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 03/2023מס'  פומבי מכרז
ובבית ספר   םי עתידבבית ספר , קציר להפעלת מזנונים בבית ספר 

    חולוןעיר ב הרצוג
 

 למכרז  תוכן עניינים  
  

 מכרז פומבי.פרסום הודעה על   -מסמך א' 
 

 , לרבות: הוראות למשתתפים -מסמך ב' 
 

 . טופס פרטי המשתתף – (1')ב נספח 
 . תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – (2)ב' נספח 
 .תיאום הצעות במכרז-תצהיר בדבר אי – (3)ב' נספח 
 .  זיקה לחבר מועצה/דירקטוריון/עובד חברהתצהיר היעדר   –( 4)ב' נספח 
 .  תצהיר עמידה בתנאי סף – (5)ב' נספח 
 .  בתחום המכרז פירוט מידע אודות המשתתף וניסיונו –( 6נספח ב') 

 
 : , לרבותהסכם –מסמך ג' 

 
 נוסח ערבות ביצוע.  –  (1)'גנספח            
 קיום ביטוחים.  לע יםאישורו הוראות ביטוח –(2ג') ינספח           
   .המזנוניםתשריט  –  (3)'גנספח            

 
 המחיר.הצעת הצהרת משתתף ו –' דמסמך 
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 מסמך א'
 03/2023מס' פומבי מכרז הודעה על פרסום  

 
ובבית ספר   עתידיםבבית ספר , קציר להפעלת מזנונים בבית ספר 

   חולוןעיר ב הרצוג
 
" )להלן:  בע"מ  חולון  לפיתוח  הכלכלית  הצעות  "(  חברהההחברה  או הפעלת  למזמינה  אחד 

 .   המכרז, כמפורט במסמכי חולוןעיר ב קציר, עתידים והרצוגשניים מהמזנונים שבבתי הספר 
 

 . holon.com-www.calcalit החברה:מסמכי המכרז באתר האינטרנט של ניתן לעיין ב
 

בין השעות    בחולון,  47מס'    הברחוב המרכב  החברה,במשרדי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
    כולל מע"מ, שלא יוחזרו משום סיבה.    ₪  500תמורת סך של    ה',-ובימי העבודה א'  :0016-  8:30
 

  ואבדואר  לשלוח  אישית בלבד )לא  הגיש במסירה  יש לצרופותיהן הנדרשות  את ההצעות על  
רביעי,    עד ליום , ושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, במעטפה סגורה הנבדוא"ל(

המכרזים  בת,  בדיוק  12:00שעה  ב  ,29/03/2023-ה הביבת  המרכבה  משרדי  ברחוב    47חברה 
  ,  בשעות ובימי הפעילות הנקובים לעיל. בחולון

 
  , משרדי החברהב ,11:00בשעה  ,15/03/2023-ה רביעי, ביום  חובה במכרז נקבע מפגש מציעים 

 במסמכי המכרז.   כמפורט , יםנכסיצאו המשתתפים לסיור בלאחריו ש
 

  המכרז,לפי הוראות  ו  16:00עד שעה    ,22/03/2023-רביעי, העד ליום  להגשת שאלות הבהרה  
 . holon.co.il-gali@calcalitניתן לפנות בדוא"ל:  ,לקבלת פרטים נוספיםו

 
 או כל הצעה שהיא. ביותר הבעלת הגבוהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  החברה

 
 
 

 ית , מנכ"ל פנינה שנהב
 

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח חולון
 
 

  

http://www.calcalit-holon.com/
mailto:gali@calcalit-holon.co.il
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 מסמך ב'
 הזמנה להציע הצעות 

 03/2023מס' פומבי מכרז 
בבית ספר   עתידיםבבית ספר , קציר להפעלת מזנונים בבית ספר 

 בחולון  הרצוג
 כללי  .1

 
חולון  בבעלות ובשליטת עיריית  היא תאגיד עירוני    "(חברהה )להלן: "  החברה הכלכלית לפתוח חולון .1.1

 .  "(העירייה)להלן: "
 

ב   העירייה,  הזכויות  ובמקומה בקשר  נשוא המכרז,    נכסבעלת  לפעול בשמה  הסמיכה את החברה 
 ההתקשרות מכוחו.  מימוש לפרסום המכרז ו 

 
מזנון  הפעלת  לגיש הצעות  לה  גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלןהחברה מזמינה בזאת   .1.2

 . בעיר חולון  הרצוגו/או בית ספר   עתידיםו/או מזנון בבית ספר  קציר בבית ספר  
 

"  ו)יכונ המשתתפים   .1.3 ולהלן:  "המשתתףלעיל  או  או  ה  יגישו  "(המציע"  המזנונים  לכל  מחיר  צעת 
 בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז:   , הכללפי שיקול דעתם –לחלקם 

 
 בית הספר  שם #

 

 מזנון שטח כתובת 
 )מוערך( 

 )משוער(  ' התלמידיםמס

 א'
 

 1,490 -כ מ"ר 52 20שד' יצחק רבין     קציר

 ב' 
 

 990-כ מ"ר 15 20רח' הסתדרות    עתידים

 ג'  
 

 900-כ מ"ר 25 18רח' ברקן    הרצוג 

  
הסתמכות על המידע האמור  בשל    , בכל עילה שהיא,טענה ו/או דרישהמובהר כי לא תהיה לזוכה כל  

 .  אשר יכול להשתנות בתחילת ההתקשרות ובמהלכה בפרט באשר למספר התלמידים ו  בכלל לעיל
 

של יותר  במקביל תתאפשר הפעלה  בכל מקרה לאעל המשתתפים לקחת בחשבון כי   עוד מובהר כי 
וקביעת הזוכים במכרז תעשה בכפוף    על ידי אותו גורםברחבי העיר חולון  מזנונים בבתי ספר    2-מ

 להלן בקשר לכך.   9סעיף ראו הוראות  .למגבלה זו
 

ידי מפעיל/ים מופעל/מובא לידיעת המשתתפים כי נכון למועד פרסום מכרז זה המזנונ  .1.4   ים /ים על 
   ."(המפעיל הקייםם )להלן: "מ/יקיי

 
וככל שעקב כך  מכל סיבה שהיא,  ככל שהמפעיל הקיים לא יפנה במועד את המזנונים המופעל על ידו  

במזנונים   החזקה  את  במועד  למסור  יהיה  ניתן  ו/או    לזוכה/יםלא  צווים  עקב  לרבות  זה,  במכרז 
במכרז כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה   זוכה/יםהליכים משפטיים, אזי לא יהיו ל

 בקשר לכך.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 58מתוך   5עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 להלן ריכוז התאריכים למכרז:  .1.5
 

 מועד  פעילות 

)  מפגש חובהמציעים  בנכס   ( נוכחות  .  יםוסיור 
המרכבה  התכנסות   ברח'  החברה    47במשרדי 

 בחולון 

 
 11:00בשעה  ,15/03/2023-ביום רביעי, ה

 16:00עד שעה  ,22/03/2023-יום רביעי, ה  שאלות הבהרה  להגשת מועד האחרון ה
שעה , ב29/03/2023-עד ליום רביעי, ה במכרז  המועד האחרון להגשת הצעות 

 בדיוק  12:00
 

את    החברה  לפצל  מספר    מפגשרשאית  לערוך  ו/או  דעתה    מפגשיהמציעים  שיקול  לפי  מציעים, 
 .  ולא תשמע כל טענה בעניין הבלעדי 

 
לא חלף המועד  כל עוד רשאית לשנות כל מועד מבין אלו הקבועים לעיל או להוסיף מועדים,  החברה 

 .במכרז  האחרון להגשת הצעות
 

 עיקרי ההתקשרות  .2
 
הפעלה    ים/לזוכה .2.1 זכות  תינתן  עלבמזנונ/יםבמכרז  הכל  בחוזה  -,  המפורטים  התנאים  ההפעלה  פי 

 . "(חוזה ההפעלה" או "החוזה)לעיל ולהלן: " 'גבמסמך שצורף למסמכי מכרז זה  

 להסכם.   (3כנספח ג')המזנונים מצ"ב   י תשריט

ו/או    ם(, ולא תעמוד לזוכה כל טענה ו/או דרישה בקשר למצבAS ISהמזנונים יימסרו במצבם הם )
 . , בכל עילה שהיאםהתאמת

וארוזים/עטופים, הכל כמפורט    מוכניםיהיו מוצרים    ו , והמוצרים שיימכרו בבמזנוןלא יותר בישול   .2.2
 . שבמסמכי המכרזפעלה בחוזה הה

זה    על .2.3 מכרז  לפי  המזון    ,חלותההפעלה  איכות  על  לפיקוח  חוק  הוראות  השאר,  נכונה  ובין  לתזונה 
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה    ,("החוק"  :)להלן  2014  -סדות חינוך, התשע"ד  במו

  : )א( )להלן8חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו    ,("התקנות"  :)להלן  2018-במוסדות חינוך, התשע"ט
 .וכן כל עדכון של ההוראות הנ"ל מעת לעת  ("חוזר המנכ"ל"

עומד   במזנון  ויימכר  המזון שיסופק  כי  במכרז, מצהיר הוא בזאת  הזוכה  לגרוע מיתר חובות  מבלי 
וכי הוא יפר  2בדרישות סעיף   וערכו התזונתי, כפי שנקבע לפי    כמתחייבסם  לחוק,  את הרכב המזון 

 לחוק.   3סעיף 

והן את הוראות החוק והתקנות    למען יהיה ליישם את הוראות חוזר המנכ"ל  הסר ספק, על הזוכה 
בתחום המזנון, לרבות במקרה בו ידרשו שינויים בתפריט/ הרכב מזון שניתן יהיה    חוומכ ותקנו  הש

 . ולרבות במקרה של שינויים בהוראות במהלך תקופת ההתקשרות למכור במזנון וזאת ע"פ התקנות 

זכות השימוש    .ןואיסור שימוש בכל מקום שמחוץ למזנו  ןמובהר כי חל איסור שימוש אחר במזנו .2.4
ואין בהרשאה נשוא מכרז זה כדי להקנות למפעיל    –  ןהמזנו נשוא מכרז זה מתייחסת אך ורק להפעלת  

ו/או לעשות כל שימוש אחר במזנו , והכל בהתאם לכל האמור בחוזה  ןזכות כלשהי בכל שטח אחר 
 . ההפעלה וביתר מסמכי המכרז
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המזנוהזוכה   .2.5 את  להפעיל  להקפיד  הרשויות    ןמתחייב  כל  והנחיות  הדין  הוראות  לכל  בהתאם 
והאישורים    המוסמכות.  ההיתרים  ברישיונות,  עת  בכל  להחזיק  הבלעדית  באחריות  יישא  הזוכה 

הפעלת   לצורך  המוסמכת  הרשויות  הוראות  ולפי  הדין  לפי  הנדרשים  בכל  ו   ןהמזנו התקפים  יישא 
 דה בהתחייבות זו. העלויות בנדרשות לשם עמי

 באופן מיטבי וראוי, תוך שמירה על תנאי תברואה מצוינים.  ן הזוכה מתחייב להפעיל את המזנו .2.6

המזנון  בגין   .2.7 של  ההפעלה  בתשלום  זכות  הזוכה  וכמפורט    תמורהחייב  במכרז  הצעתו  לפי  לחברה 
 מעת לעת לפי הוראות החוזה.   התמורה תעודכןבהרחבה בחוזה. 

 הזוכה יוכל להפעיל מכונות אוטומטיות בביה"ס.     , כתב של החברה ולתנאיהבכפוף לאישור מראש וב .2.8

 "(.  תקופת ההתקשרותלהלן: ") 2025.20.6ותסתיים ביום  2023.9.1 -ה ביוםתקופת ההפעלה תחל   .2.9

בכפוף    ,15.8.2023על אף האמור, החברה תעמיד את המזנון במצבו הוא לרשות המפעיל כבר ביום  
 לחוזה.   2.3למפורט בסעיף 

, בנות שנה כל  נוספות  הפעלהתקופות  לושבשהפעלה  , להאריך את תקופת ההצדדים רשאים להסכים
א תארך מעבר ליום  לש  כוללתתקופת התקשרות  ועד ל"(  תקופות ההפעלה הנוספותאחת )להלן: "

  ההפעלה יום, מראש ובכתב, קודם לתום תקופת החוזה או תקופת    60בהודעה של    וזאת,  20.6.2028
העניין(  הנוספת נוספת,  )לפי  הפעלה  תקופת  מידי  לחברה  לשלם  הזוכה  שעל  התמורה  עדכון  תוך   ,

מודגש כי הסכמת החברה להארכת התקשרות היא תנאי מתלה ולא תשמע   כמפורט בהרחבה בחוזה.  
 להחלטתה בעניין.   כל טענה ו/או דרישה בקשר

החברה   מזכויות  לגרוע  כדי  באמור  ההתקשרות  אין  את  של  לבטל  יסודית  הפרה  של  במקרים 
 ההתקשרות. 

שישהו בבית הספר  בקשר עם מספר התלמידים  אינה מתחייבת בשום אופן חברה  ה כי    , בזאת  מובהר .2.10
הלימודים   כל    הקרובה בשנת  תהיינה  לא  במכרז  ולמשתתף  מכן,  שלאחר  בשנים  ו/או  ו/או  טענות 

 . הספר  י, כספיות או אחרות, בכל דבר ועניין הקשורים במספר התלמידים בבתתביעות

 . בהסכם ההתקשרות על נספחיוכמפורט   הם  יתר תנאי ההתקשרות .2.11

 סף להשתתפות במכרז  תנאי .3
 

תנאים המצטברים  במועד האחרון להגשת הצעות במכרז עומד באשר  מציע    רשאי להגיש הצעה במכרז
 : המפורטים להלן 

 
 .בישראלכדין  ם מיעוסק מורשה שאינו תאגיד, הרשוהמציע הוא תאגיד או  .3.1

 
הסף  להוכחת   בתנאי  תאגיד    מציעעמידתו  התאגדות  יצרף  שהנו  התאגידים  תעודת  מרשם 

 הרלוונטי; 
 מציע שהנו עוסק מורשה שאינו תאגיד יצרף צילום ת.ז.  
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בהפעלת בית    ,1.1.2016במהלך התקופה שמיום    רצופותלפחות שנתיים    בעל ניסיון שלהמציע הוא   .3.2
   . לפי צו רישוי עסקיםם י מתא בעל רישיון עסק , "ב(וכיו  ניםאוכל )מסעדה ו/או מזנו 

 
לעניין תנאי סף זה ייחשב תאגיד מציע כבעל ניסיון, גם במקרה בו הניסיון הנדרש מתקיים במלואו  

או    מהבעלות בו   25%-ביותר מבעל מניות המחזיק  באו   שותפות( מציע שהוא  )במקרה של   שותף בוב
של    החברה   מנכ"ל שהוא  )במקרה  שהוא    חברה(מציע  מציע  של  )במקרה  עמותה  ביו"ר/מנהל  או 

 . עמותה(
 

 .  (5נספח ב')כ המצורףנוסח תצהיר על גבי היצרף  המציע עמידתו בתנאי הסף להוכחת 
 

 על על ידו.פשל בית האוכל שהופעל/מו העתק של רישיון העסק  לצרף , על המציעבנוסף
 

 בעיר חולון. בבתי ספר פעיל יותר ממזנון אחד צפוי לההמציע אינו  .20231.9ביום  .3.3

 
לעניין סף  מובהר  עם  כי  זה,    תנאי  בחוזה  קשור  המציע  זה  למכרז  ההצעות  הגשת  במועד  אם 

לצורך  ייחשב הדבר )  .202331.8בו יש אופציה להמשך התקשרות לאחר יום    ,החברה/עיריית חולון
 . ת בין אם מומשה האופציה ובין אם לאווזא .20231.9( כהפעלה של המזנון ביום בלבדתנאי סף זה 
 

 (.5כנספח ב') נוסח המצורףתצהיר על גבי היצרף  המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף 
 

 לא יוכל לזכות במכרז זה ביותר ממזנון אחד,  ,  .20231.9-ב  בלבד   אחד מובהר כי מציע שמפעיל מזנון  
 . להלן 9.2.6. ראו בסעיף לפי שיקול דעתו מהמזנוניםאך הוא עדיין רשאי להציע הצעה לכל אחד 

 
בלמציע   .3.4 היו  סכסוכים    10-לא  בהווה,  ואין  במכרז,  הצעתו  הגשת  למועד  שקדמו  השנים  )עשר( 

פטיים עם החברה ו/או עם עיריית חולון שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודות  שמ
לא יהיה רשאי להשתתף במכרז מי שהפר חוזה מול  , בצורה לקויה. מבלי לגרוע מהאמור ושירותים

 . החברה או העירייה(טענת  החברה ו/או מול העירייה )לפי 
 

 (.5כנספח ב') נוסח המצורףתצהיר על גבי היצרף  המציע עמידתו בתנאי הסף להוכחת 
 

נחקרים, לא  ( אינם  1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התכ"ח  -המציע ובעלי השליטה בו )"שליטה" .3.5
)כגון   בגוף  פגיעה  עבירות  ו/או  בעבירות אלימות  בעבר  הורשעו  לא  והם  אישום  כתב  כנגדם  תלוי 
תקיפה, סיכון החיים והבריאות, עבירות מין וכו'( ו/או בעבירות כלשהן כלפי קטינים או חסרי ישע  

 . ו/או בעבירות טוהר מידות )כגון שוחד, מרמה וכו'(
 

עובדים אשר נחקרים או תלוי    במזנון בנוסף, המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז לא יעסיק  
 . כנגדם כתב אישום או הורשעו בעבירות כנ"ל

 
 (. 5')בכנספח    נוסח המצורף, על גבי החתום ומאומת  תצהיר   המציעיצרף    עמידתו בתנאי זה להוכחת  

 
לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי,    המציעלמועד הגשת ההצעה    נכון .3.6

 ".עסק חי "לא קיימת לגבי המציע אזהרת ו ,1981 –התשמ"א 
 

 . ( 5')בכנספח    נוסח המצורף , על גבי החתום ומאומת  תצהיר  המציע יצרף    עמידתו בתנאי זהלהוכחת  
 

  – במוסדות מסוימים, תשס"אעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  המציע התחייב ל .3.7
2001 . 

 
 . ( 5')בכנספח    נוסח המצורף , על גבי החתום ומאומת  תצהיר  המציע יצרף    עמידתו בתנאי זהלהוכחת  
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 להבטחת הצעתו במכרז. ₪ 5,000סך על   , בלבד  מקור , שיק אישי!( לא ) שיק בנקאיהגיש המציע   .3.8
  

 . להלן .135להוראות סעיף בהתאם  בנקאי שיק  להגיש  על המציע
    

   .החברהמציעים שערכה  במפגשהמציע או מי מטעמו נטל חלק   .3.9
 

  .. באחריות המציע לוודא את רישומולמפגש מציעיםיבוצע רישום של המציעים שיגיעו 
 

 . להלן 7.1כמפורט בסעיף ,  כולל מע"מ₪   500את מסמכי המכרז בסך של  שאל המציע או מי מטעמו  .3.10
 

 לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  על המציע
 

ולפי   ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד  לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או  

 ו/או המסמכים שצורפו לה.יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו  
 

 הצעת המשתתף  .4
 

את  ,  )טופס הצהרת המשתתף והצעת המחיר(במסמך ד'  במקום המיועד לכך    מלאל  שתתףעל המ .4.1
בקשר    ,אותה ישלם לחברה  )ללא מע"מ(  על ידו  התמורה החודשית המוצעת

 : אשר לא יפחתו מהסך הקבוע להלן לכל מזנון לגביו בחר להגיש הצעה
 

 )לא כולל מע"מ(תמורה מינימאלית לחודש  המזנון 
 
 קציר בי"ס 

 
11,500   ₪ 

 
 עתידים "ס יב

 
7,000   ₪ 

 
 הרצוג "ס יב

 
9,500   ₪ 

 
  תיפסל על הסף   – מהסכום המינימאלי הקבוע לעיל  תוצע תמורה נמוכה  הצעה בה  

 . ביחס לאותו מזנון 
 

 . , לפי שיקול דעתו ליותר מאחדמציע רשאי להגיש הצעה לאחד מהמזנונים או 
ביותר משני מזנונים בבתי ספר בעיר חולון. ראו    1.9.2023ביום  בכל מקרה, מציע לא יוכל להחזיק  

 להלן.   9.2סעיף 
 

 לפי הוראות החוזה ובתוספת מע"מ כשיעורו בדין.   התמורה לחברה הזוכה יידרש לשלם את 
 

במישרין    –מכל סוג וללא יוצא מן הכלל    ,יוהינה סופית ותכלול את כלל הוצאות  המשתתףהצעת   .4.2
עלויות   לרבות  במכרז  ובעקיפין,  בהשתתפותו  ואישורים,   ה,י בניו  תכנוןעלויות  הכרוכות    היתרים 

שכר, תקורות וכל עלות ו/או    מימון בנקאי,   , ביטוח, לכל סוגיו ופרטיו  , רישוי)למעט מע"מ(  מיסוי 
 הוצאה אחרים הקשורים במישרין ובעקיפין להשתתפות במכרז וביצוע ההתקשרות מכוחו.  

 
 מעת לעת לפי הוראות החוזה.   תעודכןשעל הזוכה לשלם התמורה מובהר בזאת, כי  

 
,  (בבית ספר קציר )למשל שתי הצעות עבור מזנון    מזנון  אותויותר מהצעה אחת ללא ניתן להגיש   .4.3

 .  שאחרת תיפסל ההצעה ביחס לאותו מזנון
 

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על  ,  ההצעה תוגש על ידי ישות אחת בלבד .4.4
 . אחרת במפורש במסמכי המכרז נקבעאלא אם  שם המשתתף במכרז בלבד
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ידי תאגיד בהקמה או   ניתן להגיש הצעה על  ידי  לא  עוסק מורשה  גורם אחר שאינו תאגיד או  על 

 .  ם בישראלמיהרשו
 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף   .4.5
ובכל   ההצעה  לפסילת  להביא  עלולים  אחרת  דרך  בכל  או  לוואי  מכתב  באמצעות  ובין  המסמכים 

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. החברהמקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 
 

החת .4.6 מורשי  הסכם  על  המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  ימה 
 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 
 מסמכי ההצעה  .5

 
 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 

 
 לעיל.   4 -3פים כל המסמכים המפורטים בסעי .5.1

 
הכולל פירוט בדבר ניסיונו בהפעלת בתי אוכל בכלל ובהפעלת מזנונים בפרט )ככל  ,  פרופיל המציע .5.2

  (.6ב')  נספח, בנוסח שקיים ניסיון במזנונים(,  הצגת ותק בתחום
 

מבעלי אתרים בהם הפעיל המציע מזנונים ו/או מסעדות ו/או בתי אוכל    המציע יצרף המלצותבנוסף  
 אחרים. 

 
  יכולה   לנשוא המכרז,  ורלוונטי יותר  , מוצלחהצגת ניסיון רבתשומת לב המשתתפים כי  

, יתרון בעת בחירת הזוכה במכרז  להקנות   ( מצד החברה בקשר לכך  )ללא התחייבות
  להלן. 9.2כמפורט בסעיף 

 
ידי החברההבהרה, ככל שעדכון והודעות  פרוטוקול מפגש הבהרות,   .5.3 ופורסמו על  , כשהם  קיימים 

 . כל עמוד ועמודתחתית חתומים ב
 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס,  ,  אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .5.4
 .1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
יצרף    בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  תעודה תקפה .5.5 משתתף המדווח בתיק איחוד 

העוסק   המאוחד של  בתיק  הכללתו  בדבר  רו"ח/רשויות המס  גם אישור של  הנ"ל  בנוסף לתעודה 
 . הרשום בתעודה הנ"ל

 
 . (1שבנספח ב')על גבי הטופס  פרטי המשתתף .5.6

 
 .על שם המציע , במקור או פטור מכךהכנסה אישור על ניכוי מס   .5.7

 
בנספח    , על גבי הנוסח1976  –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו    המציעתצהיר מטעם   .5.8

 . (2ב')
 

 (. 3ב')  נספחתצהיר אי תיאום הצעות במכרז על גבי  .5.9
 

  ( 4נספח ב')בהצהרת המציע בדבר היעדר זיקה לחבר מועצה/דירקטוריון/עובד חברה, על גבי הנוסח   .5.10
זכותה של החברה להתיר התקשרות לפי הוראות  לגרוע מבדרישת צירוף ההצהרה כדי  אין    .למכרז
 הדין.  

 
 
 
 ככל שהמשתתף הינו תאגיד:  .5.11
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המשתתף  .5.11.1 של  התאגדות  תעודת  השותפויות,    העתק  החברות,  )רשם  הרלוונטי  מהרשם 

 . העמותות(
 

למכרז, לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל    מסמך ד'ההצעה  אישור עו"ד, בשולי כתב   .5.11.2
וקיים בישראל, קבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל  

חתימת מסמכי ולאישור  במכרז,  המציע  הצעת  הגשת  לצורך  ידי    דין  על  מורשי  המכרז 
של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו  חתימה  ה

 . לפועל
 
 תאגיד(:  שאינו) מורשה כל שהמשתתף הינו עוסק כ .5.12

 
 צילום ת.ז של העוסק.  .5.12.1

 
  כעוסק מורשה למכרז, לעניין רישום המציע כדין    מסמך ד' אישור עו"ד, בשולי כתב ההצעה   .5.12.2

של המציע  חתימה  המורשי  פעיל וקיים בישראל, לאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי  
 .באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

 
 בסך    לפקודת החברה הכלכלית לפתוח חולון בע"מ,  , בלבד  מקור ,  רגיל!(אישי  שיק    ולא )  בנקאי שיק   .5.13

רעון מידי שאינו מאוחר ממועד הגשת ההצעות  ילמועד פ שקלים חדשים(  )חמשת אלפים  ₪ 5,000
 . במכרז

 
 במקרים הבאים:  לפירעון  השיק הבנקאייהיו רשאיות להגיש את  החברה ועדת המכרזים ו/או  

 
כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל   .5.13.1

 דרך שהיא.  
 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .5.13.2
 

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.   .5.13.3
 

מכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה ב  .5.13.4
 . , לרבות המצאת ערובות וביטוחיםבמכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות

 
שנדרש לכך על    המועדכל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך   .5.13.5

 . ידי החברה
 

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור    החברה והכל מבלי לגרוע מזכותה של  
 לעיל.

 
 . יוחזר לו השיק הבנקאי או ישירות לבנק לפי החלטת החברהמשתתף שהצעתו לא זכתה,  

 
 .  תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  .5.14

 
שמורה הזכות לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים,    לוועדת המכרזיםעל אף האמור,  

תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש    ועדת המכרזים .לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף
לבחינת   והן  המקדמיים  בתנאים  המציעים  של  עמידתם  בחינת  לעניין  הן  נוספים,  מסמכים 

 . המציעים באופן כללי
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 ההצעה אופן ומועד הגשת  .6
 

בדוא  ידנית במסירה  את מעטפת המכרז יש להפקיד   .6.1 או  בדואר  )אין לשלוח  דרך    ל"בלבד  או בכל 
  8:30בין השעות    ,בחולון  47ברחוב המרכבה    החברה במשרדי  תיבת המכרזים  ב  (שאינה מסירה ידנית

 .  מועד הנקוב בטבלת המועדים ברישת המכרזא יאוחר מהעד ל, והכל  ה'-ובימי העבודה א' 16:00-
 

 לא תידון כלל.תפסל והצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, 
 

( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  מאה ועשרים)  120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של   .6.2
, לרבות הארכת  ( יום נוספיםתשעים)  90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    החברה 

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.    תוקף הערבות,
 

אשר צפויה להיות בסמוך לאחר מועד    מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .6.3
היה ומשתתף אשר הגיש הצעתו מעוניין להיות נוכח בפתיחת המכרזים יצור קשר  .  הגשת ההצעות

הפתיחה  ,1שלוחה    03-5018574במספר   מועד  למגבלות  לבירור  בכפוף  החברה,  החברה    .שתקבע 
 באמצעות היוועדות חזותית בלבד )זום וכד'(.  בפתיחת ההצעות רשאית לקבוע כי תותר השתתפות 

 
הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת    בהגשת הצעתו מביע המשתתף .6.4

 לכל תנאי הסכם ההתקשרות. 
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות  .7
 

-  8:30בחולון, בין השעות   47במשרדי החברה, ברחוב המרכבה מס'   לקבלאת מסמכי המכרז ניתן   .7.1
 . שלא יוחזר משום סיבה  התשלום הקבוע במכרזתמורת ה', -ובימי העבודה א' 16:00

 
ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  כ .7.2

ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל. דמי שאילת מסמכי  זהמשתתף, והמשתתף לא יהא זכאי לכל הח
 .  המכרז לא יוחזרו בכל מקרה

 
 הבהרות ושינויים  .8

 
המועדים  עד   .8.1 בטבלת  הנקוב  ו/או    לעיל  1.3סעיף  שבלמועד  להבהרה  בבקשות  לחברה  לפנות  ניתן 

ל דוא"ל  שליחת  באמצעות  בחברה, שינויים,  הנכסים  מנהלת  סוקר,  גלי  דוא"ל     גב'  בכתובת 
holon.co.il-gali@calcalit . :5018574-03חובת הפונה לוודא קבלת פנייתו בטלפון . 

 
 שלהלן: פורמט בלבד, ב ( לעריכה  קובץ פתוחב)   Wordבפורמטיועברו שאלות הבהרה 

 

 מס"ד
פרק ומס' עמוד  

 בחוברת המכרז  

  סעיף רלבנטי

 במכרז  
 השאלה

    

 
על כל השאלות שיוגשו  החברה  .8.2 לענות  אינה  ,  אינה מתחייבת  חייבת להתייחס לשאלות שלא  היא 

 .  והיא אינה חייבת להציג את השאלות בנוסח שנשלחו יועברו במתכונת הקבועה לעיל 
 

ומידע  רק תשובות מידע. הסר  וגורם מ זהות היהיה חסר תוקף, ללא תלות ב פה-בעל  מידע שניתןכל  .8.3
 יחייבו את הצדדים.  בכתב 

 
עת  רשאית  החברה  .8.4 להגשת  ש  בכל  האחרון  למועד  להכני עד  במכרז,  ותיקונים  הצעות  שינויים  ס 

 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. ולשנות את המועדים הקבועים בו,  במסמכי המכרז
המכרז מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור  והתיקונים  המציעים  השינויים  ידי  על  יצורפו   ,

 .  המתעניינים במכרזיועברו לידיעת   ו/אוהחברה ויפורסמו על ידי החברה באתר   להצעותיהם 

mailto:gali@calcalit-holon.co.il
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 בחינת ההצעות  .9

 
 כמפורט להלן:   ההצעות יבחנו .9.1

 
שלמות הצעת המציע ועמידתו    הצעות המחיר, ותיבדק  כולל  על כל תכולתן   נה ההצעותתיפתח .9.1.1

 של המציע בתנאי הסף.  
 

את  ך  להמשילא  החברה רשאית ש – ימצא כי הצעתם אינה עומדת בתנאי הסף  מציעים אשר 
אין באמור כדי לגרוע מסמכות החברה ו/או מי מטעמה להורות על השלמת    בדיקת הצעתם.

 מסמכים.  
 

 .  ותגיש את המלצותיה להחלטת וועדת המכרזיםהמחיר   הצעתתערוך את בדיקת  החברה  .9.1.2
 

הפירוט האמור לעיל אינו מעיד על שלביות כרונולגית ויכול והדברים יתבצעו במקביל.  מובהר כי  
 . כי יש צורך בכך  ומצאי באם  מסקנות לחזור ולבחון  ות רשאי  ו/או החברה  הוועדה

 
בעל   .9.2 במציע  תבחר  המכרזים  הטובה ועדת  עצמו  ביותר  ההצעה  בפני  מהמזנונים  אחד  לכל  ,  ביחס 

 :היתר גם את השיקולים הבאיםהיא רשאית לשקול בין   כאשר
 

המחיר.   .9.2.1 כי  הצעת  ויודגש,  המציע  יובהר  את  בהכרח  לקבוע  חייבת  אינה  המכרזים  ועדת 
 . הגבוהה ביותר כזוכה במכרז, והיא רשאית להתחשב גם בשיקולים הנוספים  יאשהצעתו ה 

 
מומחיותו, היקף פעילותו וכיו"ב,  ו  ניסיונו סיון המשתתף בהפעלת מסעדות/מזנונים בעבר,  ינ .9.2.2

   אף מעבר לניסיון שנדרש כתנאי סף.
 

המוב הצעת  בין  שהפער  ככל  כי  בזאת  ביותר  מחיר  הר  מסויםהגבוהה  למזנון  לבין    ביחס 
אחריה   בתור  באות  על  הצעות  עולה  תהא   ,10%אינו  המכרזים  אינה  )אך    רשאית   ועדת 

המידע שצורף    על בסיס!( להעדיף את בעל ההצעה אשר הרשים יותר בקריטריון זה, חייבת 
לא    .וכן כל מידע אחר ו/או נוסף שיהיה בידי החברה אודות המשתתףלמכרז  (  6כנספח ב')

מימושו  -איבמקרה של או   בהתאם לקריטריון זהבמכרז תשמע כל טענה במקרה של הכרעה  
   . של קריטריון זה

 
סיון גופים אחרים בביצוע עבודות בעבר עם המשתתף או,  יסיון  החברה ו/או העירייה ו/או נינ .9.2.3

 ככל שמדובר בתאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו או הפועלים מטעמו. 
או לעיריית    שלחברהאו ככל  כלשהו  תהא המלצה שלילית על משתתף    החברה ככל שבידי  

לזמנו לשימוע    החברה עם המשתתף, תוכל    רעיש ניסיון קודם  חולון או לאיזה מתאגידיה  
 .בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו

 
 יכולת עמידתו של המשתתף בדרישות המכרז לאור התחייבויות נוספות שלו.  .9.2.4

 
 וועדת המכרזים. החברה  התרשמות  .9.2.5
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)להלן:   1.9.2023חולון ביום  מזנונים בבתי ספר ברחבי העיר    2-לא תאפשר הפעלה של יותר מ .9.2.6
הקובע"( זה  "המועד  ממכרז  להמשך  כתוצאה  אופציה  יש  שבו  חוזה  של  במקרה  לרבות   ,

 לפיכך נקבע בזאת כדלקמן:  .הפעלה במועד האמור )בין אם האופציה מומשה ובין אם לאו(
 

  תיפסל הצעתו בבתי ספר בעיר חולון    מזנונים  שניפעיל  המציע צפוי להבמועד הקובע  ככל ש (א
 והוא לא יוכל לזכות במזנון כלשהו במכרז זה.   במכרז 

 
יוכל הוא לזכות  בבתי ספר בעיר חולון    מזנון אחדפעיל  צפוי לההמציע  שבמועד הקובע  ככל   (ב

 במזנון אחד לכל היותר.  
מסתמן כזוכה פוטנציאלי במכרז ביחס ליותר ממזנון אחד, אזי ועדת  ככל שמציע כאמור  

על בסיס השיקולים    , לפי שיקול דעתה הבלעדי  במזנון אחד בלבד המכרזים תשבץ אותו  
 הרלוונטיים שתמצא לנכון בעת מתן ההחלטה.  

בחינת   בעת  ביחס ליתר המזנונים  המציעים  תיגרע מרשימת  המציע כאמור  הצעתו של 
 הזוכים ביתר המזנונים.  

 
יוכל הוא  בבתי ספר בעיר חולון במזנונים   צפוי להחזיקאינו המציע שבמועד הקובע  ככל   (ג

 לזכות בלא יותר משני מזנונים מכח מכרז זה.  
, אזי ועדת  שני מזנוניםרז ביחס ליותר ממסתמן כזוכה פוטנציאלי במכככל שמציע כאמור  

על בסיס השיקולים    ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  בלבדשני מזנונים  בהמכרזים תשבץ אותו  
 הרלוונטיים שתמצא לנכון בעת מתן ההחלטה.  

בחינת   בעת  השלישי  ביחס למזנון  המציעים  תיגרע מרשימת  המציע כאמור  הצעתו של 
 הזוכים באותו מזנון.  

 
המכרזים   ועדת  לעיל  החלטת  הקריטריונים  לפי  הזוכים  שיבוץ  ללא  את המציעים    תחייבבדבר 

כלפי החברה,    הו/או דריש  הד להם טענו עמתלא  בהגשת הצעה במכרז מתחייבים הם שעוררין.  
 בכל עילה שהיא, באשר לשיבוצם לפי האמור לעיל.  

 
עשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שיי .9.3

או בכל דרך אחרת,    ביחס  לוואי  בכתב  ובין  המסמכים  בגוף  או תוספת  ידי שינוי  על  בין  אליהם, 
פעולה   או  תוצאה  לכל  ו/או  המכרזים  ועדת  ע"י  להשלמתה  ו/או  ההצעה  לפסילת  לגרום  עלולים 

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  אי הגשת מסמך או   .9.4
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת. 

 
המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    ועדת .9.5

רצונה המלא גם  הבהרות נוספות לשביעות השלמות ו/או לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או 
ההצעו פתיחת  לרבות  ת  לאחר  כאמור,  שיקוליה  במסגרת  והצעתו  המשתתף  את  לבחון  מנת  על 

ולרבות השלמת מסמכים אשר נדרשים להוכחת עמידה בתנאי  מסמכים להוכחת איתנות פיננסית  
 הסף וביתר תנאי המכרז.  

 
ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  ועדת המכרזים  בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו  

 .  ר למציע ו/או להצעהשבק חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון 
 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע  החברהרשאית  בכלל זאת  
עמה, להערכת ההצעות, לרבות השלמת  ו/או מי מט   החברהו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת  

 . כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זהומסמכים,  
 

עם   פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד  לערוך    החברה כל  שתבקש  ככל  כאמור,  בבדיקות  מטעמה  ומי 
   בדיקות.

 
מטעם זה בלבד, לפסול  אפילו  רשאית,   הוועדהלא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 .  ההצעהאת 
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ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך לא רק( בשל מחירה   .9.6
באופן   ההזמנה  התייחסות לתנאי  חוסר  בשל  ו/או  תנאיה  בשל  ו/או  מונע  שהמוצע  הוועדה  לדעת 

 .  הערכת ההצעה כדבעי
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה   .9.7
ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או   אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב 

הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי    שכוונתו 
ם, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם  הוגני

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 

ההצעה   .9.8 את  לקבוע  חייבת  אינה  המכרזים  זוכה   ביותר   ה הגבוהועדת  כהצעה  שהיא  הצעה  כל    או 
 במכרז.  

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות  .10
 

 לזוכה.    החברה עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך  .10.1
 

את הערבות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות    הימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכ  7וך  ת .10.2
והודעת  ו,    אישורי ביטוח  את כל יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז 

 . החוזה, על נספחיוהחברה ויחתום על עותקים נוספים של  
 

בסך השווה לפי שלושה מדמי השימוש לפי הצעתו  רעון מידי  י שיק לפ  בנוסף, הזוכה יגיש לחברה 
 .שלושה חודשים ראשוניםכתשלום מראש עבור במכרז, 

 
בהמשך    עבור התמורה  חיוב ראשית כל חודש קלנדרי להוראת קבע להזוכה ימסור לחברה  כמו כן,  

 .  ההתקשרות
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות   10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3
לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט   החברה אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, רשאית  

  כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים   השיק הבנקאי במלוא סכומואת  
להתקשר    החברהתהא רשאית  בנוסף, החברה  העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.  

 והיא רשאית לבטל את המכרז כולו.   עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון
 
  10.2דה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף  י בלי לגרוע מהאמור לעיל, בממ

₪,    500, תהא החברה זכאית לסך של  הו"ק/ו/או לא יעביר תשלום ו  לא יחתום על החוזה לעיל ו/או  
יום איחור מתוםם  כפיצויים מוסכמי בגין כל  לעיל, לפי    10.2המועד הנזכר בסעיף    וקבועים מראש 
     .השלמת הביצוע של כל הנדרשהענין, ועד למועד 

 
זוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כ  החברה .10.4

 . לתנאי ההסכם 
 

את    החברה  .10.5 להם  ותחזיר  זכייתם  לאי  באשר  במכרז  המשתתפים  ליתר  בכתב  הודעה  השיק  תיתן 
 . הבנקאי

 
, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות   .10.6

 .  הצעה במכרז זהבמסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת  
 

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף   .10.7
משתתף המבקש לשמור על חיסיון מקצועי /מסחרי של מידע בהצעתו    .מסחריים / מקצועיים לסודות 

את  ישחיר    ו ב עותק שלישי הנושא כותרת ברורה "בקשת חיסיון",    נדרש להגיש עם הצעתו במכרז
מבקש שלא לחשוף  ושאותו הוא  ככל שקיים,  ,  המידע החסוי לשיטתו מטעמים מסחריים/מקצועיים

  .בצירוף נימוקים משפטיים תומכים,  בפני משתתפים אחרים
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לראות בכך כוויתור סופי ומוחלט של המציע על כל   החברה בהיעדר עותק שלישי כאמור לעיל רשאית 
חיסיון שהוא בקשר למידע שבהצעתו, ולא תשמע כל טענה ככל שתחשוף את המידע בהצעת המציע.  

  של   בהצעותיהם גם  סודיים בהצעהסימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה  
  הצעות ב  אלה מקבילים ל  בחלקים   העיון   תזכו   על  מראש   מוותר   שהמציע  ומכאן ,  האחרים  המציעים 
הינה בסמכות ועדת  החיסיון  עניין  בההחלטה  ככל שהתקיימו הוראות סעיף זה,    .האחרים  המציעים

 . המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה
 

 הליכים משפטיים .11
 

מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי   .11.1
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה    החברה 

ו/או עתידיים  ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי מניעה קיימים  -מהליכים משפטיים שיינקטו על
 בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת מתן השירותים נשוא המכרז. 

 
של   .11.2 המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  בימ"ש  וכי    החברה קבע  המכרז  הליכי  ביתר  ו/או 

נ"ל ו/או מי מטעמו לכל  אחר הבמכרז, לא יהיה זכאי המציע ה אחר  כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע
ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר, לטענתו, נגרמו לו,   פיצוי אחר בגין הפסדים

לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל    האחר הנ"ל  כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע
 ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר על כך ויתור מלא. החברהסוג ומין שהוא כלפי  

 
ודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים במכרז וכתוצאה מפגם  כי נפל פגם יס  קבע בימ"ש .11.3

, מידית עם  מי שזכהולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב   הזוכה שקבעה הוועדהזה זכה במכרז  
, להפסיק את מתן השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא.  החברההודעת  

כפוף לתנאי ההסכם    ת ההתקשרותעד למועד הפסקהחוזית התמורה הצדדים יערכו התחשבנות בגין 
הנ"ל  ול הזוכה  כלפי  שהוא  וסוג  מין  מכל  אחרות  טענות  או  תביעות  כל  תהיינה  מי    חברהלא  ו/או 

 מטעמה. 
 

 ביטול המכרז  .12
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו או לצאת למכרז חדש מכל    החברה .12.1
סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף,  

 או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  
 

לבטל    ,אך לא חייבת,  תהא רשאית  החברהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי   .12.2
 את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  

 
לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות,    התברר .12.2.1

טעות   החברה שנפלה  עמדת  לפי  המכרז  במסמכי  שהושמטו מהותית  או  דרישות    ,   / נתונים 
 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.  שהוראות במכרז מהותיים, או 

 
סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר או פעלו בניסיון  לחברה יסוד  יש   .12.2.2

 ליצור הסדר כובל. 
 

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז  יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ  החברההחליטה   .12.3
 . ו/או כלפי מי מטעמה החברהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  

 

 ית , מנכ"לפנינה שנהב         
 

  בע"מ החברה הכלכלית לפתוח חולון 
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 03/2023מכרז מס'                                                         
 (1)נספח ב'

 והצהרה בדבר מהות הפעילות בנכס פרטי המשתתף

 .על המציע לפרט את המידע הנדרש באופן ברור וקריא
 

 שם המציע 
 
 

  

מעמד משפטי )חברה בע"מ, שותפות  
רשומה, אגודה שיתופית, אדם פרטי  

 עוסק מורשה( שהוא 
 

 

 מספר זיהוי )ת.ז., ח.פ., ע.מ.(  
 

 

 כתובת מלאה כולל מיקוד 
 

 

 מציע  –טלפון 
 
 

 

 מציע  –פקס 
 
 

 

 מציע    -דואר אלקטרוני
 

 

שם מלא של איש קשר ותפקידו  
 במציע 

 

 איש קשר  –טלפון נייד 
 

 איש קשר   –דואר אלקטרוני 
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 חותמת וחתימת המציע:_______________                            
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 03/2023מכרז מס'    
 (2)נספח ב'       

 
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר 

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 
  

ומוסמך  (  "המציע: ")להלןאני משמש כ __________________ אצל ____________________   .1
 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. 

 בתצהיר זה:  .2

זיקה" אדם     -  "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     –מי   גם 
תאגיד     או  המציע,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו   השליטה 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.  

 .1981-)רישוי( התשמ"א כהגדרתה בחוק הבנקאות         -    "שליטה"

 

יש  למציע ]  **הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה .3
 [:  במשבצת המתאימה  Xלסמן 

תחשב כהצהרה לפי  , והצהרתו בעניינם המצהיר לערוך בירור לעניין הדרישות ביחס לבעלי הזיקה על** 
 . מיטב ידיעתו ובדיקתו

 
   התשס"ג בחשון  כ"ה  יום  לאחר  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשענו    31  -לא 

-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002באוקטובר  
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 
   לפי חוק  2002באוקטובר    31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק שכר    1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
  ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד   1987-מינימום, התשמ"ז

 ההרשעה האחרונה; 
 

 במשבצת המתאימה(:   Xהריני להצהיר כי )סמן  .4
   לא חלות על המציע.  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

 
   סעיף תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  והוא      1998  -לחוק  המציע  על   חלות 

    אותן.  מקיים
 

  חלות על המציע   1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף  רק  ) .5
 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

   עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 
 
     עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 
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 : מה( במשבצת המתאי   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק רק ) .6

 
    והרווחה והשירותים העבודה  יפנה למנהל הכללי של משרד  כי ככל שיזכה במכרז  המציע מתחייב 

  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת  החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998

 
   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה  1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
נייה  )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פ  פעל ליישומן כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 
 

והשירותים   .7 הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  המציע 
 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .8

 _________ 
 חתימה           

  

 אישור עו"ד 

 

ה  /מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר._________
מר/גב' ____________________שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'________________ /  בפני

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן  
 יה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפניי. יה
 

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ                                                      
 דין  -עורך 
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 03/2023מכרז מס'  
 ( 3)נספח ב'

 
 מכרז ב  הצעות  צהיר בדבר אי תיאוםת

 
________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה  אני הח"מ 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 
  

ומוסמך  (  : "המציע")להלןאני משמש כ __________________ אצל ____________________   .1
 . ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו

 .03/2023 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז
 

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  מציע  המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .2
 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

 
כל אדם או תאגיד   .3 זו לא הוצגו בפני  המופיעים בהצעה  או  המחירים  זה  במכרז  הצעות  אשר מציע 

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  היהלא   המציע .4
 

 מהצעתי זו. מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  היהלא   המציע .5
 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  היהלא   המציע .6
 

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה    המציעהצעה זו של   .7
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 
הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד   מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד  המציע  .8

 מועד הגשת ההצעות. 
 

 . מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל המציע .9
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .10

 
 _________ 

 חתימה           
 

 אישור עו"ד 

 

מ.ר._________ עו"ד _______________,  הח"מ,  הופיע  אני  כי ביום ___________  בזאת  ה  /מאשר/ת 
/   בפני מס'________________  ת.ז.  באמצעות  עצמו/ה  ____________________שהציג/ה  מר/גב' 

לא   אם  וכי  האמת  את  לומר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי  אישי,  באופן  לי  כן  המוכר/ת  יעשה/תעשה 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפניי. 

 
  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ                                                   

 דין  -עורך 
 
 



 
 

 58מתוך   20עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 03/2023מכרז מס'  
 (4)נספח ב'

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לפתוח חולון בע"מ

 
 

  חברה/או לעובד הרשות דירקטוריון/היעדר קירבה לחבר מועצהתצהיר בדבר הנדון: 
 
 לידיעתי הוראות הסעיפים הבאים: הובאואני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כדלקמן :  122סעיף  .1.1

אחוזים בהונו או ברווחיו או  ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  
בן זוג, הורה, בן    -שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, ״קרוב״  

 או בת, אח או אחות״. 
 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  .1.2

חבר מועצה או קרובו או  -עצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ ״חבר המו
 ״. (( )ב(1)  2 -( )ב( ו1)  1יטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף לתאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

 
 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כי: 174סעיף  .1.3

זוגו או שותפו או  -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

אין לי: בן זוג, הורה, בן    החברה הכלכליתו/או דירקטוריון    העירייה(    -)להלן  חולוןעיריית  בין חברי מועצת   .2.1
 אני לו סוכן או שותף. אחר ש אף  לא  או בת, אח או אחות ו

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  בחברה הכלכליתדירקטוריון    אין חבר מועצה .2.2
נו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  אחוזים בהו

 בו.
 .בחברה הכלכליתאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  .2.3
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי    הכלכלית  החברהידוע לי כי   .2.4

 הצהרה לא נכונה. 
 מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני  .2.5
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א׳ )  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

א׳ )א(    122מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3מועצת העירייה ברוב של  
 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 
 
 
 

 __________________ 
 חתימת המציע      חותמת ו   

 

 
 

  



 
 

 58מתוך   21עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 03/2023מכרז מס' 
  (5)נספח ב'

 עמידה בתנאי סף  תצהיר 
 

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

 
)להלן   .1  ______________ זיהוי  מס'   ________________________ בשם  זה  תצהיר  עושה    –הנני 

הצ"המציע"/"המשתתף" הכלכלית לפתוח חולוןעה למכרז של  ( המגיש  הנני  החברה  כי  אני מצהיר/ה   .
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המשתתף. 

 
בהפעלת בית אוכל    ,1.1.2016במהלך התקופה שמיום    רצופות לפחות שנתיים    בעל ניסיון שלהמציע הוא   .2

 : כמפורט להלן ,  לפי צו רישוי עסקיםמתאים  בעל רישיון עסק  ,"ב(וכיו ן)מסעדה ו/או מזנו 
 

 בית האוכל   שם 

+ 

   ( , אחרמזנון, מסעדהמהות )

+ 

 כתובת מלאה 

בית    בה  התקופה הופעל 

  שתתף על ידי המ  האוכל

חודשים    24)לפחות  

  שמיום, בתקופה  רצופים

1.1.2016 ) 

 איש קשר   רישיון עסק

 במוסד/אתר  

בית   מופעל  בו 

 האוכל

  

_____ שנת  מחודש 

 ________ 

שנת    _____ חודש  ועד 

  _____ 

 עד היום  /

מצ"ב  

להצעתנו  

העתק  

מרישיון  

העסק של בית  

 האוכל 

 שם מלא:

 

 

 נייד: 

 

 
באמצעות    ומתקיים באלא  של המציע עצמו  ישירות    אינו  לעיל  2הניסיון המפורט בטבלה שבסעיף    רק אם

בשותפות המציע  שותף  מניות  שהיא  בעל  )בחברה(  מנכ"לאו    /)בחברה(  במציע  או  יו"ר    מציע  או 
אין צורך לסמן למטה אם  )  בעל הניסיון , להלן פרטי הגורם הרלוונטי שהיא המציע  עמותה/מנכ"ל עמותה

 :  (הניסיון הוא של מציע בעצמו
 

 ____________________ ; ת.ז. __________.  בעל הניסיון שם השותף  – פותמשתתף שהוא שות 
 

______________; ת.ז. ____________;   מנכ"ל בעל הניסיון /יותשם בעל המנ – משתתף שהוא חברה  
 ( _______.  25% מעלשיעור הבעלות במשתתף ) -במקרה של בעל מניות 

 
 .  ____________; ת.ז. ______________ היו"ר/מנהל בעל הניסיון  שם  –  עמותהמשתתף שהוא  

 
 
 בעמוד הבא   -המשך התצהיר •

 
 



 
 

 58מתוך   22עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 .  בעיר חולוןבבתי ספר פעיל יותר ממזנון אחד צפוי לההמציע אינו  .20231.9ביום  .3
 

אם במועד הגשת ההצעות למכרז זה המציע קשור בחוזה עם החברה/עיריית חולון, בו יש אופציה להמשך  
 .20231.9( כהפעלה של המזנון ביום  בלבדתנאי סף זה  לצורך  ייחשב הדבר )  .202331.8התקשרות לאחר יום  

 . וזאת בין אם מומשה האופציה ובין אם לאו
 

 : להלן פרטי המזנון –פעיל מזנון אחד ככל שהמציע צפוי לה
 

   תקופת ההפעלה על ידי המציע  וכתובתו  בית הספר שם 

  

 שנת ________ מחודש _____

 

 ועד חודש _____ שנת _____  

 

  
כי   .4 בהנני מצהיר  היו  לא  שקדמו    10-למשתתף  השנים  בהווה,  )עשר(  ואין  במכרז,  הצעתו  הגשת  למועד 

פטיים עם החברה ו/או עם עיריית חולון שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע  שסכסוכים מ
לא יהיה רשאי להשתתף במכרז מי שהפר חוזה מול החברה    ידוע לנו כי  .בצורה לקויה  עבודות ושירותים

 יה( ו/או מול העירייה )לפי טענת החברה או העירי
 

כי   .5 )"שליטה"הנני מצהיר  בו  השליטה  ובעלי  ניירות ערך, התכ"ח  -המציע  אינם  1968-כהגדרתה בחוק   )
נחקרים, לא תלוי כנגדם כתב אישום והם לא הורשעו בעבר בעבירות אלימות ו/או עבירות פגיעה בגוף )כגון  

י קטינים או חסרי ישע ו/או  תקיפה, סיכון החיים והבריאות, עבירות מין וכו'( ו/או בעבירות כלשהן כלפ
 . בעבירות טוהר מידות )כגון שוחד, מרמה וכו'(

 
עובדים אשר נחקרים או תלוי כנגדם    מזנוןבבנוסף, המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז לא יעסיק  

 .כתב אישום או הורשעו בעבירות כנ"ל
 

לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא   המציעלמועד הגשת ההצעה   נכוןהנני מצהיר כי  .6
 . "עסק חי"לא קיימת לגבי המציע אזהרת ו ,1981 –כיסוי, התשמ"א 

 
מסוימים,   .7 במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  בתנאי  לעמידה  בזאת  מתחייב  המציע 

 . 2001 –תשס"א
 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .8
 

                                                                                                  ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה                                                                                                          

 
 עו"ד  אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ____________, מר/גב'  

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

 _________________  __________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                תאריך            

 



 
 

 58מתוך   23עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 03/2023מכרז מס' 
  (6)נספח ב'

 וניסיונו בתחום המכרז המציעאודות נוסף פירוט מידע 
 

 ______. ______שם המציע: _______ 
 

 : מנהליו הבכיריםפירוט שמות בעלי המציע ופירוט שמות ותפקידים של  •
 

 _________________________________________________________________ 
 

 .________________________________________________________________ 
 

  ניהול והפעלת בתי אוכל בכלל, בדגש היכרות וניסיון קודם של המציע, בעלים, מנהלים במציע בתחום   •
 : ומוסדות דומים על מזנונים בבתי ספר 

)ובפרט   להלןמבעלי אתרים בהם הפעיל המציע בתי אוכל כאמור    נא לצרף להצעה המלצות
 מוסדות חינוך/רשויות ותאגידים עירוניים(.  

 בית האוכל   שם  

)מזנון,   מהות 

 מסעדה...(

 

הופעל    בה  התקופה כתובת מלאה 

האוכל  ידי    בית  על 

   שתתףהמ

בו   במקום  קשר  איש 

 מופעל בית האוכל 

 מחודש _____   1

 שנת ________ 

 ועד חודש _____  

 שנת _____ /  

 עד היום 

 שם מלא:

 

 

 נייד: 

 

2  

 

 

 

 מחודש _____ 

 שנת ________ 

 ועד חודש _____  

 שנת _____ /  

 עד היום 

 שם מלא:

 

 

 נייד: 

 

 מחודש _____   3

 שנת ________ 

 ועד חודש _____  

 שנת _____ /  

 עד היום 

 

 

 שם מלא:

 

 

 נייד: 

 



 
 

 58מתוך   24עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 בית האוכל   שם  

)מזנון,   מהות 

 מסעדה...(

 

הופעל    בה  התקופה כתובת מלאה 

האוכל  ידי    בית  על 

   שתתףהמ

בו   במקום  קשר  איש 

 מופעל בית האוכל 

 מחודש _____   4

 שנת ________ 

 ועד  

 חודש _____  

 שנת _____ /  

 עד היום 

 מלא:שם 

 

 

 נייד: 

 

 
 : , ככל שהמציע מעוניין לפרטשקשרו למכרז מידע רלוונטי נוסף אודות ניסיון המציע  •

 
 _________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ ._________ 

 

 

  



 
 

 58מתוך   25עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 מסמך ג'

 הסכם 
  

 ביום _____ לחודש _____ שנת ___   בחולוןשנערך ונחתם  
 

 

 בע"מ  תוח חולוןיהחברה הכלכלית לפ              :  ב י ן

  חולון   ,47המרכבה מרח'    

 "( החברה)להלן: "  

 - מצד אחד  -                               

 
 :               ________________________              ל ב י ן             

                                     
 _________________  ע.ר/ח.פ./ע.מ.   

 מרח' ____________________ 

 "(מפעילה)להלן: " 

 - מצד שני  -                                
 
 

_____ מ"ר, בבית    -בשטח של כ"( הנה בעלת הזכויות במזנון  העירייהועיריית חולון )להלן: " הואיל:

   ;"(המזנון)להלן: " ספר ___________,  בעיר חולון 

 

של   והואיל: מלאה  בבעלות  בחוק,  כמשמעו  עירוני  תאגיד  הנה  אשר  החברה,  את  הסמיכה  והעירייה 

ובמקומה בקשר לפרסום   לפעול בשמה  )להלן:    מפעיל לבחירת    03/2023מכרז  העירייה,  למזנון 

 ; , ופיקוח על יישום המכרז "(המכרז"

 

על   הפעלת המזנוןהסכימו ביניהם על    מפעילוהחברה וה   בהפעלת המזנון,  מכרזהמפעיל זכה ב ו והואיל:

 .על פי הוראות חוזה זה ובתנאים המפורטים להלן מפעילידי ה

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן: 

 

 כללי .1

 

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 

 בצידם.בחוזה זה, תהא למונחים שלהלן והמשמעות כמוגדר   .1.2
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 לרבות נציגיו, עובדיו, מורשיו וכל מי שבא מטעמו.  - "המפעיל"  

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   - "המדד"  

 לסטטיסטיקה. 

 .המדד אשר פורסם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז - "המדד היסודי"  

 המועד שנקבע לביצוע תשלום.המדד שיתפרסם לאחרונה לפני  - "המדד החדש" 

 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.3

 . לביצוע נוסח ערבות בנקאית   - (1ג')נספח  

 על קיום ביטוחים. יםאישורהוראות ביטוח ו  - (2ג') ינספח 

 . ניםהמזנו י תשריט    -( 3נספח ג') 

 

, את  (3בנספח ג')כמסומן   , לרבותוסביבתו  המזנוןהמפעיל מצהיר כי בדק באופן עצמאי, בעצמו, את  .1.4

ולקיום    לצרכיו ומטרותיו  AS ISבמצבו הוא    , לרבות מידותיו ושטחו, ומצא אותו מתאיםמצבו הפיזי

והוא מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענת מום או אי התאמה לפי כל דין או על כל טענה   מזנון 

 . במזנוןאחרת ביחס ובקשר לאפשרות השימוש 

 

ו/או   .1.5 כנגד העירייה  ו/או תביעה  כל טענה  על  כל סייג  ומוחלט ללא  ויתור מלא  מוותר בזה  המפעיל 

ו אובדן, מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו, במידה  החברה ו/או מי מטעמן בגין כל הפרעה ו/או נזק ו/א

ו/או   בחברה  הקשורות  לרבות מסיבות  שהיא  סיבה  מכל  טעה,  המפעיל  כי  ויתברר  במידה  ויגרמו, 

להתקשר   שיקוליו  של  בהשפעתן  ו/או  לעיל  הנזכרות  מהצהרותיו  באחת  מטעמן,  מי  ו/או  בעירייה 

 בחוזה זה ו/או להשתתף במכרז. 

 

הוצג לו על ידי העירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמן כל מצג בקשר לפוטנציאל  המפעיל מצהיר כי לא  .1.6

, לרבות מידות ו/או שטח, ולא תהינה לו כל תביעות ו/או כל  המזנוןהכלכלי ו/או העסקי של הפעלת  

טענות, מכל מין וסוג שהוא, כנגד העירייה ו/או החברה בגין הפסד, אובדן, נזק מכל מין וסוג שהוא  

 . כמות לקוחות מכל סיבה שהיאמו, בגין  אם יגרשיגרמו, 

 

חוזה זה אינו נותן לו כל זכות להחזיק במזנון אלא  המפעיל מצהיר, מתחייב ומאשר בזה שידוע לו כי   .1.7

להפעילו בלבד בהתאם ובכפוף להוראות החוזה. למפעיל לא נמסרת רשות חזקה ו/או שכירות ו/או  

 זנון.  עיל את המפכל זכות אחרת  מעבר לאפשרות לה

 

המפעיל מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות והכישורים הדרושים להפעלת   .1.8

ניתנה לו בהסתמך על הצהרה זו   המזנון, ולמילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה וכי הפעלת  המזנון 

 ובהתחשב במטרתה של החברה להבטיח מתן שירות אמין וברמה גבוהה. 
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ומשקאות בבתי ספר,    מזוןמצהיר בזאת כי ידועות לו הנחיות משרד החינוך באשר לממכר    המפעיל .1.9

 . וכי הוא מתחייב לפעול על פיהן

 

התלמידים    המפעיל .1.10 מספר  עם  בקשר  אחריות  כל  אין  לחברה  כי  לו  ידוע  כי  בשנת  בביהמצהיר  "ס 

, כספיות או  תביעותאו /ו/או בשנים שלאחר מכן, ולמפעיל לא תהיינה כל טענות ו הקרובה הלימודים 

 . בביה"ס  התלמידיםאחרות, כלפי החברה ו/או העירייה בכל דבר ועניין הקשורים במספר  

 

עסקים, כפי    רישוי מתחייב בזה לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין, לרבות חוק    המפעיל .1.11

בכלליות האמור לעיל יש    לפגועשיהיו בתוקף, מעת לעת, בכל הנוגע לשימוש והפעלה של המזנון. מבלי  

הוראות   לפי  המזנון  להפעלת  מתאים  עסק  ברישיון  ולהפעילו    מחלקתלהצטייד  בעירייה  הרישוי 

נון, אשר תידרש  מכל סוג שהוא במז  עבודהבהתאם לתנאי הרישיון ובכפוף להוראות כל דין, לבצע כל 

 על חשבונו והוצאותיו בלבד.   -המזנון, כל זאת   להפעלתאם תידרש, על ידי רשות רישוי כלשהי כתנאי 

 

הרישיונות    המפעיל .1.12 כל  בידו, בתוקף, בכל תקופת ההתקשרות,  ויהיו  יש  כי  למתן    הנדרשים מצהיר 

עודת כשרות, רישיון  השירותים המפורטים בחוזה זה בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק ת

 , ככל שנדרש. הבריאות לניהול עסק ורישיון יצרן של משרד  

 

תוצג במקום    הכשרותמתחייב למכור במזנון אך ורק מוצרי מזון בעלי תעודת כשרות. תעודת    המפעיל .1.13

 בולט לעין. 

 
הממשלה,    ידימתחייב למלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות הנקבעות על פי דין על   המפעיל .1.14

אחרת, בקשר עם    מוסמכתהרשויות המקומיות, ועדות מקומיות ומחוזיות לבנין ערים או כל רשות  

עצמו   על  מקבל  המפעיל  בהם.  הכרוך  וכל  תיקונו  במזנון,  המלאה    בלבדהשימוש  האחריות  את 

 . כאמורוהבלעדית עבור תוצאות אי מילוי כל דין, הוראה או דרישה, 

 

או העירייה בקשר  /ומצהיר כי ידוע לו כי אין בחתימת חוזה זה משום התחייבות של החברה   המפעיל .1.15

וכי   למזנון,  עסק  רישיון  הוצאת  באחריותעם  הינה  עסק  רישיון  של    המלאה   והוצאת  והבלעדית 

 . המפעיל, והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך

 

פעולה עם    בשיתוףמתחייב לקיים את כל ההתחייבויות החלות עליו על פי הוראות חוזה זה   המפעיל .1.16

בהתנהלותו   ביה"ס  הנחיות  פי  על  לפעול  מתחייב  והוא  ביה"ס,  של  היומיומיתהנהלת  מקרה  בכל   ,

   החברה להכרעתה. מחלוקת יובא העניין בפני מנכ"ל  
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 ההתקשרות עיקרי   .2

 

להפעלה    זכותנותנת בזה למפעיל זכות להפעלה של המזנון, והמפעיל מקבל בזה מן החברה    החברה .2.1

שימוש אחר  . המפעיל לא יהא רשאי לעשות של המזנון, והכול בהתאם לתנאי חוזה זה והוראות הדין

 א יהיה רשאי לקיים פעילות כלשהי מחוץ לתחום המזנון.  במזנון ול

  

ו/או כסאות מחוץ לשטח המזנון, אלא    המפעילמודגש כי    ,  באישורלא יהיה רשאי להציב שולחנות 

 . ולפי התנאים שתקבע מראש ובכתב, של החברה 

 

ובהתאם להוראות החוזה ולא על כל חלק    המזנון הזכות הניתנת למפעיל בחוזה זה חלה אך ורק על   .2.2

ו/או שיהיו    .אף אם הוא סמוך למזנוןאחר   החברה אינה אחראית על תקינות מיטלטלין הקיימים 

בכלל(  קיימים  על  )אם  לצורך שמירה  והבלעדית של המפעיל, לרבות  באחריותו המלאה  יהיו  ואלו   ,

 ותם במועד סיום ההתקשרות.  תקינ

 

לרשות המפעיל לא יאוחר מיום    לשימוש  , ללא כל ציוד-AS-ISבמצבו הוא,    המזנון החברה תעמיד את   .2.3

ובלבד שהמפעיל ימלא עד לאותו מועד, את כל ההתחייבויות שעליו למלא עד לאותו מועד  , 2023.8.15

כי לעניין תקופת החוזה ייחשב מועד  (. מובהר בזאת  "מועד המסירה")להלן:    על פי מסמכי המכרז

המסירה כמועד האמור וזאת גם אם המסירה בפועל תדחה עד שהמפעיל יעמוד בכל התחייבויותיו על  

 פי מסמכי המכרז. 

 

שאינה   כלשהי  מניעה  לחברה  תהיה  במזנון,  החזקה  מסירת  ובמועד  במידה  כי  מצהיר,  המפעיל 

עיכוב   עקב  היתר,  )בין  ו/או  מפעיל    מצד בפינוי  בשליטתה  במזנון  בשל  קיים  צווים/הליכים  עיכוב 

משפטיים בקשר למזנון(, אשר תגרום לדחייה ו/או לעיכוב ו/או לביטול מסירת המזנון במועד, אזי  

הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד העירייה ו/או כנגד מי  

או לעיכוב  ו/או בנוגע לביטול ההתקשרות בחוזה זה כאמור  /מטעמן בנוגע לדחיית מסירת החזקה ו

 .לעיל

 

יכשיר   .2.4 והוצאותיוהמזנון למתן שירותים מלאיםויצייד את  המפעיל  חשבונו  מקררים,    , לרבות, על 

בהתאם להוראות    , והכל הדרוש להפעלתו התקינהתנור, כיריים, כלי אחסון, כלי הגשה וכיו"ב ציוד  

 והוראות הרשויות המוסמכות ולשביעות רצון העירייה והחברה.  משלה  י המכל דין, הנחיות משרד

 

, להנחת  במקוםמתחייב להפעיל את המזנון באדיבות, בנאמנות ובמסירות לקהל המבקרים    המפעיל .2.5

 . דעתה של החברה
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 מכירת מזון ומשקאות .3

ייקבעו    המפעיל .3.1 ומחיריהם  במזנון  שיימכרו  והשתייה  מזון  מוצרי  תפריט  כי  עם    בהסכמהמתחייב 

כל    לרבות   ,(דומיםהחברה, הנהלת ביה"ס וועד ההורים )בהשוואה למחירי אותם מוצרים במקומות  

לעת, בהסכמה בכתב על    מעת עדכון של תפריט מוצרי המזון ו/או מחירי המזון והשתייה, שייעשו,  

 .כלשהוכל עדכון של התפריט או עדכון מחיר של מוצר 

 

 הבאים:   והשתייהעל המפעיל לכלול בתפריט ולמכור לתלמידי וצוות ביה"ס את מוצרי המזון   חובה .3.2

   כריכים 

חביתה/    כריכים קשה/  ביצה  המכילים:  מלא(  מלחם  )רצוי  לחמנייה  אחיד/פיתה/    / חומוס מלחם 

עוף לא מטוגן/   חזה  טונה/ סרדינים/ פסטרמה/  או    גבינהטחינה/ ממרחי ירקות/ אבוקדו/  צהובה 

 . ירק(, וכן תוספת  5(/ גבינה לבנה )עד %  5תחליף/ גבינה מלוחה)עד % 

 'יפס. צ בשמן )למעט חביתה( כגון חציל/ שניצל/  להוסיף לכריך מזון/ ירק שטוגן  אין

 

    חלב וחטיפי בריאות  מוצרי

 . דגניםשומן/ דגני בוקר במנה אישית/ חטיפי  3בטעמים/ לבן עד %   מעדנים

 

   משקאות

 .מיםבטעמים/ שוקו בשקית )לא שוקו חם(/ מיצים טבעיים/   חלב

 

 בשרים

 אין לטגן בשמן.  -עוף/ הודו/ פרגיות בצליה חזה

 

ו/או מזון    שומןמתחייב שלא למכור במזנון דברי מזון לרבות מאפים מטוגנים ו/או עתירי    המפעיל .3.3

 מעובד או עשיר בסוכר.  

 

יהיו    המפעיל .3.4 בו  שיימכרו  והמוצרים  כלשהו  בישול  יבוצע  לא  במזנון  כי  מוכנים    מוצריםמתחייב 

 וארוזים.  

 

הולמים, ויוכנו   בתנאיםמתחייב כי הכריכים שיוכנו על ידו יוכנו ממוצרים מעולים, יישמרו    המפעיל .3.5

ים יוכנו כאשר  שלאחריו. הכריכ   בימיםבמזנון עצמו. כריכים שלא נמכרו באותו יום פעילות לא יימכרו  

 המכינים עוטים כפפות חד פעמיות. 

 

פי    המפעיל .3.6 ועל  דין  כל  פי  על  נאותים  יישמר בתנאים  המוצרים  כי מלאי  רשות    דרישתמתחייב  כל 

 מוסמכת, וכמות הפריטים מכל מוצר תספיק לאותו יום פעילות.
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 וצרי המזון. ויקפיד על כשרות מ םהמפעיל ישמור על תנאי תברואה נאותים במזון שיוגש לילדי  .3.7

 

כלשהם    חל .3.8 עישון  מוצרי  ו/או  סיגריות  במזנון  למכור  המפעיל  על  מוחלט  ו/או  /ואיסור  בירה  או 

 .שהואמשקאות חריפים אחרים ו/או מסטיקים ו/או פיצוחים, והכול מכל מין וסוג 

 

 . במזנוןיציב, במשך כל תקופת החוזה, תפריט ומחירים במקום בולט לעין   המפעיל .3.9

 
 -מכונות אוטומטיות .3.10

 
, המפעיל  יקול דעתה הבלעדי והמוחלטשול   ובכפוף לתנאיה  ובכתב  מראשתאשר זאת  חברה  ככל שה

חשבונו    בלהצייוכל   על  להנחיות    והוצאותיובביה"ס,  בהתאם  וחשמל  מים  חיבורי  הסדרת  לרבות 

אוטומטיות   מכונות  שתייה  למכירתהחברה,  ו/או  "  מזון  האוטומטיות)להלן:  וזאת  "(המכונות   ,

חודשי,   ידי החברה ובתמורה לתשלום  על  ביה"ס    שיוסכם במיקומים שייקבעו  הנהלת  החברה,  בין 

 . עת המפעיל במכרזשלפי הצ דמי השימוש השוטפיםל אשר יתווסף ע והמפעיל

 

הסכמה   לא לידי  הצדדים  סיבה שהיא  הגיעו  בהצבת מכונות  מו/או שה   מכל  מעוניין  יהיה  לא  פעיל 

אוטומטיות בביה"ס, וזאת    מכונות תהיה החברה רשאית למסור לצד ג' את הזכות להצבת    אוטומטיות 

ביניהם עילה    בתנאים שיוסכמו  בקשר לכך בכל  כלשהי  ו/או טענה  דרישה  ומבלי שתעמוד למפעיל 

 . שהיא

 

חלות בין השאר, הוראות חוק לפיקוח על איכות המזון  של המזנון ומכונת אוטומטיות  ההפעלה    על .3.11

התשע"ד  ו במוסדות חינוך,  נכונה  איכות המזון  (  "החוק"  : )להלן  2014  -לתזונה  על  לפיקוח  תקנות 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו  "(,  התקנות)להלן: "  2018-סדות חינוך, התשע"טולתזונה נכונה במו

 .  , וכן כל עדכון של ההוראות הנ"ל כפי שיחות מעת לעת"(חוזר המנכ"ל)א( )להלן: " 8

 

, מצהיר הוא בזאת כי המזון שיסופק ויימכר במזנון עומד בדרישות  מפעילמבלי לגרוע מיתר חובות ה

 לחוק.    3את הרכב המזון וערכו התזונתי, כפי שנקבע לפי סעיף    הוא יפרסם כמתחייב לחוק, וכי    2סעיף  

 

הסר ספק, על הזוכה יהיה ליישם את הוראות חוזר המנכ"ל והן את הוראות החוק והתקנות    למען

התקנותבתחום המזנון  חוומכ ותקנו  הש לפי  מזון אסור  ולהימנע ממכירת  רק מזון מותר  ,  , למכור 

וגי מזון לפי פרק זה  סככל ש  . ו ידרשו שינויים בתפריט/ הרכב מזון שניתן יהיה למכורלרבות במקרה ב 

המנכ"ל   חוזר  ו/או  התקנות  ו/או  החוק  הוראות  את  וחוזר    –סותרים  הדין  הוראות  לפי  לפעול  יש 

 המנכ"ל.  

 

נגיף   .3.12 התפרצות  בשל  במזון  לטיפול  ביחס  הבריאות  משרד  הנחיות  על  להקפיד  מתחייב  המפעיל 

 .הקורונה, המפורסמת באתר משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת
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 ושמירת תקינותו המזנון  שעות הפעלת .4

 

ספק מובהר    הסרמתחייב להפעיל את המזנון בימי הלימודים, בשעות הנהוגות בביה"ס. למען    המפעיל .4.1

 כי על המפעיל להפעיל את המזנון עד תום יום הלימודים. 

 

להנחיות    בהתאםהנוגע להפעלת המזנון ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום השואה יפעל המפעיל    בכל

מהם הוא מתחייב    במי בימים אלה או  ון  מנהל/ת ביה"ס, וככל שהמנהל/ת יורו לו לסגור את המזנ 

   לפעול על פי הנחיותיו/ה.

 

את  החברה   .4.2 להפעיל  מהמפעיל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  לאחר    המזנון    תהייה 

"ס השתלמויות, כנסים  בביההשעות הנהוגות בביה"ס וכן בימים שאינם ימי לימודים, ככל שיתקיימו  

מבלי   וזאת  חיצוניות,  או  ספריות  בית  פעילויות  בגי  שהמפעילוכיו"ב  כלשהו  לתשלום  זכאי  ן  יהיה 

 הפעלת המזנון בימים ובשעות אלה. 

 

, להנחת  במקוםלהפעיל את המזנון באדיבות, בנאמנות ובמסירות לקהל המבקרים    מתחייב  המפעיל .4.3

 דעתה של החברה. 

 
או קלקול בו    נזק מתחייב להחזיק את המזנון והציוד שבו במצב טוב ותקין להימנע מגרימת    המפעיל .4.4

נזק שיתגלה בו ולהחליף    כלאו בכל מתקן ממתקניו ולהיות אחראי ולתקן מיד על חשבונו והוצאותיו,  

זכאית להיכנס למזנון ולעשות    החברה כל פריט ציוד שיינזק או יתקלקל. לא עשה כן המפעיל תהיה  

וזאת מבלי  פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק,   15% -חיוב ב  בתוספת,  ולחייבו בכל הוצאותיהכן במקומו 

 לו זכאית החברה על פי כל דין ועל פי חוזה זה.   אחרלגרוע מכל סעד 

 
החברה, מראש    אישורלא יציב במזנון או מחוצה להם כל שלט ו/או מודעה, אלא לאחר קבלת    המפעיל .4.5

בתקנות וחוקי העזר   כאמורשל כל שלט ו/או מודעה כאמור, וזאת לאחר שיפעל  , לגבי הצבתו  ובכתב

את רשימת המוצרים הנמכרים    במזנון העירוניים לגבי שילוט. המפעיל מתחייב להציג במקום בולט  

 או בסביבתו. /וומחירם. חל איסור על הצבת פרסומת מסחרית במזנון 

 

הסר כל ספק    למעןלהפעיל את המזנון מבלי לגרום למטרדי ריח ו/או רעש וכיו"ב.    מתחייב  המפעיל .4.6

 "ס. ביהמובהר כי אסור להשמיע מוזיקה במזנון בשעות הפעילות של 

 
נקיים,    המפעיל .4.7 כשהם  הדלפק  שבחזית  השטח  ואת  המזנון  את  להחזיק  בזה    אסתטייםמתחייב 

האשפה   לפחי  וסביבתו  מהמזנון  ולסלק  לנקות  מתחייב  המפעיל  העת.  כל  על  שיתקיןומסודרים   ,

החברה,   של  דעתה  להנחת  ובמספר  מסוג  והוצאותיו,  אשפה,  ולפנות  חשבונו  לכלוך,  ,  בקבוקיםכל 

 .  פסולת למיחזור



 
 

 58מתוך   32עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 
באמצעות    אושה כן תהיה החברה רשאית לבצע את עבודות הניקיון, כולן או מקצתן, בעצמה  לא ע

 .פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק  15%  -יה בתוספת חיוב המפעיל באחרים ולחייב את המפעיל בהוצאות

 
מבלי    כלשהןמתחייב שלא לשנות את מבנה המזנון באיזה אופן שהוא ולא להוסיף תוספות    המפעיל .4.8

   לקבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

 
על    אישרה  יהיה  כאמור,  במזנון,  תוספות  ו/או  שינויים  ביצוע  למפעיל  על    המפעיל החברה  לקבל, 

דין ועל פי הוראת כל    כל אחריותו, חשבונו והוצאותיו, את כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי  

, מכל מין וסוג שהוא,  התשלומיםמור, ולשלם את כל  רשות מוסמכת לביצוע השינויים והתוספות כא

 . האמוריםהקשורים והכרוכים בביצוע השינויים והתוספות  

 

אישרה החברה למפעיל ביצוע שינויים ו/או תוספות במזנון, כאמור, יהיה על המפעיל להשיב את מצב  

 מהמפעיל לעשות כאמור. המזנון לקדמותו, על אחריותו, חשבונו והוצאותיו, ככל שהחברה תדרוש 

 

להסרת הספק מובהר, כי ככל שהמפעיל ביצע שינויים ו/או תוספות במזנון כאמור לעיל, והחברה לא  

דרשה מהמפעיל להשיב את מצב המזנון לקדמותו, אזי המפעיל לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או תמורה,  

הא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  מכל מין וסוג שהוא, בגין השינויים שנותרו במזנון, ולמפעיל לא ת

 כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לאמור לעיל.

 

בכל עת וללא צורך בתיאום מראש,    למזנוןלהיכנס    לחברה ולכל גורם מטעמה המפעיל מתחייב לאפשר   .4.9

 . של ההתקשרות הביצועלבדוק את אופן וטיב 

 
 ויחסי הצדדים  כוח אדם .5

 

 .  העירוניעל ידי הקב"ט מראש מתחייב שלא להעסיק עובדים אשר לא אושרו  המפעיל .5.1

 

העונים על דרישות    ,  , אזרחי ישראל, בעלי ניסיון מתאיםמורשיםהמפעיל מתחייב להעסיק, עובדים  

 . בכל הנוגע להפעלת מזנונים ו/או הפעלה בתחום בית ספר הרשויות המוסמכות 

 
החוק למניעת העסקה של עברייני  המפעיל מתחייב ומצהיר להקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות   .5.2

 , ולסנן את עובדיו מראש וכנדרש. 2001 –מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 

התנהג אותו    החברה ו/או ביה"סלהחליף כל אדם המועסק על ידו אם לדעת  ו  המפעיל מתחייב להרחיק .5.3

נוהג לעשות מעשה רשלנות בביצוע   או שהוא  או שאינו מוכשר למלא תפקידיו,  כשורה,  אדם שלא 

, בין במישרין  בהתקשרות זו   לא ישוב המפעיל להעסיקו   -תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

 ובין בעקיפין. 
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הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין המפעיל לבין החברה יחשב המפעיל כקבלן    מוסכם בין  .5.4

ו/או בין החברה לבין עובדיו ומועסקיו    מעביד בין החברה לבין המפעיל-עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 .של המפעיל

 

ד והם  הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם המפעיל הינם עובדי המפעיל בלב .5.5

יהיו כפופים להוראותיו, ביקורתו והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  

בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר המקובל או  

 הנהוג בענף נשוא חוזה זה. 

 

הנוגע   .5.6 בכל  דין  כל  פי  על  לפעול  מתחייב  ולהקפידהמפעיל  העובדים,  חוקי    להעסקת  כל  על  לשמור 

העבודה ו/או הסכמים קיבוצים ו/או ההוראות החלות על תנאי העבודה של העובדים מטעמו על פי  

ועמידה בתשלום שכר   חוזה  זה, לרבות ובמיוחד, בכל הנוגע לאי העסקת עובדים זרים שלא כדין, 

 המינימום. 

 

על פי פסק דין או  יידרשו לשלם  בגין כל סכום אשר  עירייה  ו/או ה  החברהמתחייב לשפות את    המפעיל .5.7

מעביד    -לרבות פסק דין או קביעה בעניין יחסי עובדמפעיל, הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי ה

מי ממועסקי   מי מהן  המפעילבין  דין,  ובין  עורך  ושכר טרחת  פיצוי  , כולל הוצאות משפט  בתוספת 

 . החברהימים מדרישת  30וזאת בתוך מסך כל הסכומים הללו,  15%בשיעור ללא הוכחת נזק מוסכם 

 
 תשלומי מסים ואגרות .6

 

המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות הארנונות וכל תשלום חובה,   .6.1

או בקשר אליו בגין תקופת החוזה, ובכלל זה מיסי   המזנוןמכל מין וסוג שהוא, החלים או שיחולו על  

  , לרבות או כל כינוי אחר  ממשלה והיטלי הרשות המקומית, אם אלה מוטלים על המחזיק, המשתמש

 .ו/או לחברה אלה שדרישת התשלום לגביהם הופנתה לעירייה 

 
"תשלומי הוטלו לאחר חתימת חוזה זה, מיסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה אחרים )להלן:   .6.2

ו/או בגין השירותים, מכל מין וסוג שהוא, שיינתנו    המזנון(, המתייחסים לתקופת החוזה בגין חובה"

תשלומי   יחולו  המשתמשים,  ו/או  המתחזקים  על  יוטלו  ובין אם  הבעלים  על  יוטלו  אם  בין  למבנה 

 החובה על המפעיל וישולמו על ידו במועד החוקי לתשלום.

 
בתקופת    מזנוןבמתחייב לשלם את כל התשלומים בגין צריכה ושימוש במים, בחשמל ובטלפון    המפעיל .6.3

 . החוזה 

 
עותקים מכל החשבונות / האישורים על ביצוע כל  בכל עת שידרוש    לחברה המפעיל מתחייב להעביר   .6.4

 לעיל.  6.3עד  6.1התשלומים החלים עליו כמפורט בסעיפים 
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יב המפעיל בהחזר כל ההוצאות  ם כלשהו בשל מחדל של המפעיל, יחו אם תידרש החברה לשאת בתשלו .6.5

על    15%לחברה בתוספת  שנגרמו   אינה מטילה  זו  הוראה  מודגש כי  נזק.  הוכחת  פיצו מוסכם ללא 

 החברה חובה כלשהי לשאת בתשלום כלשהו במקום המפעיל ובכלל. 

 

 שמירת זכויות ופיקוח  .7

 

)בעצמה או על ידי אחר(  תהיה רשאית, בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי של המפעיל, לבצע    החברה  .7.1

תוספת בביה"ס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן לפני תחילת תקופת החוזה הן בתקופת    אוכל שינוי  

אגפים,    החוזה  או  או הפחתת שטחים, צירוף קומות, שטחים  מכן, לרבות תוספת    שינוי והן לאחר 

 מעברים, תוספות בניה למיניהן וכל שינוי או תוספת כאמור.  בפתחים ב

לא תהיינה לו תביעות כלשהן מכל סיבה שהיא, לרבות הפרעות שתגרמנה לו, אם    כיהמפעיל מצהיר 

ו/או    בזמןתגרמנה   כל טענה  על  ומוחלט  ויתור שלם  מוותר בזאת  השינוי והוא  או  התוספת  ביצוע 

 . כאמור צוע שינוי או תוספת,  מכל מין וסוג שהוא בקשר לבי תביעה 

 

כל תכניות    לבצעמצהיר כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויות החברה ו/או העירייה    המפעיל .7.2

בין   ובסביבתו,  בביה"ס  הגבלה,  ללא  סוג  מכל  אחרות,  פעולות  ו/או  באמצעות    בעצמה פיתוח  ובין 

 אחרים. 

 

עיניה    ראות שלטים ואמצעי פרסום לפי  תהייה רשאית להציב בכל מקום בביה"ס, מודעות,    החברה  .7.3

 . עיניהו/או למסור זכות פרסום לכל אדם אחר לפי ראות 

 

למזנון    להיכנס תהא רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם אחר שהורשה לכך מטעמה,    החברה  .7.4

ד  טיב המוצרים והציו   את ידי המפעיל ולבדוק  -בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות חוזה זה על

של הוראות החוזה כאמור.    קיומן בהם משתמש המפעיל, והמפעיל יאפשר ויסייע לכל גורם כנ"ל לוודא  

, תהיה קביעתה סופית והמפעיל  תקיניםקבעה החברה כי הציוד ו/או המוצרים ו/או חלק מהם אינם  

 . החברהיפעל לאלתר לפי הוראות והנחיות 

 

ג'    להראותו ילים פוטנציאלים אחרים או  תהייה רשאית לבקר במזנון ולהראותו למפע  החברה  .7.5 לצד 

הצגת המזנון ללא כל    לאפשרכלשהו, ללא כל מניעה או הגבלה על מספר הביקורים, והמפעיל מתחייב  

 מגבלה או הפרעה.  

 

המים   באספקת לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי העירייה ו/או החברה במקרה של הפסקה  למפעיל .7.6

מים בעיר    ממחסור למזנון או הגבלה בהספקתם או תקלה ברשת הביוב המחוברת למזנון, הנובעת  

או ברשת צינורות המים ו/או  /וו/או מחמת קלקול במכון או מכוני המים ו/או בבריכה או בריכות מים  

 הוראה אשר בדין.  כלן מים אחר ו/או קלקול במתקן ביוב ו/או בעטיה של בכל מתק 
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פגיעה בזכויות     משוםמתחייב כי אין בהתקשרות עמו בחוזה ולא תהיה בהפעלת עסקו במזנון    המפעיל .7.7

וכי אין כל מניעה, מכל מין   כלשהויוצרים ו/או בסודות מסחריים ו/או בזכויות הקניין של צד שלישי 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.   כללהתקשרותו בחוזה זה עם החברה ולביצוע וסוג שהוא, 

 .  במזנוןמתחייב שלא להשמיע מוסיקה או להציג סרטים או לבצע פעילויות דומות  המפעיל

 
כל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פיו, בכל מקרה שהמפעיל לא יבצע    למרות .7.8

פעולה שהוא חייב לבצעה על פי חוזה זה, תהא החברה רשאית, אולם לא חייבת, לבצע אותה פעולה  

באמצעות עובדיה ו/או מורשיה ו/או כל אדם הבא מטעמה ולהוציא כל סכום לפי ראות עיניה לשם  

בתוספת פיצוי  תה פעולה ולחייב את המפעיל בכל הוצאה שהוציאה או שנגרמה לה בשל כך,  ביצוע או

 . מהוצאותיה 15%מוסכם בשיעור של 

 

 איסור הסבת זכויות  .8

 

אסור למפעיל  .  בלבדזה הינו אישי עם המפעיל בלבד וזכות ההפעלה המוקנית בו תהיה למפעיל    חוזה  .8.1

רשות במזנון ו/או להקנות ו/או   כבר מוש ו/או ליתן זכות להעביר ו/או ליתן זכות הפעלה ו/או זכות שי 

את השימוש במזנון, כולו או חלקו, לתקופה    להרשות לשעבד זכות כלשהי הנובעת מחוזה זה לאחר, או  

בהחזקת המזנון, בשימוש בו או בהפעלתו, והכול בין    אחרכלשהי ובאופן כלשהו, לאחר ו/או לשתף  

ובהתאם לתנאים שתקבע    ניתן אישור מראש ובכתב של החברה  , אלא אםבתמורהבתמורה ובין שלא  

 .  החברה לצורך כך

 
או יותר מהשליטה בתאגיד או    25%היה והמפעיל הינו תאגיד או שותפות בלתי רשומה יראו בהעברת   .8.2

בחלקים, כהעברה   נעשתה  ובין אם  נעשתה בבת אחת  בין אם ההעברה  אסורה  מזכויות השותפות, 

 לעיל. 8.1סעיף   לעניין

 
התחייבויותיה על פי  החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את כל זכויותיה ואת כל  .8.3

 . , ובלבד שלא ייפגעו עקב כך זכויות המפעיל על פי חוזה זהללא צורך בהסכמת המפעיל חוזה זה

 
   בנזיקין אחריות  .9

 

המפעיל יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי   .9.1

יוצא מן הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן ו/או  

יחיו ו/או  לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו, ו/או של

כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של  

ו/או ממעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים,    המזנון 

יפצה  המפעיל  זה.  פי חוזה  על  המפעיל  התחייבויות  בביצוע  או בעקיפין,  ו/או    במישרין  את החברה 

לחלוטין   משחרר  המפעיל  לו)ה()הם(.  שיגיע  הנזק  דמי  בכל  המקרה,  לפי  הניזוק)ים(,  ו/או  העירייה 
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ומראש את החברה ו/או העירייה, עובדיהן, שלוחותיהן ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל  

אדם, לגוף ו/או לרכוש,  ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל 

 בכל עילה שהיא. 

 
הנמצא   .9.2 או לכל אדם  לעובד  דין  על פי פסק  פיצוי המגיעים  או  נזק  דמי  כל  המפעיל מתחייב לשלם 

בשרותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או  

של   במ   המזנון ההפעלה  הקשורים,  מחדל  או  ממעשה  התחייבויות  ו/או  בביצוע  בעקיפין,  או  ישרין 

 המפעיל על פי חוזה זה. 

 
המפעיל אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה ואחריות   .9.3

כזאת מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או השימוש ו/או  

לנזקים שיגרמו ממעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  , וכן  המזנוןההפעלה של 

מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. אם  

תתבע החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן, ו/או מי שבא מטעמן על נזק שנגרם כתוצאה  

ידי  -הא על המפעיל לסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתו עלמהאמור לעיל, י

 בית משפט בפסק דין סופי. 

 
המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ו/או העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או   .9.4

או שלוחיהן ו/או  /דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיהן ו

לעיל, לכל אדם, לגוף    9.3-ו  9.2,  9.1מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים  

 ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להם. 

 
המפעיל יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא,   .9.5

לרבות כתוצאה מנזקי טבע, והוא מתחייב לתקנם, ללא    , אשר אירעו בתקופת החוזה  למזנוןשיגרמו  

 התקין ולשימוש מלא.  המזנון למצבו דיחוי, הכל על מנת להחזיר את 

 
באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה שתעשה, אם תעשה, במבנה/ים בכל תקופת  המפעיל יהא אחראי   .9.6

תוקפו של חוזה זה והוא יפצה וישפה את החברה ו/או העירייה בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה בגין  

 כך. 

 

 ביטוח .10

 

  מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר  

ומהווה חלק  ,  (2ג')כנספח  יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה  

 בלתי נפרד הימנו.  

, אישורים על קיום ביטוחים  המזנוןהמפעיל ימציא לחברה, קודם למועד המסירה וכתנאי למסירת   

 , כשהם חתומים על ידי חברת הביטוח.  (2ג')נספח על פי הנוסחים המצורפים במסגרת 
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 תשלומים וערבות .11

 

החוזה,    המפעיל .11.1 בתקופת  לחברה,  לשלם  חודשיתמתחייב  המזנון    תמורה  הפעלת  הצעתו  בגין  לפי 

 ________________ ש"ח )במילים:  ___________  של    בסך המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה,  

 ."(השוטפים השימוש דמי)להלן: " (שקלים חדשים

 

  , אזי להלן  12.2כאמור בסעיף    מעבר לתקופה הבסיסית  נוספת  בשנהתוארך    ההתקשרותשתקופת    ככל .11.2

השימוש הנוספת  בגין  יועלו    השוטפים   דמי  של    יעלוהשנה  השימוש  סך  לעומת    2.5%בשיעור  דמי 

 להלן(.   11.5השוטפים ערב תחילת ההארכה )לרבות לאחר הצמדה לפי סעיף 

 
שנת הארכה  כל  מעבר להארכה הראשונה כאמור לעיל, אזי בראשית    נוספותככל שיחולו הארכות  

סך דמי השימוש השוטפים  לעומת  בכל פעם,    1.5%בשיעור של  השוטפים    דמי השימושיועלו    נוספת

 להלן(.  11.5רלוונטית )לרבות לאחר הצמדה לפי סעיף נוספת  ההארכה השנת ערב תחילת 

 
התמורה שתקבע  את  ככל שתאושר הצבת מכונות אוטומטיות בביה"ס, מתחייב המפעיל לשלם לחברה   .11.3

האוטומטיות  המכונות  "  בגין  האוטומטיות)להלן:  המכונות  בגין  וזאת  התמורה  דמי    ף בנוס"(,  על 

   .השימוש השוטפים כאמור לעיל

 

ככל שתוארך תקופת ההתקשרות, אז התמורה שעל המפעיל לשלם לחברה בגין המכונות האוטומטיות  

 לעיל.   11.2בשיעורים ובאופן הקבוע בסעיף תעלה 

 
השוטפים   השימושמתשלום דמי    פטור יהיה   המפעיל,  החברהבהודעה בכתב של    אחרת   קבע יאלא   .11.4

התמורה   האוטומטיותומתשלום  המכונות  שיוצבו)  בגין  ההבגין    ,(ככל  שבין   תאריכיםתקופה 

   .של כל שנה קלנדארית 31.8- 21.6

וההתחייבויות החלים עליו על    התשלומיםבכל יתר  כדי לגרוע מחובת המפעיל לשאת    אין בפטור זה

 . לעירייה ארנונה, לרבות תשלום  התקופה הנ"לפי חוזה זה גם בגין  

 

לחברה  ישולמו    )ככל שיוצבו(   בגין המכונות האוטומטיות תמורה לחברה  וההשוטפים    השימוש  דמי  .11.5

בו על המפעיל לשלם  למדד הגבוה )כהגדרתו להלן(,   כשהם צמודים   תשלום  לחברה  כך שאם ביום 

בגין המכונות האוטומטיות )ככל שיוצבו(  תשלום תמורה  או    השוטפים  כלשהו על חשבון דמי השימוש

המדד   אזי גבוה    החדשיהיה  הגבוה  את    מהמדד  לחברה  המפעיל  כשהוא  ישלם  הרלוונטי    התשלום 

  הגבוה יתברר שהמדד החדש שווה למדד   . אםהגבוההחדש ביחס למדד  המדד מוגדל בהתאם לעליית 

 . המדד הגבוהאת התשלום בערכו על פי   המפעילאו נמוך ממנו ישלם  

)או  המדד הגבוה" החוזה  במהלך תקופת  המדד הגבוה ביותר שפורסם  או  הבסיס  ", משמעו: מדד 

 במהלך תקופת/ות החוזה הנוספות, לפי העניין(, לפי הגבוה מביניהם.  
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  לכל חודש   1-בלבד לחשבון החברה, ל  באמצעות הוראת קבעיעשה  כל תשלום לחברה לפי פרק זה   .11.6

 .  קלנדארי

 

א לעיל  ףעל  של תקופת החוזה,    שלושת החודשים הראשוניםבגין  השוטפים    השימוש  דמי ,  האמור 

 .  להוראות המכרז  10.2כאמור בסעיף  לאחר הודעת הזכייה במכרז ו בשיק לפירעון מידי  לחברה    מוישול

 

)ככל  השוטפים ואת התמורה בגין המכונות האוטומטיות  מתחייב לשלם את דמי השימוש    המפעיל .11.7

ו/או במכונות    אחרולמלא    שיוצבו( יעשה שימוש במזנון  זה, בין אם  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  כל 

וללא כל תלות בהיקף הכנסותיו  ,  ובין אם לא יעשה בו/בהן שימוש, מכל סיבה שהיא  האוטומטיות

 . ו/או הוצאותיו ו/או הצלחתו

 

 . מע"מ כדיןלכל תשלום לפי פרק זה יתווסף  .11.8

 

ימים    14מערכת החינוך לתקופה של מעל    ה מלאה שללגרוע מהאמור לעיל במקרה של השבת  מבלי  .11.9

  בגין המכונות האוטומטיות כן מתשלום התמורה  ו השוטפים  המפעיל פטור מתשלום דמי השימוש    יהא

 ימים.  14  השבתה העולה על  /שביתהבגין תקופה  )ככל שיוצבו(

 
11.10. ( הקורונה  מגיפת  כגון  פנדמיה  בעקבות  בלבדאם  אלו  ירידה  ובנסיבות  תחול  תלמידים  (  בנוכחות 

ממספרם הקבוע, המפעיל רשאי לפנות בבקשה בכתב לחברה כדי    30%-בשיעור של למעלה מ  ,בביה"ס

.  השוטפים ו/או בתשלום התמורה בגין המכונות האוטומטיות  שתבחן הקלה בתשלום דמי השימוש 

 בלעדי.  לדחות את בקשה, לאשרה בכפוף לתנאים או ללא תנאים, לפי שיקול דעתה ה החברה רשאית 

 

ימציא לחברה, במעמד חתימת חוזה    המפעיללהבטחת כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה,  .11.11

בנוסח  זה,   בנקאית  עבור  (1ג')נספח  ערבות  שימוש  לדמי  השווה  סך  על  הפעלה   6,  חודשי    )שישה( 

 .  , צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרזבתוספת מע"מ

 
 יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה.   30בתוקף עד לתקופה של  תהאהערבות 

 
יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה    30לפעם, לפחות    מפעםהמפעיל מתחייב להאריך,  

את תוקף הערבות, כאמור, תהא החברה רשאית לממשה ולהחזיק את    יאריךעת. היה והמפעיל לא  

 להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה.  ידה סכום הערבות תחת 

 

)שישה( חודשי שימוש    6  -לחילופין, המפעיל רשאי להפקיד בידי החברה שיק בנקאי על סך השווה ל

 בות בנקאית. , אשר יחשב כער והפעלה, בתוספת מע"מ כדין

 



 
 

 58מתוך   39עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

החברה תהא רשאית לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו המפעיל הפר את התחייבויותיו על  

 פי חוזה זה.  

 

כאמור לעיל  בסך  מודגש כי ככל שהמפעיל זכה במכרז בהפעלת שני מזנונים יידרש הוא להפקיד ערבות  

 ביחס לכל מזנון בנפרד. 

 

 תקופת החוזה וסיומו .12

 

 . "(תקופת ההתקשרות: ")להלן 2025.20.6ותסתיים ביום  .2023.91 -ה ההפעלה תחל ביוםתקופת  .12.1

 
, בנות שנה  נוספות הפעלהתקופות  לושבש  ההתקשרותלהאריך את תקופת  הצדדים רשאים להסכים .12.2

תקופות החוזה  )להלן: " (20.6.2028א תארך מעבר ליום לש כוללתתקופת התקשרות היינו: )כל אחת 

בהודעה של    וזאת  לעיל(,  11.2כאמור בסעיף  עדכון התמורה  למעט לעניין  ,  , בתנאי חוזה זה"(הנוספות

   .)לפי העניין( יום, מראש ובכתב, קודם לתום תקופת החוזה או תקופת החוזה הנוספת 60

 
לא תשמע כל טענה ו/או  .  לקיומןמודגש כי הסכמת החברה להארכות כאמור לעיל היא תנאי מתלה  

 דרישה כנגד החברה בקשר להחלטתה בעניין, בכל עילה שהיא.  

 
בכל מקרה לא  מובהר למען הסק ספק כי ככל שיוסכם על הצבת מכונות אוטומטיות על ידי המפעיל,  .12.3

בו    12.2  -12.1ועדים הקבועים בסעיפים  יחרוג משך ההתקשרות בקשר אליהן מהמ  וכל מועד  לעיל, 

 תסתיים ההתקשרות יחול גם ביחס למכונות האוטומטיות. 

 

ההתקשרות   .12.4 הארכת  על  סעיף  הוסכם  פי  בתוך    ימציא לעיל,    12.2על  לחברה,  ימים    14המפעיל 

ה סכמה  מהה לערבות  הארכהעל  הארכה  כתב  הנוספת    הבנקאית,  החוזה  לתקופת  החברה  שבידי 

 . , בתוקף לתקופת החוזה הנוספתהמפעיליום וכן אישור עריכת ביטוחי    30בתוספת 

 
את המזנון    לפנות תקופת החוזה או עם סיומו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב המפעיל   בתום .12.5

, נקי ופנוי מכל ציוד,  קיןתכשהוא     ולמסור את החזקה בו לחברה, לרבות המפתחות ומנעולי המזנון,

החברה רשאית לפנות מהמזנון את   תהיה אדם וחפץ, למעט בלאי סביר. לא פינה המפעיל את המזנון 

 . על חשבונו והוצאותיו של המפעיל הכול המיטלטלין והציוד של המפעיל מהמזנון ולאחסנם,  

 

,  תקרותון, לרבות קירות,  כשהוא כולל את כל המחובר חיבור של קבע למזנ   יוחזר לידי החברה  המזנון  .12.6

, תוספת ומתקן  שיפוץחיפוי ריצפה, דלתות, גופי תאורה, אביזרי אינסטלציה וכיו"ב, וכן כל שינוי,  

 על ידי המפעיל ועל חשבונו.   הותקנוהמחוברים חיבור של קבע למזנון, אפילו אלה בוצעו, הוספו או 

 
רשאית לדרוש מהמפעיל   לעיל תהיה החברה  האמור  או    פינויעל אף  תוספות או מתקנים שהוספו 

בכתב,   מראש  החברה,  באישור  שלא  במזנון  דרישתה    והמפעילהותקנו  עם  מיד  לפנותם  מתחייב 
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שנדרש לפנותם, כאמור, תהיה החברה    מתקניםהראשונה של החברה. לא פינה המפעיל תוספות או  

 . הכרוכות בכך  ההוצאותולחייב את המפעיל בכל  רשאית לעשות כן 

 
לא   מכוח התקשרות זו, מכל סוג ובכל היקף שהוא, השקעותיו הכספיות והאחרות  המפעיל מצהיר כי  .12.7

לו  עילה  תוחזרנה  זכות    בשום  כל  לו  תקננה  ב  כלשהיולא  ולרבות  שהוא  שלב  תקופת  בכל  תום 

 . אשר יהא ויהא מועד הסיום  תקשרות, תהא סיבת סיומה אשר תהאהה

 

 הפרות וסעדים  .13

 

יסודיות בחוזה    הינן תניות  ,  14,  12.6,  12.5,  12.4,  11,  10,  8,  7.7,  6,  5,  4.8,  4.4,  4.1  הוראות סעיפים  .13.1

בפיצויים מוסכמים  זה, אשר הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את החברה 

צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( מהמדד היסודי ועד למדד    ש"ח  30,000בסך של    וקבועים מראש 

י שיקול דעתה  וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר הנתון לה לפ  שיהא ידוע במועד תשלומם

 . הבלעדי

 

כי היה    הצדדיםלעיל ומזכויות החברה על פי כל דין, מוסכם בין    13.1לגרוע מהאמור בסעיף    מבלי .13.2

, על  המזנוןו/או לא יפנה את  כל שנה(  1.9במועד תחילת שנת לימודים )והמפעיל לא יפעיל את המזנון  

וקבועים מראש    מוסכמיםפי הוראות חוזה זה, בתום תקופת החוזה, תהיה החברה זכאית לפיצויים  

 . לכל יום פיגור  ₪ 500 -בסך השווה ל

 
בסעיפים   .13.3 הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לחלט  זכאית  תהא  לעיל    13.2-ו  13.1החברה 

ו/או לגבותם מהמפעיל בכל דרך חוקית    מהערבות ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע למפעיל, אם יגיע, 

 אחרת. 

 
בסעיפים   .13.4 מהאמור  לגרוע  יחשבו    13.2-ו  13.1מבלי  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל 

כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה, בשל כך, על פי חוזה  

 זה ועל פי כל דין: 

 

 והאיחור עולה על שבעה ימים.לפי החוזה  תשלום החל עליו המפעיל איחר בביצוע  .13.4.1

 
נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל,  הוטל עיקול זמני או קבוע או   .13.4.2

יום    30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 ממועד ביצועם. 

 מונה לנכסי המפעיל, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.  .13.4.3
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ו שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו  המפעיל קיבל החלטה על פירוק מרצון א .13.4.4

פנה   שיזם  או  חלקם,  או  כולם  נושיו,  עם  לסידור  או  לפשרה  הגיע  שהמפעיל  או  פירוק 

 לנושים למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם. 

 

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל אינה נכונה או כי לא גילה לחברה, לפני חתימת   .13.4.5

 ובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום איתו על חוזה זה. חוזה זה, ע

 

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה.  .13.4.6

 

הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,   .13.4.7

 או ביצועו.  או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה 

 
הפר המפעיל חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים המוקנים לה על פי חוזה זה ועל  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא  . 1970 –של"א פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, הת

יים  החברה זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של המפעיל מהמבנה, לתבוע מהמפעיל פיצו

 על הפרת החוזה ולחלט את הערבות. 

 
ריבית    פיגר .13.5 שבפיגור  לסכום  בחלקו, תתווסף  או  במלואו  כלשהו,  בתשלום  בגובה    פיגורים המפעיל 

בפועל. לכל    לתשלוםריבית הפיגורים של החשב הכללי באוצר, מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד  

 . בחוקהקבוע  תשלום ריבית שישולם לחברה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור 

 

 

 (.הודעת הביטול"החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה למפעיל הודעה על כך בכתב )להלן: " .13.6

 
ולמסור את החזקה בו לידי החברה וזאת בתוך    המזנוןעם קבלת ההודעה יהא המפעיל חייב לפנות את   

תביעה ו/או טענה כלשהי שיש  . המפעיל לא יעכב את מסירת החזקה לחברה בגין  המועד שרשה החברה

 לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים. 

 
את   .13.7 החברה  המפעילהמזנוןתפסה  של  מתקנים  או  ציוד  בה  והיו  להשאיר  ,  הורה  לא  תהא  שהוא   ,

ם לא ציית המפעיל  א.  החברה זכאית לדרוש מהמפעיל לסלק את הציוד והמתקנים או כל חלק מהם

ובתוספת פיצוי מוסכם    , רשאית החברה על חשבון המפעילבתוך המועד שקבעה החברהלדרישה זו  

, לסלקם מהמבנה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או  מהוצאותיה  15%בשיעור  

 אובדן שיגרם להם. 

 
 ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.   פי חוזה זה-הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויות החברה על .13.8

 
 קיזוז .14
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כל עילה  וב   , כל סכוםהסכם זהרשאי לקזז מהתשלומים המגיעים ממנו לחברה על פי    אינו המפעיל   .14.1

 שהיא, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו. 

 
החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע למפעיל כל סכום המגיע לה ממנו בין על פי חוזה זה ובין   .14.2

 . ללא צורך בהסכמת המפעיל עילה אחרת שהיאמכל 

 

 שונות  .15

 
ום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כויתור על זכויותיה  ש .15.1

ולא ישמשו כמניעה לתביעת פינוי או תביעה אחרת על ידה, אלא אם כן ויתרה החברה על זכויותיה  

 נאי חוזה זה. במפורש בכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מת

 
וכי   .15.2 במלואו,  ביניהם  נכונה את המוסכם והמותנה  זה משקפים  תנאי חוזה  בין הצדדים כי  מוסכם 

החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או  

 בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 

הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  ל  כ .15.3

ידי הצד השני  הכתובות המצוינות במבוא לחוזה זה הודעה    .או בדוא"ל אשר קבלתו התאשרה על 

 הודעה   שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.  72 שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה

 

 

 :  באמצעות מורשי חתימתם ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
 _________________    _________________ 

 מפעיל ה           החברה                              
 
 

 אישור עו"ד לחתימת המפעיל 
 

"( מאשר בזה כי ביום  המפעיל ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: " אני הח"מ  
חתמו בפני על הסכם זה דלעיל ועל כל    -_________ חתם בפני _____________, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד  

ת.ז.    __________________ ה"ה  המכרז  מסמכי  ויתר  ת.ז.   -______________   ________________
פי דין בשם המפעיל וכי התקבלו אצל המפעיל כל ההחלטות וכל  - _____________ שהנם רשאים לחתום ולהתחייב על 

ה"ה   חתימת  וכי  זה  הסכם  על  המפעיל  לחתימת  דין  כל  פי  ועל  שלו  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים 
 המפעיל.  המפורטים לעיל מחייבת את

 ___________________ 
 ,עו"ד                            
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 ביצוע ערבות  - ( 1ג') נספח 

 לכבוד  
   בע"מ החברה הכלכלית לפתוח חולון 

 א.ג.נ., 
  מס' אוטונומית כתב ערבות הנדון: 

 
עפ"י בקשת _____________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   .1

ש"ח )להלן: "סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסכום הנ"ל    ________של  
 . חולוןמזנון בבית ספר בעיר , בקשר להסכם להפעלת למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי ההצמדה"(

 
סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  או   .2

 ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה  )להלן: "המדד"(. 
לחודש ______ שנת   15  -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _______ שנת ______ שפורסם ביום ה 

 ______ )____ נקודות(. 
"המדד החדש" לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו   

 עפ"י כתב ערבות זה. 
פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל  -אם במועד ביצוע תשלום על 

 סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו המקורי  אם  

 ללא כל הפרשי הצמדה. 
 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף   .3

ידיכם, וזאת ללא כל תנאי    לעיל, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע אלינו חתומה על  2
חייבים לדרוש   ומבלי שתהיו  זכאותכם  ו/או  לנמק דרישתכם  או  חובה לבסס  כל  עליכם  ומבלי להטיל 
לעמוד   שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  המבקש,  מאת  הערבות  סכום  את  תחילה 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4
 
ועד  .5 הוצאתה  מיום  יום   עד לתום  ______  בתוקף  זו תהא  על  ערבותנו  וכל דרישה  צריכה  -בכלל,  פיה 

לאחר מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם התקבלה    להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 . דרישתכם להאריך תקפה טרם פג תקפה

  
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6
 

 בכבוד רב,         
 

 ........... בנק   ...............        
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 ביטוח -(2ג')נספח 

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם  
העיקרי לבין הוראות נספח זה בכל הקשור לביטוח, יגברו הוראות נספח זה )למעט הוראות מסחריות אשר  

 הסכם העיקרי.  הוסדרו בין הצדדים(. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם  מתפרשים ב 

הקשור   .1 בכל  ההסכם  בכפוף להוראות  זה,  הסכם  עפ"י  המפעיל  לגרוע מאחריות והתחייבויות  מבלי 
לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במבנה המזנון והיה ותבוצענה עבודות כלשהן במבנה המזנון, על ידי  

פעיל לערוך  המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו במשך תקופת ההפעלה, מתחייב המ
ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בחברת ביטוח מורשת בישראל, על שמו, על שם החברה, עיריית חולון,  
קבלנים וקבלני משנה בכל דרגה, בגין עבודות המבוצעות על ידו או מי מטעמו בשטח המזנון )להלן:  

ם, כאשר התנאים  חודשי  12"( למשך תקופת העבודות וכן לתחזוקה מורחבת שלא תפחת מ העבודות"
בפוליסה כאמור לא יפחתו מהמפורט לעיל ולהלן ולהמציא לחברה את אישור עריכת ביטוח עבודות  

יאוחר מ  המפעיל זה     7  -לא  לנוסח המצורף להסכם  ובהתאם  העבודות,  ביצוע  ימים בטרם תחילת 
תום כדין ע"י  "(,  כשהוא חאישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל)להלן: "  ()א("2נספח ג')והמסומן כ

המבטח. המפעיל מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת אישור בגין עריכת ביטוח עבודות המפעיל, כאמור הינה  
 תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה.  

 
   ביטוח הרכוש -פרק א'  1.1

אחר   רכוש  וכל  קל, מתקנים  ציוד  חומרים,  לרבות  ערכן  במלוא  העבודות,  את  המבטח  ביטוח 
ידי החברה מפני אבדן או נזק פיזי  -מן העבודות ושהובא  למזנון או המסופקים עלהמהווה חלק  

קיום   העניין.  לפי  התחזוקה  תקופת  ו/או  הביטוח  תקופת  בתוך  הנגרם  צפוי  ובלתי  פתאומי 
"( או אבדן או נזק כאמור לעיל  עבודות התחזוקההתחייבויות בדבר תחזוקת העבודות )להלן: "

חזוקה המורחבת כתוצאה ממקרה ביטוח אשר התהוותו הישירה  לעבודות שאירע בתקופת הת
בתקופת הביטוח. פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או או  
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.   ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  מי מטעמן, 

רעידת לנזקי טבע,  זה כולל כיסוי מלא  ונזק עקיף    פרק  בזדון  נזק  גניבה, שוד,  אדמה, פריצה, 
פינוי   הוצאות  בגין  לכיסוי  הרחבות  כולל  זה  פרק  כן,  כמו  לקויים.  חומרים  עבודה,  מתכנון, 
הריסות/הוצאות מיוחדות לאחר נזק/הוצאות דרישת רשויות/רכוש במעבר ו/או באחסנה מחוץ  

ישיר   אחרים/נזק  ומומחים  אדריכלים  שכר  הוצאות  לקויים,  לאתר/  חומרים  עבודה,  מתכנון, 
מערך העבודות המבוטחות לכל הרחבה בנפרד, רכוש סמוך    20%והכול בגבול אחריות עד לסך של  

₪ לכל    500,000מערך העבודות המבוטחות ולכל הפחות    20%ולרכוש עליו עובדים עד לסך של  
 מקרה ביטוח.   

 
 

   חבות כלפי צד שלישי -פרק ב'  1.2
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח חבות המבוטחים על פי דין בשל נזק לגוף או לרכוש של  
כאמור   או לרכוש  לגוף  נזק  וכן  הביטוח  ישות כלשהי  בקשר לעבודות, במשך תקופת  או  אדם 
במשך תקופת התחזוקה לעניין עבודות התחזוקה בגבול אחריות כמפורט להלן. הפרק כאמור  

צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  כולל סעיף אחריות 
המבוטח בפרק א' )הן    למעט רכוש בפרק מצוין במפורש כי מבנה המזנון נחשב לרכוש צד שלישי  

במסגרת העבודות והן במסגרת הרחבת רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים(, כאשר לעניין זה מוסכם  
קוד  כי ככל שמבטחת העבודות תסר המפעיל נשוא נספח   329ב לכלול  עבודות    באישור ביטוח 

, ימציא המפעיל לחברה עותק מתוספת אינפורמטיבית לפוליסת העבודות הכוללת הוראה  ()א(2ג')
לפיה מבנה המזנון נחשב לרכוש צד שלישי למעט רכוש המבוטח בפרק א' )הן במסגרת העבודות  

(. פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי  בדיםוהן במסגרת הרחבת רכוש סמוך/רכוש עליו עו
החברה ו/או עיריית חולון ו/או מי מטעמן, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול  

  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
₪ ₪    ₪20,000,000 מקסימום    4,000,000משווי העבודות, מינימום    10גבול האחריות: הינו פי  

 הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: לאירוע ובמצטבר. 

  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.   •

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח   •
 חובה.  
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מגבול    20%חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות, ויברציה והחלשת משען בגבול אחריות של עד   •
 האחריות הכללי של פרק זה.  

 400,000בגבול אחריות עד לסך    –נזק תוצאתי הנובע מפגיעה בכבלים ומתקנים תת קרקעיים   •
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח 

 
 חבות מעבידים -פרק ג'  1.3

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי  
,המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע  1980פגומים התש"מ חוק האחריות למוצרים 

לעובדים המועסקים בביצוע העבודות או עבודות התחזוקה תוך כדי ו/או עקב עבודתם במשך  
של   אחריות  בגבול  התחזוקה,  עבודות  לעניין  התחזוקה  תקופת  במשך  וכן  הביטוח  תקופת 

. ביטוח זה אינו כולל הגבלה בדבר עבודות בגובה  ₪ לתובע, לאירוע ולתקופת הביטוח  20,000,000
ועובדיהם  פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף   ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה 
כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או מי מטעמן, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 
 

₪ אזי    250,000על אף האמור בסעיף לעיל, היה וגובה העבודות שתבוצענה כאמור לעיל לא יעלה על   .2
יהא המפעיל רשאי במקום לערוך ביטוח עבודות קבלניות כמובא לעיל, לערוך את הביטוחים על פי  

:"  המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן    ()ב(2ג')המפורט להלן וכאמור בנספח  
סעיף   של  בסיפא  יתווסף  כאמור,  העבודות  שבגין  ובלבד,  המפעיל"(,  ביטוחי  צד    3.2אישור  ביטוח 

המלל שלהלן: "למען הסר ספק מובהר, כי הפוליסה מורחבת    ביטוח חבות מעבידים   3.3  -ו  שלישי
במשך תקופת   כלשהן  התאמה  עבודות בניה, הרחבה, שיפור  סוג לרבות שיפוץ  עבודות מכל  לכסות 

 טוח ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו".  הבי

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות המפעיל עפ"י הסכם זה, ממועד תחילת ההפעלה על פי הסכם זה   .3
לעיל(,   כאמור  קבלניות  עבודות  בפוליסה  הנכללים  הנכסים  )זולת  למזנון  רכוש  הכנסת  ממועד  או 

ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת  המוקדם מבין שני המועדים, מתחייב המפעיל לרכוש על חשבונו  
ההפעלה, בחברת ביטוח מורשת בישראל את ביטוחים אשר היקפם לא יפחת מהמפורט להלן באישור  

והמהווה חלק בלתי נפרד    ()ב( 2כנספח ג')עריכת ביטוחי המפעיל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה 
 "(.המפעילאישור ביטוחי המפעיל" או "ביטוחי הימנו )להלן בהתאמה : "

 
    ביטוח אש מורחב 3.1

ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון למעט מלאי המבוטח בערכו, אבדן או נזק לרכוש המפעיל  
ו/או   ו/או לאתר  ידו למזנון  על  המובא  ו/או  ו/או אחריות המפעיל  בבעלות  וסוג אשר  מין  מכל 

אים מכל מין וסוג שהוא(  בקרבתו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מתקנים ומל
לרבות תוספות ושיפורים שהוספו למזנון על ידי המפעיל ו/ או מי מטעמו או על ידי החברה עבור  
המפעיל כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה,  

ידי כלי רכב ו/או כלי  סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על  
הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק בזדון ופריצה, וכן שבר זכוכית. הביטוח כאמור  
כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או מי מטעמן,  

 אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

 וח אחריות כלפי צד שלישי  ביט 3.2
ביטוח אחריות על פי דין כלפי צד ג' המבטח את חבות המפעיל  בגין אבדן, פגיעה או נזק לגופו  
ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות החברה ו/או מי מטעמה, בגבול אחריות בסך  

ל הגבלה בדבר: אש,  ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכ  8,000,000של  
התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, חבות בגין  

הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או ביצוע תוספות ושיפורים במזנון על ידי המפעיל ומי מטעמו,  
ור מורחב  , שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאממשקה 

לשפות את החברה, עיריית חולון עובדיהן ומנהליהן בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם  
עקב מעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעמו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו  

 נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.   
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 ביטוח חבות מעבידים   3.3

האחריות למוצרים   עפ"י חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  עפ"י פקודת הנזיקין  ביטוח אחריות מעבידים 
עובדיו בגבול אחריות בסך של    1980-פגומים, התש"ם כלפי  ₪   20,000,000בגין חבות המפעיל 

תוספו ביצוע  בדבר  הגבלה  כל  יכלול  לא  הביטוח  כאשר  ביטוח,  ולתקופת  למקרה  ת  לתובע, 
במזנון,   ורעלים, ושיפורים  עובדי    פיתיונות  ויחשבו  במידה  ועובדיהם  משנה  קבלני  קבלנים, 

המבוטח. הביטוח מורחב לשפות את החברה, עיריית חולון, עובדיהן ומנהליהן, היה ונטען כי הם  
חייבים ביחסי עובד מעביד כלפי מי מעובדי המפעיל. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על  

תחלוף כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או עובדיהן ומנהליהן, ובלבד שהוויתור על זכות    זכות
 תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
 אובדן תוצאתי   3.4

לעיל ו/או למבנה המזנון ו/או    3.1ביטוח אבדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המבוטח בסעיף  
בסעיף   האמורים  הסיכונים  עקב  עצמו  למזנון  ו/או  המזנון  פריצה,    3.1לתכולת  למעט  לעיל 

של   שיפוי  עקב    12לתקופת  שנגרמו  תוצאתיים  נזקים  לכסות  יורחב  הביטוח  לפחות.  חודשים 
וח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או עיריית  מניעת גישה. הביט 

חולון ו/או מי מטעמן, אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  
 בזדון.  

 
()ב(,  2המפעיל מתחייב להמציא לידי החברה כמובא לעיל והמצורף להסכם זה ומסומן כנספח ג') 3.5

תחילת ההפעלה על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למזנון )זולת רכוש    לא יאוחר ממועד 
. המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר  1.1הכלול בביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  

 עריכת ביטוחי המפעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. 
 

 : ת הבאותהמפעיל מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהלן את ההוראו .4

הגדרת "החברה" לצורך נספח ואישורי הביטוח, תכלול את "החברה ו/או עיריית חולון חברות   4.1
בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחיות ו/או חברות אם ו/או חברות שלובות ו/או עובדים  

 ו/או מנהלים".  

  המפעיל לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  4.2
 המפורטות לעיל. 

והפוליסות   4.3 חולון  עיריית  ו/או  החברה  ע"י  הנערך  ביטוח  לכל  וראשוניים  קודמים  הביטוחים 
 כוללות סעיף לפיו המבטחת מוותרת על כל טענת שיתוף ביטוחי החברה ו/או עיריית חולון. 

הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה לחברה הודעה על  4.4
 יום מראש. 30ך בדואר רשום, לפחות כ

הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו אינה מהווה   4.5
עילה לדחיית חבות כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או מי מטעמן ו/או פוגעת בזכות השיפוי  

 על פיה.  

גורע מזכויות המבטח וחובות המבוטח  אין הדבר    -סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות   4.6
 .1981-על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

תנאי הפוליסות הנערכות על פי נספח זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע כלל ביט או מגדל ביט ו/או מנו   .5
 ביט ו/או הראל ביט ו/או פסגה ו/או  אילון ביט.   

וע בצורה כלשהי מהתחייבויות המפעיל  אין בעריכת כלל הביטוחים ע"י המפעיל כדי לצמצם או לגר .6
בהתאם להסכם זה, ועריכת כלל הביטוחים לא גורעת מכל נזק שהמפעיל אחראי לו עפ"י הסכם זה  

 ו/או עפ"י דין ו/או כדי להטיל על החברה כל אחריות. 
 

()ב(, לא  2המפעיל מתחייב להמציא לידי החברה כמובא לעיל והמצורף להסכם זה ומסומן כנספח ג') .7
הכלול  יאו )זולת רכוש  רכוש למזנון  זה או ממועד הכנסת  הסכם  פי  על  ההפעלה  חר ממועד תחילת 

. לעיל( המוקדם מבין שני המועדים,  אישור בדבר עריכת  1.1בביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  
 ביטוחי המפעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. 
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ל או כל חלק מהם, על המפעיל להפקיד בידי  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבע של המפעי .8
החברה את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבע של המפעיל או כל חלק מהם  

 לתקופה נוספת, וזאת למשך כל תקופת ההסכם. 
 

מתחייב  בכל פעם שמבטחו של המפעיל יודיע לחברה כי מי מביטוחיו יבוטל או יחול בו שינוי לרעה,   .9
המפעיל להפקיד בידי החברה אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת  

 כל עוד ההסכם בתוקף. 
 

החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו למי מהם   .10
קון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל  ע"י המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תי

שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו בנספח זה. המפעיל מצהיר  
ומתחייב כי זכויות החברה ו/או מי מטעמה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  

בי אישורי הביטוח כאמור, טיבם,  מטילות על החברה ו/או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לג
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל עפ"י  היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 
הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי המפעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי המפעיל  

 ובין אם לאו. 
 

מפורט בנספח זה לרבות באישורי עריכת ביטוחים הינה  מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כ .11
זה.   הסכם  לפי  חבותו  ממלוא  אותו  פוטרת  שאינה  המפעיל  על  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת 
ו/או מי   כלפי החברה  דרישה  ו/או  מנוע מלהעלות כל טענה  הוא  כי  ומאשר בזאת,  המפעיל מצהיר 

כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי  מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או  
 הביטוחי שהוצא על ידו. 

סבר המפעיל, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי המפעיל, רשאי המפעיל   .12
לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים  

, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או עיריית חולון ו/או  בקשר עם המזנון כאמור
מי מטעמן, אולם וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ובכל ביטוח חבות, יורחב לשפות  
מי   ו/או  המפעיל  מחדלי  ו/או  למעשי  אחריותם  בגין  ומנהליהן  עובדיהן  חולון,  עיריית  החברה,  את 

 פוף לסעיף אחריות צולבת. מטעמו בכ
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המפעיל, כי הוא פוטר את החברה ו/או עיריית חולון ו/או מי מטעמן   .13
נזק לרכוש לרבות אובדן ו/או נזק לרכוש שהוא זכאי לשיפוי עפ"י   מכל אחריות בגין כל אבדן ו/או 

)מפרט ביטוחי הקבע של המפעיל ( וכן,    לעיל    3.4  -ו  3.1ביטוחים שהתחייב לערוך בהתאם לסעיפים  
לעיל  )מפרט ביטוחי עבודות קבלניות של המפעיל( וכן ביטוחי רכוש נוספים כאמור בסעיף     1.1סעיפים  

לעיל או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר    12
נערכו אם לאו. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם  ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח. וזאת בין אם 

 שגרם לנזק בזדון.. 
 

לעיל,   3.4לעיל ו/או אובדן תוצאתי על פי סעיף  3.1המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש על פי סעיף  .14
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.   13במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

 
למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  המפעיל מתחייב  .15

כל   במשך  בתוקף  ויהיו  הצורך  לפי  מעת לעת  יחודשו  המפעיל  ביטוחי  כי  ולוודא  ולדאוג  ובמועדם, 
 תקופת ההסכם. 

 
לעיל  (  3.4)  -( ו3.1פי סעיפים )-המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על .16

מביטוחי הקבע של המפעיל, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח  
 פיהם.-על
 

בידי   .17 חתומים  להמציאם  המפעיל  מחובת  אשר  זה,  להסכם  המצורפים  הביטוח  אישורי  כי  מובהר 
ה על  מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונ

שוק ההון, ביטוח וחסכון כאשר אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת המפעיל לקיים  
את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע בנספח ביטוח זה. כן מובהר כי  
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זכאית  תהא  החברה  כאמור,  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  בהנחיות  שינויים  שיחולו    ככל 
 להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים.

 
המפעיל מצהיר בזה כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים   .18

במבנה ו/או במזנון ו/או באתר בו נמצא, ובמידה ותעשה כן אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות  
 אינו חל על ההסכם.   1967-כלפי המפעיל. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים, התשכ׳׳ז

 
מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח    1-18רת סעיפים    הפ .19

יום ממועד בקשת החברה בכתב להמצאת אישור    10במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  
 כאמור. 

 
 

  
____________  

  חתימת המפעיל 
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 אישור עריכת ביטוחי המפעיל לתקופת ביצוע עבודות המפעיל  - ()א(2ג')נספח 
 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  

אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה  

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור*

 וע העבודות*כתובת ביצ

 מעמד מבקש האישור* 

חולון   שם לפיתוח  הכלכלית    החברה 

חברות  עיריית חולון ו/או  ו/או  בע"מ  

בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות  

חברות   ו/או  אם  חברות  ו/או  אחיות 

   ו/או עובדים ו/או מנהלים שלובות

 ___________  שם

 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה 

 

 יש להשלים 

 משכיר ☒ להשלים יש 

 קבל הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר ☐

 אחר:_______ ☐
 511082489 ח.פ.

 

 יש להשלים  מ.ע

     חולון 47המרכבה  מען

 

 יש להשלים  מען

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי 

גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 פוליסה 

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות / 

סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

 מטבע סכום בהתאם לנספח ד' 

הסיכונים  כל 

 עבודות קבלניות

 

   יש להשלים     

תחלוף    309☒ על  ויתור 

 כנגד מבקש האישור  

 נזקי טבע 313☒

 גניבה פריצה ושוד 314☒

 רעידת אדמה   316☒

נוסף    318  ☒  - מבוטח 

  מבקש האישור

 ראשוניות   328☒

 

 ₪  כלול      גניבה ופריצה

מערך    20%     רכוש עליו עובדים

העבודות 

המבוטחות  

הפחות   ולכל 

400,000    ₪

מקרה   לכל 

 ביטוח 

₪ 

מערך    20%     רכוש סמוך

העבודות 

המבוטחות  

הפחות   ולכל 

400,000    ₪

מקרה   לכל 

 ביטוח 

₪ 
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 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

מיוחדות   הוצאות 

 לאחר נזק 

מערך    20%    

העבודות 

 המבוטחות 

₪ 

דרישת   הוצאות 

 רשויות 

מערך    20%    

העבודות 

 המבוטחות 

₪ 

שכר  הוצאות 

אדריכלים 

 ומומחים אחרים 

מערך    20%    

העבודות 

 המבוטחות 

₪ 

רכוש בהעברה ו/או 

מחוץ  באחסנה 

 לאתר

מערך    20%    

העבודות 

 המבוטחות 

₪ 

מערך    20%     פינוי הריסות 

העבודות 

 המבוטחות 

₪ 

 צד ג'

 

 

 

 

ויברציה   רעד, 

 והחלשת משען 

 

 

 יש להשלים     

 

 

 

מגבול    20%

 האחריות 

 

 אחריות צולבת   302☒ ₪

תחלוף    309☒ על  ויתור 

 כנגד מבקש האישור  

 שימוש בצ.מ.ה  312☒

 כיסוי תביעות מל"ל  315☒

נוסף    318☒   -מבוטח 

 מבקש האישור

 ראשוניות   328☒

מבקש 329☒ רכוש 

 האישור ייחשב כצד ג'

תחלוף   309☒ ₪    20,000,000     אחריות מעבידים על  ויתור 

 כנגד מבקש האישור  

נוסף    318☒  -מבוטח 

 מבקש האישור

 ראשוניות   328☒

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  

 (*: ג'המפורטת בנספח 

 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה( 62

 שיפוצים 074

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 השינוי או הביטול.
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 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

 

 חתימת האישור

 

 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 ההפעלה אישור עריכת ביטוחי המפעיל לתקופת  ()ב( 2ג') נספח 
הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 

 ( DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  

הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי  

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטח ה מבקש האישור*

 בע"מ  החברה הכלכלית לפיתוח חולון   שם

ו/או    ו/או   חולון  ו/או  עיריית  בנות  חברות 

ו/או   אחיות  חברות  ו/או  קשורות  חברות 

ו/או עובדים   חברות אם ו/או חברות שלובות

   ו/או מנהלים

   שם

 יש להשלים 
 נדל"ן ☒

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים☐

הפעלת  אחר:  ☐

ספר   בבתי  מזנון 

 בחולון 

 

 משכיר ☒

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

מזנון  אחר:  ☐ הפעלת 

 בבתי ספר בחולון 

 

 יש להשלים   מ.ע 511082489 ח.פ.

      חולון 47המרכבה   מען

 

 יש להשלים   מען

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי 

גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

יש      רכוש   

 להשלים 

כנגד   309☒  תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 

 נזקי טבע 313☒

 גניבה פריצה ושוד 314☒

 רעידת אדמה   316☒

    ראשוניות328☒

 אחריות צולבת   302☒       צד ג'

 הרחב שיפוי  304☒

שלישי    307☒ צד  הרחבה 

 קבלני משנה  קבלנים ו

כנגד   309☒ תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 

 שימוש בצ.מ.ה  312☒

 כיסוי תביעות מל"ל  315☒



 
 

 58מתוך   53עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

  

  

הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 

 ( DD/MM/YYYYהאישור)

מבוטח נוסף בגין מעשי  321☒

המבוטח   מבקש   –מחדלי 

 האישור  

מוגדר   322☒ מבקש האישור 

 כצד שלישי 

 ראשוניות   328☒

האישור 329☒ מבקש  רכוש 

 ייחשב כצד ג'

אחריות  

 מעבידים 

כנגד   309☒       תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 

נוסף    319☒ היה   –מבוטח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב 

 מעובדי המבוטח

 ראשוניות   328☒

יש      אובדן תוצאתי

 להשלים 

כנגד   309☒  תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 

 נזקי טבע 313☒

 רעידת אדמה   316☒

    ראשוניות328☒

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  

 (*: ג'בנספח 

 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל  041

 שכירויות והשכרות 096

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח: 



 
 

 58מתוך   54עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

   המזנוניםתשריט  -( 3ג') נספח 

 )לנוחיות בלבד, יש לפעול לפי הנחיות ביחס לכל אתר( 

 בית ספר קצירמזנון 



 
 

 58מתוך   55עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

בית ספר עתידיםמזנון    
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 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 בית ספר הרצוגמזנון 

 
  



 
 

 58מתוך   57עמוד  

 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

 מסמך ד'
 הצעת מחירטופס תמורה ו

 
מס'   למכרז  הצעתנו  בזאת  מגישים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר  הח"מ,  אנו 

   מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:להפעלת מזנונים  03/2023
 

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי   .1
האחרים   בחנו את כל הגורמים  וכן  זו,  ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו  הדרושות  ערכנו את כל הבדיקות 

 המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע והשירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  
 

  החברה לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי   .2
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים  ו/או כל גורם אחר ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה

בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  

 
רים הדרושים לאספקת השירותים  אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישו .3

 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 
 
שבמסמכי   .4 הדרישות  כל  על  עונה  זו  והצעתנו  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו 

נצרף מסמך ו/או אישור   המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא 
מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה  
יידרש   אשר  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  מאתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות 

התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון,  
ואף לפסול את   עיניה  ראות  לפי  רשאית הוועדה להסיק מסקנות  כאמור,  או מסמך  מידע  נסרב למסור 

 ההצעה.  
 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.    .5
 
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת   .6

במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות  הנדרש במסמכי המכרז ו לבצע ולהשלים את  
 כן אם נזכה במכרז.   

 
 את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  המחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים .7

כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת השירותים נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות רווח  
 וכל הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ. 

 
תתקשר אתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז   והחברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .8

 בשלמות. 
 
וע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  כן יד  .9

 במפורש במסמך זה. 
 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .10
 

( יום  מאה ועשרים)  120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך   .11
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה    החברהמהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי  

ר בו מהצעתו,  ( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזתשעים)  90עד  למשך  
 פי כל דין.   -פי המכרז ו/או על-על החברהוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
חוזרת, כאמור  בסעיף  -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .12

 הסכם מחייב בינינו  לבינכם.  ובקבלתה על ידכם ייכרת    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3
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 חותמת וחתימת המציע:_______________                            

 בעיר חולון    הרצוגובבית ספר  עתידים, בבית ספר קצירלהפעלת מזנונים בבית ספר  03/2023מכרז 

המסמכים    .13 כל  את  נמציא  ידכם,  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל,  והצעתנו  היה 
הביצוע    ערבות  כדין,  חתום  ההסכם,  לרבות  המכרז,  למסמכי  בהתאם  להמציא  שעלינו  והאישורים 

 והאישור על עריכת ביטוחים.  
 

נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת  בעצם הגשת הצעה זו הרינו   .14
ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  

 דרישותיו. 
 

  ניתן להגיש הצעה למזנון אחד בלבד או לכל אחד .  כדלקמן  לחברה   חודשית   תמורה הצעתנו היא לתשלום   .15
 . הצעה נמוכה ממחיר המינימום תפסל על הסף ביחס לאותו מזנון .מהמזנונים, לפי שיקול דעת המציע

 
 

 תמורה מינימאלית לחודש  המזנון 
 )לא כולל מע"מ( 

 הצעת המשתתף 
 )לא כולל מע"מ( 

 
 קצירבי"ס 

 
11,500  ₪ 

 
 ___________ ₪ 

 
 

 עתידיםבי"ס 
 

 
7,000  ₪ 

 
 ____________ ₪ 

 
 

 הרצוגבי"ס 
 

 
9,500   ₪ 

 

 
 ____________ ₪ 

 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 
 

 _____ ____תאריך: _      :_________________וחותמת המציע חתימה
 

 : להגשת הצעה ע"י תאגיד -אישור עו"ד 
 

)להלן:       עו"ד של  אני הח"מ   ___________________ ח.פ. 
כי  המשתתף" בזה  מאשר  וכי  "(  בישראל,  רשום  תאגיד  הוא  על המשתתף  בפניי  חתמו   __________ ביום 

__________ ה"ה  זו  כל  __________הצהרה  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי  המשתתף,  בשם   _________
המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף  ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  

 על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 
 

 __________________  _____________________
 מת + חתימת עוה"ד חות                                                                                                      תאריך             

 
 

 : )עוסק מורשה( להגשת הצעה ע"י יחיד  -ישור עו"ד א
 

)להלן:        עו"ד של  אני הח"מ   ___________________ מ.ז 
כי ביום __________ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה ___________________  המשתתף" "( מאשר בזה 

וכל   ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי  המשתתף,  לחתימת  בשם  דין  כל  פי  על  הדרושים  האישורים 
 המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 

 
 __________________  _____________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                       תאריך             
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