
 
  "ירקון"הפעלת קפטריה בבית הספר ל  01/2021מכרז פומבי מס'  

 צה קרית המועשב
 2021 מאי

 
 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. 

להפעלת קפטריה בבית הספר בזאת הצעות    מזמינה  "(  צהעומה)להלן: "  מועצה אזורית דרום השרון

 . וההסכםבהתאם לתנאי המכרז  ,"ירקון"

דף  תחת    /http://www.dsharon.org.ilהודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה  

 הבית < שירות לתושב < מכרזים. 

יידר ערבות  להצע  ףרלצ  ושהמציעים  אוטונומית  תם  עד    3,000  "סעבנקאית  שתוקפה   לתאריך ₪ 

07.09.2021 

, לאחר תיאום 8:30-16:00ה בשעות  -בימים א,  במועצה  החינוךבאגף  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  

 )שלא יוחזרו(.  ₪ 300תמורת  03-9000546 בטלפוןמנהל התפעול באגף החינוך,  טלפוני עם

במעטפה סגורה   בלבד  במסירה ידניתאם לתנאי המכרז, יש למסור  ן, בהתהי חנספ  לאת ההצעות על כ

עד  שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה,  בלבד,    "1/20  מס'"מכרז פומבי    נושאת ציון

   .08:30בשעה  07.06.2021 -הלתאריך 

 .יתקבלו לאימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ימסמכים ש

 ביותר או כל הצעה שהיא. לקבל את ההצעה הנמוכה ת בייחתאינה מ המועצה

במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא   הזוכה

הנדרשים   הנספחים  כל  ק  -את  על  ואישור  הסכם  ערבות  ביטוחים  וילרבות  הקבוע   -ם  הנוסח  עפ"י 

 .הודעת הזכייה  בלתממועד ק  ם קלנדריםימי 10במסמכי המכרז, תוך 

 הקבוע  הנוסח"י  עפ,  הנדרשים  הנספחים   כל  ואת   כנדרש  חתום  ההסכם  את  ימציא  לא  והזוכה  היה

  את  ולחלט  במכרז  זכייתו  את  לבטל  רשאית  תהיה  המועצה,  לעיל  המצוין  במועד,  המכרז  במסמכי

 .המכרז תערבו

רכישתו,הבהרהלשאלות   טרם  במכרז  לעיון  או  לפנות  ,  העד    ניתן  באמצעות    ,01.06.2021  -לתאריך 

 . 03-9000546 בטלפוןחובה לוודא קבלת המייל     odedl@dsharon.org.ilמייל כתובות ה

 
 , בכבוד רב

 אושרת גני גונן
 ראש המועצה 

 
 

http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
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 מועצה אזורית דרום השרון 
 קרית המועצה ב" ירקוןפעלת קפטריה בבית הספר "ה ל 1/2021 מס'מכרז פומבי 

 
 הוראות למשתתפים 

 רות עיקרי ההתקש .1

דרום  צה  עוהמ 1.1 )האזורית  הצעות  "המזמין"או    "המועצה"  :להלןהשרון  בזה  מזמינה   )

להפעלת   מוצר  קפיטריהמחיר  שתיילממכר  מפורטים ה(  "הקפיטריה"  :)להלןומזון    הי 

  בקרית המועצה   דים(תלמי   ,0051  -י המונה כ שנת  6"ס  )בי "  ירקון" הספר  בית  ,  ב 'ח  נספחב

ול("ס"ביה "–)להלן   ציודא,  ר  ספקת  נוספים  והי הפעלה,  ופריטים   4בנספח  המפורטים  ט 

 ורטים במסמכי המכרזהמפהכל בהתאם למפרטים, לתנאים, לדרישות ולהנחיות    המצ"ב,

החינוך י  לחוזרובהתאם   משרד  לרבות  השו  מנכ"ל  קבע  נים,  מיום   –  0070הוראת 

 טרובפ(  "נכ"לחוזר מ"   –)להלן    כונה במוסדות החינוךך לתזונה נהזנה וחינו    -  04.04.2016

התשע"חוק  לו  11פרק   חינוך,  במוסדות  נכונה  ולתזונה  המזון  איכות  על    2016  -ו לפיקוח 

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך,  לו  ("חוק המזון"   –)להלן  

דיןוהור,  "(המזון  תקנות")להלן    2018-טהתשע" כל  המועצה   אות  ע"י  שיונחה  כפי    והכל 

 "(. בודההע" -להלן ) השתמונה מטעמע"י דיאטנית  וס ו/אביה" מנהלתו/או 

הקפיטריה   1.2 להפעלת  החודשיים  השימוש  לדמי  ביחס  הצעה  ליתן  נדרשים    המציעים 

תעלהשהצעתם  באופן   או  שווה  לימודי  ח"ש  90,000על    תהיה    מע"מ  בתוספת  םלשנת 

 הסף.   , תיפסל הצעתו עלזה ש הצעה שאינה עולה על סכום י אשר יג כדין. מציע

רש עבור כל וא דוו את המחיר שאותו הלפרט במסגרת הצעתכן, המציעים נדרשים  ו  כמ 1.3

 מפורט להלן.מוצר ומוצר כ 

המוצרים   לגבי  המחירים  כי  יובהר  מקרה,  שיימכרוה בכל  לאלה  נוספים  בנוסף   ,

ש בטבלה  בהסכמה  ,להלןהמפורטים  הספרם  ע  ייקבעו  בית  כן,  .  הנהלת  לצורך כמו 

 . דומיםציבוריים מוצרים במקומות הירי אותם חמ  גםן לקח בחשבוסכמה כאמור, ייה

ל 1.4 העבודביחס  רשאית  המכרז  נשוא  ההיקף  תהיה  המועצה  ו/או  ,  ו/או  לפצל  להפחית 

בכדי לשנות    בודותויים בהיקף הענמובהר במפורש, כי לא יהיה בכל השי  פה.להגדיל מהיק 

בהצעתם,  את   במכרז  המשתתפים  ידי  על  שהוצעו  אלה  יריומחהמחירים    בוחשיים 

 . יים ומחייביםכסופ

ובמסמכים  1.5 זו  הזמנה  בתנאי  שינויים  לערוך  ו/או  עדכונים  להוציא  רשאי  יהיה  המזמין 

נפרד מהזמנה זו   יוהללו יחשבו לחלק בלת  ,המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי

 . המציע תומהצע

 י ביה"ס.חבברה ון ושתיונות מזכמובהר, כי בנוסף לקפיטריה, למועצה הזכות להציב מ 1.6

התו 1.7 ומזינים  בריאים  מוצרים  בקפיטריה  למכור  הזוכה  האמור  על  את    1.1בסעיף  אמים 

, חל איסור לספק או למכור קנות המזוןתול  המזוןם לחוק  ספק, בהתאלמען הסר  לעיל.  

ה מוסד  עומד  מזון  חינוך  בתחום  ובהוראות  בשאינו  שםתנאים  לענין    תבו לר  ,הקבועים 

  י.נתערכו התזוהרכב המזון ו
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והאסורה למכירהתרשימת המזון והשתיה המו  לןהל  אתלאור החשיבות מוב 1.8 , כקבוע רת 

 :בתקנות המזון

 גדרה ה
 טור א' 

 אסור  ןמזו
 טור ב' 

 מותר  ןמזו
משקאות אנרגיה, ברד, משקאות מתוקים או   משקאות  1

,  52ת ממתיקים, מיץ פירות כהגדרתו בת"י בתוספ
(  4)א( )6ה ר בתקנאמו מיץ פרי שמתקיים בו ה למעט

 לתקנות סימון תזונתי; קפה או תה )עד כיתה ז' כולל( 

מים, חלב, סודה, משקה סויה והכול בלא סוכר או  
בתקנות    ממתיק לרבות ממתיק שולחני כהגדרתו

ם  מי ד;תה או קפה מכיתה ח' בלב  סימון תזונתי.
מיץ פרי   עם צמחי תבלין ובכלל זה לואיזה, נענע;

לתקנות סימון  ( 4) א()6קנה בת שמתקיים בו האמור
 תזונתי

מיני מאפה שיש בהם כמות גבוהה של חומצות שומן   מיני מאפה  2
רווי, נתרן או סוכר, ובכלל זה בורקס, מלאווח, ג'חנון, 

 פיצה, עוגות, עוגיות, רוגלך, קרואסונים, ופלים 

מקמח דגן מלא או  מח חיטה מלא או ם מקמאפי
ת  מואין בהם כש  1241מדגן מלא כהגדרתו בת"י 

 גבוהה של חומצות שומן רווי, נתרן או סוכר 
מנות  3

להכנה  
 מהירה 

מנות להכנה מהירה ובכלל זה מנות אישיות ארוזות  
מראש, מנות המוכנות על בסיס אבקה להכנת מחיות 

 ומרקים וכן צ'יפס 

- 

ש  ות שי מזונ 4
בהם כמות  

  גבוהה של
 )מלח(  נתרן

  זהל מלח( ובכלמזון שיש בו כמות גבוהה של נתרן ) 
טיפים  אבקות מרק, חמוצים, פיצוחים מלוחים וח

 מלוחים 

- 

תיבול,   5
רטבים  

ושומנים  
 לבישול 

אבקות תיבול ותערובות תיבול, אבקות או תערובות  
,  1359המכילות תמציות תבלינים כהגדרתן בת"י 

קטשופ, רוטב סויה,  טבים מוכנים, מיונז,זה ר ובכלל
 חמאה ומרגרינה; 

תיקים  בש, מייפל או ממד  ן,וכר, סילאהוספה של ס
 במהלך הבישול או הכנת המנה 

שמן קנולה או שמן זית; ניתן להשתמש בתבלינים  
 ובעשבי תיבול מיובשים או טריים 

ירקות   6
 ופירות 

נה  י העוירקות ופירות ממגוון הסוגים והמינים, לפ 
 רקות ופירות מוקפאים טריים ושטופים; י

ים שאינם מלאים  גנד  מח מלא אומוצרים שאינם מק דגנים  7
 זה אורז, קוסקוס, פסטה, אטריות;  ובכלל

לעניין לחם, לחמניות, חלות ופיתות שבהם תכולת  
מסך  80%-הדגן המלא או קמח הדגן המלא נמוכה מ

 הקמחים והדגנים במוצר; 
או קמח  הם תכולת הדגן המלא קר שבלעניין דגני בו

הדגנים מסך כל הקמחים ו  70%-הדגן המלא נמוכה מ
 ר וצבמ

מוצרים מקמח חיטה מלא או מקמח דגן מלא או  
 ;1241מדגן מלא בלבד כהגדרתו בת"י 

לעניין לחם, לחמניות, חלות ופיתות שבהם תכולת  
-הדגן המלא או קמח הדגן המלא לא תהיה קטנה מ

 גנים במוצר; ם והד מסך כל הקמחי 80%
דגני בוקר שבהם תכולת הדגן המלא או קמח  לעניין 
מסך כל   70%-טנה מק יהמלא לא תההדגן ה

 הקמחים והדגנים במוצר; 
ובלבד שאין במוצרים כמות גבוהה של חומצות  

 שומן רווי, נתרן או סוכר 
מזונות עם   8

כמות גבוהה  
 של שומן 

לי תכולה של שומן צמחי בלתי  מזונות מן הצומח בע רווי  מזונות שיש בהם כמות גבוהה של חומצות שומן
מן זית, שמן  ש ו,נה, אבוקד רווי ובכלל זה טחי

 קנולה 
ממרחים שיש בהם כמות גבוהה של חומצות שומן   ממרחים  9

רווי, נתרן או סוכר ובכלל זה שוקולד, חלבה, דבש,  
 סילאן, ממרח חלב )ריבת חלב( או ריבה 

ובלבד שאין בהם  ינות ממרחי קטניות, ירקות, וגב
גבוהה של חומצות שומן רווי, סוכן או נתרן,   כמות

לט חומוס ובלבד שבסלט זה על  ס  ת,ינה גולמיטח
 9%אינו עולה על כל מרכיביו אחוז השומן 

אופן הכנת   10
 המזון 

מזונות שעברו אפייה, צלייה, אידוי, בישול או   מזונות שעברו טיגון, למעט טיגון ביצים
 לא של ביציםטיגון מ אוול ביש   הקפצה;

מזונות   11
שמהווים  

 מקור לחלבון 

זה נקניקיות,   ללבכר מעובד ו ( מוצרי בש 1)
 ורגרים, קבב ושניצלים מעובדים; המב

קטניות, ירקות   –( מוצרים מעובדים מהצומח 2)
ודגנים שהוספו להם חומרים מסמיכים, מרככים,  
מייצבים, משמרים, סיבים תזונתיים שמקורם לא  

סופחי מים או חומרים  הגלם, חומרי כבישה, ומרי  מח
 משפרי טעם וצבע 

מנות מן החי ומן הצומח,   –ר לחלבון מזון כמקו
תבשיל קטניות, ביצים, חלקי בשר בקר רזה, דג  
ועוף בלא עור ובלבד שאין בהם כמות גבוהה של  

 חומצות שומן רווי או נתרן 

מוצרי   12
 חלב 

ות שומן  חומצ מוצרי חלב שיש בהם כמות גבוהה של
ן ובכלל זה גבינות קשות, גבינות רכות,  רווי או נתר

 יוגורט; לבן או 
 י חלב מתוקים או בתוספת ממתיקים רצומ

מוצרי חלב: גבינות קשות, רכות, לבן או יוגורט  
ובלבד שאין בהם כמות גבוהה של חומצות שומן  

 רווי או נתרן 

מזונות   13
שיש בהם  

כמות סוכר  
 גבוהה 

יש בהם  ש , שלגונים וגלידותיבים(ארטיקים )קרט
 ר; כמות גבוהה של חומצות שומן רווי או סוכ

גומי לעיסה, מיני סוכריות   –זה  ללבכו ממתקים
)לרבות סוכריות גומי או סוכריות ג'לי(, שוקולד  

 וחטיפי שוקולד 

ארטיקים )קרטיבים(, שלגונים וגלידות בגודל מנה  
ל  גרם, ובלבד שאין בהם כמות גבוהה ש 80עד 

 כר ובלא תוספת ממתיקים צות שומן רווי או סוחומ

בוטנים,   14
אגוזים  

 דים ושק

כיל בוטנים, אגוזים ושקדים בשיעור  מה  צרכל מו
 כלשהו, ובכלל זה ממרח וחטיף 
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הבנוסף 1.9 גיבשה  למכור   מועצה,  יידרש  שייבחר  הזוכה  שאותם  חובה  מוצרי  רשימת 

 1כנספח וצרי חובה מצ"ב מת מ)רשי םש הובכמות הקבועבמחיר הנקוב בצידם בקפיטריה 

 (. וזהלח

המציע  כ 1.10 על  כן,  במסגרמו  הצעתולפרט  שבכוונתו את  (  ד'  פחנס)  ת  הנוספים  המוצרים 

כאשר המחיר   שבכוונתו למכור  המחיר שאותו הוא דורש עבור כל מוצר ומוצראת  ולמכור  

   .לעיל 1.3ף ם על הנהלת ביה"ס כאמור בסעיוהסופי ייקבע בתיא

כיומ למכירת  תנ  בהר,  לצאי  הנקובים  במחירים  אלה,  אישור  דמוצרים  קבלת  הנו  ם, 

 .המזוןותקנות  וחוק התאמתם לדרישות חוזר מנכ"ל ביה"ס ולת  הנהבכתב מאת מראש ו

משקל 1.11 מכירת  על  מוחלט  איסור  חל  כי  מובהר  ספק,  הסר  ובירותאמען  חריפים  , ות 

 וכן על מכירת ארוחות מטוגנות. משקאות ממותקים 

שיה 1.12 למיבח זוכה  יידרש  המוצרים ר  טיב  על  להקפיד  וטריים,  איכותיים  מוצרים  כור 

 נחיות משרד הבריאות. בהתאם לתקנות והם ריהמוצ תאן ולאחס

הבמ 1.13 הרכב  את  לפרסם  הזוכה  על  המזון,  לחוק  בהתאם  לעיל,  באמור  לפגוע  ואת  מ לי  זון 

 .הממונה על החוק ערכו התזונתי באופן שיקבע השר

 ורטים להלן: מי שעומד בכל התנאים המפת לההשתתפות במכרז מוגבל .2

 : נאים המפורטים להלןעמוד בכל התל  ם(רישר הדבקהלעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם 

ניסיון  מציע 2.1 בניהול    בעל  ספרובהפעלת  מוכח  בבית  עצ  קפיטריה  משלומכעסק  לכל   ,אי 

וכלכלי,  עי  ביצו  כושרבעל    ,זשקדמו לפרסום המכרהאחרונות  מודים  שנות הלי  3  -בהפחות  

 . אמצעים לבצועהבעל  ביצוע העבודה בזמן הנדרש ובידע בעל 

 מכרז ערבות 2.2

₪ שתוקפה עד     3,000ס  ע"אוטונומית  ת כספית  צרף להצעתו ערבות בנקאישע  מצי 2.2.1

 . 07.09.2021 תאריךל

תתאפשר גם הגשה של ערבות דיגיטלית. במקרה כזה על המשתתף לצרף להצעתו  

כתב   של  מודפס  ההעתק  הערבות  את  וכן  אהערבות  דיסק  גבי  על  קי דיגיטלית  ון 

 בתוך מעטפת המכרז.

 ייחשבו כעונים על דרישות המכרז. תקבלו ולאי לאחרים ות אושטרים שיק 2.2.2

הערבות תהיה ע"ש המשתתף בלבד. לא תתקבלנה ערבויות ע"ש מי שאינו המשתתף  2.2.3

 שמגיש את ההצעה למכרז. 

פים והמציע יום נוס  60תוקף הערבות למשך  המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת   2.2.4

ינהגמציע ש  זה להאריך תוקף הערבות.יהא חייב במקרה כ הא המועצה ת  ך,כ  לא 

 אית לפסול הצעתו. רש

המשתתף  2.2.5 יעמוד  שלא  במקרה  מראש  וקבוע  מוסכם  כפיצוי  ישמש  הערבות  סכום 

שהוא  שלב  ובכל  שהיא  צורה  בכל  בו  שיחזור  במקרה  או  במכרז,  הצעתו  אחר 

המשתתף  מהצ שיסרב  במקרה  או  המכרזים  עתו,  ועדת  עם  פעולה  במסגרת לשתף 

תנא עפ"י  המכרזסמכותה  במי  או  המשתתף  בוה  קר,  כל -ימנע  מהמצאת  הזוכה 

מוקד כתנאי  הנדרשים,  תוך  המסמכים  ההתקשרות,  להשתכללות  ם  ימי  10ם 

ע"י קלנדרים   נפסלה  בו הצעת המשתתף  ממועד קבלת הודעת הזכייה, או במקרה 

 להלן.  7 בסעיףת המכרזים בנסיבות המפורטות ועד
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ב 2.2.6 כמפורט  יהיה  המכרז  ערבות  הנוסח  ערבות  המצ"כתב  וראות להב  מכרז 

 .  1כנספח למשתתפים 

 את מסמכי המכרז. מציע שרכש 2.3

 להצעה מסמכים שיש לצרף .3

לכך ,  רכזוי  המציעים המיועדת  את  במעטפה  המ,  בטבלה כל  המפורטים  ה')  סמכים  ,   (נספח 

 : וביניהם המסמכים שלהלן

הלטב 3.1 רשה  מסמכמכילה  להצעתוימת  לצרף  המציע  שעל  ה')  ים  יסמן   (,נספח  עליה 

לפי   במרוכז בתוך המעטפההמסמכים המצורפים יוגשו  מסמכים צרף.    ולא  עות  מצבא

  סדר הופעתם בטבלה.

 .בנספח ז'התאם לנוסח ב, בהוראות למשתתפים .22ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  3.2

בסעי 3.3 הקבוע  הסף  בתנאי  עמידה  המציע  ל,  לעי   2.1ף  לצורך  ניסיון  אודות  לקוח  אישור 

 . ו'כנספח ורף מצה ח, בנוסית ספרבהפעלת קפיטריה בב

ידו  הרתצה 3.4 ובמקרה של  ,  מולאו כל הפרטים הנדרשים, בה  ( ספח א'נ)  המציע חתומה על 

 ד.ותמת התאגיצירוף ח בוי החתימה /ע"י מורשה -תאגיד 

 צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכי מע"מ תקפה.  3.5

מוישא  וםליצ 3.6 מפקיד  תוקף  בר  מה  רשור  או  חשבון  מרואה  ניהאו  על  מס  ספרי יועץ  ול 

ועלונשבח ורשומות  ציבו  ות  גופים  עסקאות  חוק  לפי  דיווח  חובת  תשל"ו  מילוי    –ריים 

1976 . 

 רשי חתימתו(ל אחד ממנהליו ו/או אחד ממותצהיר ש  -)ובמקרה של תאגיד    תצהיר המציע  3.7

כדין ב')  חתום  עסקאומד  עו  אוהלפיו  (,  נספח  חוק  גבהוראות  תשל"ו  םופית  -ציבוריים 

  דים זרים.ביין העסקת עוענובמינימום  , בעניין שכר1976

המציע    3.8 תאגיד  תצהיר  של  ממורשי   -)ובמקרה  אחד  ו/או  ממנהליו  אחד  של  תצהיר 

כדין    חתימתו( שמו  (ג'  פח נס)חתום  על  אין  לפיו  פליליים  ,  הוא  רישומים  הורשע וכי    לא 

בחוק   כהגדרתה  מין,  מסוימים,  בעבירת  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת 

כה באלימות, רוהכ, או בעבירה פלילית  וןקלה  מיבעבירה פלילית שיש ע ו  א  ,2001-ס"אתש

 .שת הצעות למכרז וכןלהגון ררת מירמה, וזאת בעשר השנים שקדמו למועד האחאו בעבי

בזאת   שיזכהמובהר  מציע  יידר  כי  למועצה  שבמכרז  לתחילתלהמציא  כתנאי  ביצוע   , 

מי שיועסק גבי עובדיו ולגבי כל  ולו  מור, לגביממשטרת ישראל כאעדכני  העבודה, אישור  

"ט מוסדות חינוך במועצה יוכל המציע  ן אישור מקבר מתחארק ל  מטעמו בביצוע העבודה.

  ו/או מי מטעמו להיכנס לתחומי ביה"ס.  ודיו/או עוב

 ( נספח ד') הצעת מחיר 3.9

בדף   למלא את פרטיו כנדרש  המציעעל    -  חיולרבות נספ  המצורף למסמכי המכרזההסכם   3.10

עמול  וןהראש כל  בתחתית  לחתום  + הסכם,  )שם  מלאה  חתימה  וכן  חותמת  בצרוף  ד 

 רו"ח. חתימה וחותמת( בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/

ע"י  ל  פרוטוקו 3.11 חתום  הבהרות  התשובות המציעמפגש  מסמכי  וכל  שהתקיים,  ככל   ,

 ף.ידי המשתת, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על למציעלשאלות ההבהרה שנמסרו 

 .סמכי המכרזרכישת מה על ו קבלר אישוא 3.12

תאגיד 3.13 הינו  והמציע  לעיבמידה  לאמור  בנוסף  להצעתו  המסמכים  ל,יצרף  את  גם   ,

 : ף זה עיהמפורטים בס
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ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם  3.13.1 עדכנית  רישום  צילום תעודת 

   השותפויות וכיו"ב.

חוזה  שרות בתקהה  וא/ וכרז  י המעל פ  העבודה כי ביצוע    אישור עו"ד או רו"ח 3.13.2

 הינן במסגרת סמכויות התאגיד. ,הביצועל

ה 3.13.3 זכות  בעל/י  על  רו"ח  או  עו"ד  לחייח אישור  וסמכותם  המציע  אצל  בו  תימה 

 תם.בחתימ

 .שמות מנהלי התאגיד 3.13.4

מציע  3.14 הצהרת  המציע,  הצעת  לרבות  לחתום,  ו/או  למלא  המציע  נדרש  אותו  מסמך  כל 

המכ במסמכי  הנכללים  ימווהתצהירים  יו/א  אלרז,   כו  ע  שהוא  וגש  המציע חתום  ידי  ל 

 ד לכך .במקום המיוע 

מהמציעים   3.15 לדרוש  רשאית  תהיה  הן  להמועצה  נוספים,  מסמכים  בחינת   ן לעניי הגיש 

 . עמידתם  בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי 

 ןישיחתם ביצורפו אף כנספחים לחוזה    ,כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל 3.16

הכלולים    .המועצהבין  ל  הזוכה יע  צמה והמידע  הנתונים  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  המציע 

מ אלו  הצהרות  הבמסמכים  של  נפרד  בלתי  חלק  ליכולת,ווים  לידע,  הקשור  בכל   המציע 

 . הים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודלאמצע

 העבודה.ומדויק של  הנדרשים עפ"י הדין לבצוע מושלם תכל הרישיונו 3.17

עים יהיו רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרם, יצמה 3.18

 , יכולתם וכיו"ב. םניסיונ

ייחתמו על   ,חו )במידה שישלחו( למציעיםנוספים שישל  מכיםמסל  כול  ,מכרזי הסמכמ  לכ 3.19

   .המציעידי 

 הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז בדיו. כללמלא את המציע  על 3.20

 יע הצעת המצ  .4

חדשים 4.1 בשקלים  תוגש  המחיר  מע"מ  הצעת  ית  .וללא  עסו והמע"מ  הף  הל  נקוב מחיר 

הצעה שלא תעמוד בתנאי זה  .  ₪  90,000תעלה על  תהיה שווה או  הצעת המחיר    הצעה.ב

 ף.סתיפסל על ה

ש 4.2 ליום  מעודכנים  יהיו  המציע  ידי  על  שיוצעו  להגשת נהמחירים  האחרון  כמועד  קבע 

 . 17%הם יכללו מע"מ בשיעורו כיום רים,  וצהמבי מחירי לגו, ההצעות למכרז

ב  4.3  בהתייחס לביצוע העבודות  תתם הכספיש את הצעהגיז לרכמעל המציעים המשתתפים 

עבודות נשוא ההעלויות הכרוכות בביצוע    מחירי ההצעה יכללו את כלאשר  מכרז, כנשוא ה

האבי הציוד,  החומרים,  כל  אספקת  האדם,  כח  עלויות  לרבות  ם  ויהנלוזרים  המכרז, 

 פעולות,  וזהלח   חפסכנדרש בנ  פוליסת ביטוחהוצאת  עבודות,  הוהכלים הדרושים לביצוע  

טהובלה תי,  פריקה,  נעינה,  אשר  נזקים  המצקון  ידי  על  במגרמו  מטעמו  מי  ו/או  לך היע 

 , אלא אם צוין אחרת.ביצוע העבודות ועוד

אותו   פ"בתש  ללשנה"   לוםהתשובו יפרט המציע את  ,  נספח ד'צעת המחיר תוגש על גבי  ה 4.4

 להפעיל את הקפטריה.   הרשותישלם למועצה תמורת 
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 ועדי ביצוע וכניסת החוזה לתוקףמ .5

לי 5.1 שנת  הינה  העבודה  ביצוע  שתחל  תקופת  אחת,  במועד   ,01.09.2021  ביוםמודים  או 

  הזוכה.   בחוזה שיחתם עם המציע  אמורוף לובכפ  12.07.2015ם  ביו ים  ותסתי   ותר,דם יקומ

מותנית, בנוסף לתנאי ור על הצדדים וכניסתו לתוקף,  מזה האחוה  תחולתו שלמובהר כי  

 עליו.  לתוקפו המפורטים בו,  בהוספת חתימת המועצה הסף

  וש בשלשרות  ת ההתקא  יךראשמורה הזכות להד, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  לבב  מועצהל 5.2

נוספות/ש לי  שנות לימודים  שלותקופות  , מודים אחת נוספות, בכל פעם לתקופה של שנת 

   .וף לאמור בחוזה לביצוע העבודהפהכל בכ

על רצונה בחידוש/הארכת הזוכה בכתב  מימוש הזכות כפוף לכך שהמועצה תודיע למציע   5.3

 ן. ניילפי הע ודיםלימ תנבכל ש  לחודש מאי 31קשרות עד לא יאוחר מיום ההת

נסתנאי המכרז   5.4 ו/או בשינויים המחויבים    וחוליומסמכיו  פחיו  על   ת לגבי תקופבהתאמה 

 .ארכה כאמורוהרות ששההתק

 תוקף ההצעה   .6

 ללא זכות חזרה.  1.20209.07 תהיה בתוקף עד ליום  ההצעה לביצוע העבודה 6.1

רש א נדאם המציע ל בוו,  מידה והליכי אישור המכרז לא הסתיפה זו, ובמי אחר תום תקול 6.2

הערבל תוקף  בסעיף  ות  האריך  הצעתו    יהא  לעיל,  2.2כאמור  לבטל  המציע  ולקבל  רשאי 

 . ו בחזרהתוערב

יטול ההצעה ייעשה בהודעה בכתב כי ההצעה מתבטלת החל ממועד קבלת ההודעה, והיא  ב 6.3

קרית ון,  השר  םדרו  תיועצה האזור , בבית המבמועצה  הרכש  למנהלבמסירה ידנית  תומצא  

   למושב נוה ירק.ניסה ועצה בכהמ

 ו בהתחייבויותיזוכה שלא עמד  .7

כזוכה 7.1 שנקבע  עמד    מציע  לא  את  יוותיבויבהתחיואשר  לבטל  רשאית  המועצה  תהא   ,

וזאת לאחר שניתנה למציע   הזכייה במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, 

נ בה  המעוותהודעה  את  לתקן  תיקן  הו   דרש  לא  להוא  בהתאם  ותוהמעוות  הזמן ודעה  ך 

 הנקוב בה. 

הזכייה במכרז 7.2 לעיל  בוטלה  הער  ה , תהא רשאית המועצכאמור   יתבנקאבות הלהגיש את 

כל  ל על  אותה  יפצה  והמציע  ידה,   על  שייקבע  למי  העבודה  ביצוע  את  למסור  וכן  גביה 

 הפסד שיגרם לה בגין כך.  

 י כל דין. הצדדים על פ תוזכויכדי לגרוע מ אין בסעיף זה 7.3

 המכרז  כיבמסמ שינוי .8

שינוי    חס אליהם, בין ע"ייכל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ב 8.1

בוסת  או בין  המסמכים,  בגוף  לפסילת מכתב  פת  לגרום  עלול  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי 

 ההצעה. 

האמור,  על   8.2 רשאית  המועצהאף  שילהכנ  תהיה  ויס  עד נויים  המכרז  במסמכי  תיקונים 

 . ד האחרון להגשת הצעות )לרבות מועד נדחה(למוע

 פגמים טכניים .9

בפגמי  להתחשב  שלא  רשאית  תהא  מציע,  צע בה  שנפלוים  כניט  םהמועצה  דעתה  קול  שי  לפית 

ע"י המציע בתום לב ושהמוחל צירוף מסמכים שהושמטו  ו/או לאפשר  ש בהם להעיד אודות יט 
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בת בירורעמידתו  כל  לערוך  ו/או  הסף  לגבי   נאי  להתעורר  העלולות  בהירויות  אי  בעניין  נחוץ 

 .דנןרז כמהההצעה, וזאת, בין היתר, בשים לב למאפיינים הספציפיים של 

 לתי סבירה ב עההצ .10

פחיה סשתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נ  לא להתחשב כלל בהצעהרשאית שהמועצה   

לרבות הצעה חסרה   על הבנה   או מוטעית,במלואם,  נכונות, מבוססת  על הנחות בלתי  מבוססת 

המכרז,   דרישות  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה  המכרז,  נושא  של  סבירה  מוטעית  ינת חבמ  בלתי 

פורטת לסעיף מסעיפי המכרז או בשל חוסר התייחסות מ  ותנאיה,הות ההצעה  מת  עומירה לחמ

 ההצעה כדבעי.  תשלדעתה מונע הערכ

 ות צעההבחינת ובחירת  .11

ככלל תקבע וועדת המכרזים את ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר מבין ההצעות  11.1

 הא בהתאם י  הזוכה  ירת בח  אופן  רשאכ  ."( כהצעה הזוכההצעה יעילה"  –הכשרות )להלן  

 איכות.  -נקודות 30 -מחיר ו  -נקודות 70הבא:   לשקלול

 יעים צ אופן דירוג הצעות המ 11.2

 דירוג הצעות המחיר  11.2.1

ל המציעים שעברו את השלב הראשון )תנאי סף( פיות של כלההצעות הכס  11.2.1.1

 "(.ניקוד ההצעה הכספית)להלן "–ישוקללו לידי ניקוד כספי 

הכס 11.2.1.2 שהניק   יפבחלק  הכוהמציע  של  וד  ביותר הכספי   ותהצעלל  הנמוך  ת 

לפי  תר המציעים  ינקודות( ו   70החלק הכספי )ניקוד המרבי על  יקבל את ה

 בנוסחה הבאה:, כמפורט כבסיסחישוב יחסי לפי הניקוד הנמוך 

 

 דירוג איכותי של הצעות המציעים  11.2.2

 ך הציון המשוקלל עבור הרכיב האיכותי יחושב על פי השיטה המפורטת להלן. ס

החינוך   י/נציגמרכבת  ין, המוית מטעם המזמעוצקה המד וועי הרבח 11.2.2.1 אגף 

"  י/נציגומ הצ  ,ירקון"ביה"ס  את  עלעינקדו  המציעים  הפרמטרים   ות  פי 

  .בטבלה ורטו להלן שיפ

בכל   11.2.2.2 עליעסהציון  ינוקד  הוו  ף  חברי  כלל  בין  עדה  ידי  של   10ל    1בטווח 

/    1אשר  כ ביותר  המועט  ו    –הינו  ביותר  הרב  10  -הנמוך  /    הוא  ביותר 

 ה ביותר.בוהג

הינו 11.2.2.3 המשוקלל  ה  הציון  עם  המחיר  ניקוד  של  שניתסכימה  עבור ניקוד  ן 

 הפרמטרים להערכת ממדי איכות ושירות.

 רים להערכת ממדי איכות השירות מטפר
 קפיטריה( הפעיל המציע  )בו או מוסד ציבורי אחר  החינוך ותהמלצה ממנהל מוסד

ן, מידת פתיחותו קיוינ וצרים,המ עות רצון מאיכותיבשההמלצה תתייחס ל
  15  , תחזוקת מתחם האכילה  של ביה"ס הערותותו של מפעיל לבקשות ווהיענ

יבקרו במוסדות החינוך, או המפעיל. חברי הוועדה  התרשמות מהקפיטריות של
 15 '.ויתרשמו מהקפיטריה, רמת ניקיונה, תחזוקתה וכדחלקם, ב

 30 סה"כ 
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לערוך למציעים או   או כל מי מטעמה רשאים/ו  הצ ע מויהיו ה  המציעיםעות ות ההצקידבב 11.3

ל שימצאו  כפי  מהם,  חלק  אחד  נלכל  כל  לנכון.  שימצאו  כפי  בדיקה,  כל  יעים  מהמצכון, 

ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא 

לפסול  ,  דבלב   מטעם זהרשאית,  יה המועצה  הת,  שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל 

 את ההצעה. 

המציעיע 11.4 מאת  לבקש  שהוא,  שלב  בכל  המועצה,  רשאית  ו/או    םוד  מסמך  כל  ימציאו  כי 

ה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות,  או הבהרמידע ו/או נתון ו/

 ערבות. זה, למעט  זרמכ לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף ב

את   שקיבלה ההצעה את לקבוע  מתחייבת אינה המכרזים לעיל, ועדת רומא ה כל  מרותל 11.5

רשאכזוכה שהיא הצעה כל או ביותר הגבוה דהניקו כן  הועדה,  דעתה ית  שיקול  לפי   ,

ובכל אופן  המוחלט, לדחות הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג 

ניסיון  עת שהוא חסד ל   שהוא או שנוכחה כושר  ו/או אמצעים  /ו  ר ו/או  יכולת  לביצוע או 

 העבודה או  שאלו/ו/או מי מהם לקויים. 

י 11.6 המועצה  הידעיבשיקולי  היתר,  בין  בחשבון  היכ  לקחו  הביצוע,  וכושר  ולת  המקצועי 

נ לרבות  המציע,  של  העבודה  וטיב  בשירותיםיהכספית  המציע  של  ובצוע   יםקודמ  סיונו 

ש של  גו  יםתוירנאות  דבסדר  ומהות  מומיםדל  ביצוע  שביעות    תיד,  מאופן  הרצון 

קודמות,   ציבורהתקשרויות  מוסדות  גו/התייחסות  ו/או  מקומיות  אחרים רשויות  פים 

, יכולתו הארגונית והכלכלית,  בודה מטעם מזמיניםתביעות ו/או הפסקות ע  למציע והעדר

וק אחר קול או נימ וכן כל שי  ,העצהציוד המצוי ברשותו,  היתרונות שמעניקה הצעתו למו 

 שתמצא המועצה לנכון. י כפ

)הקב 11.7 מציעים  של  הצעות  לדחות  רשאית  תהיה  המשנה להמועצה  קבלני  ו/או  המציע  ן 

בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או ו  מטעמו( אשר לא ביצע

 ה.תע ד שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת

 ירות ן הצעות כשיב ת הוז .12

אשר  ותה  במיד 12.1 הצעות  מספר  ההצ היינה  בחינת  הליך  לעיל,  עלאחר  כאמור  תיקבענה ות, 

ניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו רך בי, תיעבשקלולןכהצעות הטובות ביותר שהן זהות  

משופרת   הצעה  להגיש  עבודה    5  תוך)כספית(  המציעים  קבימי  כה  לתמיום  על  ך, ודעה 

סגורה,   היהן  ינבובמעטפה  הזתיקבע  וועדתבמה  וכהצעה  כי   מכרזים.ה  סגרת  יובהר 

הנ"ל   המקוריתלההצעה  מההצעה  תפחת  להגיש    א  רשאים  המציעים  מציע.  כל  שהגיש 

 .להצעתם המקורית הצעה זהה

עד 12.2 המשופרת,  ההצעה  הגשת  לאחר  יתבקשו  אם  בסכומיהן,  זהות  ההצעות  תהינה  ין 

ה על כך, ודעההת  יום קבלמ  עבודה  מי י  5  תוךמשופרת בשנית וזאת  ש הצעה  גיהל  םהמציעי 

 .לת ההצעה הטובה ביותרכך הלאה עד לקבוההצעה הזוכה,  וביניהן תיקבע

 טעות חשבונאית  .13

נפלה בו  מקרה  טעו   בכל  המציע  חשבונבהצעת  תהא את  הטעות,  לתקן  רשאי  המזמין  יהא  ית 

ו תהא,  אשר  לתיקון  הכספית  אעצ ההההשלכה  תכלול  המתוקניםה  הסכומים  שבוצעו לא  ת  חר 

 ותחייב את המציע.  תו יוני הטעותיק



 42מתוך  9ד עמו
 

 _______________________ והסכמתי  הבנתי, קראתי 
4/1.9/2 

23.05.2021 

 קבלני משנה  .14

שנה  די העובדים של מי שיזכה במכרז. חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני מבוצע על יתהעבודה  

 מבלי לקבל את הסכמת המועצה, מראש ובכתב.

 תנאי סביבהרישוי ו .15

חייב  כי  ,  זאתמובהר ב 15.1   תקף  ברישיון עסקכל מזנון, קפיטריה או קיוסק במוסד החינוכי 

ויעמומיהמקשות  מהר תחת  ת  דיןוד  כל  פי  על  הנדרש  לרבות  הפיקוח  רישוי ",  תקנות 

התאם למפרט אחיד לבתי וב  ,1983התשמ"ג    -עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל (  

 ב .  4.2אוכל פריט רישוי 

מך כנדרש בחוק כשרות מהגורם המוסת  כמו כן, כל מזנון, קפטריה או קיוסק חייב בתעוד 15.2

 ת.שרואה בכהונור איס

יוצב  15.3 לה  ובסמוך  ואסתטית,  נקייה  תהיה  הקיוסק  או  הקפיטריה  המזנון,  פחי  סביבת  ו 

 ה. , ללא הכנת מזון יצרנית ושיווק מזון החוצ אשפה

הקיו 15.4 או  הקפטריה  המזנון,  של  מערכהמרחב  ויכלול  ונעים,  מרווח  יהיה  ישיבה סק  ת 

 ש בעת האכילה. לשימו

 א. ת מסחרית מכל סוג שהורסומפ  בתםסביוסק או באסור להציב במזנון, בקפטריה, בקי 15.5

 גשת המכרז ה .16

ד ו/או  די המציע בשולי כל עמו י  את במלואה, חתומה עלא ממולהישכ,  ש להפקיד ההצעהי 16.1

 במסירה אישית   ,ם נוספים כנדרש במכרזימסמך, הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכ

המועצה,    וידנית שבמשרדי  המכרזים  יאוחר  בתיבת  בשעה      07.06.2021מהתאריך  לא 

 תיפסל. הצעה שתגיע לאחר מועד זה   .08:30

 .אחרת  בכל דרך ואר משלוח ההצעה בדואלא תתאפשר  16.2

חוזה, 16.3 המכרז,  מסמכי    תנאי  ושאר  לקבלנספחים  ניתן  המועצה  המכרז  בשעות במשרדי   ,

 ש"ח.  300בסך שלא יוחזר ה, תמורת תשלום העבוד

ה, תו והגשתעצה  תהכנשם  ע ללים למצימסמכי המכרז הם רכושה של המועצה. הם מושא 16.4

להחזיר  ועל הנ"ל. ם  המציע  לתאריך  ו/או   עד  אלה  מסמכים  להעתיק  רשאי  המציע  אין 

 לכל מטרה אחרת. להשתמש בהם

    התאמותסתירות ואי שאלות הבהרה ל .17

ו/או  ש  יעמצ 17.1 הבהרה  מתעניין  שאלות  להפנות  יוכל  המכרז  את  לסתירות,   בכתברכש 

או לשגיאות לאי התאמות  ל  אשרהם  כלש לספקות    ,  כל ו המדנבמוימצאו  בקשר  ויק של 

  01.06.2021ר מ  חלא יאו     odedl@dsharon.org.il  במייל:,  לעודד לובוביץ  ,ט סעיף או פרי

 . 12:00בשעה 

יפנה   17.2 מנוע מלטעון  מורלמועצה כאמציע שלא  יהיה  או ספקות טענות  ,  אי סבירות  בדבר 

וכיו"ב, וט  -לעיל  כאמור    שלא נהג  ימ  דצמה  ענות כאל כלשהם, שגיאות  או אי התאמות 

 ענה. לא תשמ

 יחייבו.  -המועצה בכתב  ניתנו ע"ירק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים ש 17.3

 יור בביה"סס .18

 . 09:00בשעה  3.6.21,  ובתאריך  09:00בשעה   1.6.21בתאריך סיור חובה בבית הספר יתקיים 
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לובוביץ עודד  מול  סיור  מועד  לתאם  המשתתפים  במייל    03-9000546'  טלב  על  או 

odedl@dsharon.org.il. השתתפות בסיור הינה תנאי להגשת הצעה במכרז. 

 המכרז כי מסמ ודיות ההצעה ועיון בס .19

במכרזתאפהמכרזים    ועדת 19.1 התקבלה  לא  שהצעתו  למציע  ועדת   שר  בפרוטוקול  לעיין 

ו הההמכרזים  דיןעפ  הכל,  וכהזה  צעה במסמכי  כל  מהצעתו  .  "י  חלקים  כי  הסבור  מציע 

עסקייםכוללים   סודות  ו/או  מסחריים  למציעים    סודות  בהם  עיון  לאפשר  אין  שלדעתו 

 לקים הסודיים.  ו החדעתם לבהצעתו מה אחרים, יציין במפורש

ההצעה 19.2 למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  לעיון    מציע 

ים למסירת שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכ  יע מצו  אחריםם  עימצי

 . אחרים  שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים

ה 19.3 של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  של    עיםמצישיקול  המועצה  החליטה  .  המועצההינו 

הגדירם  לאפש הזוכה שהזוכה  עיון בחלקים המפורטים בהצעת  כך   יעודכסודיים, תר   על 

 .ותאפשר לו להשיג על כך בפניה הוכלז

   טשפהליכי מ .20

לא יבוא בתביעות ו/או    ,מציע שהוכרז כזוכהמכרז ו/או  במציע שהשתתף  בזה, כי  הר  מוב 20.1

כ בדרישות  ו/או  או מועצהה  לפיבטענות  זמנית  עבודה  הפסקת  ו/או  עיכוב  כל  בגין   ,

שלישיים    דדים י ציד  טו על קינשי  לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט

 .למכרז הצעהאו מציע שהגיש  מכרזכה בזשף , לרבות על ידי משתתכלשהם

עבודה   סקתהפ  כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או 20.2

ה כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מוותר  כך.מועצ והוא  עקב  של    ה  במקרה 

משפטי הערבות  לה  ייבמתחציע  מ  כלים,  הליכים  תקופת  את  לאריך  עד   ם תוהבנקאית 

 יום, בהתאם לדרישות המועצה.   30  ובתוספת של שפטייםים המ ההליכ

 

  

mailto:odedl@dsharon.org.il
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  המציעת הרהצ - 'נספח א
 "  ירקון" בית ספרהפעלת קפטריה ב 2120/1פומבי מכרז  

 כבודל
 המועצה האזורית דרום השרון 

 
 נכבדי, 

דכונים , לרבות על נספחיהות, על כהצע  תשג ה להזמנבה  רטים פוהמאנו הח"מ, מסכימים לתנאים   .1

בכתב,  ו/ לעת  מעת  בהם  שנערכו  שינויים  נספאו  לקולרבות,  "אישור  המצורף ח  ביטוחים"  יום 

לביצוע   -  ביחד)הנקראים    לחוזה החוזה  את  להוות  יחד  כולם  והעתידים  המכרז"(  "מסמכי 

ואנו כוללים את ההזמנה   נשוא המכרז,  כחלק רים בה,  נזכה  םימסמכל ה ל כמה עתוהחהעבודות 

  זו. מתנאי הצעתנו

תבקשה ז, כי הבנו את השיטה שלפיה הצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרו מהננ .2

כי בתוספת מע"מ(   )₪      90,000  -שווה או גבוהה מו להגיש הצעה שהנה  לינ, עיהלפהצעת המחיר,  

ב העבו ביה"ססיירנו  מקום  את  ראינו  קראנו    אליו,  ישההג  תנאיו  דה,  דרנו  קדבוכי   ישות את 

הנדרש לקיות  הביטוח  באישור  לחוזה,כאמור  כנספח  שצורף  ביטוחים  ו  ום  קראנו  את  כי  הבנו 

החראות  הו משרד  מנכ"ל  לרבות  השוניינוך  חוזרי  מס'  ם,  מנכ"ל  וחינוך   90-.2.2  –חוזר  הזנה 

נכונה במוסדות החינוך על איכותת ההוראוו(  "חוזר מנכ"ל"  –)להלן    לתזונה  לפיקוח  ון זמה  חוק 

נ במוסדות  ולתזונה  התשע"חינכונה  המזון"(,   –)להלן     2016  -ווך,  חוק  הגורמ  "  כל  כי  ים וכן 

המשפי העבוד האחרים  עלויות  על  וביעים  ומצועה  ה  את ידועים  ביססנו  לכך  ובהתאם  לנו,  וכרים 

 ו אענות של אי הבנה  ל טת עוססומבה  הצעתנו. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות

 על טענות אלו. מוותרים בזה מראשנו סמכי המכרז ואדיעה של מי יא

ן מקצועי מכרז באופשוא הודה נוהיכולת לביצוע העב  ןהניסיונו הידע,  אנו מצהירים בזה כי ברשות .3

העבודה   לביצוע  הדרושים  האדם  וכוח  הציוד  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן  גבוהה,   וא נש וברמה 

 ש. וח הזמנים הנדרובהתאם ללרז כמה ל כמפורט במסמכיהכ רז,המכ

וביצו  .4 הפועל  אל  המכרז  של  שהוצאתו  לנו  ידוע  כי  מאשרים  מותנים אנו  בו,  הכלולות  העבודות  ע 

גורמים שונים, ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו   רים מטעםאישו  במתן   ותלויים

וס מין  מכל  ותביעות  טענות  מי    דכםכנגהם,  ש  וגכל  כנגד  הוצאת  כם,מע טמו/או  של אם  לפועל  ו 

 יתעכבו, או יבוטלו, כולן או חלקן.וביצוע העבודות  זהמכר

הצעתנו ז בסכום כולל כמפורט בהמכר  מסמכים לבצע את העבודות המפורטות בכל  תחייבי הננו מ .5

לפי המחירים שהצענו על עצמנו  זו,  והננו מקבלים   םכ עתת דלהנחת  רואת העבודות האמו  צעלב , 

 .רהגמוה

כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות שאין באמור בהצעתנו זו  נו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו  נה .6

 של הצעתנו. קיבול על ידכם בדרך כלשהי 

עד היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שנוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  ו זו  הצעתנ .7

 בהוראות למשתתפים. 6ר בסעיף מולא ףובכפו, 07.09.2021 -לתאריך ה

יהים בכשורכימיד עם קבלת א .8 ונתקבלה,  נבחרה  כי הצעתנו  על כל תב  ו התנאים המפורטים בה, 

 ם המחייב אותנו.נספחיה, הסכ

ידכם לשם כך, להפו תתצעתנה  אם .9 על  קיד קבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע 

ה  הערבויות  את  והראיואת    יםחטבהמ  רושאת  א  ,נדרשותבידיכם  המסמכים  הנוספים  כל  ות 
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נוסף של   קשתכם, וכמו כן לחתום על כל עותפי מסמכי המכרז וכן על פי דריאה על  ים המצ הטעונ

 .ל ידכםת כן עש לעשוסמכי המכרז, אם נדרמ

ידכם בהתאם  .10 על  נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע  כי אם הצעתנו תתקבל,  אנו מתחייבים 

 ידכם. שינתן על דה ובע  לתתח לצו ה

ר ומצהירים כי אנו נהיה  בלוח זמנים קצר ביות  ה עשוי להינתןו התחלת העבוד ם לכך כי צהננו מודעי 

 ודות בהתאם.ערוכים להתחיל בבצוע העב 

 מכונות שתיה ומזון. בו ומסכימים כי בביה"ס יוצ  ביניםחנו מנא .11

בזאת .12 מצהירים  המוצרים    כי,  אנו  לגבי  ברוכ מייש  נוספיםההמחירים  המפורטים נוס,  לאלה  ף 

שלהלן בהסכמה,  בטבלה  הספר  עם  ייקבעו  בית  כן,  .  הנהלת  יילקח הלצורך  כמו  כאמור,  סכמה 

 . ספר ומוסדות רפואייםבתי כגון   – םמידויים ציבורמוצרים במקומות ה ירי אותם חמבחשבון גם 

פקודתכם ה לרוכע   תיאכבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנק .13

 .  ₪ 3,000כום סהזמנה להגשת הצעות, בבכנדרש 

מ .14 י  צהיריםהננו  לכי  בסעיף  דוע  כאמור  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי  אם    9נו  או  לעיל 

זכויותיכם, לחלט את סכום עתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר  רך כלשהי מהצ נחזור בנו בד

וההועל הנזאש  מר  וערךומע  קבו  יוציכפהערבות הבנקאית   לכם  צקים, הטרחה  בשל אות שנגרמו 

 הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.בשל  יותינו ו/אוהתחייבו הפרת

אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את ים אחרים, ויאום עם מציעהצעתנו מוגשת ללא כל קשר או ת .15

 ז.רבמכה  וכן על הזיממזגלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת ה

המטרו  .16 בגדר  הינה  הקבו  תהצעתנו  במסמכיוהסמכויות  מוגש התאגי   עות  בשמו  ההצד  אנו ת  עה, 

כ פי  על  מניעה  כל  ואין  התאגיד,  בשם  זו  הצעה  על  לחתום  חוז רשאים  או  דין  ע ל  לחתימתנו  ל ה 

 הצעה זו. 

ול ל שיח ככ  ,ערך מוסף  סמ  וכי  אינם כוללים מס ערך מוסףידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו  .17

דין,  פעל   הקבי  בחוקובשיעור  במויהיר  שא  ,ע  בתוקף  התה  בכשלום,  עד  מועאו  אחר, ל  נדחה  ד 

 יתווסף לתשלום. 

בצירוף כל ,  כשהם מלאים וחתומיםים  הנספחכל  נה,  כחלק בלתי נפרד הימ,  ו מצורפים להצעתנו ז .18

  .כאלה נמסרוככל ש ,העדכונים ו/או השינויים שנמסרו למציעים

 
 

 ב,ר בכבוד  
 

      _____________ _ :וםהי
 

 עהמצי       
 ד( תאגימת התימה וחו חתימת מורשי חת -)אם תאגיד                                                                           

 
 

 המציע+ת.ז.שם 

       )או מספר תאגיד(

 

       ..ז+תשמות מורשי החתימה 
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        כתובת

 

       יווק ןטלפו' מס

 

       נייד פוןמס' טל

 

       מס' פקס 

 

       מספר עוסק מורשה 

 

 

רו"ח   או  עו"ד  לצרף אישור  יש  ה  ןלעניי* הערה:  לחיישמות מורשי החתימה  יד          ב את תאגמוסמכים 

 בחתימתם. המציע
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 ובדבר שכר מינימום כדיןזרים  םיבדתצהיר בדבר העסקת עו  - ב'נספח 

עלי להצהיר את האמת  __________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי  ____הח"מ  י  אנ
 דלקמן:חוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כוכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

 

 ש כ________________ ב___________________________ משמ הנני .1
 שם המשתתף                                תפקיד                                         

 

 תתף.צהיר זה מטעם המשהנני מוסמך לתת ת .2
 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:  .3
 

 ** ביותר משתי עבירות***;הורשעו קה* אליו לא המשתתף או בעל זי  ☐
 

ון חרהאבעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  המשתתף או   ☐
 אחרונה. הצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה הת ההגשל

 

 ; 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02ן חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ורשע בפסק דיה –"הורשע"  **

לפי חוק עובדים   ירהעב  או  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"   ***
   1991-בטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין וה

בסעיף    כהגדרתו  שירות  לקבלת  עסקאות  להגב  2ולעניין  שללחוק  האכיפה  דיני   רת 
התשע"ב  העבודה על  2011-,  עבירה  גם  בתוספת הו,  המנויות  החיקוקים  ראות 

 השלישית לאותו חוק.
 

 אמורים להלן: נטי מבין הלוו הר סעיףה  אתיש לסמן  .4
 

  1998-ק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחו  9עיף  הוראות ס  –חלופה א'   ☐
 המשתתף.  ן חלות על ינא )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'     ☐
 .תןאו           

בסעיף  שתף  למשת .5 ב'  החלופה  את  ולסמ  -לעיל    4סימן  להמשיך  המשנ יש  בחלופות  ה  ן 
 הרלוונטיות להלן:  

 עובדים.  100-המשתתף מעסיק פחות מ -( 1חלופה ) ☐
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד   100  תתף מעסיקהמש  -(  2)פה  חלו ☐
לחוק   9ו לפי סעיף  ותיחובשום  יית  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינ

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –שווין זכויות, ובמידת הצורך 
 

ים ה והשירות ווחהר   במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב 2ים לפי הוראות חלופה )החברתי

 ( חלופה  באותה  הנחיות פנכי  יר  מצה  ואה  –(  2כאמור  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  ה 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9ו לפי סעיף ליישום חובותי

 

להעביר העתק מתצהיר זה    תף מתחייבהמשת  -יל  לע  4ף  למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעי .6
עם  תו   רוקשימים ממועד הת  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 רייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. העי
 

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה  כי זהו שהנני מצהיר/ .7
 

____________ 
 חתימת המצהיר

 אימות חתימה
 

עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה  ________,  הח"מ _____י  אנ
___ ת.ז.    ,____________ מר/גב'  עליו/ה    __,______ __בפני  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר 

ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, א/תהא צפוי/ האמת וכי יה להצהיר את  
לע תצהירו/ה  תוכן  את  בפני  עאישר/ה  בחתמו/ה  בפני.יל                                                                                                       ליו 

_ _____________ 
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ום הליכים משפטיים או לילית ואי קיהעדר הרשעה פתצהיר בדבר   - ג' נספח

 ת הליכי חקירה בגין עבירה פלילי 

 

_____________נא הח"מ  כ_________ ____  ___ת.ז.י  שהוזהרתי  לאחר  להצהיר  _,  עלי  האמת  י 

 דלקמן: , כזאתה ב/ירצהצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מ הוכי אהי

 

 ______ המציע  __________אצל  כ  משמש  )אני  "המציע"(__________  הצעה להלן:  שהגיש    ,

דרום השמוה  מהשפרס  1/2021מס'  למכרז    "ירקון"  בית ספרביטריה  פק  להפעלתרון,  עצה האזורית 

 תצהיר זה בשמו ובעבורו.  יתן מטעמוומוסמך ל "(,לן: "המכרזלה)

 

 ת המציע למכרז .לק בלתי נפרד מהצעוכחכה בתמיה ז הנני עושה תצהיר .1

 

דיו, מי מעוב  וא/ ו וו/או מי ממורשי החתימה של  ומי ממנהליאו על שם  /ם המציע,  וכי אין על ש .2

פ לצרכי מרישומים  בהליליים  הפלילי  תכרז  לחוק המרשם   1981  –ם התשמ"א  ותקנת השביאם 

; 1952–שי"ב(, תושירותים  רותסחוה )מס קני  קוח:   ]הכוונה לרישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות

 ק הפיקוח על המטבע, ; חו1975–ק מס ערך מוסף, תשל"וחו  ודת המכס;פק  ודת מס הכנסה;פק

 . [1977–ן, תשל"זלחוק העונשי 438עד  414-ו 393עד  383, 297ד ע 290יפים ; סע1978–"חלשת

מ .3 המציע  צהיר,  הנני  לעיל  ו/או    כי  המנויים  מבין  הור  מי  בחוק מרת  בעבי  ושע לא  כהגדרתה  ין, 

בעבירה פלילית שיש עימה   ,2001-וסדות מסוימים, תשס"אלמניעת העסקה של עברייני מין במ

פלילייבבעאו    ,קלון באלי רה  הכרוכה  בעבירת  ,מותת  שקדמ  ,מירמה  או  השנים  בעשר  ו וזאת 

 .ות למכרזצעה חרון להגשתלמועד הא

חקירה פלילית או הליכים   המנויים לעילין  מב  ד מינגם  לא מתנהלי  יכי למיטב ידיעת  הנני מצהיר, .4

 מהמפורטות לעיל. גין עבירה פלילית משפטיים ב

 

 _______________ 

 ריצה חתימת המ 

 אישור 

כי   לאשר  _________הריני  _______________  ע__הופיביום  ה" בפני  עו"ד,  ה _ 

ע__ ________ כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  ת.ז.___________,  נושא  להו/לי____,  אצהיה  ת ר 

לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל  האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם

 וחתם עליו בפני. 

 

__ _____________ 

 דין ורךחותמת עחתימת ו
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 הצעת המציע  - נספח ד'

 כבודל

 השרוןית דרום אזור מועצה

 נכבדי, 

   "ירקון" בית ספרב ריהקפיטת עלהפ –2120/1פומבי מס' הצעה למכרז  הנדון: 

ת.ז./   _____________ הח"מ  באני  באמצעות  )לגבי   ח.פ._______________  חתימה  זכות  על 

 ___________________ ________ ___שכתובתי____ ( _________________________דיאגת

לשלם    יעמצ עבורבזאת  הקפיטריה    למועצה  את  להפעיל  ספרב הרשות  במהירקון"  בית  ת  נ ש  לך" 

ת  לשנ  ( ח"ש________________)ובמילים: _________  ___ __________של  סך  אחת,    דיםימול

 . ןיכד מע"מבתוספת  לימודים

 * ₪** 90,000 -ל מעלשווה או ת יוהסכום צריך לה  *** ידוע לי כי

במועד חתימת    20%  רסכום חד פעמי בשיעוה במכרז, אשלם  האמור ואם  אזכ ידוע לי שמתוך הסכום  

ולפקודתהולם  תש  תרהוהי  ה,וזהח המועצה  בידי  המחאות  הפקדת  מ  , באמצעות  יותר     8   -בלא 

ור שווים  כאמור  תשלומים  הכל  ידוע    חוזה.ה  תאובהורצופים,  כילעוד  לפירה  החב  י  תוח הכלכלית 

המועצה    ןהשרורום  ד בתחומי  המושכרים  את  ייעשה מנהלת  התשלום  וכי  הקפיטריות,    לרבות, 

 באמצעותה.  

ת שצרימוה  יטפרלהלן  בקפיטריהבכוונתי  ם  בנוסףלמכור  המ   ,  החובה  בלמוצרי  , 1נספח  פורטים 
כי  לי  ידוע  ה  זר מנכ"לדרישות חו לם  בהתאמתמכירתם מותנית    כאשר    באישור המועצהמזון,  וחוק 

 :גר' 003-כולל מע"מ ל ₪20רם לא יעלה על לת ו/או הדיאטנית וכי בכל מקרה, מחיהמנהאו /ו
 

 
 

מס'  
 סידורי 

 
 המוצר  םש

 
 המוצר  קלמש

 
מחיר )בש"ח כולל 

 מע"מ(
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לדוגמא:   אור  חזהמוצרים  עם  מצליה  על  יעוף  ולקט  סלרקותז  חלבון,  בתוספת  עצמית  בהרכבה  ,  ט 

 םפירות טריי, הרכבה עצמיתים בטוסט
 

 
 

  _______________ יע: ____המצשם 
 
 

 ח.פ.:_________________ ' או מסע.מ. ' מס' ת.ז. או מס
 
 
 

 ____ _____ ___טלפון:___________  _ כתובת: ____________________ 
 
 

 ____________________ ____תאריך:____________________ :פקסמס' 
   

 
 
 

 

 

 חתום:אתי על הולראיה ב

 

 

 __ חותמת וחתימת המציע______________  __              ___________תאריך: ___  
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 3לפי סעיף להצעה למכרז לצרפם יש רשימת מסמכים ש  –נספח ה'  
 

 1/2021 מס' מכרז:
 
   "ירקון" ית ספריטריה בבפהפעלת קשא המכרז: ונ
 

פעת בטבלה,  רשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז, לפי סדר הו 

 במעטפה המיועדת לכך 

  סמןל יש

 ת צעובאמ

את 

 המסמכים 

 שצורפו 

  טבלה זו.   .1

  פיםבהוראות למשתת 2.2כמפורט בסעיף אית ערבות בנק  .2

  ד'נספח  –הצעת מחיר   .3

  כנספח ו' צורף ח המבנוסציע דות ניסיון המאישור לקוח או  .4

  רישיון עסק   .5

  ספח א' נהמציע  הרתצה  .6

  תעודת עוסק מורשהצילום   .7

מילוי חובת דיווח לפי  רשומות ועל  ת וונוחשב  ריספעל ניהול  אישור    .8

 . 1976 –פים ציבוריים תשל"ו חוק עסקאות גו

 

  נספח ב'בחוק עסקאות גופים ציבוריים עמידה  תצהיר  .9

  רישומים פלילייםלפיו אין על שמו  'נספח גתצהיר המציע   .10

  הסכם חתום )לרבות נספחים(  .11

  ייםהתקכל שכ ע,פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המצי  .12

למציע  .13 שנמסרו  ההבהרה  לשאלות  שנ תשובות  ככל  כש,  הם מסרו, 

 חתומים על ידי המשתתף.

 

  קבלה על רכישת מסמכי המכרז  .14

ל  תאגיד  לעיהצעתו  יצרף  לאמור  המסמכים  לבנוסף  את  גם   ,

 באים: ה

 

15.  
רשם  אצל  המציע  של  תוקף  ובת  עדכנית  רישום  תעודת  צילום 

 ו"ב. כיו  החברות, רשם השותפויות

 

16.  
המכרז   פי  על  העבודה  ביצוע  כי  רו"ח  או  עו"ד  ו/או אישור 

 ת התאגיד.ההתקשרות בחוזה לביצועה, הינן במסגרת סמכויו

 

17.  
כותם ה אצל המציע וסמעל/י זכות החתימח על באו רו"אישור עו"ד  

 לחייבו בחתימתם.

 

18.  
  שמות מנהלי התאגיד.
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 ה צוהמל בדבר ניסיון קודם אישור    –  ו'נספח 

 הוראות למשתתפים( ל  2.1סעיף )
 
 
 

 לכבוד
 רוןמועצה אזורית דרום הש 

 
  ________________________________ המציע/ה,  כי  בזה  מאשרים  קפיטרהננו  עבורנו  בבית הפעיל  יה 

 )להלן: "בית הספר"(.  ______ בעיר ________________ הספר _
 

)יש   _________הלימודים ___  שנתעד  ____ ו __מודים _____משנת הליריה  בבית הספר קפיטהפעיל  המציע  
 .ת(ועברי יםלציין שנ 

 
 

 

 המלצה 

 
 ________________________________________________________________ _____ 

 
_______________ ______________________________________________________ 

 
 ____________________________________________ _________ ________________ 

 
 ______________________________ _______________________________________ 

 
_________________________________________________________ ____________ 

 
  _____________________________________________________________________ 

 
___________________________________ __________________________________ 

 
_ ____________________________________________________________________ 
 

 ___________________________ __________________________________________ 

 

כגון   בהמלצתך לנושאים  התייחס  המיבש  אנא  מאיכות  רצון  ני עות  פתיחותו  קיווצרים,  מידת  ן, 
 , תחזוקת מתחם האכילהשל ביה"ס הערותותו של מפעיל לבקשות ווהיענ 

 
  

 _______________   ____________________   ______________  
 ימה תח שם ממלא השאלון                                   תאריך  

 

* יש למלא מס' שאלונים כמספר הרשויות הממליצות 
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 דוגמת נוסח ערבות מכרז  -  'ז נספח

 

                   דוגמת נוסח        

 במכרז יחד עם הצעתו יוגש על ידי המשתתף

 

                                                                                            לכבוד

 זורית דרום השרון עצה אומ

 

 מספר ______________  אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 
 

פי   "המ  _____________בקשת  על  עד )להלן:  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  בקשים"( 
 ר ירקון.ם מכרז להפעלת קפיטריה בבית ספבקשר ע וזאת ₪ 3,000לסך של 

 
 הראשונה   מדרישתכם  ימים  14  תוך  ל" הנ  לסך  עד  ומיםכס  או  סכום  כל  לכם   לשלם  מתחייבים  אנו

 או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס יכלשה  חובה עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב
 אחרת  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או,  כלשהו  באופן
 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים ודמעל  שיכולה  כלשהי הגנה  טענת כלפיכם לטעון ומבלי

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

 .ל"הנ
 

 .לוטלבי ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה  וז ערבות
 . 07.09.2021 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 
  חלף   לא עוד כל הבנקאית הערבות תוקף  הארכת את לעת מעת לדרוש רשאית תהיה המועצה כי מובהר
 .הערבות של תוקפה

 
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו זה מועד לאחר

 
 . שהיא צורה בכל ולהסבה רהלהעב ניתנת אינה  זו ערבות

 
 
 

 בנק _________________    __________ _ תאריך _________
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 מס' ___________  החוז
 ירקון /קפיטריה חוזים/

 
 

 זון ושתייה מרשימת מוצרי   –' ח נספח

הזנה וחינוך לתזונה   90-.2.2  –תייה הנה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך  שרשימת מוצרי המזון וה
 וכמפורט להלן.  "החוזר" –ן )להל סדות החינוךנכונה במו

 
 סוגי מזון המותרים למכירה בקפיטריה      .א

 ֵפרות חתוכים/רי טרי/סלט ֵפרות טריפ ▪

 טרי תרקוסלט י ▪

 5% תוספת גבינה עדבירקות חתוכים  ▪

לחמ ▪ או  קשה, כריכים  ביצה  האלה:  והממרחים  המילויים  עם  מלא  מקמח  פיתות  או  ניות 

ג אחת,  מביצה  עד  חביתה  צהובה  לבנה/קוטג'/צפת  9%בינה  גבינה  שומן,   5%עד    תישומן, 

עד   חלבון  9%חומוס  אחוז  בעלת  פסטרמה  טחינה,  סרדיני  שומן,  טונה,  ו, בוקדאם,  גבוה, 

בוטנים ירקלא ממותקת  חמאת  בתוספת  פרו ,  כגון  מגורר,  ,  גזר  חסה,  ומלפפון,  עגבנייה  סת 

מילוי   מרכיבי  שני  )לפחות  ורוקט  פלפל  ל רצועות  חלביים  לא  הסובלים  יהיו  תלמידים  מען 

 יאקלמוצרי חלב(, וכן כריכים מלחם נטול גלוטן לתלמידים החולים בצל תומרגישוי

 שומן( 3% )עד ןלב יוגורט טבעי או  ▪

שומן וקופסה קטנה של טונה או גבינה    3%"ג ועד  מ  200של קרקרים עם מלח עד    אישית  מנה  ▪

 5%לבנה עד 

לכל   כפית סוכר  יצם בסיבים תזונתיים המכילים חדגני בוקר, עשירי גר'( של    30מנה אישית )  ▪

שומן    3%  ט עדרוגובתוספת מנת חלב או יהיותר ורמות נמוכות של שומן, או מנה של גרנולה  

 "ל( מ 150)

 י מלח, סוכר או בצק )בגני ילדים ללא פיצוחים( תערובת ֵפרות יבשים ללא ציפו ▪

 3%יוגורט קטניות/פטריות/ / תפוח אדמה מבושל/אפוי עם ירקות/טונה ▪

 לא מטוגנים  עשויים בגריל או מעל מצלה, –ר, עוף או הודו קבחזה  –סוגי בשרים  ▪

 ןג לא מטו מאודה,/בושלמאו עצמות( אפוי   ג )ללאפילה ד ▪

 מטוגן, לא טופו אפוי או מבושל/מאודה ▪

 קלחי תירס מבושלים  ▪

 סלט קטניות עם ירקות ▪

 של ירקות וגבינות/פשטידה/לאזניה/קיש ▪

 שומן 9%וטופו/גבינה עד  טב עגבניותרביולי ברו/פסטה ▪

 אבקות מרק מרק מינסטרונה מירקות טריים/קפואים, מקטניות ומדגנים ללא  ▪

בהרכב ▪ אסלט  מנשית  יה  עשיבתוספת  ח רה  גבינה/טונה/גרגרי  כמו  בחלבון  ומוס/ביצה ה 

 קשה/טופו/עדשים בצבעים שונים. 

 סוגי משקאות המותרים למכירה       .ב

 וחלב םמי    •

 .משקאות דיאטטיים, ברד ומשקאות אנרגיה ם,הם שתייה מתוקה, מיצי האסוריםהמשקאות  

  יודגש כי אסור למכור      .ג
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וח  עתיריטיפממתקים  שומן,ם  מתוקים ומלח    י  ומוצרים  משקאות  וכן  להלן   סוכר,  וממותקים. 

 הפירוט: 

 שומן 3%מעל מזונות מטוגנים ועשירים בשומן, כגון צ'יפס, חטיפים מלוחים, קרקרים         •

 שירים בשומן, כגון בורקס, מלאווח, ג'חנון מיני מאפה ע        •

מע • פוספטים  מזון  המכיל  ומהצומח,  נקניקיווניטרטים,  ובד מהחי  המבורגרים, קבב,  תכגון   ,

נת הלימודים התשע"ח יהיו מותרים למכירה רק ים ו/או מטוגנים, והחל מששניצלים מעובד

 בריאות והחינוך מוצרים שיאושרו על ידי משרדי ה

עשירים   • ופ מזונות  קרואסונים,  רוגלך,  עוגיות,  עוגות,  כגון  סוכריות בסוכר,  ממתקים,  לים, 

 ממינים שונים 

 ים אחרים. רקים ומאכלעשות להכנה מהירה של מוות אישיות מתמנ       •

 פיצוי מוסכם  . ד

בהתאם בהר בזאת, כי בגין הפרת האמור לעיל, דהיינו, מכירת מוצרי מזון ו/או שתיה שלא  מו

וזאת   זהלחו  14בסעיף  המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט    תהא הרשותלמסמך זה,  

כל    המזמינה על פי חוזה זה או על פי  תרים המוקנים לרשומכל סעד או תרופה אחמבלי לגרוע  

 .דין
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 ירקוןלת קפיטריה בבית ספר  עה להפחוז
 
 

 2021שנת  _______לחודש _____  שנערך ונחתם ביום
 

 
 השרון וםמועצה אזורית דר בין:

 קרית המועצה נוה ירק 
 49945מיקוד   500ת.ד.                            

 ו/או "המזמין" "שתקרא להלן :  "המועצה                           

 
 דצד אחמ          

   
 

 ____________ _________________________________  לבין:
 _______________________________ __ כתובת:______                           

 ________________________________________ טל':   
 __________________ _______ ____ _________ ל: אימיי  

 
 " המפעיל/שייקרא להלן :  "הקבלן  

 
 מצד שני  

                             

 

מעונ     : הואיל בבית  יוהמועצה  קפיטריה  בהפעלת  הספר"  –)להלן    ירקוןהספר  ינת  לפי  "בית   ,)
ה תנאי    חוזההוראות  פי  ועל  מס'    מכרזשלהלן  האחרי1/2021פומבי  המסמכים  ולפי  ם , 

להלןפורטמה בים  חלק  ומהווים  זה  לחוזה  והמצורפים  )להלן  ,  ממנו,  נפרד   -לתי 
 "העבודה"(. 

 

 למועצה בהצעתו למכרז למסור לו את ביצוע  העבודה.   ן הציעוהקבל והואיל:    

 

לו   רולמסמחיר של הקבלן והמליצה בפני ראש המועצה  אישרה את הצעת הוועדת מכרזים   והואיל: 
 תה. צה אישר את המלצוראש המוע וע העבודהאת ביצ

 
 

, לתנאי ביצוע העבודה, בכפוף  לתנאי המכרזהמועצה מסכימה להתקשר עם הקבלן לצורך      והואיל:

  החוזה ולנספחיו. 

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 מבוא .1

  הווה חלק בלתי נפרד הימנו.וא להסכם זה מהמב .א

ל .ב יהחוזה  עוה א  כל  תקף  מורשי  א  ידי  על  נחתם  לא  הד  של  חותמת החתימה  בצרוף  מזמין 

לחתי עובר  בעבודה  הקבלן  החל  זהמועצה.  שעושה  כמי  יחשב  החוזה,  על  המזמין  על מת  את 

 אחריותו הבלעדית וכמי ששם כספו על קרן הצבי. 

mailto:elisha.avishid@gmail.com
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 הגדרות  .2

יהיו    להלן  המפורטים  אללמונחים  לצידם,  הרשומים  והמשמעות  אהפירוש  ה  םא  מחייב  קשר כן 

 הדברים אחרת: 

 ו לעת, כמוסמך מטעמ במועצה, או מי שייקבע על ידי המועצה מעת    חינוךאגף ה  למנה - נהלהמ     

 לצורך הסכם זה. 

ה או כל ו/או מי שנתמנה על ידי המועצה לפקח על ביצוע העבוד  ירקוןית ספר  אמרכל ב -המפקח              

 חלק ממנה. 

ו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,  נספחיתם בין המועצה ובין הקבלן, על כל  החוזה שנח    -וזה  הח     

הכללים  המפרט  המיוחדים,  לרבות  המפרטים  ולהנחי,  לדרישות  ת   ולתנאים, 

המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך השונים, לרבות חוזר 

וחינוך  90-.2.2  –מס'  מנכ"ל   במוונה  לתז   הזנה  החינוךנכונה  "חוזר   –)להלן    סדות 

   2016  -ו, התשע"וק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך( ולחמנכ"ל"

שייכ"  –)להלן   המזון"(,  תשע"ו,  נחוק  הלימודים  שנת  בתחילת  לתוקפו  והתקנות ס 

ו/או    ספיםם נוף לחוזה בעתיד, לרבות פרטי, וכל מסמך מכל סוג שיצורשיותקנו על פיו

 יות נוספות או תכניות משנה. תכנ

חל -העבודה              וכל  וההתחייבויות,  הפעולות  העבודות,  בהתאם כל  לבצע  הקבלן  שעל  אלו,  של  ק 

הן מפורשות ובין אם לאו, לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המנהל ו/או    םלחוזה, בין א

 ביצועו. או בקשר לוזה ל החארעיות הנדרשות לביצועו ש המפקח, וכן עבודות 

 בודה על פי החוזה לשביעות רצונו של המפקח. ל עביצועה של כ-ביצוע העבודה 

המסמ  י -ך  פירוש  לא  והעתידיים,  הקיימים  נספחיו  על  זה,  אי פחוזה  ספק,  סתירה,  של  במקרה  ורש 

 ממנו. וודאות, או דו משמעות, כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה 

 מסירת העבודה .3

מהמוע .א לקבלצה  עצמווסרת  על  מקבל  והקבלן  העבודה  ביצוע  את  הכל   ן  העבודה,  את  לבצע 

 ולנספחיו. בהתאם לתנאי המכרז, לתנאי החוזה 

המוסמ .ב השלטונות  דרישות  את  למלא  הקבלן  ולכל  כעל  וביצועה  העבודה  לסידור  ביחס  ים 

דון זה א בנולמלמהרשויות השונות,    הקשור בה, לקבל את כל האישורים והרשיונות הנדרשים

ה  את של  טענה  כל  תשמע  לא  הדין.  הוראות  או  קבכל  כולן  הנ"ל,  הדרישות  את  ידע  לא  כי  לן 

 חלקן. 

מסמכחתימ .ג שאר  לכל  תוקף  תיתן  בלבד,  גופו  החוזה  על  הצדדים  כאילו    ית  כל החוזה,     נחתם 

 . פחיולחתום על כל נס אחד מהם בנפרד, אך אין באמור כדי לפתור את הקבלן מהתחייבותו

 בלןהצהרות הק .4

 הקבלן מצהיר כי:      

ת, בעל וותק וניסיון  ים, הכשרה מתאימה, יכולת פיננסית, יכולת מקצועי, כישורהוא בעל ידע .א

 וכנדרש במכרז. קודם בבצוע עבודות מהסוג נשוא החוזה

וד ומכשירים הבקיא היטב במלאכת ביצוע העבודה, צי  סיון,י, בעל נברשותו כוח אדם מיומן .ב

 . ואמצעים לבצוע העבודה מצב מעולהים בתקינ

ר .ג ואישורישיונו יבידיו  כת  של  ומדויק  מושלם  לבצוע  הדין  עפ"י  הדרושים  התחייבויותיו,  ם  ל 

 חוזה ובנספחיו. מכרז, בכמפורט ב
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טריה ואספקת המזון והמשקאות על ידו אושרו ע"י משרד הבריאות, המחלקה י הפעלת הקפ .ד

 ו נדרש עפ"י כל דין.חר שאישורוף אכל גרד העבודה ולגהות ובטיחות במש

 ראל. עבר פלילי ויש ברשותם תעודת יושר ממשטרת יש  אינם בעלי הוא ו/או עובדיו  . ה

א . ו כי  ישראל  ממשטרת  אישור  בעלי  הינם  עובדיו   ו/או  להעסקתם  יהוא   מניעה  חוק לפי  ן 

  2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

כתנאי   ות זיהומיות.קפיטריה אינם נשאים ו/או אינם בעלי מחלשיועסקו בדיו  עוב   וא ו/אוה .ז

אישור רפואי כאמור,  לגביו ולגבי עובדיו ולגבי  למועצהימציא הקבלן  לתחילת ביצוע העבודה,

 . ק מטעמו בביצוע העבודה סעוכל מי שי

 ן ום ובענייינימ כר מניין ש, בע1976-ציבוריים תשל"ו  םהוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופי . ח

 העסקת עובדים זרים. 

הכנסה וחוק   בונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מסהמנהל פנקסי חש  הוא עוסק עצמאי, .ט

על הכנסותיו, למע"מ על עסקאות   ,אשר נוהג לדווח לפקיד השומה 1975-מס ערך מוסף תשל"ו

מורשה עוסק   תעודת  בידו  ואשר  חוק,  פי  על  מס  עליהן  אמפקישור  ואי   שמוטל  מורשה  ו ד 

 .מרואה חשבון או מיועץ מס המאשרים זאת

על פיו, כי אין כל מניעה חוקית,    יכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחובבידו הכושר וה .י

התקשרותו המונעת  אחרת  או  פיו,  חב  חוזית  על  התחייבויותיו  כל  וקיום  ומילוי  זה  וזה 

התחייבויותיו ובביצוע  החוזה  על  בז  משוםיהא  לא    ובחתימתו  שלישי  פגיעה  צד  של  כויות 

 כלשהו. 

ה י .יא עבור  בבצע  העבודה  את  וימועצה  ולנספחיו,  שלהלן  החוזה  לתנאי  כל  התאם  את  מלא 

גבוהה,   מקצועית  וברמה  במסירות  בנאמנות,  לדרישות  אם  תובה התחייבויותיו  לתנאים, 

בות  , לרוניםהש  ולהנחיות  המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך

מס'  חוזר   לתזו    90-.2.2  –מנכ"ל  וחינוך  במוסדות  הזנה  נכונה  "חוזר   –)להלן    החינוך נה 

)להלן    2016 -ולפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"מנכ"ל"( ולחוק 

כות תקנות לפיקוח על איול  כנס לתוקפו בתחילת שנת הלימודים תשע"ונ" חוק המזון"(, ש  –

רצונה  שביעות  ל,  "(המזון  תקנות)להלן "  2018-טלתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"המזון ו

 המלא של המועצה. 

בהשלו  ידוע   .יב הצהרותיו  רק  על  ובהסתמך  דלעיל,  הצהרותיו  נכונות  על  בויותיו  יתחיוהסתמך 

 במסמכי המכרז, הסכימה המועצה להתקשר עמו בחוזה.

 הרשות ותקופתה .5

 הפעיל קפיטריה לממכר שתייה, מזון במקום אשר הוקצה למטרה ת לקבלן ל ניתנת בזאת רשו .א

 לן: "הרשות"(. ר )להבבית הספזו 

 . 2022יולי  15עד ליום ו 01.09.2021מיום ילה המתח קופה הרשות הינה לת .ב

כי לקבלן ניתנת עפ"י הסכם זה רשות שימוש בלבד ואין מוקנות   ,הר בזאתצלמען הסר ספק מו .ג

ז חזלו  רשות  כויות  כי  בזאת  מובהר  כן  כמו  כלשהן.  ביצוע   שהשימוקה  למטרת  היא 

 מטרה זו בלבד. זה ולוא הסכם ת נשההתחייבו

 קו/או כל חו  1972  –כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  בנוסף,  ספק מוצהר  למען הסר   .ד

וכי הקבלן לא שילם זה,  חוזה  על  יחולו  לו, לא  בנוסף  דמי  למועצה    אחר שיבוא במקומו או 

 מפתח בכל צורה שהיא. 
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  לוש תקופת ההסכם לש  ך את ציה להאריאופהתהא  בלבד, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  למועצה   . ה

לכל  תתקופו אחתפעם    כל  בהיותר,    נוספות  לימודים  שנת  של  שתחילתהלתקופה   1ביום    , 

 ביולי בשנה שלאחריה.   15וסיומה ביום  מסוימת ספטמבר בשנהב

כם תינתן בכתב לא יאוחר מהיום האחרון לחודש מאי בכל שנה פת ההסהודעת הארכת תקו .ו

 קלנדרית.

 .המחויביםות הסכם זה בשינויים ארכה הוראחולו על תקופת היוארך ההסכם, ה וההי .ז

 :   והוצאות דמי שימוש .6

והחוזה, ישלם הקבלן למועצה  קהתמורת הרשות להפעיל את   .א פי תנאי המכרז  על  את פיטריה 

 "(. דמי שימושלהלן: ") בתוספת מע"מ כדין המציע,הצעת  –ד'  הסך הנקוב בנספח

הסכי,  בהר  מו .ב הכל המועצה  לחברה  לפיתוח  כליבה  בע"מ  ת  השרון  החברה   -)להלן  דרום 

ניהול    הכלכלית( השימוש עבור המועצה.    ידמלגביית  קפיטריה בכל הנוגע  השימוש באת זכות 

הא דמי  לכך,  פי    שימושי  בהעל  ישולמו  להפקת מישרין  הסכם  שתדאג  הכלכלית,  לחברה 

 .כחוקע"מ חשבונית מס כדין בגינם, ובתוספת מ

ישולם במועד חתימת    20%  רהבא:  סכום חד פעמי בשיעו  באופןעצה  מול  ישולמו  ימושדמי ש .ג

תשולם היתרה  .  01.11.2021רעונה  ימן פז ש  באמצעות הפקדת המחאה בסכום האמור,  החוזה,

המשוכות  רצופות ושוות    צה במועד האמור, המחאותבידי המועהמחאות    8באמצעות הפקדת  

החל מיום בכל חודש    15-ה  ןרעונייך פארשת,  חברה  הכלכלית לפיתוח דרום השרוןלפקודת ה

15/11/2021 . 

ל .ד שילם  שהקבלן  לאחר  ורק  אך  לתוקף  יכנס  החוזה  כי  השימוש   20%  צהעמו מובהר  מדמי 

 . אחרת בחוזה כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה

ינויים  , בשלעיל על פי האמור  שימוש  ה  דמיאת    ישלם הקבלן למועצה    ,הרשותתקופת    הוארכה . ה

 . יםיבחוהמ

הרשות .ו תקופת  המחירים  יי  ,הוארכה  מדד  עליית  בשיעור  הצמדה  הפרשי  השימוש  דמי  שאו 

ה  ,לצרכן הרשות.יבסהחל מהמדד  במועד הארכת תקופת  הידוע  למדד  ועד  לא י  סי  רד המדד, 

 . 2021 יוניהמדד הבסיסי יהא מדד חודש . בדמי השימוש תהיה הפחתה  

בנוסמ .ז כי  בזאת,  לד ובהר  השימושף  יהמי  מוסכםזכאי  המנהל  א  ,  בהתאם מ  לפיצוי  הקבלן 

בסעיף   ש  14לטבלה המפורטת  ו/או  מזון  מוצרי  של מכירת  בהתאם   התילחוזה, במקרה  שלא 

ח'ל מוסכםמנהל  ה  דרשלמכרז.    נספח  הקבלן    פיצוי  חייב  בתוך  כאמור,  מיום    14לשלם  ימים 

 . הדרישה

 ל: ארנונה, מים, ביוב, חשמ גוןחזיק בנכס, כחלות על מת ש, על המפעיל יחולו כל ההוצאוףנוסב . ח

 "ב. ווכיצ

בתי תיעשה  ההתחשבנות  חשמל,  ו/או  למים  נפרדים  מונים  יהיו  ולא  ה  םאוככל  של  עם  מפקח 

 . ביה"ס

לו  הוצאת רישיון עסק,ל   המפעיל  מתחייב לפעול .ט  , בהתאםדבר זכייתו במכרז  מיד עם היוודע 

תשכ"חל עסקים,  רישוי  בהתאם  1968-חוק  הרלבנטיים  )עסקים   בפריטים  עסקים  רישוי  לצו 

 . 2013-טעוני רישוי(, תשע"ג 
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 פקחכפיפות למ .7

התחייבויו  .א הסכםתיו  בביצוע  ו  ויהיזה    עפ"י  מיהקבלן  כפ  כל         להוראותיו   ופיםמטעמו 

לשביעות    הםאת כל התחייבויותי  ווימלא  ,או מי שימונה לכך מטעמו  חהמפקהנחיותיו של  ול

 . המועצה ן המפקח ולשביעות רצון רצו

 . המפקחלקבלן ידוע כי הפיקוח הישיר על הפעלת הקפיטריה יעשה בידי  .ב

ל .ג חייב  יהא  עת  דווחהקבלן  בכל  לכרשייד ,  המחירים,    ך,ש  על  והשתייה,  המזון  מוצרי  על 

 הקשור בביצוע הסכם זה , מיד לכשיידרש לכך. הניקיון וכל פרט אחר 

ר .ד אישור,  כל  לכך,  שיידרש  עת  בכל  יציג,  היתיהקבלן  והנוגע, שיון,  שיידרש  כפי  מסמך  או  ר 

ריו של הקבלן, כגובמישרין או בעקיפין, לקיום התחייבויות מוצרי    נייצר  ק שלשיונות עסין: 

 שורי משרד הבריאות וכיוצ"ב. המזון, תעודת כשרות תקפה, אישורים לתקינות המכונות, אי

 פינוי  .8

יפנה הקבלן  לעיל   5בסעיף  הרשות כאמור    עם תום תקופת .א בי,  כל הציוד  מ  ת הספראת שטח 

 תוקפותום  שעות מ    48וך  כים לו וזאת תשהוצב על ידו, אם הוצב, וכן כל אדם ו/או חפץ השיי

 סכם. ההשל 

לעיל, .ב )א(  בפסקה  כאמור  הספר  בית  שטח  את  הקבלן  פינה  דמי   לא  למועצה  הקבלן    ישלם 

)  1,000של  ימוש ראויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום  ש יום    חמש מאות ש"ח( לכל  ש"ח 

למדד    ועד  2021  יוניחודש  מדד  מאיחור בפינוי. סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן החל  

 בפועל.  וםהתשלמועד  וע בהיד

הרי בנוסף לכל הסעדים העומדים  ' לעיל,  לא פינה הקבלן את שטח בית הספר כאמור בסעיף א .ג

האופציהלה,   למועצה  וריהוט    תישמר  ציוד  לפינוי  המנעולים  חשבונו הקלפריצת  על  .  בלן 

 הקבלן. הנזקים שיגרמו בפעולה זו יזקפו לחובת   

גיעה שיגרמו עקב ו/או בגין ו/או  בקשר   פ  ו/אוונו כל נזק  חשב  ת לתקן עלבזא  הקבלן מתחייב .ד

הקפ הפעלת  בכפוף עם  שקיבלו  במצב  הקפיטריה  את  למועצה  ולהחזיר  הספר,  בבית  יטריה 

 לבלאי סביר ולאחר סיוד. 

 הקפיטריה והפעלתה .9

 . לחוזה זה 4 נספחבורט הקבלן מתחייב, לצורך הפעלת הקפיטריה לספק את כל הציוד המפ  .א

למען  .  לבדבו מתקיימים לימודים בבית הספר ובימים אלו ב  וםכל ייטריה תהיה פתוחה בהקפ .ב

 הסר ספק מובהר בזאת כי הקפיטריה לא תפעל בימי חופשה.  

מ .ג באירועים  פתוחה  הקפיטריה  תהא  לעיל  לאמור  המאורגנות  בנוסף  פעילויות  ובעת  יוחדים 

 לפתיחתה כאמור ע"י המפקח.ראש ן אישור משניתית הספר ובלבד ע"י ב

פת .ד מהשעההקיחת  שעות  החל  יהיו  הספר,   08:00  פיטריה  בבית  הפעילות  סיום  במועד  וכלה 

 לפי תכנית הלימודים. 

 ך לקבלן מראש.המפקח יהא רשאי לשנות את שעות הפתיחה בכל עת ובלבד שהודיע על כ        

 מאלה שנקבעו ע"י המפקח.רות בשעות אח  ידיםור מוצרים לתלמחל איסור מוחלט למכ . ה

פסקות( וידאג לכח אדם מספיק על מנת לשעות הלחץ של הקניה )בה  רךלהיעהקבלן מתחייב   .ו

הולם שירות  ואיכותיליתן  ראוי  המועצה,    ,  ו/או  המפקח  רצון  תפעול ולשביעות  שעות  בכל 

 הקפיטריה. 
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הקבללפני   .ז יפנה  הספר  בית  של  חופשה  הקפיטריה  כל  את  העלולממוצ ן  לרים  התקלקל  ים 

 וישאירה נקיה ומסודרת.

מקרה, . ח המוצרי  הריוב  בכל  לגבי  המחירים  המפורטים כי  לאלה  בנוסף  שיימכרו,  הנוספים  ם 

בטבלה שלהלן, ייקבעו בהסכמה עם הנהלת בית הספר. כמו כן, לצורך הסכמה כאמור, יילקח 

גם   ציבבחשבון  במקומות  המוצרים  אותם  ספר  –דומים    ורייםמחירי  בתי  ומוסדות   כגון 

ההסכם   מעיקרי  הוא  זה  סעיף  ה  תווהפררפואיים.  של  יסודית  הפרה  תחייבויות תהווה 

 המפעיל. 

שימוש  מצהיר  הקבלן   .ט לעשות  רשאי  הוא  שאין  לו  ידוע  הספר כי  בית  וציוד  בריהוט  כלשהו 

 . כגון: טלפון, מכונות צילום וכיוצ"ב

 צורך תפעול הקפיטריה. ת עבור הנכס העומד לרשותו להקבלן ישלם  ארנונה כללי .י

 ות וההיתרים הנדרשים על פי דין שיוניכל הר  לקבלת  אגויד  יבלעדהקבלן יהא אחראי באופן   .יא

 קפיטריה.ה תלהפעל

של ב .יב עסקו  על  החלים  סוג  מכל  חובה  ותשלומי  האגרות  המסים,  כל  הרי  לעיל  לאמור   כפוף 

 נהל בה יחולו על הקבלן. על הקפיטריה או העסק המתהקבלן או 

חזקה טריה ו/או ללקפיר  בקש  עזרחוק  בלן ימלא ויבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או  הק .יג

ו/או לשימוש בה, ולא יעשה ו/או ירשה שיעשו בקשר אליה כל דבר העלול להוות מטרד או נזק  

 פרה של התחייבות זו. הקבלן יהיה אחראי לכל ה  לה או למבנה בה היא נמצאת.

תה .יד שהקפיטריה  לכך  יגרום  מקבלן  יהווה  שלא  ובאופן  ומסודר  נקי  תקין,  במצב    טרד, היה 

אויה שיג אי  חריה  נזק  ידי לכל  על  או  ידו  על  שבה  למתקנים  ו/או  לציוד  ו/או  לקפיטריה  רם 

יתקנם  כאמור,  נזק  נגרם  הקפיטריה.  מהפעלת  כתוצאה  ו/או  מטעמו  מי  ידי  על  או  עובדיו 

וא למועצה את עלות תיקונם גם  לן את הנזקים כאמור, ישלם הלן לאלתר. לא תיקן הקבהקב

  ל.בפועותם נה אאם המועצה לא תיק

נה את מבנה הקפיטריה באיזה אופן שהוא, ולא ירשה שיעשו כך, אלא בהסכמת  הקבלן לא יש .טו

חש על  והתוספות  השינויים  יתבצעו  כזו  הסכמה  של  מקרה  בכל  ובכתב.  מראש  בון המועצה 

יעברו התוספות לבעלות המועצה ללא כל ועם תום מועד תקופת ההרשאה  הקבלן ובאחריותו  

לסלקם. במקרה כזה יהא על הקבלן לסלקם על  מאת הקבלן    יאה  דרוש כן ת  א אםתמורה, אל

 חשבונו מיד עם קבלת דרישה מאת המועצה. 

לקפ .טז זמן סביר  בכל  להיכנס  מי מטעמה  ע"י  או  בעצמה  והקבלן  המועצה תהא רשאית  יטריה 

. ת מצבה ואת קיום תנאי החוזה בקפדנות ע"י הקבלןלאפשר זאת, על מנת לבדוק א   מתחייב

ו קלקול לקפיטריה, על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או  נגרם נזק א  יכ  ועצהלתה המגי

דרישתה הראשונה   עם  יבצע הקבלן התיקונים הנחוצים  מיד  כתוצאה מהפעלת הקפיטריה, 

הקבלן את התשלום עבורם   ה תבצע את התיקונים ישלם להצה. בכל מקרה שהמועצשל המוע 

 רעור. לא עמיד עם דרישה ראשונה ל

הר בזאת כי על המועצה לא תחול כל חובה לבצע שיפורים ו/או תיקונים רת ספק, מובהסלשם   .יז

 בקפיטריה, למעט תיקון נזקים שמקורם בבלאי טבעי. 
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 ניקיון  .10

דקור .א אשפה  פחי  יציב  השטחים הקבלן  בכל  במספר   טיביים  הקפיטריה  את   המשמשים 

ואטומות    פה גדולות שאיות  הקבלן שקספק  בית הספר. כמו כן י  תואמו עם מנהלובמקומות שי

 בכמות ובסוג שיקבעו. 

בית הספר .ב של  למצבור האשפה  וריכוז שקיות האשפה המלאות  לסילוק  ידאג  לצורך   הקבלן 

 לצורך פינוי על ידי המועצה. פינוי 

ניקיו  הקבלן .ג על  הציוד יקפיד  הכלים,  של  יומי  יום  וקירות.    ן  מרצפות  העבודה,  משטחי   ,

 טי של פריטי המזון.יסוי הרמכ לן עי קפיד הזכיון יבמהלך הניקי

פריטי מזון יוגשו כשהם עטופים בניר עטיפה ומפית. מפעיל הקפיטריה ימנע ממגע יד ישיר  עם  .ד

 וא מכוסה בניילון. ל גבי המדף כשה. המזון יונח עהמזון האחריםהכריכים ודברי 

 טין. ת לחלויונק וייפורניים יהוהצ ישטפויעובדיו ילבשו סינר ויחבשו כובע, הידיים הקבלן ו . ה

מי ה .ו באמצעות  הנמכרים  המוצרים  על  בקפיטריה  ביקורת  לערוך  לעת,  מעת  רשאית,  מועצה 

 מטעמה.

 מוצרי המזון והשתייה  .11

 ונם של המפקח והמועצה.  לשביעות רצ הקבלן מתחייב לספק מוצרים באיכות גבוהה, .א

ובצורה    יתורהמק  םזת, ארוזים באריריים מוצרי המזון והשתייה שיסופקו ע"י הקבלן יהיו ט .ב

ו ישראלי  הרמטית  תקן  לכל  בהתאם  ומיוצרים  מסופקים  יהיו  שיסופקו  המוצרים  היגיינית. 

מ על  החל  דין  לכל  בהתאם  ו/או  הבריאות  משרד  להנחיות  ובהתאם  קיים  מזון   וצריאשר 

 כאמור.    

למסמכי    1נספח    פורטיםהמם  טייון והשתייה שיסופקו ע"י הקבלן יכללו את הפרמוצרי המז .ג

כאמור  ו  מכרזה למכור  הקבלן  שביקש  הנוספים  הפריטים  ד'את  ע"י   בנספח  אושרו  ואשר 

המועצה ו/או המנהל ו/או הדיאטנית וכן מוצרים נוספים, והכל בתנאי שהם עומדים הוראות 

  .ון ותקנות המזון, חוק המזמנכ"ל וחוק המזון חוזר

ספק .ד הסר  בסעיף    למען  באמור  לגרוע  לעיל,  11ומבלי  יהיה הקבל  כי זאת  ב  ודגשמ.ב  לא  ן 

או שתיה חריפה כלשהיר  יהיה רשאי לאשר  שאי לספק סיגריות  לא  והמפקח  בירה,  לרבות   ,

 מכירת מוצרים כאמור.

משקאות חמים.   ם ולשאר הקונים בקפיטריהידיהקבלן בלבד יפעיל את המיחם וימזוג לתלמ . ה

וימנע כל אפשרות של מז וסביבתו  ידאג לבטיחות המיחם  ע"יעצמיגה  הקבלן  מידים התלי  ת 

 וקונים אחרים.

טופו כ .ו ו/או  דג  ו/או  הודו  ו/או  עוף  ו/או  בשר  מוצרי  למכור  רשאי  הקבלן  כי  מודגש,  כן  מו 

 שהוכנו אך ורק מעל גבי מצליות )ולא טוגנו(. 

 כשרות  .12

והשתייה   המזון  הקבלן  מוצרי  לכך.  המוסכמות  הרשויות  לאישור  כפופים  ויהיו  כשרים  יהיו 

 לכך ע"י המפקח.  ששיידררות המוצרים וכל אימת שלכרים וא אישהמצימתחייב ל

 מחירי המוצרים הנמכרים .13

 לגבי מוצרים אחרים, לרבות אלה  1נספח  היו כקבוע במחירי המוצרים שיימכרו בקפיטריה י .א

.  הנהלת בית הספרעם    בהסכמהו  םובתיאקבעו  ירי המוצרים יהרי שמח,  בנספח ד'  שפורטו
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ציבוריים  מוצרים במקומות  הירי אותם  חמשבון גם  בח לקח  יכאמור, י  סכמה לצורך הכמו כן,  

 )להלן: "המחירון"(.  ספר ומוסדות רפואייםבתי כגון   – דומים

 פיצוי מוסכם .14

י חוזה זה או על פי כל  ים לרשות המזמינה על פהמוקנמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים   .א

כאית נה זרשות המזמיה תהא  ,להלן דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות

 מוסכמים כמפורט בצידם: לפיצויים

 
 פיצוי מוסכם נושא ההפרה 

או מכירה   1  נספחאי מכירת מוצרי החובה הכלולים ב
 שלא בהתאם לאמור שם 

 ל פעם ₪ לכ  1,000

 
 מותרים שאינם קאות מכירת סוגי מש

 

 ₪ לכל פעם 300

 אינםשו/או מאפים מכירת חטיפים ו/או ממתקים 
 למכרז נספח ח'עפ"י  ם ותרימ
 

 ₪ לכל פעם  150

 מכירת סוגי בשרים, דגים או טופו בטיגון ולא במצליות 
 

 ₪ לכל פעם 300

 ₪ לכל פעם 300 ' ם וכדשניצליבב, מכירת מזון מעובד כגון: נקניקיות, ק
  

 
בתוך   .ב לעיל  הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  את  המזמינה  לרשות  לשלם  הקבלן  מים  י  14על 

 הל הודיע לו על כך בכתב.  מנם שהיומ

היה ולא ישלם הקבלן את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל במועד, תוכל הרשות המזמינה  .ג

הכל לפי שיקול    ו חלקה, לפי העניין,ערבות אילוט ה ות חלגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרב

 דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.

מהת .ד המוסכמים  הפיצויים  הקבלן   יםמגיעה  שלומיםתשלום  את  ישחרר  לא  לקבלן 

 מהתחייבויותיו. 

לעיל . ה לגרוע מהאמור  ו/או איזה מתנאי המכרזהרי אם הפר הקבלן את    ,מבלי  הפרה    החוזה 

מכ לרבות  מוצירה  יסודית,  מזוןשל  בהתא  רי  שלא  שתיה  לו/או  ח'ם  תהא   ,למכרז  נספח 

ות בשל הפרת ופ)תר  יםוק החוזעל פי ח  ,הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית

תהא הרשות זכאית לתבוע    ,ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות  1970-חוזה( תשל"א 

את    רת החוזה ו/או לחלטפ ים על הפיצוי  תבועאת אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או ל

 הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

 םנזקי ל אחריות .15

אדם  .א כל  ע"י  שתוגש  תביעה  או  נזק  פגיעה,  לכל  בלעדי  ובאופן  ישירות  אחראי  יהיה      הקבלן 

 ה זה. וע חוז בביצבגין כל מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו והכרוכים 

ולשפות את המועצה מיד עם דרישתה בגין כל נזק או חיוב כספי שיוטל    קבלן מתחייב לפצותה .ב

 את בו מחמת כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו.לשייבת ח היא תהיהעליה או ש

  ביטוח .16

ונו חשב  ועל    ,וכתנאי לכניסת החוזה לתוקף  לפני תחילת העבודהעוד  לבטח,  מתחייב  הקבלן   .א

 :לןא, כדלההו
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להיגרם  מפני  רכושו    את (1) העלולים  אובדן  ו/או  שייגרם  נזק  נזק  כל  וכן  ו/או   לו  לגופו  

כל  לרכושו ש ולאלו  הפועלים מטעמו בו, לרשיליצד של  לעובדיו של הקבלן  ת למועצה, 

 ולכל מי שנמצא בשרותו.

הינם:    יםהבטוח (2) מורחבהנדרשים  אש  צדביטוח  כלפי  אחריות  ביטוח  חבשישלי  ,  ות , 

 , הכל כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים. בידיםמע חבותביטוח ן כו רהמוצ

מיד עם ביצוע כל תשלום,  על ידו    וחמי הבטד  ות על תשלוםאת הקבל  למועצההקבלן ימציא ל .ב

ל ימסור  בהן    מועצה וכן  עיון  ולאחר  פוליסות הבטוח  דרישות תיקון אם   מועצהוציא התאת 

האי  תידרשנה. לשור  מסירת  בהנ"ל  תמועצה  תהטרם  העבודה  להפעלת חילת  תנאי  ווה 

 הקפיטריה על פי החוזה. 

ו/או    מועצהו/או עובדי ה   צהועמנגד הב  ותרו על שיבוהקבלן מתחייב לגרום לכך שמבטחיו יו .ג

 יש זיקה אליהם.  מועצהאחרים אשר ל

, ם שערךטוחיי" בקשר לבקיום ביטוחים"אישור  נספח  הקבלן יגרום לכך שמבטחיו יחתמו על   .ד

, אשר מסירתו למועצה בטרם  נוסח האישור לחתימת המבטחים. מצ"ב  חוזהלנספח  ה  המהוו

 .דותבוילת העתחנאי לקבלת צו תחילת העבודות תהווה ת

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .17

מוסכם מפורשות בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אין נקשרים בינו ו/או בין מי   .א

 עביד. יחסי עובד ומהמועצה   ו לביןממועסקימי  מעובדיו ו/או

לצ  .ב ידו  על  שיועסקו  האנשים  לכל  כמעביד  אחראי  הוא  כי  בזאת  מצהיר  הפעלת  הקבלן  ורך 

עפ"טרהקפי כלפי  י  יה  חובותיו  כל  את  למלא  מתחייב  הוא  וכי  דין,  לכל  בהתאם  זה,  חוזה 

כ  עפ"י  ממעבידו  לעובד  המגיעים  התשלומים  כל  תשלום  לרבות  דיעובדיו,  והמועל  לא ן  צה 

 י הקבלן אחריות כלשהי. ת כלפי עובדתהא אחראי

תהא   צה. המועפיבעל עבר ללא דו  מוסכם ומוצהר בזאת כי כל עובד שיועסק ע"י הקבלן יהא .ג

רשאית לדרוש מהקבלן להפסיק או להימנע מהעסקתו של עובד כלשהו אם לפי שיקול דעתה 

 חינוכי.  במוסד שהמדוברבכך הבלעדי אין הוא מתאים לתפקידו והכל בהתחשב 

 דיםהעסקת עוב  .18

ואחראים .א מיומנים  עובדים  רק  העבודה  בביצוע  להעסיק  מתחייב  לרבות  הקבלן  בהתאם  , 

 . להלןר ובכפוף לאמו

התשי"גהק .ב נוער  עבודת  חוק  להוראות  בהתאם  יפעל  הוראות    ,1953-בלן  את  יקיים  ובפרט 

 . הצדדיםזה בין  החו הווה גם הפרת, אשר הפרתם תןא שלהל 33-ו 33סעיפים 

 

 –עביד נער באחד מאלה המ . 33

 גוד להוראות היתר שניתן מכוחן; או בני 4א או 2, 2ים ת סעיפלהוראו  יגודנב ( 1)

דה של  בו, כי ע5הוראות סעיף  הרווחה קבע, בהתאם לו  מקום ששר העבודהב ( 2)
 ר בו עלולה לסכנו; נע

עבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או  ב ( 3)
 ;  6ת סעיף וראוהגביל העבדת נער בהם, בהתאם לה

 אין להעבידו בה בגילו;  7וע בתקנות לפי סעיף פי הקבעבודה, שעל  ב ( 4)

 , 14ניגוד להוראות סעיף ב ( 5)

או  –נו  יד שנה  פי  ק  מאסר  בסעיף  אחנס  מן הקנס הקבוע  וחצי  לחוק 2)א()61ד   )

 בדה מסכנתהע
 ( 9ון מס' )תיק

 1998-תשנ"ח
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 חוק העונשין(.   –להלן ) 1977-העונשין, תשל"ז
 

 –מאלה ד חבא עביד נערהמ . א33

פי סעיף או בניגוד להוראות היתר שניתן ל  12או    11ניגוד להוראות סעיפים  ב ( 1)

 ואיות;  רפדיקות ב  א, שענינן11

סעיפים  ב ( 2) להוראות  שניתן 24-ו  22,  21,  20ניגוד  היתר  להוראות  בניגוד  או   ,

  , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25לפי סעיף 

להורניגוב ( 3) שניתןאוד  היתר  חפל  ת  סעיפים  י  לפי  ושלא  זה  או  2,  2וק  , 4א, 

של מרבי  מספר  קביעת  בענין  הוראות  מנוחה    לרבות  עבודה,  ועית,  שבשעות 

 סקות בעבודה או עבודה בלילה. הפ

 ( לחוק העונשין. 2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –נו יד

 זרים  העסקת עובדים .19

לצ  מתחייב,בלן  הק .א העבודותכי  ביצוע  למעט נש  ורך  זרים  עובדים  יעסיק  לא  זה  חוזה  וא 

 מומחה חוץ. 

 בסעיף  זה:  .ב

יישום ההסכם בדבר רצועות עזה ואזור    וקו' לח  רק: למעט עובדים זרים שפים""עובדים זר

 חל עליהם.    1994 –יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ה 

חוץ "מו כהג"מחה  בתקנה  :  חוץ(,  לתקנות    1דרתו  לתושבי  שהיה  הוצאות  )ניכוי  הכנסה  מס 

 ו לגביו כל אלה :, תושב חוץ שנתקיימ1979 –התשל"ט 

הוזמ (1) לן  הוא  כוח ישמחוץ  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן  שאינו  ישראל  תושב  בידי  ראל 

שב בתחום  ישראל  תושב  לאותו  שירות  לתת  כדי  החוץאדם,  לתושב  יש  חיות מומ  ו 

 חודית. יי

 ;יןהוא שוהה בישראל כד (2)

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית;   (3)

₪ כשהוא מוכפל   10,000על    לה סה העוכנבתחום מומחיותו שולמה לו ה  בעד עיסוקו (4)

במספר חודשי שהייתו בה ונוכה ממנה במקור מס כדין: שהה בישראל פחות מחודש 

האמ הסכום  מחור,  יחושב  בכשהוא  ימ  30  -ולק  במספר  בישראל; י  ומוכפל  שהייתו 

סוציאלית ויעוגל   ב לפקודה כאילו היה הנחה  120הסכום האמור יתואם על פי סעיף  

 הקרובים. ם החדשי יםלמאה השקל

כי אי מילוי התחייבות הקבלן בהתאם לס"ק   .ב ומוסכם  לעיל  אלהסרת ספקות בלבד מובהר   '

יסוד  הפרה  הינה  זה  שלסעיף  החוזה.ית  מהבמקר  ל  לגרוע  ומבלי  זה,  מוקנות  זכוה  אשר  יות 

בשל )תרופות  החוזים  חוק  הוראות  לרבות  דין  כל  פי  על  התשל"א    למועצה  חוזה(,   –הפרת 

המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל חוזה זה או לחלט את הערבות ת  א רשאיתה  1971

 יחד.   ת גם את הערבוחלט את החוזה ול   להלן, או לבטל 20לסעיף שתינתן בהתאם 

 יה הפרה ותוצאות .20

מהתחייבויותיו ה .א התחייבות  מילא  לא  ו/או  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  הקבלן  ביעות  לש  פר 

ה ר תהיה  המועצה  של  חייבאי רשעצה  מוצונה  יהיה  והקבלן  בכתב  בו  להתרות  את    ת  לתקן 

ע לכך שיקב  וך המועדן, תהפרה ו/או למלא את התחייבותו לשביעות רצון המועצה, לפי העניי

 ע"י המועצה. 

בדה אסורה הע
 אחרת 

 ( 9)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח
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 ח תחשב לצורך האמור בסעיף זה  כהתראה של המועצה. תראה של המפקה 

הקבלן   .ב פעל  רשאיתלא  המועצה  תהיה  לעיל  א'  בפסקה  הסל  כאמור  בהודעה      כםבטל  זה, 

 שעות מראש, ויעמדו לה כל הסעדים על פי כל דין. 72בכתב של 

לע .ג ב'  בפסקה  כאמור  ההסכם  הקב   ילבוטל  חייהיה  הלן  המועד  תוך  לפנות  בהודעת   יב  נקוב 

וכן כל אדם ו/או    ,האשפה  פחי לרבות  , את שטח בית הספר, מכל הציוד שהוצב על ידו,  ביטולה

 חפץ השייכים לו. 

 )ד( לעיל בשינויים המחויבים.  –)ב(   8פי סעיף זה יחולו הוראות סעיףל פינוי על .ד

 ערבות  .21

ימסור .א החוזה  חתימת  למזמיהקב  במעמד  ערבלן  אוטונומית  ן  בנקאית  ביצוע ות           להבטחת 

ונספחיו.   למועצה אזורית דרום השרון,    הערבות תופנההתחייבויותיו בהתאם לתנאי החוזה 

מותני בלתי  )החייב(.  מי)אוטונות  תהא  הנערב  יהיה  והקבלן  בשיעור ת(  יהא  הערבות  סכום 

השימושמ  20% ה ,  השנתיים  דמי  הפרשי  ישא  ל  צמדהוהוא  המחירים  מדד    עלייתבהתאם 

. הערבות תהא בתוקף לתקופה שמיום ע במועד מסירת הערבותלמדד שיהא ידו  יחסלצרכן ב

ליוםחתימ ועד  החוזה  האופ  15/09/2022  ת  ככל  צי)ובתקופת  לשתה,  עד  בכל    15/09  -מומש 

 . שנה(

 . הסכם זה מותנה בתנאי מתלה של מסירת הערבות הבנקאית כאמור לעיל  .ב

לפני תחילת  החוזה, תאימה על פי הוראות ומ הקבלן ערבות חדשהימציא ההסכם  וארךי באם .ג

 . המחויביםל הערבות החדשה בשינויים והוראות סעיף זה יחולו ע  ,הארכה

, כל אימת  צה יהיו מוסמכים לחלט את הערבות באופן אוטונומיועגזבר המו  ראש המועצה ו/א .ד

 כיח זאת.מבלי שיהא עליהם להוזה, ו ם בהסכםתנאישיסברו כי הופר תנאי או הופרו 

 איסור הסבת זכויות  .22

 , כולו או חלקו, או כל טובתאת החוזה קבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעבירה .א

, או לשעבד את זכויותיו עפ"י החוזה,  כולן בתמורה ובין שלא בתמורה ין אחר , בל הנאה על פיו       

 עצה מראש ובכתב.מת המואת הסכ קיבלאו חלקן, אלא אם 

ביצועהק .ב את  לאחר  למסור  רשאי  אינו  חלק  בלן  לאחר  למסור  או  חלקה,  או  כולה    העבודה, 

 תב. בכמהפעולות הקשורות בבצוע העבודה, אלא בהסכמת המועצה מראש ו

בה   סקהע אין  העבודה,  שעור  שלפי  בין  עבודה  זמן  לפי  משולם  ששכרם  בין  עובדים,  ת 

 עבודה לאחר. צוע המסירת ב משוםכשלעצמה 

 ציגה המוסמך של המועצה נ .23

המ .א של  המוסמך  ולאופ נציגה  העבודה  לטיב  הקשור  בכל  המפקחועצה  יהיה  ביצועה  ו/או   ן 

 ם יהיה גזבר המועצה. יינים כספייובכל הקשור לענ מנהל מחלקת החינוך במועצה,

ו/ .ב אישורו  וקבלת  במועצה  אחר  לאדם  הקבלן  של  פניה  ה כל  ו/אואו  בכל  דר  סכמתו  ישתו, 

לנושא והקב הקשור  המועצה  את  יחייבו  לא  לעיל,  המפורטים  אחריותו ים  על  זאת  עושה  לן 

 הבלעדית. 

 אי התאמה  .24

 ין ההוראותוב וזה זה  בחבמקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות ברורות ומפורשות   .א

בכל מקרה אחר הוראות החוזה.  גוברות  בנספחי החוזה,  הוראוירא  הכלולות  הו את    חוזה ת 

 ההוראות האחרות הכלולות בנספחי החוזה. כבאות להוסיף על 
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של  , או שהיה מסופק בפירושו הנכון של מסמך או בלן סתירה ו/או אי התאמה כאמורגילה הק .ב

בדבר הפירוש שיש לנהוג    ווהבהרותי  ו לקבל הנחיותיו  למנהלת  נוכל חלק ממנו, יהא רשאי לפ

 . לפיו

 זה               לחונספחים  .25

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:     

ב .א המפורטים  המכרז  מחיר  הזמנהמסמכי  הצעות  הנספחים  לקבלת  לרבות   ,

 זה. לחו

ו/או  .ב למכרז  להצעתו  הקבלן  שצרף  והמסמכים  האישורים  עליו  שהי  כל  תנאי  לצה  לפי  רפם 

         המכרז ו/או לפי תנאי החוזה.

 תויו שמירת זכ .26

א  ויתור, הנחה,  הנוגע    כל  רכה, הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המועצה בכל 

ה, לא יחשבו כויתור על זכויות המועצה, אלא אם כן ויתרה המועצה על זכויותיה באופן ותילזכוי

 מפורש בכתב.

 ת והודעו  ובותכת .27

ינות במבוא לחנה לפי הכתובות המצותש  ר להסכם זהבקש  הודעות שיש לשלחן עפ"י הסכם זה או        

הכתובת   לפי  בדואר  שישלח  ומכתב  לצרכי    כמצויןלהסכם  ייחשב  כמכתב הבהסכם  זה  סכם 

תוך   לתעודתו  יוחזר   72שהגיע  אם  אף  רשום,  דואר  כדבר  הדואר  לבית  מסירתו  לאחר  שעות 

 . היא ו/או לא יגיע לתעודתוש כל סיבהחו מלשול 

המצוינת   הקבלן,  של  הדוא"ל  לכתובת  המועצה  שתשלח  דוא"ל  הודעת  כי  הצדדים  על  מוסכם 

 שעות.  24בראש חוזה זה, תיחשב כהודעה שנמסרה כדין כעבור 

 סכםשינוי הה .28

 .כתבכל הוראה בהסכם זה, אלא באין לשנות    

 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 לןקבה  ועצה המ

   
 
 

 ו"ד במקרה של תאגידאישור ע
)שם   _______________ התאגיד  של  עו"ד  הח"מ,  אני 
זיהוי של התאגיד(, מאשר  )מס'  התאגיד( ____________ 

הח בתאגיד  התקבלה  מול כי  זה  בהסכם  להתקשר  לטה 
, כי ההחלטה התקבלה בהתאם דרום השרון  מועצה אזורית

התאג של  ההתאגדות  ולמסמכי  בעלייד  החתימה ז  כי  כות 
 הנ"ל. של התאגיד חתמו על ההסכם 

 __________       __________ 
           חתימה                  תאריך
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 דםבמחיר הנקוב בצ מוצרי חובה שאותם הזוכה שייבחר יידרש למכור בקפיטריה  רשימת - 1פח נס

 ם, בכל יורוצת מכל מחידוי 200*על הקבלן לספק לפחות 

 סויה ללא תוספת עלות*על הקבלן לספק חלב 

מחיר בש"ח  כמות/משקל  המוצר 
למוצר )כולל 

 מע"מ(
  או מלאחיטה מח הכל מק ,כריכים מלחם /ג'בטה/לחמנית אצבע

עם  , 1241מקמח דגן מלא או מדגן מלא בלבד כהגדרתו בת"י 
 הממרחים הבאים:

עונה(, גבינות )באבוקדו ונה, , ביצה קשה, טמקושקשת/חביתה
 שומן  5%עד  שונות

סוגי ירקות לפחות, כגון: עגבניה,  2לכל הכריכים יתווספו 
 מלפפון, חסה וכד'

גלוטן   מלחם נטולופקו גם יסכריכים כאמור לעיל חובה!!!! 
 לטובת תלמידים הסובלים מצליאק

לא  הכריך  תוכן 
מ  25%  -יפחת 

הכריך  ממשקל 
לא  הכריך  ומשקל 

 ג  010 -מיפחת 

 
 

12 

סוגי ירקות( עם רוטב לבחירה או  3 -סלט ירקות )לפחות מ
תבלינים ועשבי תיבול מיובשים או מארז ירקות חתוכים עם 

 יות טרייםעל כל הירקות לה טריים

מ פחות  ג'   100  -לא 
 ירקות

 
15 

 מהמבחר הבא:  ,כל יוםלפחות, מנות חמות  2
  סלט/דלסה(/נולפחות במנ 1מג'דרה/שקשוקה )המכילה ביצה 

ינואה וירקות קלויים/לזניה/קוסקוס ומרק ירקות/מרק ק
 עשיר/פסטה ברוטב עגבניות/תפו"א אפוי במילוי גבינות או טונה

  -כל מנה לא תפחת מ
 ג  200

 
 

15 

 : ל דמי פיקדון()כול שתיה קלה
 

 מים מינרליים 
 
 

 מיץ פרי טבעי כגון: תפוזים, מיץ גזר וכד' 

 
מ  פחות    330  -לא 

 מ"ל 
 

פח מ לא    250  -ות 
 מ"ל 

 
6 

 
10 
 

 7           ג' 150 -לא פחות מ (מוזלי )יוגורט עם גרנולה, פירות ודבש
 חמה:שתיה 

 
 תה

 
 קפה 

 
 
 

 הפוך   גדול 
 

 הפוך   קטן

 
 

מ  פחות    390  -לא 
 ל מ"

 
מ  פחות    390  -לא 

 מ"ל 
 
 
 

מ  פחות    390  -לא 
 מ"ל 

 
מ  פחות    210  -לא 

 מ"ל 

 
 
5 

 
5 

 
 
 
7 

 
5 

 
  ן ו זזה מזונות שאינם מותרים עפ"י חוזר המנכ"ל ו/או חוק המ   נספחבם  טיגה מפורם בשג***מובהר כי א

 *** ועצה למכור מזון זה בניגוד אליהם.לראות בכך היתר מאת המשיותקנו על פיו, אין   קנותוהת
 

 ____ _______________ח.פ.:  ע.מ. או מס'' מס' ת.ז. או מס _______________שם המציע: ____
 

   טלפון:_______________________ ___________ ______________כתובת: ___
 

 __ ______________תאריך:________ __________________מס' פקס: __
   

 
 :______________________ וחותמת  חתימה 
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 קיום ביטוחים אישור   – 2נספח 
   אישור קיום ביטוחים

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

 ישור.האם מבקש בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב ע 

 האישור   מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור
  שם

 
  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☐

 מזמין מוצרים☐

 הפעלת קפטריהאחר: ☒
 

 ת.ז./ח.פ.    ח.פ. 

 
 
 
 
 

 למשלוח דואר  מען
 
 

 כתובת הרכוש
   המבוטח

 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי   חלוקה

אחריות    גבולות
 ביטוח  סכומי או 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 יסוייםכ
  נוספים
  בתוקף
 וביטול
  חריגים

  קוד לציין  יש
  בהתאם כיסוי

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

, 315, 314       רכוש
316 328 

       
       
       
        

, 328, 318       צד ג' 
322 ,329 

אחריות 
 מעבידים 

     1,000,000 319 ,328 

        

אחריות 
 מוצר

     1,000,000 328 

        
 

 :* (ג'בנספח  וך הרשימה המפורטתמת   השירות )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  וטפיר
041 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום_ 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים
קוד   ת ההתקשרו תיאור השירות נשוא 

 השירות 
  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
 071 רוקחות  001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 
 073 רפואה משלימה  003 קת גז ודלק אספ

 074 שיפוצים  004 אשפה ושירותי מחזור
 075 לאומי  שירות 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות  006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה 

 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 משחטות ם/ בית מטבחיי

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 מעבדה/תיקונים/ התקנה י שירות 010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 
 082 שירותי ניהול  012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 
 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 ריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות ב

 085 )בניה(  רהנון ובקשירותי פיקוח, תכ 015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 גביה וכספים 

 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה 
 088 תחזוקה ותפעול  שירותי 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 
 090 שירותים אווירי/ימי  020 יוחדים דרישות מיוחדות/צרכים מ
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 022 הובלות והפצה 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים  023 פעות/ קולנוע/ שירותי בידור הו

 094 ים שירותים פרא רפואי  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 
 095 שירותים רפואיים  025 סעת נוסעים ה

 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 
 097 טיהור שפכים תאגידי מים / מכון  027 הריסות/פינויים 

 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 ות ויזמות השקע
 099 י חן תכשיטים/ אבנ 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 

 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 
 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 

 102 - 032 חדרי כושר וספורט 
 103 - 033 פינוי והובלה  פסולת, -מסוכנים וכימיקלים חומרים 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 
 105 - 035 חקירות 

 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 
 107 - 037 ת טיסו 

 108 - 038 יועצים/מתכננים 
 109 - 039 כוח אדם 

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 

 112 - 042 מחקרים וסקרים 
 113 - 043 מחשוב 

 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי 

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ת חו עצי בטיממוני ויו
 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים  -מעליות 

 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 
 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 

 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים 
 122 - 052 וולטאיות -מערכות פוטו

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  
 053 העסקה"( 

- 
123 

 124 - 054 ן / השקעות ויזמות  ל"נד
 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים 

 126 - 056 ניהול מבנים 
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 
 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 ום/אינסטלציה( יט)חשמל/אעבודות תחזוקה ושיפוץ 
 133 - 063 פלסטיק 

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 
 137 - 067 צמ"ה 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 

שם תחום במסגרת סעיף "אופי  ן יש לציי) קמעונאות
 070 העסקה"( 

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 דן מסמכים אוב
 372 - 302 אחריות צולבת 

במסגרת כיסוי אחריות   דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 ת מקצועי 

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הירייכלי  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל  -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ( שם וכתובת ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט
 379 - 309 ור מבקש האיש ויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 
 383 - 313 ין נזקי טבע כיסוי בג

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 

 386 - 316 אדמה  רעידת כיסוי
 387 - 317 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח  מעובדי מי של  כמעבידם  וייחשב היה - נוסף מבוטח

 יש לפרט ) אחר  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 ( שם וכתובת

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור  -לי המבוטח חדשי או ממבוטח נוסף בגין מע

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323 ( שם וכתובת  יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מבקש האישור  - ביטוחמוטב לתגמולי 
 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 

 396 - 326 צועית פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מק
 397 - 327 מקרה ביטוח עיכוב/שיהוי עקב 

 ראשוניות 
  מבקש מבטח של   מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 ( האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 צד ג'ייחשב כ מבקש האישוררכוש 

 400 - 330 ( שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט
 401 - 331 מבקש האישור שעבוד לטובת  

 402 - 332 תאריכים(ת גילוי )יש להוסיף ופתק
 403 - 333 ₪. 1,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 תהצהרת העדר תביעו   - 3נספח 

 
 

 כבוד ל
 

 צה אזורית דרום השרון  מוע
 
 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 ירקון יטריה בבית הספר בגין חוזה להפעלת קפ  ר תביעותהצהרת העדון: הנד
 
 

 

תביעות שום  לי  תהיינה  ולא  לי  אין  כי  מצהיר,  סוג  /ו  כספיות  הנני  מכל  תביעות  או 

 שהוא בקשר לחוזה שבנדון, אשר ביצועו נסתיים.

 

 

 

 

 , כבוד רב ב              

 

 הקבלן:         ______________ שם  

 

  

 חתימת הקבלן ע"ג חותמתו:                                                                                      

 

               ___ _______________ 
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 יל לספק , ריהוט ופריטים שונים אשר על המפעהפעלה ציוד רשימת – 4נספח 
 
 מקרר .1

 גונים מקפיא לשל .2

 מיקרוגל .3

 טוסטר   .4

 מיחם מים חמים .5

 ליתפלטה חשמ  .6

 קופה רושמת .7

 יטריהלשימוש הקפשולחנות  .8

 מדפים  .9

 ות פורמייקהפלט .10

 סירים  .11

 מגשים  .12

 צלחות   .13

 מפיות  .14

 סכו"ם  .15

 

 

בזאתמו הצגת  ,  בהר  הנו  החשמל  במכשירי  לשימוש  תנאי  בודק אכי  מחשמלאי    ישור 

 .חוהצגתו למפק   מכשירקינות הבדבר ת )ציוד מיטלטלין( 

 ות לתורם לגודל החיבור במקום.כמו כן, השימוש במכשירים חשמליים חייב להי
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 דוגמת נוסח ערבות ביצוע  - 5נספח 
 

 ________________  בנק
 

    ם השרוןרואזורית דמועצה :  לכבוד

  
  

  
 מספר :__________  אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 

 
בקשת   פי  עד   _____________על  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  "המבקשים"(  )להלן: 

של  ל הנ"ל למדד כמפורט _________ סך  הנובעים מהצמדת הסך  הפרשי הצמדה למדד  ₪ בתוספת 
 ם חוזה להפעלת קפיטריה בבית ספר ירקון.בקשר עת דה"( וזאלהלן )להלן: "הפרשי הצמ

 
  ימים   14  תוךרשי הצמדה  ד לסך הנ"ל בתוספת הפכומים עאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או ס

תב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  הראשונה בכ  מדרישתכם
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך   להסכום תחיכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את ה

כלשהי   הגנה  טענה  כלפיכם  לטעון  ומבלי  למבקשים  שיכולה  אחרת,  כלשהו  לעמוד  לחיוב  בקשר 
 כלפיכם. 

אתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מ
ב בלבד.  הנ"ל  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  שסךאחת  הכולל  ד  תנאי  הסך  על  יעלה  לא  רישותיכם 

 הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה:
כה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר רסם על ידי הלשן, המתפמשמעו מדד המחירים לצרכ  –"מדד"  
 כלכלי. 

 
 ה יחושבו כדלקמן: הפרשי הצמד

"המדד  )להלן:  זו  ערבות  פי  על  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר   אם 
_____________    כיהחדש"(   חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  לחודש המדד  שקדם  )החודש 

הזכיה _______שפורס(  הודעת  ביום  "המדד ם  )להלן:  נקודות   _______________ היינו   __
המצוין הי הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  יהיו  סודי"(, 

 .דימדד היסובדרישתכם הנ"ל מחולק ב
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה  זו ערבות
בין    3)  _________________  םליו  עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות ההתקשרות  סיום  מיום  חודשים 

 (. הצדדים
 

  חלף   לא עוד כל הבנקאית הערבות תוקף  הארכת את לעת מעת לדרוש רשאית תהיה המועצה כי מובהר
 .ותהערב של תוקפה

 
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו זה מועד רלאח

 
 . יאשה  צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה  זו ערבות

 
 
 בנק _________________    אריך ____________________ ת
 
 

 

                    


