
 91/14לאספקת ארוחות חמות מס' פומבי מכרז 
 

 למוסדות חינוך בתחומי המועצה 
 

 תנאים כלליים
 
המועצה המקומית פרדסיה )להלן: "המועצה"(, מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת  .1

ארוחות למוסדות חינוך בתחומי המועצה, על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים 
 להלן ובמסמכי המכרז.

 
 להשתתפות במכרז תנאים .2
 

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים בישראל כדין העומדים 
 בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 
השנים האחרונות  5 -שנים וב 3הינם בעלי מיומנות וניסיון מוכח של לפחות  2.1

באספקת ארוחות למוסדות חינוך ו/או למפעלים ומוסדות אחרים בהיקף פעילות 
 מנות ביום ובעלי המלצות מתאימות. 300פחות של ל

 
 מחזיקים תעודת כשרות תקפה למזון המסופק. 2.2

 

 שיון משרד הבריאות בתוקף למפעל מזון.יבעלי ר 2.3
 

 ההצעה .3
 

על המשתתף להגיש הצעתו על טפסי המכרז שנמסרו ע"י המועצה ויתר מסמכי  3.1
מנה  המכרז. הצעת המשתתף תכלול את המחיר לארוחת צהריים חמה הכוללת

עיקרית/בשרית, תוספת פחמימות, ירקות מבושלים או ירקות טריים, מנה 
 אחרונה.

 
על המשתתף למלא בדיו את כל הסכומים והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז,  3.2

לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום בשולי כל דף מהמסמכים הנ"ל, 
במקומות המיועדים לכך בכל  ולחתום חתימה מלאהכולל על נספח נזיקין וביטוח 

, ולציין בכתב מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה. הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס 

 הצהרת המשתתף. המחירים ינקבו בשקלים חדשים ולא יכללו מס ערך מוסף.
 

ת מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת המזון, המחיר בהצעה יכלול את ההוצאו 3.3
אריזתו, הובלתו ואספקתו על פי תנאי ההסכם. המשתתף שיזכה במכרז לא יהא 

 זכאי לכל תשלום, מכל סוג שהוא, מעבר למחיר הארוחה בגינו ייחתם החוזה עמו.
 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  3.4
 

הזוכה במכרז, ייחתם בין המועצה לבין הזוכה חוזה על פי החוזה עם קביעת  3.5
 שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "החוזה"(.

 

 אישוריםערבות ו .4
 

חובה על המשתתף לצרף להצעה בנוסף לאמור לעיל ולהלן בתנאים הכלליים גם את 
 המסמכים והאישורים המפורטים להלן:



בלתי מותנית שתהיה לפקודת המועצה  ₪ 20,000ת ע"ס ערבות בנקאית אוטונומי 4.1
וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז  15.10.19המקומית פרדסיה ותעמוד בתוקף עד 

 .2בנוסח המצ"ב כנספח 
כל אימת שהמשתתף לא יעמוד המועצה תהיה רשאית להציג את הערבות לגביה 

הארכת תוקפה  בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. המועצה תהיה רשאית לדרוש
של הערבות למשך שלושה חודשים נוספים והמשתתף יהיה חייב במקרה כזה 

תהיה המועצה רשאית לפסול  –להאריך תוקף הערבות. משתתף שלא ינהג כן 
  .והצעת

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  4.2

 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 

המלצות ואישורים בדבר ניסיון בהפעלת אספקת ארוחות למוסדות חינוך ו/או  4.3
 למפעלים ו/או מוסדות אחרים.

 

רשימת גופים ומוסדות עימם המשתתף קשור ו/או היה קשור בקשרי עבודה לצורך  4.4
 אספקת ארוחות.

 

 תעודת כשרות. 4.5
 

 שיון משרד הבריאות בתוקף למפעל מזון.יר 4.6
 

 הוצאות המכרז .5
 כדמי השתתפות במכרז שלא יוחזרו בכל מקרה. ₪ 400ישלם  כל משתתף 5.1
מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כל ההוצאות  5.2

 במכרז תחולנה על המשתתף.
 
 הבהרות ושינויים .6
 

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים 
תה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, במסמכי המכרז, ביוזמ

כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי 
 המכרז בדואר רשום לפי הכתובות שנמסרו על ידי משתתפי המכרז.

 
 שמירת זכויות .7
 

רשאים כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמשתתפים במכרז לא יהיו  7.1
 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 
המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה, את תנאי  7.2

 הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
 
 הגשת ההצעות .8
 

בתיבת במסירה אישית  פקידהצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש לה
. משלוח ההצעה 18:30בשעה  16.07.2019לא יאוחר מיום במשרדי המועצה  םיהמכרז

בדואר או הכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של 
 המשתתף.

 
 



 בחינת ההצעות .9
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי תוספת  9.1
או כל הסתייגות למסמכי המכרז, בין על ידי שינוי או שייעשו במסמכי המכרז ו/

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת 
 ההצעה.

 
המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה,  9.2

הערכת  תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע
 ההצעה כראוי.

 

המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  9.3
 הזוכה. המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים במכרז.

 

המועצה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  9.4
כושרו לביצוע החוזה המוצע ואת ניסיונו, כישוריו ויכולתו הכספית של המשתתף ו

ניסיונו של המשתתף עם המועצה המקומית פרדסיה ועם רשויות מקומיות וגופים 
 אחרים בעבר.

 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  9.5
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו 

 אמור.במסגרת שיקוליה כ
 

המשתתפים רשאים להשתתף בפתיחת תיבת ההצעות ע"י ועדת המכרזים אשר  9.6
 במשרדי המועצה.  18:30בשעה  16.07.2019תתקיים ביום 

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10
 

  .עם קביעת המשתתף הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה"( תודיע על כך המועצה לזוכה 10.1
 

ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים ימים ממועד ההודעה, כאמור,  7תוך  10.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ויחתום על החוזה הנספח 

ש"ח  20,000לתנאים אלה. הזוכה מתחייב להמציא למועצה ערבות בנקאית בגובה 
 צמודה למדד המחירים לצרכן אשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפו של החוזה.

 
לעיל, תוך  10.2ת כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף במקרה והזוכה לא ימלא א 10.3

התקופה האמורה, תהא רשאית המועצה לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב 
 שתתן לזוכה החל מהתאריך האמור בהודעה וכן להתקשר בחוזה עם משתתף אחר.

 

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה  10.4
עה בכתב לזוכה, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה. זאת, במכרז בהוד

לאחר שניתנה למועצה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא תיקן המעוות 
בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 הצדדים על פי כל דין.
 

 בכבוד רב,
 

 ורקיטל ג                      
  ראש המועצה                                                                            

 
 הצעה והצהרת המשתתף



 
 

 תאריך: _____________         
 לכבוד

 מועצה מקומית פרדסיה
 

 א.נ.,
 
 

 מכרז זוטא לאספקת ארוחות
 
מכי מכרז זה, לרבות החוזה אני/ו הח"מ מצהירים כי קראתי/נו בעין את כל הנאמר במס .1

 שצורף למכרז.
 
הנני/נו מצהיר/ים בזה כי הבנתי/נו את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי/נו את  .2

הצעתי/נו בהתאם וכי אני/ו מסכים/ים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא א/נציג כל 
מראש תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואני/ו מוותר/ים בזאת 

 על טענות כאמור.
 

אני/ו מצהיר/ים כי אני/ו עומד/ים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי  .3
הצעתי/נו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו לבנות 

 ולבצע את העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

את כל מסמכי המכרז, מצהיר/ים ומתחייב/ים לאחר שקראתי/נו ובחנתי/נו בחינה זהירה  .4
 בזה כדלקמן:

 
 ש"ח הננו מתחייבים לספק ארוחות חמות במחיר של ________________

 לארוחה. ש"ח( ________________________)במילים 
 

 אני/ו מצהיר/ים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5
 
יום  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתי/נו זו היא בלתי  .6

 מהמועד  האחרון להגשת הצעות במכרז.
 
אני/ו מסכימ/ים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי/נו זו ובקבלתה על ידכם  .7

 חוזה מחייב ביני/נו לביניכם.
 

 

עד הודעתכם א/נחתום על ימים ממו 14היה והצעתי/נו תתקבל, אני/ו מתחייב/ים כי תוך  .8
פקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה ואת פוליסות הביטוח ואמסמכי החוזה 

 הנדרשות בתנאי המכרז ובחוזה.
 

כמו כן, הנני/נו מתחייב/ים להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח וכן לשנות את 
 הערבות, הכל בהתאם לנאמר בתנאי המכרז ובחוזה.

 
היר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו, תנאי המכרז והחוזה מחייבים הנני/נו מצ .9

 אותי/נו וא/נפעל בהתאם לכל הדרישות שבחוזה ובתנאי החוזה.
 

 ידוע לי/נו כי המועצה רשאית לשנות את מס' המנות המוגשות מדי יום. .10
 



התאגיד אני/ו מצהיר/ים כי הצעתי/נו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  .11
בשמו מוגשת ההצעה, כי אני/ו זכאי/ם לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על 

 פי דין או הסכם לחתימתי/נו על הצעה זו.
 
 
 

 נו על החתום לאחר שהבנתי/נו את משמעותה המלאה של הצהרתי/נו זו:/ולראיה באתי
 
 
 

 _חתימה: ___________________ ______________________ שם:
 

 כתובת: ____________________________ מס' טלפון: _________________
 

 מספק עוסק מורשה: _____________________  תאריך: _________________
 
 
 

במקרה שהמציע הינו תאגיד, יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת 
 ך לחייב בחתימתו.את התאגיד, וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמ

 
 

 כן, אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
 

 לשימוש בודק התיק בלבד    ( ולמילוי הפרטים ע"י המציעX -לסימון )ב
 

 התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(
 

  

 החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(
 

  

 המלצות ואישורים
 

  

 ת תקפהתעודת כשרו
 

  

 רשיון משרד הבריאות בתוקף למפעל מזון
 

  

 15.10.19בתוקף עד  ₪ 20,000ערבות בנקאית בסך 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוזה



 
 …………………..שנערך ונחתם בפרדסיה ביום 

 
 המועצה המקומית פרדסיה בין:

 1מרחוב שבזי  
 פרדסיה 
 מצד אחד       )להלן: "המועצה"( 

 
 ________________________ לבין:

 
   ________________________ 

 
  ________________________ 
 מצד שני       )להלן: "הקבלן"( 

 
 

לאספקת ארוחות למוסדות חינוך בתחומי  14/19מס'  פומביוהמועצה ערכה מכרז  הואיל:
 המועצה.

 
ארוחות והקבלן הגיש הצעה במכרז והציע לספק למועצה ארוחות כמפורט בהצעה  והואיל:

 כמפורט בהצעתו הרצ"ב.
 

 והמועצה החליטה להתקשר בחוזה עם הקבלן. והואיל:
 

 והקבלן מצהיר כי הינו בעל רשיון בתוקף משרד הבריאות וכן תעודת הכשר. והואיל:
 
 

 לפיכך הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 כללי .1
 

לו  14/19, הצעת הקבלן וכן כל יתר מסמכי מכרז הנספחים ,המבוא להסכם זה 1.1
 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של החוזה. 1.2

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל הרשויות וההיתרים הדרושים על פי כל  2.1
, לרבות תעודת הכשר דין לאספקת הארוחות ומילוי התחייבויותיו על פי ההסכם

ואישור משרד הבריאות והוא מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה יישארו 
 הרשיונות כאמור בתוקף.

 
 העתק תעודת ההכשר ואישור משרד הבריאות רצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 
הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים לאספקת הארוחות  2.2

 ב להסכם זה ותנאי ההסכם להלן.בהתאם לתפריטים המצ"
הקבלן מתחייב כי הארוחות שיסופקו על ידו יהיו בטיב ובאיכות מעולים, כי חומרי  2.3

הגלם בהם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים, נקיים וכי יקפיד על כל הוראות 
 הדין באשר להכנת המזון, בישולו והספקתו.

 



פי חוזה זה הינו אוכל כשר בהשגחת הקבלן מתחייב כי האוכל שיסופק על ידו על  2.4
 הרבנות ______.

 
 אספקת הארוחות .3
 

הקבלן מתחייב בזה לספק למועצה המקומית פרדסיה ארוחות צהריים עפ"י  3.1
התפריטים המצ"ב בנספח א' להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. אספקת 

 שיסוכמו מראש בין המועצה והקבלן. מקומותהארוחות תבוצע במועדים וב
 

המזון יובל למקום אספקת הארוחות האמור לעיל בהתאם לתקנות משרד  3.2
ל' בסיון  5454הבריאות בדבר תנאים תברואתיים לייצור מזון )קובץ תקנות 

 ( המתייחסות להובלת המזון וקובעות בין היתר את התנאים הבאים:1.7.92
 

 מעלות צלזיוס. 70בטמפרטורה פנימית של  מזון חם א.
 מעלות צלזיוס. 5מפרטורה פנימית שלא תעלה על בט מזון קר ב.
 מעלות צלזיוס   12בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על  מזון קפוא ג.

 מתחת לאפס.
 

המזון יוחזק במיכל מבודד בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע  3.3
 זיהום המזון.

 
צלחות + הארוחות יגיעו כאשר הן ארוזות באריזת קופסאות שומרות חום +  3.4

 , ויופצו לכל אתר בתחומי המועצה עפ"י קביעת המועצה.סכו"ם
 

מוסכם בין הצדדים כי כמות הארוחות אשר תסופק על ידי הקבלן תקבע מעת לעת  3.5
על ידי המועצה. המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות 

ן, ולקבלן לא את מספר הארוחות, בין אם להגדיל את מספרן ובין אם להפחית
 תהיה כל תביעה ו/או טענה באשר לכך.

 

לעיל, מתחייבת המועצה למסור לקבלן הודעה בדבר שינוי  3.5על אף האמור בסעיף  3.6
מספר הארוחות המוזמנות, לפחות שעתיים לפני צאת המשלוח והקבלן מתחייב 
לפעול בהתאם. למען הסר ספק הקבלן לא יהא זכאי לקבל תוספת שהיא למחיר 

 ו בגין שינויים כאמור.הצעת
 

מוסכם בין הצדדים כי אספקת הארוחות תבוצע רק בהתאם להזמנות עבודה  3.7
חתומות כדין ע"י הגורמים המוסמכים במועצה, וכי המועצה לא תהיה מחויבת 

 בגין כל עבודה שתבוצע ללא הזמנה כאמור.
 

ת לא יספק א –מוסכם כי במקרה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו, דהיינו  3.8
הארוחות בכמות ובטיב שהתחייב בהם על פי הסכם זה, תהיה המועצה רשאית 

להזמין את הארוחות החסרות מקבלן אחר והקבלן מתחייב לשלם את התשלום 
ששילמה המועצה לקבלן האחר עפ"י דרישת המועצה ומבלי לערער על הסכומים. 

לומים כמו כן, תהיה המועצה רשאית לקזז את התשלומים לקבלן האחר מהתש
המגיעים לקבלן על פי חוזה זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות של 

 המועצה על פי הסכם זה ועל פי דין.
 
 
 
 

 פיקוח על ביצוע החוזה .4
 



ראש המועצה ימנה מפקח או נציג מטעם המועצה אשר יהיה אחראי על אספקת  4.1
 הארוחות וביצועו של הסכם זה.

 
המועצה בכל זמן שהוא את אופן אספקת המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם  4.2

הארוחות, וכן לבדוק את אופי הכנתן, הובלתן וכל היבט הנוגע לקיום 
 התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.

 

הקבלן מתחייב למלא במלואן אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי  4.3
 המפקח בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

 סי עובד ומעבידהעדר יח .5
 

מודגש בזה כי הקבלן הינו במעמד של קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ובין  5.1
 המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו כל יחסי עובד ומעביד.

 
בכל מקרה בו יקבע אחרת מוסכם בין הצדדים כי הקבלן ישפה את המועצה בגין  5.2

כל סכום נוסף מעבר לתמורה על פי הסכם זה אותו תחוייב המועצה לשלם בגין 
הקביעה כי התקיימו יחסי עובד מעביד, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך 

 יום מקבלת דרישה לעשות כן. 30דין, וזאת בתוך 
 

שא בעצמו בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובדים לשם קיום הקבלן י 5.3
התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות בגין תשלום שכר, זכויות סוציאליות, 

הפרשות למס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי וכל מס ותשלום אחר בגין העסקת 
 עובדים כאמור.

 

 תקופת ההסכם .6
 

ביולי של כל  31לימודים עד ליום  ההתקשרות על פי חוזה זה הינה לתקופה של שנת 6.1
 שנה.

 
, אלא אם כן כ"א של שנה אחת תונוספ ותתקופעד שתי חוזה זה יוארך מאליו  6.2

הארכת  אי יום לפני תחילת שנה"ל על 30תודיע המועצה בכתב לקבלן לפחות 
ת ההארכה לא ישתנו, אלא אם כן יוסכם אחרת בין החוזה. תנאי החוזה בתקופ

 הצדדים בכתב ומראש
 

לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  6.1על אף האמור בסעיף  6.3
ומבלי שתהיה חייבת לנמק, להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת 

יום מראש לקבלן. במקרה כזה לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או דרישות  30של 
ת כאמור, למעט זכותו לקבל ו/או טענות כספיות ו/או אחרות בגין סיום ההתקשרו

את התמורה בגין הארוחות שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות 
 ובהתאם להוראות הסכם זה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 התמורה .7



 
בתמורה סופית ומוחלטת לאספקת הארוחות יקבל הקבלן מהמועצה סך של ____  7.1

לא תשתנה ש"ח עבור כל ארוחה בהתאם להצעתו הרצ"ב. מובהר כי התמורה לעיל 
מכל סיבה שהיא, לרבות לא בגין התייקרויות ו/או שינוי עלות המוצרים ו/או שעות 

מעליית מדד  70%עבודה וכד'. מוסכם כי בחלוף שנה יתעדכן המחיר בשיעור 
המחירים לצרכן, בחודש ספטמבר של אותה שנה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד 

כאמור לעיל  2020 ספטמברש יבוצע בחוד הראשון . העדכון2019 ספטמברחודש 
 .ת לימודיםוהמחיר יישאר קבוע כל אותה שנ

 
לחודש שלאחריו חשבון למועצה ובו  5 -הקבלן יגיש בתום כל חודש, ולא יאוחר מה 7.2

יפרט את מספר הארוחות שסיפק בפועל בחודש שחלף. המפקח יבדוק את החשבון. 
 אישור החשבון על ידי המפקח מהווה תנאי לביצוע התשלום.

 

יום מאישורו על ידי המפקח כנגד  30כל חשבון ישולם בתנאי תשלום שוטף +  7.3
 המצאת חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המפקח.

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום התמורה  7.4

בתמורה,   יום, לא יגרור אחריו כל תוספת 30כאמור ע"י המועצה שלא יעלה על 
 לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

 
יום בתשלום התמורה יחייב את המועצה לשלם את התמורה  90עד  30איחור שבין  7.5

בצירוף הפרשי הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל ואיחור בתשלום התמורה 
יום יחייב את המועצה לשלם את התמורה בצירוף הפרשי הצמדה  90שיעלה על 

 .2%שנתית צמודה בשיעור למדד בצירוף ריבית 

 

מוסכם בין הצדדים שגם במקרה שהמועצה לא עמדה במועדי התשלום  7.6
 המוסכמים, הקבלן ימשיך בביצוע על העבודות נשוא מכרז זה.

 

מוסכם בין הצדדים כי המועצה רשאית לבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית  7.7
 עולה ע"י המועצה לחשבון הבנק של הקבלן. הקבלן מסכים כי הצגת אישור ביצוע פ

ותר על כל ומהבנק יהווה ראיה כי התשלום בוצע במועד האמור באישור וכי הוא מ
 נןטענה בקשר לדרך העברת הכספים לרבות לתקלות בהעברת הכספים, שאי

 בשליטת המועצה.
 

 אחריות וביטוח .8
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין  8.1
נה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למועצה ו/או כל תאו

לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שהמזון יסופק לשימושם, בשל מעשה או מחדל 
רשלניים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל 

תייה המסופקים על ידי הנובע, במישרין או בעקיפין, מצריכת מוצרי המזון והש
הקבלן. הקבלן יפצה את המועצה ו/או ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה בכל דמי 

הנזק שיגיע לו)ה( )הם( . הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, 
שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או 

ישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהר
 עילה שהיא.

 
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל  8.2

תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי 
נזק כמפורט מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או 

 לעיל, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה. 8.1בסעיף 



 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה, מתחייב בזה הקבלן לרכוש, על  8.3
חשבונו והוצאותיו הוא, לטובתו ולטובת המועצה למשך כל תקופת החוזה ביטוח 

ך שהכיסוי יכלול את החבות הנובעת ש"ח, כ 1,000,000אחריות מוצר על סך 
מאספקת ארוחות ורכיביהן, כפי שיסופקו על ידי הקבלן, וכן בביטוח חבות 

לכיסוי כל נזק  ₪ 1,000,000-בסכום שלא יפחת ממעבידים וביטוח צד שלישי 
 הקשור בביצוע העבודות ו/או אספקת הארוחות נשוא הסכם זה.

 

ועצה אישור על קיום ביטוחים ובנוסח מיד עם חתימת הסכם זה. הקבלן ימציא למ 8.4
, כאשר הביטוחים ייערכו על חשבונו של הקבלן באמצעות חברת 3המפורט בנספח 

 ביטוח מוכרת.
 

למען הסר כל ספק, אין בעריכת הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה כדי לשחרר את  8.5
צוי הקבלן מחובותיו ומאחריותו על פי הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פי

 ו/או שיפוי למזמין ו/או לצד ג' מחמת מעשיו ו/או מחדליו על פי כל דין.
 
 
 הסבת ההסכם .9
 

מוסכם בין הצדדים כי אין הקבלן רשאי להסב את זכויותיו ולא את התחייבויותיו על פי 
הסכם זה או כל חלק מהן, או להעסיק קבלן משנה לביצוע כל התחייבות מהתחייבויותיו, 

את הסכמת המועצה מראש ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור אלא אם קיבל לכך 
לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי 

 כל דין.
 

 הפרות וביטול ההסכם .10
 

לחוזה זה הינן הוראות יסודיות והפרתן או  3, 2ידוע לקבלן כי הוראות סעיפים  10.1
ה יסודית של ההסכם כמשמעה בחוק החוזים )תרופות הפרת אחת מהן תהווה הפר

בשל הפרת חוזה(. במקרה של הפרה יסודית תהיה המועצה זכאית לכל סעד 
ותרופה משפטיים העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות 

לעיל תהיה המועצה רשאית לבטל את החוזה, לתבוע פיצויים בגין הפרתו, לחלט 
ערבות שהופקדה על פי הוראות הסכם זה ולהעביר ביצוע העבודות לקבלן את ה
 אחר.

 
בכל אחד מהמקרים דלהלן תהיה המועצה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר ללא  10.2

 הודעה מוקדמת כלשהי:
 

כשהקבלן פשט את הרגל, או שניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  10.2.1
 –יו או אם הקבלן הוא תאגיד או חלקם, שנעשה סידור עם או לטובת נוש

החלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס נכסים או שהוא הגיע לפשרה או 
סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו לשם קבלת ארכה או 

 לפקודת החברות. 233פשרה או הסדר לפי סעיף 
 

על לגבי הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפו 10.2.2
נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו תוך 
 

כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן מסתלק מביצוע החוזה או  10.2.3
 מפסיק ביצועו ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע העבודות.

 



מעסיק קבלן משנה  כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או 10.2.4
 בביצוע ההסכם ללא הסכמת המועצה בכתב.

 ערבות .11
 

להבטחות מילוי כל התחייבות הקבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי המועצה  11.1
 ש"ח. 20,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודת מדד על סך 

 
תחייב והקבלן מ לפחות חודשים 12הערבות הבנקאית תהיה בתוקף למשך  11.2

יום לאחר תום  30להאריכה מעת לעת על פי דרישת המועצה, כך שתהיה בתוקף עד 
 תוקפו של הסכם זה.

 
בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת המועצה, תהיה המועצה  11.3

רשאית לממש את הערבות ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל 
ם זה ו/או לחלט כל סכום המגיע למועצה על פי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכ

 הסכם זה.
 

הערבות תשמש בין היתר לתשלום בגין כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה  11.4
עקב או בקשר עם אי מילוי או הפרה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה וכן כל 

ההוצאות והתשלומים שהמועצה עשויה להתחייב בהם בקשר עם החוזה או בקשר 
יעה של צד ג' הקשורה בדרך כלשהי לביצוע העבודות או למעשה ו/או מחדל עם תב

 שהקבלן עשה או נמנע מעשייתו בביצוע הסכם זה.
 

 כללי .12
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות ההסכם לא יהיו תקפים, אלא אם נעשו  12.1
 בכתב ובהסכמת שני הצדדים.

 
וכל הודעה על פי חוזה זה  מען הצדדים לצורך חוזה זה הינם כמפורט במבוא 12.2

תימסר במסירה אישית או תימסר בדואר רשום לפי מען הצדדים. מסירה בדואר 
 שעות מעת שילוחה בדואר רשום. 48רשום תחשב כאילו הגיעה לידי הצד השני תוך 

 
 ביול החוזה ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. .13

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

_______________________    __________________ 
 הקבלן          המועצה המקומית פרדסיה   
 
 

 מכרז לאספקת ארוחות חמות
 

 1נספח 
 
 
 



 
 מרכיבי המזון

 
 תפריט שונה בכל יום. .1

 
 אספקה של ארוחת צהריים חמה הכוללת: .2

 
 דג, שניצל, קציצות.הודו, עוף,   -מנה בשרית  א.
 

 מה, פתיתים, פסטה, קוסקוס ועוד.תפוחי אד -תוספת פחמימות  ב.
 
 מבושלים.טריים ו  -תוספת ירקות  ג.
 

 .או חטיפים בריאים פירות העונה  -מנה אחרונה  ד.
 

 .כל יוםמקמח מלא חומוס, לחם ממרח  -תוספות שבועיות  ה.                         
 

 
 אופן האספקה 

 

 12:15ולא לפני השעה  12:30  לא יאוחר מהשעה נקודות חלוקה 3 -המזון יגיע ל ,
 או בכל שעה אחרת שתיקבע ע"י המפקח.

 להלן נקודות החלוקה: 

 .35, ברחוב רמב"ם בשתי נקודותבי"ס תפוז,  .1

 בי"ס רימון )שם זמני(, רחוב שגיא. .2

 .32רצית ברח' ח /חרציתצהרון הגנים בגן ברוש/פקאן .3

 נוף השרון. – 1 רחוב יערה –צהרון הגנים בגן אורנים/דולב  .4

 ספת נקודות חלוקה לא תהווה עילה לשינוי במחירי ההתקשרות.הו 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2נספח 
 



 בנק ______________
 14/19מכרז פומבי מס' 

 ערבות בנקאית
 

 )להשתתפות במכרז(
 
 
 

                                        לכבוד
 מועצה מקומית פרדסיה

 
 

 א.נ.
 

 ונומיתבנקאית אוט ערבות   הנדון:
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(הקבלן" -על פי בקשת _______________  )להלן  .1
שו מאת רשתד( ש"חעשרים אלף ש"ח )  20,000כל סכום עד לסך של  תשלוםל

למוסדות  לאספקת ארוחות חמות 14/19הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מספר 
 .חינוך

 
 ימים 7ר לעיל, תוך האמו הערבותסכום  אתלשלם לכם בזאת אנו מתחייבים  .2

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל 
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לעמוד לקבלן
 

יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או אתם תה .3
במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי 

 סכום הערבות.שסך דרישותיכם לא יעלה על 
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
 

בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה  ועד 15.10.19ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום זה, ודרישה שתגיע במועד מאוחר יותר 

 לא תחייב אותנו.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 
 

  _____תאריך:___________                                                             בנק:_______
 
 
 
 

 3 נספח
 
 



 אישור על קיום ביטוחים
 

 לכבוד
 מועצה מקומית פרדסיה

 )להלן: "המזמין"(
 

 א.נ.,
 
 

 אישור על קיום ביטוחים של  ______________ )להלן: "הקבלן"(הנדון:  
 בגין אספקת ארוחות למוסדות חינוך בתחומי המועצה

  רותים"(י)להלן: "הש
 
 

 ם בזאת כדלקמן:אנו הח"מ __________ חברה לביטוח בע"מ מצהירי
 

פוליסות לביטוח ביצוע השירותים, על פי חוזה בין המזמין הקבלן אנו הוצאנו לבקשת 
 ליד הסעיף הרלבנטי(: Xן )סמן לההסכם(, כמפורט לה –)להלן  לקבלן מיום __________,

 
o  לרבות  לאספקת ארוחות למוסדות חינוךביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר

וש הנגרמים על ידי כלי רכב של המבוטח ו/או מטעמו, וכן הרחבה לכסוי נזקי רכ
 ב חובה.כנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח ר

 
 דולר 500,000גבול אחריות: תובע 

 דולר 500,000מקרה ותקופה           
 
 
o ת מעבידים עבור כל העובדים המועסקים בעבודות, לרבות קבלני משנה וביטוח חב

דולר למקרה   5,000,000הדולר לתובע,  1,500,000 -יות בסךועובדיהם, בגבולות אחר
 ולתקופה ובתנאי שיחשבו לעובדי המבוטח.

 
 

o  למוסדות חינוך באמצעות שירותי  ארוחותביטוח אחריות מוצר בקשר לאספקת
 לתובע, למקרה ולתקופה. ₪ 1,000,000 –קייטרינג. גבול אחריות 

 
 

סכומים בשקלים חדשים, שווי ערך לסכומים הערה: ניתן לבצע את כל הביטוחים הנ"ל ב
 בדולרים המפורטים לעיל.

 
 

בפוליסת הביטוח של הקבלן ____________ יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין וכל 
 הבא מטעמו, לרבות חברות בנות ושלובות של המזמין.

 
 

___ ____________ ועד ____________ -תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ
 )שני התאריכים נכללים(.

 
 

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:



 המזמין נכלל כמבוטח נוסף, המזמין לעניין זה לרבות עובדי המזמין. .א
 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת. .ב
/או אי חידושן יעשה בהודעה מוקדמת ונכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות,  .ג

 ני מועד הביטול ו/או אי החידוש.יום לפ 60מסר למזמין ישת
 
 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים. הקבלן
 
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו 
 אחר לא יופעל כלפי המזמין. כאשר קיים ביטוח

 
 

לים ומבוטלים: כל חריג חבות מעבידים בטבפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו
טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות ל המתייחס 

דרכים(, אש, התפוצצות, אדים, שטפון, בהלה, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודת נוער 
 .תביעות של המוסד לבטוח לאומי כחוק,

 
 

ר לקיום תנאי הביטוח ולפיכך לא יחול בו או ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישו
 בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

 
 

_____________       __________________ 
 חתימת המבטחים            תאריך      

 
 

 כתובת ______________________ שם סוכן הביטוח: _________________     
 

 טל: _____________
 
 

 וליסות:רשימת הפ
 
 

 פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' _____________
 

 פוליסת אחריות מוצר מס' ____________________
 

 פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס' ______________
 


