 מבוקר

פרי גדול 
 מובחר

לבחירה  גר'. 300' לפחות, בקיץ אבטיח/מלון ללא קליפה גר 150
 2מתוך 
 סוגים

 גר' פרי לפחות. 100 לפתן

גלידה/ג'לי
 מוס/

 מיצרן איכותי מוביל.

שני סוגי לחם שונים בכל יום: שחור, לבן, חיטה מלאה,  לחם שונות
 פיתות ולחמניות מסוגים שונים.

 

 בכל שולחן

רטבים 
 לסלט

בשרות  ם שמיר ווינגרט. אלף האיים, שו
 עצמי

 בעמדה קטשופ, חרדל, שמן זית, מיץ לימון, מלח ופלפל. רטבים

תרכיז 
 שתיה

  דיאט. 1רגיל,  1: תרכיז שתייה באיכות טובה
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 

 

 כתב כמויות וטופס מחירים

 ונפרדת מיתר מסמכי המכרז מעטפה סגורה – 2יוגש במעטפה מס'  -

מתחייב לספק את השירותים בהתאם למחירון בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני 
 הקובע המפורט להלן ועל פי המפורט בו :

 

 שם המוצר מס"ד

מחיר 
מקסימו
ם ללא 
 מע"מ

 המחיר המוצע 
מספר 
היחידות 
 החודשיות
 המוערכות 

1 

 : לחת הכוללתארוחה צהריים חמה בצ

 מנת פתיחה •

 סוגים 2אחת מתוך  מנת מרק •

 ירקות מבושלים •

אופציות של מנה עיקרית )עוף, בקר,  4אחת מתוך לפחות  •
 דג וצמחוני( 

 סוגים( 2תוספת פחמימות ) •

 לפחות ארבעה סוגי סלטים בשירות עצמי •

 סוגים( 2) קינוח לבחירה •

פעם בשבוע, ביום שיקבע  בבוקר, עוגה אישית/חטיף  •
 גיה בנוסף לתפריטאנר

מגוון רטבים לסלטים )כגון שמן, מיץ לימון, קטשופ  •
 וחרדל(

 מנת לחם •

29.00  ₪ 

 

1500 

2 

שקית אוכל )להלן:" –מנה ארוזה צהריים/משמרות 
 : הכוללת "(משופרת

 לחמניות אצבע  3 •

 10%-5%שומן או מלוחה  28%-22%חבילת גבינה צהובה  •
 10%-5%עמים שומן באריזה מקורית או גבינת שמנת בט

שומן או סלמי  או קבנוס או  10%-5%שומן או קוטג'
-200של כ  סגורה מהיצרן באריזה. כל אלו יגיעו פסטרמה

 50קופסאות טונה לפחות  2  -במקרה של טונה  גר' או 250
 גרם נטו לאחר סינון

 גרם נטו לאחר סינון 50קופסת טונה  לפחות  •

ירות אחרת גרם או כמות פ 80פרי במשקל מינימום של  •
 גרם.  80במשקל כולל של 

גרם לפחות מלפפון  100סוגי ירק כל אחד במשקל של  2  •
 עגבניה, או פלפל(

 מארז קטן של זיתים/מלפפון חמוץ/שיבקה.  •

24.00 ₪ 

 

800 

 מכרז 
נספח  41/2021

 (13א')
כתב כמויות וטופס 

 מחירים
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 מ"ל  330פחית שתייה לפחות  •

 גרם.   15גרם לפחות /חטיף במשקל  20ממתק במשקל   •
 

 בארוחה חלבית : 

 חמאה בלובנד קטנה  •

 גרם לפחות 120שומן וכו'(  3%ד מעדן חלב )ע •
 

 בארוחה בשרית:

 שקית קטשופ / חרדל  •

 סלט קטן חומוס /טחינה/ מטבוחה / חצילים •
 

 לחלופין מנת סלט: 

הכולל לפחות את המרכיבים  –גר'  600סלט מורכב במשקל  •

הבאים: מלפפון, עגבניה, גזר, חסה, אגוזים, פטריות טריות, 

שמן זית)בנפרד(, רטבים  -ביצה קשה )בנפרד(, רוטב לימון

מיל' )בנפרד(  100 –, קופסת פחמימה )בנפרד(
 כגון:תירס/בטטה/ פסטה וכו'. 

דל קלורי/ רגיל לבחירת  – מ"ל 330פחית שתייה לפחות  •
 . העובד

+ חמאה /  גרם נטו לאחר סינון 50קופסת טונה  לפחות  •
 שילוב מהמנה חמה דיאט )מה שיוגש באותו יום( 

 פרוסות לחם קל  4 •
 

 
 

3 

 :הכוללת 19:30שקית אוכל רגילה לעובדים הנשארים עד 

 לחמניות אצבע 2 •

גר'( גבינה צהובה, לבנה או מלוחה  100 -חבילה קטנה )כ •
 או קוטג' או סלמי או קבנוס או פסטרמה או טונה קטנה, 

גרם  100מלפפון עגבניה, או פלפל  כל אחד במשקל של  •
 ו פלפל (לפחות מלפפון עגבניה, א

גרם או כמות פירות  80פרי אחד במשקל מינימום של  •
 גרם.  80אחרת במשקל כולל של 

 חמאה / בלובנד קטנה •
 
 

15 ₪ 

 

400 

XX  1סה"כ פרק XXXX  XXXX 
 

 :הערות כלליות 

 יכללו מס ערך מוסף )מע"מ(. ולאשלעיל בשקלים חדשים בלבד  ההמחירים בטבל •

 ילוי. הצעה חלקית עלולה להיפסל. יש למלא את כל המחירים הטעונים מ •

 אינההכמויות המפורטות להלן מבוססות על ניסיון העבר של החברה ותשמשנה כאומדנה בלבד, אשר  •
מחייבת את החברה. התשלום עבור אספקת השירותים יחושב לפי מכפלת מחירי המוצרים במספר 

 על ידי המציע. בפועלו המוצרים שיוזמנו ע"י החברה מעת לעת )כמפורט בהסכם( ואשר יסופק

הצעת המחיר כוללת את כל עלויות המציע לביצוע השירותים המפורטים בכלל מסמכי המכרז לרבות שינוע,  •
 עריכה, הובלה, הכנת האוכל, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר הוצאות המציע.
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 הצמדת המחירים תהא בהתאם למפורט בהוראות ההסכם. •
 הערות לטבלה:

 ל המוצרים המופיעים בטבלה יהיו מוצרים באריזה מקורית מטעם היצרן/היבואן.כל .1

 על כל אריזה יצוין תוקף אחרון המומלץ לצריכה. .2

שעות מיום מסירת המנה לעובד לפי משמרתו. כלומר עובד  72תוקף אחרון המומלץ לצריכה לא יפחת מ  .3
ו שיש לפי ימי החלוקה של הקבלן יהיה אשר עובד ביום שבת תוקף המוצרים שיסופקו לו ביום חמישי א

 לפחות עד יום ג' . 

 כלל המרכיבים במנה הארוזה אשר אינם באריזת יצרן לדוגמה פרי וירק, יהיו טריים ושלמים.  .4

  אופציונאלי  טבלת כיבוד –ב'  חלק

 מחיר לפריט תאור מוצר
 לא כולל מע"מ 

 מחיר כולל  אמדן חודשי  
 יחושב ע"י החברה

 

 XXXX 20  יח' 100י שקית תה ויסוצק

 XXXX 42  ק"ג 1קפה שחור עלית 

 XXXX 28  גרם 200נס קפה עלית 

 XXXX 60  ק"ג 1סוכר 

 XXXX 20  גרם 500שוקולית עלית 

 XXXX 30  גרם1750עוגיות פתי בר 

 XXXX 20  קפה נמס ג'ייקובס

 XXXX 35  בטעם נענע + לואיזה 1/25תה ירוק 

 XXXX 24  יס נסטלהנס קפה טייסטרס צ'ו

 XXXX 20  חלבי-גר 500 -ממרח בטעם שוקולד עלית

 XXXX 30  ק"ג 1ופלים עלית 

 XXXX 30  מבחר טעמים-{778גרם }430-ריבה

 XXXX 30  מבחר טעמים-ויטמינציק ליטר

 ליטר 1  ,3%-1%חלב 
 קרטון/בקבוק 

 650 XXXX 
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

   XXXX סה"כ מחיר ההצעה 

 
 רק ב'הערות כלליות לעניין פ

 יכללו מס ערך מוסף )מע"מ(. ולאהמחירים בטבלאות שלעיל בשקלים חדשים בלבד  •

 יש למלא את כל המחירים הטעונים מילוי. הצעה חלקית עלולה להיפסל.  •

 אינההכמויות המפורטות להלן מבוססות על ניסיון העבר של החברה ותשמשנה כאומדנה בלבד, אשר  •
קת השירותים יחושב לפי מכפלת מחירי המוצרים במספר מחייבת את החברה. התשלום עבור אספ

 על ידי המציע. בפועלהמוצרים שיוזמנו ע"י החברה מעת לעת )כמפורט בהסכם( ואשר יסופקו 

הצעת המחיר כוללת את כל עלויות המציע לביצוע השירותים המפורטים בכלל מסמכי המכרז לרבות שינוע,  •
 ובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר הוצאות המציע.עריכה, הובלה, הכנת האוכל, תשלומים לע

 הצמדת המחירים תהא בהתאם למפורט בהוראות ההסכם. •
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 מפרט השירותים -מסמך ב' 
 
 השירותים .1

את השירותים הבאים בכמויות שיפורטו על ידי נציג החברה בכל יום עבודה, יספק הקבלן לחברה  .1.1
 בכל יום:

 "(;חדר האוכל" –ל שבמפעל החברה )להלן חמה להגשה בחדר האוכ ארוחות צהריים •

 ;משמרות/צהריים  ארוזה ארוחת •

 ;19:30לעובדים הנשארים עד  שקיות אוכל רגילות •

 שקיות אוכל משופרות; •

 קרטוני חלב; •

 כיבוד; •

 
בלתי  הערכה מהוות (13במסמך א)מובהר כי הכמויות המפורטות בהסכם ובמפרט זה. כמפורט  הכל

"י נציג החברה וללא מחויבות לכמויות שתסופקנה תהיינה כפי שיידרש עמחייבת בלבד וכי הכמויות 
 .מינימום

הצהריים  -מנות ארוזות הסועדים בחדר האוכל ועל מספר החברה תמסור לקבלן מידע על מספר   .1.2
 משמרותלמנות ארוזות בבוקרו של אותו יום עבודה, ועל מספר  09:00הקרות לא יאוחר מהשעה 

 באותו יום עבודה 10:00לא יאוחר מהשעה  משמרת ותורנים וכו' הנדרשותושקיות האוכל לעובדי 

)שעות(  3-על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להודיע לקבלן, במועד מאוחר יותר ולא יאוחר מ  .1.3
שעות מהמועד הנקוב בסעיף זה, על שינוי במספר הסועדים ו/או מספר שקיות האוכל, ובלבד שהיקף 

ממספר הסועדים ו/או מספר השקיות שהוזמנו על ידי החברה עבור אותו יום  15%השינוי לא יעלה על 
 עבודה.

 ארוחת צהריים חמה .2

 תפריט ארוחת הצהריים

טרם תחילת מתן שירותי ההסעדה על פי הסכם זה, ושבעה ימים לפחות לפני תחילת כל רבעון, יציע   .2.1
פורטים בחלק א' של כתב הקבלן לחברה תפריט ארוחת צהריים, המבוסס על פריטי המזון המ

שנים לפחות בתחום  5הכמויות, בשיתוף ובחתימת תזונאי מוסמך מטעם הקבלן בעל ניסיון של 
"(. התפריט יובא לאישור החברה, החברה רשאית לדרוש שינוי בתפריט התפריט הרבעוני" -)להלן 

ת התפריט, לשנות לרבות, אך לא רק, על פי משוב העובדים. לחברה הזכות להורות לקבלן לשנות א
 חלקים בו או את כולו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצעת התפריט הרבעוני של הקבלן, והיא רשאית  לחברה שיקול דעת בלעדי לאשור או לא לאשר .2.2
כמו כן החברה רשאית  לדרוש מהקבלן לשנות ו/או החליף פריטים או מרכיבים בתפריט כאמור.

תוך התפריט אף במהלך הרבעון בו מוגשת ארוחת הצהריים לדרוש החלפת פריטים או מרכיבים מ
 החמה על פי התפריט כאמור. 

. ותארוחות צהריים שונ ם שללמען הסר ספק מובהר כי התפריט הרבעוני יכלול גיוון של עשרה סוגי .2.3
 .תוגש ארוחת צהריים בהרכב שונה שבועייםארוחות הצהריים תוגשנה כך שבכל 

די הקבלן רק לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב. אין באמור יוחלף על י התפריט הרבעוני .2.4
בסעיף זה כדי לדחות את מועד תחילת ההסכם על ידי הקבלן ו/או כדי להפחית מהתחייבויותיו 

 .האחרות על פי הסכם זה

 הגשת ארוחת הצהריים
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

חד מטעם לפחות עובד א (.על המזון להגיע יחד עם עובדי הקבלן או לאחר הגעתם )אך לא לפני כן .2.5
הקבלן יתייצב עם כניסת עובדי החברה למפעל ויהווה נציג מתאם בין החברה לקבלן בשעות משמרת 

ויהיה בהתאם להנחיות החברה אחראי על הטיפול במזון עד לחלוקתו,  16:30-07:30היום 
 הגשתו/חלוקתו ופינויו בסוף הפעילות. 

באופן בו כל מגוון ארוחת  14:00-11:30ת ה' בין השעו-ארוחות הצהריים תוגשנה מדי יום בימים א' .2.6
. רק החל הצהריים המופיע בתפריט לאותו יום יימצא בחדר האוכל בכל שעות ארוחת הצהריים

 יהיה הקבלן רשאי לפנות את האוכל ממגשי ההגשה ולהתחיל בניקיון חדר האוכל.  13:45מהשעה 

במסגרתו יפורטו הערכים  הזוכה במכרז יכין תפריט יומי, אשר יוצג לעובדי המפעל כאשר .2.7
התזונתיים של כל מרכיב בתפריט, כן יציב הזוכה מידע בדבר הערך התזונתי של כל מנה בסמוך 

או בכל דרך אחרת(, לרבות מידע בדבר חומרים אלרגנים  , לוח מודעות אליה )באמצעות דיגלונים
 .ום, דגים או חלבשומשבוטנים, טחינה, במנה, כגון עקבות 

סועדים )כולל עובדי קבלנים חיצוניים(,  80 -הממוצעת בארוחת הצהריים היא כ  כמות הסועדים .2.8
כמות זו תשתנה, מעת לעת, בהתאם לשינויים במצבת העובדים. בערבי חג, ימי גשר, חופשות, וכן 

. מובהר כי החברה מתחייבת במקרים של שביתות, השבתות וכוח עליון תקטן כמות הסועדים
ה מעבר לכמות שעות מראש על הצורך בהפחת 24, אלא אם יעודכן ועדיםס 60לכמות מינימום של 

 .המינימום

 (1במסמך א) התפריט היומי יכלול את כל סוגי המנות הבאות, לפחות, אלא אם ציין הקבלן בהצעתו .2.9
 תוספות על המפרט הקיים  אשר אלו יצורפו יחדיו ויהוו את כמות המינימום:

 שני סוגי מרק; •

 (;סלטים סוגי שלושה ועוד ירקות)סלט  טריים סלטים סוגי ארבעה •

 ארבעה סוגי מנה עיקרית: מנת בשר, מנת עוף, מנת דג ומנה צמחונית; •

תוספות למנה העיקרית: שתי תוספות המבוססות על פחמימות )כגון אורז, תפוחי אדמה  •
 ופסטה( ותוספת של ירקות מבושלים;

 , קטשופ וחרדל(;מגוון רטבים לסלטים ולמנות )כגון שמן, מיץ לימון •

 )לפי דרישה( ;מלח ללא מנות מספר •

 )שני( סוגי קינוח. 2 •

 מנת לחם; •

 
 (:במהלך כל ארוחת צהריים הקבלן מתחייב )ללא עלות נוספת ו/או תוספת לתמורה .2.10

להציב קנקני מים וקנקני שתיה קרה ממותקת הן על בסיס תרכיז שתיה רגיל והן על בסיס  •
 .בחדר האוכל תרכיז שתיה דיאטטי, על כל שולחן

על  להציבלספק ולהכין את חדר האוכל כשעתיים לפני תחילת ארוחת הצהריים ובכלל זה  •
סט של כלי מלח, פלפל, שמן זית להכין את המגשים עם נייר תחתי, כל שולחן מפיות נייר, 

 . וקיסמים לשיניים ומיץ לימון מלאים, חרדל ורטבים לסלט

זנונים, כאשר מאחורי המזנון בו תוגשנה המנות ארוחות הצהריים תוגשנה במתכונת של מ •
 ם. מטעם הקבלן וימלאו את צלחות הסועדי יעמוד עובדהעיקריות ומנת הקינוח 

ביום זה אחת המנות העיקריות תוגש בצלחות  –פעם אחת לחודש לכל הפחות יתקיים "יום שף"  .2.11
 וגשת. במקום של שף מטעם הקבלן. במקרה כאמור יתאמו הצדדים את סוג המנה המ

  .לכל סועד בארוחת הצהריים תהיה גישה חופשית לבר הסלטים .2.12

ירשום את הזמנות רוחות צהריים, לאותו יום, הקבלן עובדים חיצוניים יוכלו להזמין אצל הקבלן א .2.13
 ארוחות אלו ויעביר את הרשימה לחברה. עובדים אלו יהיו רשאים להיכנס לחדר האוכל החל מהשעה 
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 . ור מהחברה לשעות אחרותאלא אם נתקבל איש 13:00

שיטת ההגשה בחדר האוכל מבוססת על הגשה במזנון בשירות עצמי, למעט המנות החמות המוגשות  .2.14
על ידי עובדי הקבלן. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את שיטת ההגשה בחדר האוכל על פי 

 .שיקול דעתה הבלעדי

 וניקיון חדר האוכל פינוי ארוחת הצהריים

ארוחת הצהריים יתקיים בכל זמן פעילותו של חדר האוכל דהיינו מהשעה והסכו"ם של הכלים פינוי  .2.15
במהלך ארוחת הצהריים ינקו עובדי הקבלן את השולחנות ואת מקום הישיבה של . 14:00ועד  11:30

 עובדי החברה לפי הצורך. 

ם לשטיפה עובדי החברה יפנו את מגשי האוכל לעמדת ריכוז המגשים ועובדי הקבלן יעבירו אות .2.16
ומיון. על אף האמור לעיל, במידה ויישארו מגשים על השולחנות או במקום אחר בחדר האוכל 
יידרשו עובדי הקבלן לפנותם. עובדי הקבלן יעבירו את כלי המטבח שטיפה מזורזת לפני העברתם 

 למדיח הכלים. 

 די המפעל. ובלבד שלא יוגשו שנית לעוב כרצונוהאוכל  יהיה רשאי להשתמש בעודפי הקבלן .2.17

לאחר סיום הגשת ארוחת הצהריים, ידאג הקבלן לניקוי יסודי של חדר האוכל והציוד על ידי עובדיו,  .2.18
לרבות שטיפת הרצפות, הכלים, התנורים, הציוד, לרבות סילוק שיירי אוכל ופסולת, ניקוי חלונות, 

 הסרת אבק וכדומה.

 מנה ארוזה צהריים/משמרות  .3

ציג החברה לקבלן את מספר ארוחות הצהריים הקרות הנדרשות עבור בבוקר יודיע נ 9:00עד השעה  .3.1
 .10:00רת ידווחו עד השעה מ. מנות המשותמהיל המנות העיקריות )כמות מכל סוג(  אותו יום

 

( 1וא)(  13למנה כמפורט במסמך א)כל מנת ארוחת צהריים קרה תכלול את כל אחד מהמרכיבים  .3.2
 אשר צוינו בהצעת המציע

 

עבור משמרות . 11:30בשעה  לעובדים מועד האספקהים הקרה תאוחסן בקירור עד ארוחת הצהרי .3.3
 . 15:30 – 14:00המנה תשמר בקירור עד לחלוקתה בין השעות 

 19:30עד  – שקיות אוכל רגילות .4

ותמהיל )כמות  בבוקר יודיע נציג החברה לקבלן את מספר שקיות האוכל הרגילות 10:00עד השעה  .4.1
 ר אותו יום. הנדרשות עבו מכל סוג(

  שצוינו בהצעת המציע  כל שקית אוכל רגילה תכלול את כל אחד מהמרכיבים  .4.2

 . 15:30 – 14:00בין השעות  ןלחלוקתבקירור עד  יאוחסנושקיות האוכל הרגילות  .4.3

 חלב בקבוקי/קרטוני .5

-של כ משוערת בכמות ליטר 1בנפח  חלב בקבוקי/ה'(, קרטוני-הקבלן יספק לחברה מדי יום )ימים א' .5.1
בצהריים יודיע  13:00עד השעה  .ביום )אלא אם התקבלה הנחיה אחרת מאת החברה( קרטונים 35

 החלב הנדרשים עבור אותו יום.  בקבוקי/נציג החברה לקבלן את מספר קרטוני
 כפי שיופיע בהזמנה.  – לפי בחירת החברהשומן  1%או  3%יהיה  חלבה בקבוק/קרטון .5.2

 כיבודים .6

השירותים הכלולים בהסכם זה מגשי פירות ו/או עוגות ו/או כריכים  הקבלן יספק לחברה במסגרת .6.1
"(, לפי דרישת החברה כיבודים" -וכן יגיש ארוחות בכינוסים )להלן  לישיבות ו/או אירועים מיוחדים,
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   במידה ויידרש לכך יגיש הצעה פרטנית לפי המפרט הנדרש. מעת לעת.

מפעל בכל שעות הפעילות של החברה בצורה הקבלן ידאג להגיש את הכיבוד לחדרי הדיונים ב .6.2
אסתטית, תוך שימוש בכל הכלים והאמצעים הדרושים לרבות שולחנות, מפות, כוסות וכוסיות ליין, 

החברה רשאית להזמין מהקבלן כיבוד אשר יוגש על ידי  כמו כן סכו"ם ומפיות בד, על פי הצורך
, וזאת בכפוף למסירת או בשעות חריגות/על פי דרישת החברה באזור הדרום ו הקבלן בכל אתר אחר

הקבלן יפנה את שאריות הכיבודים בתוך שעה מתום האירוע שלשמו  .הודעה מוקדמת על כך לקבלן
 .הם הוזמנו

אין בהתקשרות עם הקבלן משום התחייבות של החברה לרכוש כיבודים לישיבות ו/או לאירועים  .6.3
תהא רשאית לרכוש שירותים כאמור מקבלנים  ו/או לכינוסים בכלל ו/או מן הקבלן בלבד, והחברה

 אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הספקת מרכיבי מזון  .7

הספקת כיבוד לפי המופיע בסעיף ב'  הקבלן יספק לחברה במסגרת השירותים הכלולים בהסכם זה .7.1
 בטבלת המחירים שהוצעה על ידו, לפי הזמנות שיועברו אליו מעת לעת באמצעות נציגי החברה.

רה תהא רשאית בנוסף לרכוש מהקבלן במסגרת מענה לפניה פרטנית פריטי מזון החב
 נוספים/אחרים. 

אין בהתקשרות עם הקבלן משום התחייבות של החברה לרכוש מוצרים אלו מן הקבלן בלבד,  .7.2
 והחברה תהא רשאית לרכוש שירותים כאמור מקבלנים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 כשרות .8

תחייב כי הבישול, ההובלה, ההגשה וההכנה של הארוחות והשתיה יהיו על פי דיני הקבלן מצהיר ומ .8.1
הכשרות, כי מקורות האספקה שלו הינם כשרים, נמצאים בפיקוח רבנות מוסמכת וכי על כל פריט 
הנרכש על ידו מוטבעת חותמת הכשר. כן מתחייב הקבלן להפריד בין בשר לחלב, לרבות ארונות 

שר וחלב, חדרי שטיפה נפרדים לכלי בשר וחלב, הפרדה בקירור בין בשר וחלב, אחסון נפרדים לכלי ב
צבע שונה לכלי הגשת בשר ולכלי הגשת חלב, הפרדה בין סכו"ם חלבי ובשרי, להבטיח טיפול כשר 

 .במזון ולדאוג לשמירת השבת במטבחיו ובחדר האוכל של החברה

ם בהם מוכן המזון ולחדר האוכל, ולקיומן הקבלן ידאג, על חשבונו, לקבלת תעודות כשרות למטבחי .8.2
משגיח הכשרות מטעם הקבלן יבדוק מעת לעת לפי הגדרתו וצרכיו את . בתוקף, כל תקופת הסכם זה

עמידת חדר האוכל של המפעל כך שתנאי הכשרות הקיימים בתעודת הקבלן יחולו גם על כשרות 
  המזון המוגש לסועדים.  

 . במטבחים ובחדר האוכל תעודות הכשרות יוצגו במקום בולט .8.3

פקיעתה של תעודת כשרות ואי חידושה המיידי יפקיעו תוקפו של הסכם זה לאלתר, או לפי החלטת  .8.4
 החברה, ישהו את ההסכם עד לקבלת הכשר מחודש

החובה לשמור על כשרות המזון והכלים תחול גם על קבלני המשנה של הקבלן, שלוחיו של הקבלן  .8.5
 חים וחדר האוכלועובדיו, לרבות עובדי המטב

 כוח אדם .9

מתן השירותים באופן בעלי רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם עובדים הקבלן יעסיק על חשבונו  9.1
למען הסר ספק, הקבלן יקבל את אישור החברה בכתב למספר העובדים המועסקים מטעמו . הטוב ביותר

 08:00-16:00כל יהיו בין השעות בחדר האוכל טרם העסקתם. שעות העבודה של עובדי הקבלן בחדר האו
בכל יום עבודה, והקבלן יהיה אחראי לדאוג להסעתם של עובדים מטעמו אל החברה וממנה מדי יום עבודה 

 על חשבונו.
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 ה'.-עובדים באופן קבוע בימי הפעילות א' 2הקבלן יעסיק באופן רציף  9.2

בעלות של השכר המינימום הנהוג  לעיל, רשאית החברה לדרוש העסקת עובד נוסף 9.2על אף האמור בסעיף  9.3
 המינימליות הנדרשות לשם כך.   מעבידהבתוספת עלויות במשק באותה עת ו

עובדיו של הקבלן המועסקים בחדר האוכל, ימצאו בחדר האוכל במשך כל שעות העבודה, יכינו את חדר  9.4
ים, יגישו את האוכל לקראת ארוחת הצהריים, יוודאו כי האוכל הגיע בכמות מספקת עבור כל הסועד

השתיה וארוחת הצהרים לשולחנות הסועדים ו/או לדלפקי הגשה, לפי העניין, וינקו את חדר האוכל והציוד 
 ציוד המטבח. כלבתום כל ארוחה באופן יסודי כולל 

לעניין העבודות שיש  אשר מלווה את עובדי הקבלן במהלך היום נציג מטעמהיובהר כי החברה מעסיקה  9.5
עובדי הקבלן ככל והנציג יימצא בחדר האוכל בעת הארוחות, יידרשו . לבצע חלוקת מזוןואשר רשאי  ,לבצע

 להישמע להוראותיו של נציג החברה או מי מטעמו בכל דבר הקשור לתפעול חדר האוכל. 

הקבלן מתחייב להעביר לעובדיו הדרכות בנושא בטיחות מזון ובטיחות וגיהות בעבודה, בהתאם להוראות  9.6
 ידרש מעת לעת.כל דין וכפי ש

האחראי מטעם הקבלן ימנה אחראי מטעמו לצורך מתן השירותים, אשר יאושר על ידי החברה )להלן: " 9.7
עובד  "(. הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את האחראי ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב.הקבלן

יחפפו לשעת הפעלת  יו לאוהפסקות 07:30-16:30זה יתייצב בשעות פעילות משמרת היום בין השעות  
 . החד"א

להפסיק  לדרוש ומבלי שתהיה חייבת במתן הנמקה כלשהי, החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 9.8
 )שלושה( ימים 3תוך והקבלן יפסיק , להעסיק כל עובד מעובדי הקבלן, לרבות האחראי מטעם הקבלן

את. אין בהפסקת עבודתו של עובד את עבודתו של כל עובד מעובדיו, אם החברה תדרוש ז מתאריך הדרישה
הקבלן כאמור, כדי להפחית ממחויבותו של הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן ידאג להעסיק כוח אדם חלופי 

כל ההוצאות בגין הפסקת עבודת העובד כאמור בעל אותם כישורים וניסיון של העובד שעבודתו הופסקה. 
 . הקבלןלעיל יחולו על 

ק במתן שירותים לחברה, יעבור בדיקות תקופתיות כפי שנקבע בהוראות כל כל עובד של הקבלן, המועס 9.9
דין, במועד קבלתו לעבודה ואחת תקופה, כנדרש על פי כל דין. תוצאות הבדיקות יועברו לעיונה ולאישורה 
של החברה. ביצוע הבדיקות יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו. עובד אשר לא יבצע את הבדיקות במועד 

לחברה לאלתר, עד ו עובד שתוצאות בדיקותיו לא תמצאנה תקינות, לא יועסק במתן השירותים כאמור ו/א
 לקבלת תוצאות תקינות. 

לחברה ובלבד שיודיע חלקים ממתן השירותים הקבלן יהיה רשאי להעסיק על חשבונו קבלני משנה לביצוע  9.10
, ובתנאי ששירותים אש ובכתבאישור על כך מרמהחברה כל קבלן משנה מראש ובכתב ויקבל של  ועל זהות

. החברה אינה ולא תהיה בשום שלב אחראית אלו יינתנו בשעות הפעילות של החברה כמצוין בהסכם זה
לתשלום שכר עבודה לקבלני המשנה. מסירת עבודות שונות על ידי הקבלן לקבלני משנה, לא תגרע 

א תשחרר אותו מהתחייבות כלשהי ולביחס לשירותים כולם מאחריותו המלאה של הקבלן על פי הסכם זה 
 .על פי הסכם זה

 ניקיון והיגיינה 10

הקבלן ידאג כי העובדים בחדר האוכל מטעמו יקפידו בכל עת על ניקיון והיגיינה אישית ועל הופעה חיצונית  10.1
מסודרת, הכוללת איסוף שיער ולבישת חלוקים נקיים, שיסופקו להם על ידי הקבלן. הקבלן יספק לכל עובד 

 מישה חלוקים בשנה.לפחות ח

הקבלן יקפיד כי הכנת והגשת ארוחות הצהרים והכיבוד תעשה באופן אסתטי תוך שמירה על ניקיון  10.2
 והיגיינה. 

הקבלן יקפיד על ניקיון כל האתרים בהם מתבצעת הכנת המזון והגשתו, לרבות המטבחים, חדר האוכל,  10.3
 מחסנים, מתקני קירור והחצרים של כל אלו. 
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ארוחת הצהריים, ידאג הקבלן לניקוי יסודי של חדר האוכל והציוד על ידי עובדיו, לרבות  לאחר סיום הגשת 10.4
שטיפת הרצפות, הכלים, התנורים, הציוד, לרבות סילוק שיירי אוכל ופסולת, ניקוי חלונות, הסרת אבק 

 וכדומה.

 המזון 11

ך קיום התחייבויות כל חומרי הגלם, החומרים המתכלים, מוצרי מזון ומוצרים אחרים, הנדרשים לצור 11.1
 . יסופקו על ידי הקבלן, על חשבונו הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו,

הקבלן ירכוש חומרי גלם ומצרכים של יצרנים מוכרים מובילים ובעלי אישורים על פי כל דין מטעם  11.2
 הרשויות המוסמכות, לרבות משרד הבריאות והרבנות הראשית. 

יו הצהיר במסמכי המכרז או במטבח אחר אשר עומד בתנאי בלן ייצר את המזון אך ורק במטבח עלהק 11.3
, אשר מחוץ למפעל, שהינם בעלי ההסכם ומסמכי המכרז. יובהר כי בכל מקרה  לרבות עמידה בתנאי סע

 כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ועל פי הוראות הסכם זה על נספחיו. 

י קירור וסניטציה כנדרש על פי כל דין, יוביל וישנע את המזון ממקום הקבלן ישמר את המזון המעובד בתנא 11.4
באמצעות רכב, כלים ייעודיים סגורים ומבודדים וציוד, המתאימים להובלת מזון כנדרש הכנתו אל החברה 

על פי כל דין, תוך שמירה על האיכות וההיגיינה של המזון. בנוסף, הקבלן יקפיד כי מזון חם ימצא תמיד 
)שבעים וחמש( מעלות צלזיוס בכל שלב מסיום הבישול ועד הגשתו לסועדים, וכי  75ורה העולה על בטמפרט

 )חמש( מעלות צלזיוס עד להגשתו לסועדים. 5מזון קר ימצא תמיד בטמפרטורה שאינה עולה על 

לן הקבלן יגיש לעובדי החברה אך ורק דברי מאכל ומשקה טריים, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקב 11.5
מתחייב כי הירקות והפירות שיסופקו לחברה יהיו מאיכות מעולה, כי המזון המבושל יוכן בסמוך להגשתו 

יסופקו לחברה טריים, באריזות מקוריות מסומנות  ויוגש מדי יום כשהוא חם וטרי, וכי המוצרים הארוזים
 כדין, לרבות תאריכי ייצור ותפוגה ואישור כשרות.

פרטורה בה הגיע המזון למפעל בכל יום עבודה ביומן מעקב מיוחד, אשר יוצג הטמ אחראי לרישוםהקבלן  11.6
ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו  מעקבכל דף של יומן הלרשויות שונות על פי דרישתן. 

 המוסמך.

 48 הקבלן אחראי בכל יום, ללקיחת דגימות מהאוכל שהוכן על ידו והוגש במפעל ושמירת הדגימות משך 11.7
 "(.הדגימהשעות לאחר הגשתן כאמור )להלן: "

לחברה וזו תעביר אותה  הדגימהבכל מקרה בו לחברה טענה על מזון מקולקל שהוגש, יעביר הקבלן את  11.8
 למעבדה מוסמכת לבדיקה, עלות הבדיקה והעברה של הדגימה למעבדה תהא על חשבון הקבלן.

א מחויבת לכך, לערוך בדיקות של יומן המעקב החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי החלטתה, ומבלי שתה 11.9
ושל המזון, בין בעצמה ובין על ידי מומחה שיועסק מטעמה. הקבלן יקבל את תוצאות הבדיקות ומתחייב 

 לתקן את הטעון תיקון לפי תוצאות הבדיקה. 

 תשתיות וציוד 12

ם יסופקו לחברה ברמה שיידרש על מנת שהשירותיו/או ציוד הקבלן יספק, על חשבונו, כל ציוד וכל פריט  12.1
למעט אם ובהתאם לדרישות החוק לאחסון מזון עד להגשתו )קירור וחימום(  מקצועית ואיכותית גבוהה

 צוין במפורש אחרת בהסכם זה. 

כל הרהיטים והכלים הנמצאים חדר האוכל והאנרגיה להפעלתו )חשמל, גז ומים(, החברה תספק לקבלן את  12.2
וחומרי כלי ניקוי , , צלחות, ערכות סכו"ם, כוסותצלחת לסועד ות, מגשבחדר האוכל, לרבות כסאות, שולחנ

 "(. הציוד)להלן: "ניקוי 

מגשים, עמדת הגשת סלטים, עמדת הגשת  4לחברה ציוד קיים הכולל עמדת הגשת אוכל חם עם מיקום ל  12.3
ה של במועד תחילת ההסכם יערכו הצדדים רשימתוספת חמה בהגשה אישית, גריל, מטגנת ומדיח כלים 

. הציוד אשר יושאל לשימוש הקבלן הינו באחריות שואל וחל עליו חוק השומרים, נכון ליום מסירתו הציוד
. הקבלן מתחייב לעשות בציוד שימוש זהיר וסביר בהתאם להוראות ההפעלה והאחזקה 1967 -תשכ"ז 

בדן או נזק שיגרם הקבלן ידאג לשמירת הציוד וכל אושתימסרנה לו על ידי גורמי התחזוקה של החברה. 
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הקבלן לא יוציא ציוד כלשהו מן  יחול על הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. )שלא במועד הארוחות( לציוד
 המפעל, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש ולצורכי החברה בלבד. 

במידה שהקבלן לא ישלים את פריטי הציוד החסרים כאמור לעיל בפרק הזמן שנקבע כאמור לעיל, החברה  12.4
רכוש את הפריטים החסרים בעצמה והקבלן יחויב במחיר רכישת הפריטים החסרים בתוספת דמי טיפול ת

 מעלות הרכישה.  15%בשיעור של 

בתום תקופת ההסכם יחזיר הקבלן לחברה את כל הציוד שהועמד לרשותו, באותו מצב כפי שקיבל אותו,  12.5
 למעט בלאי סביר. 

 תופעל ע"י הקבלן.כלל הציוד הקיים בחדר האוכל יתוחזק וי 12.6

החברה תאפשר לקבלן לעשות שימוש במערכות החשמל, הגז והמים )להלן: "המערכות"( של המפעל, ללא  12.7
חיוב, לצריכה סבירה הנדרשת למתן השירותים. אחזקת המערכות תעשה על ידי החברה ועל חשבונה. 

נזק שייגרם למערכות  הקבלן מתחייב לשמור בכל עת על בטיחות המערכות ולפצות את החברה בגין כל
 אלו, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו או מי מטעמו.

הקבלן מתחייב לשמור על חדר האוכל במצבו הנוכחי, בכפוף לבלאי סביר, ולא לעשות בעצמו או באמצעות  12.8
מי מטעמו שינויים ו/או התקנות ו/או פירוקים במבנה של חדר באוכל, ללא אישור מפורש מראש ובכתב 

 של החברה. 

 הקבלן מתחייב להשתמש בחדר האוכל ובציוד אך ורק למטרת מתן השירותים.  12.9

  מצב ביטחוני/אחר/נגיף הקורונה/תחלואה 13

במקרה שבו תוגבל הכניסה/היכולת להפעיל את חד"א במפעל עקב תחלואה/מצב ביטחוני או כל שיקול  13.1

 . (  Take awayחמגשית ) –לשינוע אחר של החברה יידרש הספק לבצע התאמות להספקת מנות הניתנות 

תומר המנה לביצוע בשינוע מחלקתי יבוצע שינוי במפרט המנה באופן שבו יתאפשר לעובד במקרה שבו  13.2
 , ירק מבושלפחמימהלבחירה מבין שני סוגים לפחות )לבחירת החברה(,  -עיקרית –תאים  3לקבל חמגשית 

סט סכו"ם, מפית ותבלינים  פחית שתיה, לחמניות 3סלטים )לבחירת החברה(, רטבים, באגט/ 3וחמגשית 
 במקרה האמור לא יחול שינוי במחיר המנה.  .)מלח/פלפל( 

 איכות הסביבה  14

 . הארוזות/חמגשיות הקבלן מתבקש לספק סכו"ם חד פעמי מתכלה/אקולוגי עם המנות 14.1

יס נייר על בסאקולוגיים הם יהיו  –ככל שיידרש בהגשת כלים חד פעמיים כגון צלחות/קעריות  14.2
 אורז/תירס או כל תצורה אחרת שתאושר מראש על ידי החברה. 
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 הסכם -מסמך ד' 

 2021שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 
 
 בין

 520036450החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ח.פ. 
 אביב-, תל40מרחוב יצחק שדה, 

 )להלן: "החברה"(
 ;מצד אחד

 לבין
______________________ 

 תאגיד/עוסק מספר _____________
 מרחוב _________________

 )להלן: "הקבלן"(
 ;מצד שני

ולשם כך פרסמה את ברה בנאות חובב, חמפעל הב אספקת שירותי הסעדהוהחברה מעוניינת בקבלת   הואיל
 "(;המכרז)" 41/2021מכרז מספר 

מכרז, כי יש בידו את כל האישורים וההיתרים הנדרשים והקבלן מצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי ה והואיל
על פי הסכם זה ועל פי כל דין, כי הוא בעל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים 
כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ובתמורה 

 לסכומים הנקובים בו;

דת המכרזים של החברה החליטה במסגרת ישיבתה מיום __________ על בחירה בהצעת הקבלן ווע והואיל
 כהצעה הזוכה;

 ;וברצון הצדדים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות הכל כמפורט בהסכם זה והואיל

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 כללי 1

 חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם זה, הנספחים לו ומסמכי המכרז מהווים 1.1

 חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך פרשנות.  1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא ניתן ליישב סתירה זו,  1.3
 בין המכרז, יגבר האמור בהסכם. יגבר האמור בנספח על האמור בהסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם ו

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן: 1.4

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ - "החברה"

מסמך א' של המכרז )הזמנה להציע הצעות(, מסמך ב' )מפרט השירותים(,  - "מסמכי המכרז"
 ;, על נספחיהםומסמך ד' )הסכם ההתקשרות(

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, שליחיו, המורשים לפעול  הזוכה במכרז - "  הקבלן"
 בשמו ומטעמו.

שירותי הסעדה, בהתאם למפרט  ו לרבות אספקתהכנת מזון ואספקת - "השירותים"
לרבות הכנת והגשת , מסמך ב'שירותי הסעדה כמפורט בהסכם זה וב

ארוחות צהריים לעובדי החברה במפעל על בסיס יומי, אספקת שקיות 
חלב על בסיס יומי, הכנת עוגות  בקבוקי/כל לעובדים, ואספקת קרטוניאו

הכנת והגשת כיבוד לישיבות ו/או  אישיות לעובדים על בסיס שבועי,
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לאירועים והכנת ארוחות לכינוסים על בסיס מזדמן על פי דרישת החברה, 
 .למסמכי המכרז (13מסמך א)והכל בהתאם לכתב הכמויות והמחירים 

 חובב; -תעשייתי נאות-תקן החברה בפארק אקומ - "המפעל"

 חדר האוכל הנמצא במפעל, כולל המטבח והמסעדה. - "חדר האוכל"

 "יום עבודה" או 
 "ימי עבודה"

ובימי ו' ,16:30 - 07:30בין השעות  ה',-ימי העבודה במפעל הם ימים א' -
ו , להוציא ימי חג וימים בהם יוצא13:00 - 07:30בין השעות  וערבי חג

ימים  3עובדי החברה לחופשה מרוכזת, עליהם תיידע החברה את הקבלן 
ת ושקיהכנת ייחשבו ליום עבודה לעניין ימי ו' וערבי חג  לפחות מראש.

לפי החלטת לכתב הכמויות(  3)סעיף אוכל לעובדי משמרת ותורנים 
   החברה.

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  1.5

 ; הצעת המחירמסמכי הצעת הזוכה במכרז וכן  כלל  –   נספח א'

 תנאי תשלום;  –  נספח ב' 

 נספח ביטוח;  –  נספח ג' 

 אישור עריכת ביטוחים; –   1נספח ג'

 התחייבות על שמירת סודיות על הימנעות מניגוד עניינים;  –  נספח ד' 

 ;נוסח ערבות ביצוע –  נספח ה' 

 ;וק, בטיחות ואחריותנספח שמירה על הוראות הח  –  נספח ו' 

 .ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח -  נספח ז' 

 

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  2

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

ולבצע כל התחייבויותיו על  או על פי כל דין, להתקשר בהסכם זהו/ כל הסכםאין כל מניעה מצדו, על פי  2.1
 די הקבלן ו/או מי מטעמו, והחתוםזה התקבלו על יפיו. כל ההחלטות הנדרשות לצורך התקשרות בהסכם 

 מטה מטעם הקבלן רשאים לחייב את הקבלן לצורך קיום חיוביו כמפורט בהסכם זה. 

בעל היכולת, הכישורים, הידע, הכלים, המכשירים, הציוד, כוח האדם וכל האמצעים הנוספים  הקבלן הינו 2.2
רמה המקצועית במלואן ובמועדיהן, ב נספחיו על ע כל התחייבויותיו על פי הסכם זהוציהדרושים לב

והוא מוותר בזאת על כל טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או אי התאמה מכל ביותר  הגבוהה
 סוג.

נציג הקבל יפעל בהתאם להנחיותיו של נציג מטעם החברה, אשר ימונה מעת לעת על ידי החברה )להלן: " 2.3
ביותר, כדי למנוע פגיעה ברמת ובזמינות השירותים לחברה. הקבלן "( וזאת בדרך המהירה והיעילה החברה

מתחייב לשתף פעולה עם נציג החברה, לעדכנו בכל מקרה של תקלה ו/או הפרעה במתן השירותים ולהתייעץ 
 עימו על אופן הטיפול בתקלה ו/או בהפרעה.

במיומנות, תוך שימוש  הקבלן יספק את השירותים ברציפות ובהתמדה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, 2.4
 בכוח האדם, בציוד במוצרים ובחומרים הטובים ביותר, בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה על נספחיו. 

מתחייב לספק את כל הארוחות שכהן מוכנות להגשה שכן לא תתאפשר כל פעולת הכנה באתר  הקבלן 2.5
לביצוע במסגרת רישיון העסק של  , למעט הפעילויות שמאושרות)חיתוך, שטיפה, בישול, צליה, טיגון וכו'(

ככל שישנה פעילות שניתן לבצע במסגרת האמצעים הקיימים למטבח החברה   .המציע ובתדירות שאושרה
 וכפוף לאישורים הנדרשים, העדיפות היא לבצע שימוש באפשרות זו. 



53 

 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

ר לפיה הנו בעל "מטבח מבשל" או כי הנו קשו הקבלןההתקשרות בהסכם זה מתבססת על הצהרות  2.6
בהתקשרות ארוכת טווח )לתקופה שלא תפחת מחמש שנים( עם "מטבח מבשל" שלו רישיון יצרן בתוקף 

מתחייב כי בכל תקופת השירותים הוא  הקבלןף. קתעודת כשרות בתוומאת משרד הבריאות, רישיון עסק, 
 או המבטח המבשל )לפי העניין( יחזיקו באישורים אלה בתוקף.

מוכרים לו היטב החוקים, התקנות והוראות כל רשות מוסמכת, החלים בקשר מתחייב, כי ידועים ו הקבלן 2.7
עם מתן השירותים, וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהם, בדגש על הוראות משרד הבריאות. מובהר, 
כי עמידה בהוראות כל דין כלל, ובלוחות הזמנים הקבועים בהם, בפרט, מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם 

 זה. 

בהתאם להוראות כל דין ולשביעות  ,במקצועיות ובמיומנות מרביתמתחייב לבצע את השירותים  בלןהק 2.8
 . הרלוונטיים החברהנציגי מגע הדוק ושיתוף פעולה עם קיום תוך , החברהרצונה המלאה של 

תן אין לו ולא תהיה לו כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה ו/או לימצהיר  הקבלן 2.9
 את השירותים נשוא הסכם זה.

בכל המיסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי חובה אחרים בגין הסכומים שישולמו לו מתחייב לשאת  הקבלן 2.10
 על פי הסכם זה.

ו/או מי מטעמה ייערכו בדיקות וביקורת במטבח המבשל )שלו או של  שהחברהמצהיר שידוע לו  הקבלן 2.11
ע ביקורות בטיחות מזון, מעת לעת, ועל פי צורך או דרישה של המטבח מטעמו(, והוא מתחייב לאפשר ביצו

במידה והביקורות של בטיחות מזון לא יעברו כשורה אזי תהא  , ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.החברה
 החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן לאלתר.

 היתרים, אישורים ורישיונות 3

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישאישורים והרהקבלן מצהיר ומתחייב כי בידיו כל ההיתרים, ה 3.1
התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור רישיון עסק ורישיון ממשרד הבריאות 

הנם בתוקף מלא ללא כל יונות ישההיתרים, האישורים והרכל להכנת מזון ולהגשתו מחוץ למקום הכנתו. 
עומד במלואן בכל הנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן את כל  סייגים, מספיקים ומקיפים

אלה, ובפרט בכל הוראה או דרישה יונות הישההיתרים, האישורים והרההוראות והדרישות הקיימות מכוח 
 הרשיון תלוי בהן.ההיתר, האישור או המלא של  וותקפ ואשר עצם קיומ

לעת, על חשבונו, את כל הרישיונות, האישורים וההיתרים כאמור הקבלן מתחייב להשיג ו/או לחדש, מעת  3.2
יון ישתקופת ההסכם. הקבלן ימציא לחברה העתק מכל היתר, אישור ורעל מנת שיהיו בני תוקף בכל 

ממנו אחד האישורים ו/או ההיתרים  ליישלחשש כי  קייםו/או  מהקבלן ליישלאם מסיבה כלשהי כאמור. 
  ווח על כך מיד לחברה, בכתב.כאמור, יד תהרישיונוו/או 

יון כאמור יחשב להפרה יסודית של הסכם ישביצוע ההסכם על ידי הקבלן בהעדרו של היתר, אישור או ר 3.3
זה ויאפשר לחברה לבטל הסכם זה לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים 

  האחרים אשר עומדים לזכות החברה.

מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה רשאית מטעם לא חידש הקבלן איזה  3.4
זה בלבד להביא לביטול ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע אשר הוגשה על ידי הקבלן ולהיפרע ממנו בגין 

 כל הנזקים לרבות נזקיה בגין החלפתו בקבלן אחר.

 השירותים 4

בשלמות ובדקדקנות, למלא אחר שירותי ההסעדה המפורטים במפרט  הקבלן מתחייב לבצע את השירותים 4.1
כל הוראות המפרט לפרטיהן ולוודא כי כל השירותים הניתנים על ידו על בסיס הסכם זה יעלו בקנה אחד 

 "(. השירותים" –עם הוראות המפרט )להלן 

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה ו/או במפרט, מתחייב הקבלן לספק שירותי הסעדה לחברה על  4.2
 בסיס יומי לתקופת ההסכם אשר יכללו בין היתר את השירותים הבאים:

 המנות . מספר14:00 -11:30ה' בין השעות -ארוחת צהריים אשר תוגש בכל יום עבודה בימים א' 4.2.1
 מנות.  1500 -כהוא  הנדרשות עבור ארוחת הצהריים החמהבחודש המוערכות 
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ור עד לחלוקתה. מספר המנות המוערכות מנה ארוזה צהריים/משמרות אשר תסופק ותאוחסן בקיר 4.2.2
 . חודשיותמנות  800-הנדרשות הוא כ

בכמות מעורכת  19:30, לעובדים אשר עובדים שעות נוספות עד השעה אוכל רגילה אספקת שקית 4.2.3

 .לחודשעובדים  400-של כ

-חלב על בסיס יומי לפי דרישה, כמות האספקה היומית המשוערת הינה כ בקבוקי/אספקת קרטוני 4.2.4
 .חודשבליטר  1בנפח חלב  בקבוקי/קרטוני 065

 לפי דרישת המפעל.כיבוד ו/או מרכיבי מזון אספקת  4.2.5

מספר לגבי לקבלן הודעה "( נציג החברה" –הנציג שימונה מטעם החברה )להלן  מסורבכל יום עבודה י 4.3
החברה  . בנוסף, נציגבכל יום 9:00, וזאת לא יאוחר מהשעה והרכבם ותהנדרש הצהריים החמות הארוחות

מספר ארוחות הצהריים הקרות, מספר שקיות האוכל הרגילות ומספר  ימסור בכל יום עבודה לקבל את
הקבלן ייערך בהתאם להודעה זו של  . 13:00קרטוני החלב עד השעה  שקיות האוכל המשופרות ומספר

 ר נמסרו לקבלןאש החודשיים החברה ויכין את מספר המנות הנדרש על פי הודעה זו. מובהר כי האומדנים
מהווים אומדנה בלבד והחברה רשאית לחרוג מהן ולהזמין מהקבלן מספר גדול או  במסגרת הליכי המכרז

ולא תישמע כל טענה מאת  להזמנת החברה קטן יותר של מנות מידי יום. על הקבלן יהיה להיערך בהתאם
  מכתב הכמויות. למעלה או למטה הקבלן שעניינה הזמנת מספר מנות בחריגה

בהתקיים אירוע בחברה, ימסור נציג החברה לקבלן הודעה על קיום האירוע והכיבוד הנדרש. הקבלן יספק  4.4
את הכיבוד, יערוך את השולחנות וידאג לפינוי האוכל וניקיון המקום לאחר סיום האירוע, הכל בהתאם 

 להוראות המפרט. 

 נציג ממנו על ידי יבוד שהוזמןאו הכ מובהר כי התמורה שתשולם לקבלן תהיה בהתאם למספר המנות 4.5
 , ובכפוף לניכויים כאמור בהסכם זה. בפועלהחברה 

 ק"מ  30-היה רחוק מטווח של כאשר לא יטבח ואת הכיבוד במ על הקבלן להכין את הארוחותמובהר כי  4.6
ק"מ ממפעל  30ממפעל החברה. מובהר כי ככל שיתברר שהקבלן מכין את הארוחות בטווח העולה על 

י שהפרה זו תיחשב להפרה יסודית והחברה תהא רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, וזאת מבלי החברה, הר
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה על פי חוק ועל פי ההסכם, לרבות התקשרות עם קבלן חלופי לביצוע 

 השירותים. 

ן ובהתאם מובהר כי בכל שלב בהכנת האוכל והובלתו ממקום הכנתו למפעל החברה יהיה בכפוף לכל די 4.7

 . לעיל 3לרישיונות שניתנו לקבלן על ידי כל הרשויות המוסמכות כאמור בסעיף 

הכנת הארוחות והגשתן יעמוד הקבלן בדרישות תעודת הכשרות שניתנה לו ואשר כי בכל שלב במובהר  4.8
ל שינוי ו/או ביטול של תעודת נמסרה לעיון לחברה במסגרת המכרז. הקבלן יודיע לחברה לאלתר על כ

 הכשרות על ידי הגורמים המוסמכים לכך. 

 תקופת ההסכם 5

שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י החברה, חודשים  12הינה לתקופה של  הקבלןתקופת ההתקשרות עם  5.1
 לאחר הזכייה במכרז. 

שנה כל אחת או מידי שנה באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו  5.2
ימים לפני תום  30מראש לספק הזוכה בת על כך תימסר הודעה אלא אם כן יוחלט שלא לממש וחלק ממנה 

חודשים. הוארכה תקופת  48בת תהא מקסימאלית .   תקופת ההתקשרות התקופת ההתקשרות
 וארכת.ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המ

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את ההתקשרות  5.3
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך -על

 שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 התמורה 6
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תשלם החברה  לשביעות רצונה המלא של החברה, על נספחיו,מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה כנגד  6.1
 אשר תחושב כמפורט להלן: התמורהלקבלן את 

התמורה החודשית המגיעה לקבלן תהא המכפלה של מספר היחידות שהוזמנו מאת החברה ואשר  6.1.1
תב הכמויות והמחירים אשר מולא על ידי סופקו על ידי הקבלן בפועל במחיר למוצר כמפורט בכ

 . 'אנספח ואשר יצורף להסכם זה כ  הקבלן במסגרת הליכי המכרז

מהמוצרים המפורטים בכתב הכמויות  או במספר קטן יותר באם יידרש הקבלן לספק יחידות נוספות 6.1.2
נה יהיה המחיר ליחידה המוהמחירים מעבר לכמות היחידות המוערכת בכתב הכמויות והמחירים, 

 שתתקבל מחלוקת המחיר הכולל לאספקת הפריטים במספר היחידות כקבוע בכתב הכמויות. 

 האינ כמות היחידות המפורטת בכתב הכמויות והמחירים מבוססת על ניסיון העבר אךכי יובהר  6.1.3
זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין היווצרות הפרש כלשהו  יהלא יה קבלןהמשמשת אלא לאומדן בלבד ו

 לבין כמות היחידות המוערכת בכתב הכמויות והמחירים. על ידו בפועל סופקוש חידותהי בין כמות

 כל תשלום. ביצוע ידוע במועד  אהתמורה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיה מילתשלו 6.1.4

, המחירים המפורטים כמפורט להלן ככל שתמומש זכות הברירה על ידי החברה להארכת ההסכם 6.1.5
ד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית בכתב הכמויות יהיו צמודים למד

למועד הגשת  13-לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה החל מהחודש ה
הגשת ההצעות במכרז. )מובהר כי  במועדההצעות במכרז. מדד הבסיס יהא המדד שיהיה ידוע 

שהו של המחירים דלעיל, וכן החודשים הראשונים כאמור לא תהא הצמדה למדד כל 12במהלך 
 הצמדה רטרואקטיבית(.חודשים כאמור, לא תהא  12בחלוף מנגנון ההצמדה יחול רק 

חרף האמור, ואך ורק ביחס למוצרים המופיעים בטבלה ב' בכתב הכמויות, והמפוקחים על ידי משרד 
 ידי ים המפורסמים עלתהא בהתאם לשינוישתחול במהלך תקופת ההארכה, ההצמדה הכלכלה, 

ובתנאי שהקבלן כלל את שינוי העלות בחשבונית שהגיש לחברה לתשלום.  –הכלכלה בלבד  משרד
ובאחריותו של הקבלן לעדכן גובה התמורה  – הצמדה רטרואקטיביתתכובד כל לא למען הסר ספק, 

 בהתאם לשינוי שפירסם המשרד.

 "ב כנספח ב'.התמורה תשולם על ידי החברה בהתאם להוראות נספח תנאי התשלום המצ 6.2

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת היא מהווה תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח,  6.3
עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מאספקת השירותים וכל יתר התחייבויותיו הקבלן על פי הסכם זה 

ר כי הביא בחשבון את העלות הכוללת או על פי כל דין, לרבות כוח אדם, ציוד ורכבים. כמו כן, הקבלן מצהי
של אספקת השירותים, ואין לו ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה, והוא לא יהיה זכאי 

לרבות במקרה של התייקרות חומרים, שכר עבודה,  לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין אספקת השירותים,
 ולמו על ידו.הטלת מסים והיטלים וכל אלה יהיו על חשבון הקבלן ויש

על פי הסכם זה מסים ו/או  ונכה מכל תשלום של תמורה שישולם לת החברהש ומצהיר, כי ידוע ל הקבלן 6.4
לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם  תחייב תהא החברהתשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשעורים ש

שומה על הקטנת שעור הוראות בכתב של פקיד ה אמורתשלומו של כל תשלום כלפני  הקבלן לחברהמציא י
 הניכוי כאמור.

בכל מקרה לא יהיה הקבלן רשאי לקזז או לנכות כל סכום מהחברה על חשבון סכומים המגיעים לו לטענתו  6.5
 מהחברה, וכן לא יהיה רשאי לעכב אצלו כל נכס השייך לחברה.  

 תשלומים שוטפים שישולמו על ידי הקבלן  7

ת הכרוכות במתן השירותים, לרבות, אך לא רק, מיסים שונים הקבלן יישא, לבדו ועל חשבונו בכל ההוצאו 7.1
בגין היותו עוסק ומעסיק, כמתחייב מהפעלת סוג כזה של עסק למתן שירותים, ביטוחים כנדרש בהסכם זה 

 ושכר לנותני השירות לרבות הטבות סוציאליות על פי חוק.

ים ואין לו ולא תהיינה לו טענות הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע השירות 7.2
 כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין ביצוע השירותים.



56 

 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

נותני השירות לא יהיו זכאים לכל תשלום מהחברה, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיום ההסכם  7.3
י אין בהסכם זה ו/או בכל הסכם שיערך עם החברה או מכל סיבה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כ

בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או נותני השירות לבין 
 החברה.

הקבלן מצהיר כי קיבל מהחברה את כל המידע והנתונים שהיו נדרשים לו לגבי מתן השירותים על פי הסכם  7.4
פיע על מתן השירותים או ביצועם, ועל סמך כל זאת הוא מצהיר ומאשר זה ו/או לגבי כל גורם העשוי להש

 כי ביכולתו לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה.

הקבלן מצהיר, כי התמורה נאותה והוגנה, מהווה את העלות הכוללת ומלוא התשלום לו הוא זכאי וכן כי  7.5
ה על הקבלן לשלם לנותן השירות, לרבות בגין תנאיו היא כוללת בתוכה את הסכומים אותם יהי

הסוציאליים, וכן את העלויות והרווח לקבלן. אין לקבלן ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה 
 והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין ביצוע השירותים נוסף לתמורה.

פי הסכם -בעתיד על מתן השירותים על כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג, החלים או אשר יחולו 7.6
זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. החברה תנכה במקור מכל תשלום שתשלם לקבלן את כל המסים ושאר 
תשלומי החובה שעליה לנכות במקור בהתאם לכל דין, אלא אם ימציא הקבלן לחברה אישורים מתאימים 

 לומים כאמור.משלטונות המס שיאשרו לחברה שלא לנכות מסים ותש

 

 פיצויים מוסכמים 8

 7למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, באם יפר הקבלן הוראות הסכם זה, והפרה זו לא תוקנה תוך  8.1
ימים קלנדריים ממתן הודעה על כך לקבלן, תהיה רשאית החברה לבטל הסכם הזה זה לאלתר, וזאת מבלי 

ההסכם. לעניין סעיף זה, מובהר כי הפרת הוראות לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה על פי דין ועל פי 
 הנספחים להסכם והמפרט דינם כדין הפרת ההסכם. 

פעמים במצטבר במשך תקופת ההסכם, תהיה  6-באם יפר הקבלן הוראות הסכם זה על נספחיו למעלה מ 8.2
 ף.תוקנו בתוך פרק הזמן הקבוע בסעירשאית החברה לבטל הסכם זה, וזאת למרות שההפרות האמורות 

מוסכם בזאת כי החברה תהיה זכאית, בנוסף לכל סעד אחר לו הינה זכאית עפ"י כל דין לנכות מהתמורה  8.3
כהגדרתה להלן, את הפיצויים המוסכמים  תהמגיע לקבלן ו/או בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבו

 כדלקמן: 

ממחיר ₪  5 עד הפחתה של –דקות  30בגין איחור במתן שירות או אספקת מנה מסוג כלשהו עד  8.3.1
המנה שלגביה השירות התאחר. למרות האמור לעיל, אם איחור כאמור התרחש בימים עוקבים, 

 החל מהיום השני ואילך. ₪  10סכום ההפחתה יעמוד על  

וזאת ₪,  500הפחתה של עד  –דקות  10-בגין איחור בפתיחת חדר האוכל לארוחת הצהריים מעבר ל 8.3.2
 יר כל מנה. בנוסף לזכותה של החברה להפחית ממח

 500הפחתה של עד  –בגין אי ביצוע או ביצוע לקוי של עבודה, מטלה, משימה, הוראה או שירות  8.3.3
 ש"ח.

בגין שימוש בזבזני במשאבים ו/או באנרגיה המסופקים על ידי החברה, הפחתה של העלויות  8.3.4
 הנוספות שנגרמו לחברה בגין השימוש הבזבזני כאמור.

בעבודה או בטיחות מזון או היגיינה אישית או איכות הסביבה או  שמירה על כללי בטיחות-בגין אי 8.3.5
 ש"ח. 1,000כשרות או הוראה אחרת המחויבת על פי הסכם זה הפחתה של עד 

עלות הארוחה  –בגין אספקת ארוחה או שקית אשר הם או רכיב בהם נמצא מקולקל או לא תקין  8.3.6
 במלואה. 

סעיף אחד או יותר -ל מתן קנס או הפחתה לפי תתיובהר כי החברה רשאית לקבוע עבור כל אירוע ע 8.3.7
 , וכי הקנסות האמורות בסעיף זה הינם מצטברות.12.1של סעיף 

דקות באספקת מוצר אשר הודעה לגביו ניתנה  30-מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של איחור למעלה מ 8.4
להזמין מוצר חלופי שווה ערך כנדרש על ידי נציג החברה, תהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
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מספק אחר, ולנכות את סכום התמורה הכולל של אותו הספק לרבות מחיר ההובלה, מהסכום החודשי 
תקורה. במקרה זה נציג החברה יעביר לקבלן ללא  50%אשר ישולם לקבלן עבור אותו חודש, ובתוספת 

 דיחוי הודעה על בחירתו לקבל את המוצר מהספק. 

 סודיות 9

 מובהר בזה במפורש כדלקמן:מוסכם ו

" הינו: כל חומר ו/או מידע אחר של המזמין ו/או לקוחותיו ו/או ספקיו ו/או עסקיו ו/או מידעבהסכם זה " 9.1
בקשר למזמין ו/או בקשר לחברות הקשורות למזמין ו/או כל חומר שהגיע אל הקבלן ו/או נותן השירותים 

בין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, לרבות ומבלי  במסגרת ו/או במהלך ביצוע השירותים, בין בעל פה,
לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, תוכניות עסקיות, שיטות עבודה, 
שיטות ייצור, טכניקות, תהליכים, מוצרים, נתוני מחקר כלשהו, מחירים, הזדמנויות עסקיות, רשימת 

ם מכל סוג. לעניין זה, אין נפקא מינה אן המידע הגיע לידי הקבלן ו/או נותני לקוחות, הזמנות ו/או הסכמי
השירותים במהלך או עקב אספקת השירותים או עקב ביצוע שירותים עבור צדדים שלישיים הקשורים עם 

 המזמין.

דע הקבלן ונותן השירותים מתחייבים לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר את המי 9.2
ו/או את חלקו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, במישרין או בעקיפין. כמו כן, מתחייבים הקבלן ונותן השירותים 
שלא לעשות כל שימוש במידע, בין עבור עצמם ובין עבור אחרים בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לכל מטרה 

ל שימוש במידע לאחר סיום שאינה אספקת השירותים עבור המזמין על פי הוראות הסכם זה ולא לעשות כ
 ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות ביטולו או הבאתו לקיצו וזאת למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת.

הקבלן מתחייב בזאת להחתים את נותני השירותים אשר יועמדו לרשות המזמין למתן השירותים על  9.3
שפה את המזמין בגין הפרה יפצה וי . הקבלןכנספח ד'המצורפת להסכם זה התחייבות לשמירה על סודיות 

 של התחייבות נותני השירותים.

 קבלן עצמאי 10

הקבלן משמש כקבלן עצמאי לצורך אספקת השירותים, ולא ייווצרו, בשום מקרה, בין החברה לבין נותני  10.1
השירותים יחסי עובד ומעביד. נותן השירותים יהיה עובד של הקבלן בלבד. הקבלן ו/או מי מנותני 

זכאי לכל תשלום מהחברה, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיום ההסכם עם  השירותים לא יהיו
החברה או מכל סיבה אחרת, למעט התמורה אשר תשולם לקבלן בלבד. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
אין בהסכם זה ו/או בכל הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי ליצור יחסי עובד ומעביד 

 ני השירותים או מי מטעמם לבין החברה. בין נות

מובהר במפורש, כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל זה  10.2
לתשלום שכרם של נותני השירותים, לרבות כל הניכויים, ההוצאות וההפרשות הנלוות, וכן לתשלום פיצויי 

סה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב, הכל לפי כל דין במלואם פיטורין, דמי הבראה, תשלומים למס הכנ
 ובמועדם.

 –פי חוק, לרבות החזר הוצאותיה -הקבלן ישפה ויפצה את החברה על כל סכום שהיא תחויב לשלמו, על 10.3
מעביד בין הקבלן ו/או  –כולל שכר טרחת עורכי הדין, כתוצאה מכל תביעה שעילתה קשורה ליחסי עובד 

 בלן לבין החברה בתקופת הסכם זה.מי מעובדיו של הק

 שיפוי ואחריות 11

הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שייגרם למי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו שהעניקו שירותים לחברה במסגרת  11.1
הסכם זה ו/או לכל נזק שיגרום מי מעובדי הקבלן אלו, ו/או מי מטעמו , לרבות לצד ג' כלשהו. לחברה לא 

 יל. הקבלן מתחייב לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי אחריותו שבסעיף זה.תהא כל חבות בקשר לאמור לע

פי חוק, הנובע -הקבלן מתחייב לשפות את החברה בגין כל תשלום שתשלם החברה ו/או תחויב לשלם, על 11.2
 ידי הקבלן באמצעות עובדיו ו/או כל מי מטעמו , או הקשור אליהם. -משירותים שיסופקו על

בכל תשלום אשר החברה תשלם ו/או תחויב לשלם על פי כל דין והנובע יפצה וישפה את החברה הקבלן  11.3
מאחריות לכל נזק שיגרם לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות נזקי גוף ונזקי רכוש, אשר יגרמו על ידי הקבלן ו/או 

 עובדיו ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין.



58 

 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

ן, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן הינן מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי די . 11.4
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כנספח ג'בהתאם למפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 :בטחונות 12

להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם, ימציא הקבלן לחברה, עד וכתנאי לחתימתו של  12.1
)שלוש מאות אלף ₪  300,000בסך של   נספח ה'נוסח ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ב

שקלים חדשים(. בתום תקופת ההתקשרות וככל שתמומש האופציה להארכתה, תעודכן הערבות באופן שזו 
מהתמורה הכוללת ששולמה לקבלן בשנה הראשונה, כולל מע"מ. הערבות תהיה  10%תעמוד על שיעור של 

ימים ותוארך, מעת לעת ולפי דרישת החברה עד לקיום  60ההתקשרות בתוספת  בתוקף במשך כל תקופת
 מלוא התחייבויותיו של המוביל עפ"י כל מסמכי המכרז.

וזאת באותה עת בידיה תהיה שכל ערבות תהא זכאית החברה לחלט  ,כאמורתימסר ערבות הביצוע אם לא  12.2
  דין. מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל

ההיקף של שבמידה סכום ערבות הביצוע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה נתונה הזכות לדרוש שינוי  12.3
 הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא.

, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת בה ערבות הביצועהחברה תהא רשאית לממש את  12.4
בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב 

 רעונו.י, כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע מועד פערבות הביצועמדמי 

, ערבות ימיידבאופן  , כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להמציא לחברהערבות הביצועחברה את המימשה  12.5
ולכל תקופה  ,לעיל 12.3 המקורי, בכפוף לאמור בסעיף תסכום הערבובנקאית חדשה ומעודכנת לגובה 

 שתקבע על ידי החברה.

בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי אינו חייב לחברה כל סכום שהוא,  12.6
 תחזיר החברה לקבלן את הערבות.

ש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה או בכל אין בגובה הערבות כדי לשמ 12.7
 מקרה שהוא.

 הסבת זכויות 13

הקבלן אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי הסכם זה לאחר או  13.1
תמורה,  לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא

 אלא אם יקבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה בתאגיד או כל גוף  13.2
 משפטי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויות הסכם זה.

להסב, למסור או להשאיל את החברה תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך, להעביר,  13.3
 .זכויות הקבלן לא תפגענה עקב כךזכויותיה על פי הסכם זה ובלבד ש

 שונות 14

 המבוא להסכם זה וכן כל נספח מנספחיו מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד ממנו. 14.1

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי מעמדו של הקבלן כלפי החברה הינו מעמד של קבלן עצמאי לכל דבר  14.2
 ין וכי אין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או נציגיו לבין החברה.ועני

הסכם זה וכל נספחיו המצורפים בזאת מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים לו וגוברים על כל הסכמים,  14.3
הצדדים בקשר עם נושא  הצעות, הבנות והסדרים קודמים, בין בעל פה ובין בכתב, אם בכלל נעשו כאלה, בין

 הסכם זה.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו של הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל  14.4
 אביב יפו, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי.

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטיה מהוראות החוזה במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יהוו  14.5
 ם, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.תקדי
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לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על  14.6
 אותן זכויות, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב.

 כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים. 14.7

כמפורט מבוא להסכם זה. כל הודעה מצד אחד למשנהו יש לשלוח בדואר רשום. הודעה כתובות הצדדים הן  14.8
שעות מעת משלוחה בדואר רשום או במועד המסירה ביד כנגד אישור  72תיחשב כנמסרת לתעודתה תוך 

 מסירה חתום.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

   
 הקבלן  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 

 על ידי:

   
 

 על ידי:

 

  תפקיד:   תפקיד:
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 נספח א'
 

 ורישיונות הקבלן לרבות הצעת המחיר הקבלן,מסמכי הצעת 
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 תנאי תשלום –נספח ב' 

התשלומים יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס. מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות  .א
 החוק ולאישור שיומצא על ידי הקבלן. 

באחריות הספק  וכן באמצעות פורטל הספקים של החברהית מס כאמור, תתבצע המצאת קבלה וחשבונ .ב
, ת"א 40יצחק שדה רחוב משרדי החברה ב לשל העותק שהועלה לפורטל הספקים אעותק מקור לשלוח 

ק לוודא הגעת העותק המקורי באחריותו הבלעדית של הספ .דרילכל חודש קלנ 10-1וזאת בין התאריכים 
 אל משרדי החברה.

לחברה מכל מוצר במחירון  ואת מספר היחידות שסופקו על ידבחשבון שיוגש על ידו ל הספק לפרט ע .ג
. ככל והוזמנו מוצרי כיבוד ו/או שירותים "(החשבון המפורט" -במהלך החודש החולף )להלן 

 על הספק לצרף גם את טופס ההזמנה החתום על ידי החברה.  –אופציונאליים 

בחודש הקלנדרי  הוגשוכאמור, אלו ייחשבו כאילו  במועדוהחשבונית מס מקרה בו לא הוגשו הקבלה 
, ולספק לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין ומניין הימים לתשלום יחל ממועד זה העוקב

 כל פיגור בהגשת החשבון, יגרום לעיכוב בביצוע התשלום. זה.

 חודש ועד ליום האחרון באותו החודש. חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון ב .ד

ובלבד שהקבלה וחשבונית המס כללה את כל מיום המצאתם לחברה יום  30חשבונות ישולמו שוטף +  .ה
דוח פירוט ארוחות לפי סוג בחתך יומי ובאופן מסכם ותעודות משלוח חתומות של הפרטים הבאים: 

 .ותנאי לקבלת התמורהאשר יהוו פרט מהותי,  כיבודים או אלמנטים אחרים שסופקו

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי חוק. .ו

 בגין חשבון לא מאושר יעוכב תשלום התמורה ללא חבות שהיא עד לבירורו הסופי ואישורו על ידי החברה .ז
מובהר כי ההחלטה בעניין זה הינה בלעדית של החברה ולספק לא תהייה תביעות ו/או דרישות בעניין  –

 .זה

מורה, בחלקה או במלואה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות אין בתשלום הת .ח
 החברה להעלות טענות כנגד הקבלן בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיוצ"ב. 

התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן או באמצעות המחאה שתימסר  .ט
 עת לעת.לקבלן הכל לפי החלטת החברה מ

אין באמור לעיל ו/או במועד אותו ישולם בפועל החשבון לקבלן כדי לגרוע מחובתו לשלם לעובדיו את  .י
 שכרם במועד על פי דין. 

החברה תהא רשאית לעכב תשלום של כל סכום שלא אושר על ידה ו/או השנוי במחלוקת בין הצדדים.  .יא
ך. המחלוקת תיושב על ידי הצדדים בתום החברה תודיע לקבלן מהו הסכום השנוי במחלוקת והסיבה לכ

)חמישה עשר( ימים, אחרת תועבר להכרעתם המשותפת של הממונה מטעם החברה ושל  15לב בתוך 
 מנכ"ל הקבלן.
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 ביטוח -' גנספח 

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 בע"מ __________________   -" המבוטח"
סביבה בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות החברה לשירותי איכות ה  -" מבקש האישור"

 ו/או בעלי מניותקשורות 

 שירותי הסעדה כמפורט בהסכם מיום _______________  -" השירותים"

פי דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך תקופה  חברת ביטוח מורשית כדין

ביטוחי להלן )להלן: " 8בסעיף המפורטים את הביטוחים  ,שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים 3נוספת של 
 "(.המבוטח

מועד תחילת לפני בוטח להמציא לידי מבקש האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המ .2
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום 
ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 "(. וטחאישור ביטוחי המב)להלן: " 2019-1-6
תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ב

נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת  ת ביטוחהארכת תוקפו לתקופ
 לעיל. 1כמפורט בסעיף 

שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו ידה במ
יום לפני מועד  30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
טוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישור על קיום בי

זה גם אם  נספחזה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי  נספחמהתחייבויות המבוטח על פי 
ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי 

וע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור המבוטח יהיה מנ
 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,   .3
על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם  אף אם יחולו

להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי 
הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה 

זיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן בהתחייבויות החו
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 
על המבוטח לקיים את כל תנאי .מבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמורלהתחייבויות הביטוח של ה

ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך 
כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן 

העלול להוות עילה לתביעה ולשתף מהותי על כל אירוע תוך זמן סביר הודיע למבקש האישור מתחייב המבוטח ל
ידי מבקש האישור להגישה -פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 . , ככל והדבר אינו יוצר ניגוד אינטרסים מצד המבוטחלמבטחים
להלן, מעת לעת, כדי  8.4 ףפי סעי-הביטוח בגין הביטוחים הנערכים עלהמבוטח מתחייב לעדכן את סכומי 

 פיהם.-שישקפו את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .4
ן שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקו

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם 
להטיל אחריות כלשהי  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי

פי הסכם זה ו/או -על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 פי דין.-על

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .5
פי הסכם זה ו/או -נה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאיבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח.  רשאי המבוטח לערוך את ביטוח משלימים לביטוחי המבוטח
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

תור על זכות המבטח ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר וי-שייערך על ו/או משלים בכל ביטוח רכוש נוסף
 לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

המבוטח פוטר,  את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול  .6
טח למקום ביצוע השירותים ו/או ידי מי מטעם המבו-ידי המבוטח ו/או על-להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות , לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים
משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על 

מור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כא
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
חב, במלואו או לאור הפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך ביטוח אש מור

 להלן, ובלבד שהפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 8.4 ףבחלקו, כמפורט בסעי

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .7
לדרישות ובשים לב  ידםוהיקף השירותים הניתנים על  לאופיבהתאם  נאותותההתקשרות עמם הוראות ביטוח  

 הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין החוקית  ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות
אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין 

ידי קבלן המשנה, בין אם -שירותים שבוצעו על גיןלשפות את מבקש האישור בגין אובדן ו/או נזק שייגרם ב
, אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו

 . וראות השיפוי האמורות בהסכם זהובכפוף לה

 ביטוחי המבוטח: .8
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף שייגרם פי דין בשל פגיעה ו/או נזק -המבטח את חבות המבוטח על
 השירותים.בקשר עם ו/או תוך כדי ביצוע כלשהו 

י קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות הביטוח לא יהיה כפוף ל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפ
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש 

 ייחשבו במפורש לצד שלישי.)למעט החלק עליו פועלים במישרין( האישור 
פי -א קיימת חובה לבטחה עלהביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב של

 דין. 
עקב מעשה ו/או מחדל  על מבקש האישור שתוטלהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות 

הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב אחריותו בגין של המבוטח ו/או 
 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  5,000,000: חריותגבול א
  ביטוח אחריות מעבידים .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב  שתיגרם, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה 1980 -התש"ם 

 השירותים. 
 לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוערהביטוח 

  .כחוק
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 

 מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .8.3
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת -המבטח את חבות המבוטח על

הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו על ידי 
 "(.המוצריםהמבוטח )להלן: "

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
גין נזק אשר נגרם על מבקש האישור בשתוטל הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות 

מוצרים , בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  עקב ה
 מיחידי המבוטח.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  12יכלול תקופת גילוי של הביטוח 
כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא  המעניקביטוח חלופי 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 טוח.לאירוע ובמצטבר לתקופת הבי₪  4,000,000: גבול אחריות
 ביטוח אש מורחב  .8.4
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 חתימה וחותמת: __________________________________

 

ידי המבוטח לאתרים בהם ניתנים -המובא עלאשר בבעלותו המבטח את רכוש ו/או ציוד המבוטח 
, מפני אבדן או נזק ך כינונםהשירותים ו/או המשמשים את המבוטח לצורך מתן השירותים, במלוא ער

 בביטוח אש מורחב.המבוטחים עקב הסיכונים  

 לפיהם:ביטוחי המבוטח יכללו הוראות  .9

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .9.2
 ביטול.או הלרעה המבטח למבקש האישור בדבר השינוי 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .9.3
 ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת  שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

בוטל, אולם . חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יאו כל נוסח מקביל לו היקף הכיסוי  לא יפחת מתנאי ביט .9.4
אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

- 1981 . 
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .9.5

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
בוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המ .9.6

 פיהן. 
קיום אישור . על אף האמור לעיל, אי המצאת  הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10

ור לקבלת מבקש האיש תימים ממועד בקש 10ביטוחים במועד תהווה הפרה יסודית של ההסכם רק בחלוף 
 האישור בכתב.



  

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 כיסויים

 חסוג הביטו
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 מטבע סכום לנספח ד'

 רכוש 
 

      
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

בגין מעשי או  מבוטח נוסף
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321האישור )
מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 
 (329ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
היה וייחשב  -מבוטח נוסף 

מעובדי  כמעבידם של מי
 (319המבוטח )

 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     אחריות המוצר
 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321האישור )
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 מזון / הסעדה / בתי אוכל -041

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

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

רותי החברה לשי: שם
איכות הסביבה בע"מ 
ו/או חברות האם ו/או 

ו/או חברות  חברות בנות
 קשורות

 נדל"ן☐ _________: שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.

רח' יצחק שדה : מען
 , תל אביב40

 

 _________מען: 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –נספח ד' 

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 ירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות לשמהנדון: 

 
( לביצוע השירותים כמפורט "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל

 (; "העבודה" –)להלן -________________במכרז מס' 
לידיעתי, מידע המתייחס  והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא : והואיל

לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד 
 –וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 

 (;"מידע סודי"
מידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים לחברה ו/או והוסבר לי, כי גילוי ה : והואיל

 לצדדים שלישיים:
 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 
הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו  .1

 או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.בדרך כלשהי לשום אדם 
הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך  .2

 (, והכל לתקופה בלתי מוגבלת."פירוט העבודה" –כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן 
על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי לא יחול  2-ו 1האמור בסעיפים  .3

 כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.
 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4
י זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרוש מבחינה הנני מתחייב לנקוט אמצע .5

בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות 
 והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לעבודה.

ני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע הנ .6
לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם 

של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו 
 אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים  .7
קה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדי .8

 כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו.
אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי  .9

 הו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. כלש
הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על התחייבות כלפיכם הזהה  .10

 להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.
התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות  בכל מקרה בו תופר .11

 הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.
אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת  .12

 לי על פי כל דין.ע
11.  

 : __________________ולראיה באתי על החתום        
       

  



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 נוסח ערבות ביצוע -' הנספח 

 לכבוד
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 
עבור  41/2021של מכרז פומבי מס' "( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם חוזה הקבלןלבקשת ___________ )להלן: "

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, לשלם לכם כל סכום או סכומים 
ימי עסקים מיום קבלת  דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ומבלי להטיל  3שקלים חדשים וזאת בתוך  300,000עד לסך של 

ו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי עליכם לבסס א
 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.

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

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ____________ ועד בכלל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בנק: ___________       תאריך: ________

 
 
 

  



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 וניהול סביבתי התחייבות לשמירה על הוראות החוק, בטיחותנספח  - 'ונספח 

 ספק שירות מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות:
 

ובכלל זה, חוקים,  תוך ציות לכל דין, "( החברה"  :להלןלבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )  .1
 ,  יפעלספק השירות וכל מי שיבצע את העבודה מטעמומוסמכת.  תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות

והתקנות והצווים שפורסמו  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג 
לפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה ייטול על עצמו את כל האחריות כ . ספק שירותעל פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה

לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה 
 שלו ו/או מי מטעמו. 

עבודה תקינים,שלמים ונקיים, נעלי והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו  יספק על חשבונוספק שירות  .2
בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות 

בודה ועל ספק שירות אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג הע ומסכת גזים/אב"כ.
 פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה.

ספק שירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, יוודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או בשטחים ואתרים  .3
העובד לעבודה בתוקף. המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה או באחריותה או בשליטתה, יהיו בעלי אישור מרופא תעסוקתי להתאמת 

ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני תחילת ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים 
 ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה.

מות ההתנהגות המקובלות בחברה שעובדיו יתנהגו בהתאם לנורספק שירות או קבלן משנה שיבצע כל פרויקט מטעם החברה, יוודא  .4
 לשירותי איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק לזולת, באם מדובר בפגיעה פיזית או מילולית.

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור  .5
לאישור כל רשות ומוסד, ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ו

לרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או  ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוהצגת האישורים, ההיתרים 
ירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפ

יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים  ספק השירותוהינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 
 והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.

החברה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת המזמין מטעם לשביעות רצון אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ו  ספק שירות .6
המזמין את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות  העבודה, יסלק

החברה על ניקיון  המזמין מטעםישור בכתב של החברה ולשביעות רצון החברה. ידוע לו כי החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת א מטעם
 .כאמור

ויחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרתו זו  וספק השירות היה .7
 ספק שירות מתחייב כדלקמן:  את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

פעל לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור יהוא  -ונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות לאחר שיקבל מהחברה התראה ראש .7.1
 בל מממונה הבטיחות של החברה.יבמכתב ההתראה שק

מתחייב לשלם לחברה פיצוי קבוע ומוסכם הוא  -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .7.2
, מבלי שיהא צורך לתת לו התראה בחברה ח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץמראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספ

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. נוספת

יישום החלטות בדבר הפסקת להוא מתחייב לנהוג  -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .7.3
 עבודה זמנית או סופית. 

בסמכותו כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, כגון במקרים חריגים,  .7.4
 ו/או להטיל עליו קנסלהפסיק את עבודתו של גורם חוץ של ממונה הבטיחות 

י כלשהו ו/או לחברה ו/או לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שליש אחראי  ספק השירות .8
לקבלני המשנה שלו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או 

ים מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונ
 למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.

ספק השירות או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה או באתרים המופעלים מטעם החברה, יכבד ויישם מדיניות  .9
 בהתאם להנחיות החברה ולהוראות כל דין. החברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי

ספק שירות משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן,  .10
עולה או מחדל קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי,היו תוצאה של פקלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי 

הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה 
   שהיא שתעמוד לו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.

הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל  ספק שירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל .11
תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, 

במקום החברה למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, ספק שירות מתחייב לשלם כל סכום כאמור, 
או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לו להתגונן 

 בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.

     
 חתימה וחותמת נותן השירות  תאריך  שם הארגון נותן השירות

 

 



 

 חתימה וחותמת: __________________________________

 

 ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח –' זנספח 
 

 ן הבנק-בקשה להעברת כספים לחהנדון: 
"( מעת החברה"מ מבקשים בזאת כי הכספים המגיעים לנו מהחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ )להלן "אנו הח .1

 לעת, יועברו ישירות לחשבוננו:
 

 "(החשבון"____________         _____________      )להלן:  _______________    
 מס' בנק     מס' סניף     מס' חשבון      

 שם הבנק ) במילים( _________________   שם הסניף )במילים( _____________________

 
הרינו מצהירים, שכל סכום כאמור לעיל, שייזקף בחשבון ייחשב כתשלום ששילמה החברה לידינו ביום זיכוי החשבון  .2

 לו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.בבנק, ויראו את התשלום כאי
אנו מאשרים, לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לבקש מהבנק, בין בכתב ובין בע"פ, כל הבהרה לגבי פעולת  .3

מס"ב על פיה זוכה או לא זוכה חשבוננו, ומאשרים לבנק לתת הבהרות אלה לנציג החברה, וכן מתחייבים בעצמנו 
 בע"מ  כל מידע הדרוש לשם כך.למסור לחברה לשרותי איכות הסביבה 

ידוע לנו כי הסכמת החברה לביצוע תשלומים כאמור מותנית בהמצאת אישור הבנק בו מתנהל "החשבון" בדבר בעלי  .4
 החשבון ומס' זהותם, או לחליפין המצאת צילום/העתק שיק מבוטל.

ולהחזיר לחברה לשירותי איכות  אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון, לחייב את חשבוננו, .5
הסביבה בע"מ, כל כספים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, שולמו בטעות, וזאת עם דרישתה הראשונה 

 בכתב לבנק.
יום לאחר קבלת הודעת  30בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב על ידנו. הביטול יכנס לתוקפו  .6

 ידכם. -הביטול כאמור, על 
 

__________________           ______________________      __________________ 
 מס' עוסק מורשה             שם הספק           תאריך

 
_________________ 

 חתימה וחותמת                
 

 אישור עו"ד/רו"ח
__________________ )להלן: אני הח"מ __________ עו"ד/רו"ח, מ.ר _______ המשמש כעו"ד/רו"ח של _

מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי מורשי החתימה אצל הספק וכי הפרטים דלעיל לרבות פרטי חשבון הבנק   "(הספק"
 של הספק הינם נכונים.

                                                                                                 _________________ 
 עו"ד/רו"ח                                                                                                           

 

 
 אישור הבנק

 
 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל:

 
 ___________חתימה וחותמת הבנק  __________ תאריך  ___________________

 
 ** לחילופין ניתן לצרף עותק/צילום שיק מבוטל ולצרפו לספח.

 

 
 
 
 

 


