אגף מכרזים וחוזים

מכרז פומבי מס' 112/19

אספקת מוצרי מזון לקייטנות,
גני ילדים ומוסדות חינוך

אייר תשע"ט

מאי 2019

-2-

מכרז פומבי מס' 112/19

אספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך
עיריית בני ברק (להלן" :העיריה"( ,מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרי מזון לקייטנות גני ילדים ומוסדות
חינוך לפי צרכי העיריה ובכפוף לתקציב והנחיות אגף החינוך ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש,
תמורת תשלום ( 300שלוש מאות) ( ₪התשלום לא יוחזר) ,במשרדי העיריה ,רח' ירושלים  58בני ברק ,בימים
א'-ה' בשעות .9:00-14:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי העיריה ובאתר האינטרנט של העיריה .
את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,בהתאם לדרישות המכרז ,יש למסור במסירה אישית בלבד (לא
בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ,הכוללת את כל מסמכי המכרז ,האסמכתאות
והנספחים ,מהודקים ,ממולאים וחתומים בידי המציע ,ב 2-עותקים זהים ובתוכה יצרף מעטפה נוספת
סגורה על גביה יצוין "הצעה למכרז מס'  112/19הצעתו למכרז מסמך ב'( ,להלן" :הצעת המציע" כשהיא
חתומה וממולאת כדבעי ,בשני עותקים ,תופקד בתיבת המכרזים ,במשרדי עיריית בני ברק ברחוב ירושלים
 ,58אצל מזכיר העיר ,קומה ג' ,ביום  16/6/2019לא יאוחר מהשעה  12:00בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום  5/6/2019שעה  10.00בחדר ישיבות גזברות קומה ג' רח' ירושלים  ,58בני-
ברק .השתתפות במפגש הינה חובה.
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו אדם או תאגיד ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,עומד בדרישות
המכרז וכי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה באסמכתאות ,הכל כמפורט בתנאי המכרז.
העיריה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות
ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית.
העיריה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מציעים שונים או להזמין את כל אספקת המזון
שיהיו דרושים לה ככל שיהיו דרושים ,ממציע אחד ,הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
לפרטים ניתן לפנות אל הרב יוסף סטל מנהל מחלקת גני ילדים בטלפון03-5776373 :

בכבוד רב,
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר
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מכרז פומבי מס' 112/19

אספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך
מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז"
.1

תנאים למשתתפים במכרז
1.1

דף מידע ארגוני

 1.2נוסח אישור על אספקת מוצרי מזון
1.3

הצהרת המציע ואישור רו"ח

מסמך א'
נספח א'1
נספח א'2
נספח א'3

 1.4נוסח תצהיר שכר מינימום

נספח א'4

 1.5נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

נספח א'5

 1.6נוסח תצהיר תביעות משפטיות

נספח א'6

1.7

נוסח תצהיר הרשעות פליליות

נספח א'7

1.8

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

נספח א'8

1.9

תצהיר בדבר ניגוד עניינים

נספח א'9

 1.10תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

נספח א'10

 1.11תצהיר שמירה על זכויות עובדים

נספח א'11

 1.12נוסח התחייבות לשמירת סודיות

נספח א'12

 1.13תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה

נספח א'13

.2

השירות הנדרש

מסמך ב'

.3

הצעת המציע (טופס הגשת ההצעה)

מסמך ג'

.4

הסכם התקשרות

מסמך ד'

.6

5.1

אישור קיום ביטוחים

נספח ד'1

5.2

נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

נספח ד'2

כל מסמך ו/או מסמך שאזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים
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מסמך א'
מכרז פומבי מס' 112/19

אספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך

תנאים למשתתפים במכרז
.1

כללי:
 .1.1עיריית בני-ברק (להלן" :העיריה") מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון לפי
צרכי העיריה ובכפוף לתקציב והנחיות אגף החינוך (להלן" :קייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך").
 .1.2השרות יינתן במוסדות עליהם תורה העיריה בשטח שיפוט העיר בני-ברק.
 .1.3המזון יסופק פעם בשבוע לכל אחד מהמוסדות.
 .1.4מס' המוסדות הינו כ 150-וזאת בהתייחס למצב כיום .יודגש כי מספר זה יכול להשתנות –
לגדול או לקטון ואין בו כדי לחייב את העיריה לכל מספר שהוא ובכלל.
 .1.5העירייה רשאית לדרוש מהספק לספק גם למוסדות חינוך נוספים במהלך השנה.
 .1.6התשלום לספק יבוצע ישירות מהעיריה אחת לחודש תוך  90יום מאישור החשבון ע"י הממונה
שיבדוק את החשבון שיוגש תוך  14יום ממועד הגשתו לאגף לוגיסטיקה.

 .2תנאי הסף:
(יודגש – תנאים אלו הינם בנוסף ליתר התנאים שבמסמכי המכרז).
על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן לצרף את כל המסמכים והאישורים שלהלן.
 .2.1תנאי הסף הכלליים:
 .2.1.1למציע ניסיון במתן שירות נשוא מכרז זה (מתן ארוחות או אספקת מוצרי מזון
למוסדות ציבור) למוסדות ו/או גופים ציבוריים לפחות במהלך שלוש השנים שלפני
המועד הקובע להגשת ההצעה.
 .2.1.2הספק סיפק בתקופה זו מינימום ל 150-גופים מוצרי מזון ביום (.נספח א' 3להלן).
 .2.1.3על המציע לצרף את טופס הגשת ההצעה המצ"ב כמסמך ב' מלא וחתום על ידו
(חתימה/ות מלאה/ות).
 .2.1.4המציע ימציא אישור רו"ח/פקיד שומה בר תוקף על ניהול ספרים כחוק ,וכן אישור בר
תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו.1976-
 .2.1.5במקרה והמציע הינו תאגיד ,יצורפו להצעה המסמכים הבאים:
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-5 .2.1.5.1אישור עו"ד/רו"ח של המציע המאשר כי החתומים על ההצעה הם מורשי
החתימה המוסמכים של המציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המציע.
 .2.1.5.2הצעה חתומה ע"י מורשי החתימה המוסמכים של המציע.
 .2.1.5.3העתק של תעודת עוסק מורשה.
 .2.1.5.4העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת
ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות ,לרבות רישום בעלי
המניות.

 .2.1.6דף מידע אירגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א'.1
 .2.1.7אישור בכתב של הגוף להן סיפק המציע שירותים כדוגמא האישור בנספח א' 2כאשר
כל גוף תתן אישור בנפרד.
 .2.1.8אסמכתאות המעידות כי המציע בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים שקדמו
להגשת הצעתו ( ,)2016-2018לפחות ,בביצוע אספקת ארוחות או מוצרי מזון כדוגמת

נשוא מכרז זה .וכי סיפק במהלך התקופה  150מנות ליום בנוסח המצורף כנספח א'.3
 .2.1.9תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו ממלא המציע אחרי הוראות כל דין
להעסקת עובדיו לרבות הוראות שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח א'.4
 .2.1.10תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו המציע ממלא אחר הוראות חוק
עובדים זרים בנוסח המצורף כנספח א'.5
מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע ,בשנתיים האחרונות בפסק דין חלוט בעבירה
לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים ,הצעתו לא תובא לדיון כלל.
 .2.1.11תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או
מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים
הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי
להשפיע על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת
ע״י עו״ד ,בנוסח המצ״ב כנספח א'.6
 .2.1.12תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי
המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,ו/או מעובדיו של המציע ו/או מטעמו ,הרשעה פלילית
או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או הליכים פליליים או משמעתיים תלויים
ועומדים ,לרבות הליכי חקירה ,נגד המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או מעובדיו של
המציע ו/או מטעמו ככל שקיימים .התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום
ומאומת ע״י עו״ד ,בנוסח המצ״ב כנספח א'.7
 .2.1.13ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ערוכה וחתומה בנוסח המצורף כנספח א׳.8
 .2.1.14המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר על ידי עו"ד לעניין ניגוד עניינים בנוסח המצורף
כנספח א'.9
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-6 .2.1.15המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר על ידי עו"ד לעניין חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו 1976-בנוסח המצורף כנספח א'.10
 .2.1.16המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר ע"י עו"ד לעניין שמירת זכויות עובדים בנוסח
המצורף בנספח א'.11
 .2.1.17המציע יתחייב כי במידה ויזכה במכרז ,ישמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע
שהגיעו אליו במסגרת ביצוע הפעילויות נשוא מכרז זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ולא
יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי כלשהו ,הכל כאמור בנספח א' 12להלן.
 .2.1.18המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
בנוסח המצורף כנספח א'.13
 .2.1.19על המציע לפרט במסמך ג' את הצעתו הכספית.
 .2.1.20המציע השתתף במפגש הבהרות.
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל תיפסל על הסף.
 .2.2ריכוז רשימת המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
 .2.2.1אישור רו"ח/פקיד שומה בר תוקף על ניהול ספרים כחוק ,וכן אישור בר תוקף לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו.1976-
 .2.2.2תעודת עוסק מורשה.
 .2.2.3קבלה המעידה על תשלום עבור הפקת המכרז.
 .2.2.4מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע.
 .2.2.5אם המציע הינו תאגיד יצרף בנוסף:
.2.2.5.1

אישור עו"ד/רו"ח של המציע המאשר כי החתומים על ההצעה הם מורשי
החתימה המוסמכים של המציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את
המציע.

.2.2.5.2

מסמכי ההצעה הר"מ חתומים ע"י מורשי החתימה המוסמכים של המציע.

.2.2.5.3

העתק מאושר של תעודת רישום החברה מרשם החברות.

.2.2.5.4

תדפיס מרשם החברות המראה את הון המניות המונפק והנפרע של
החברה ,הבעלויות בו וכן רשימת השעבודים עליו ,נכון ליום הגשת ההצעה
וראה לעיל.

.2.2.5.5

3

אם המציע הינו שותפות רשומה ,יידרשו חתימות כל השותפים יחד וכל
אחד מהם לחוד.

מנהלה:
 3.1עיון במסמכי המכרז:
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-7מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של העיריה בכתובת . www.bnei-brak.muni.il:או
במשרדי העיריה אגף לשירותים חברתיים.
 3.2תשלום בעד מסמכי המכרז:
3.2.1

התשלום בגין מסמכי המכרז הינו חובה .ניתן לשלם בגין מסמכי המכרז עד למועד
האחרון להגשת ההצעה.

3.2.2

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות תשלום בסך ( ₪ 300שלוש מאות) (התשלום
לא יוחזר) באגף חוזים ומכרזים אצל הנציג .יודגש כי סכום זה לא יוחזר.

3.2.3

הרוכש יצרף להצעתו העתק מהקבלה המאשרת ששילם עבור רכישת מסמכי המכרז
וכן יצרף על דף נפרד את הנתונים הבאים:

3.2.4

הנציג – האדם האחראי מטעם העיריה למכרז זה ,ואשר אליו יש להפנות שאלות
וברורים בקשר עם המכרז ,מאיר שטיינרייך ,אגף חוזים ומכרזים בעיריית בני-ברק.
דוא"ל.smeir@bbm.org.il :

3.3

הבהרת מסמכי המכרז:
3.3.1

עד ולא יאוחר מ 3-ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע
המשתתף/המציע בכתב בקובץ word

פתוח למר מאיר שטיינרייך,

למייל:

 smeir@bbm.org.ilאו בפקס'  ;03-6147585ויוודא טלפונית  ;03-5776191את
הגעת/קבלת הפקס בעיריה ,על כל הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות
שמצא ,אם מצא ,במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף
או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
3.3.2

מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  3.3.1לעיל והמנהל ,אם יראה לנכון לעשות כן,
יתן תשובות בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות .המנהל ימסור עותק של
התשובות שנמסרו לכל אחד ממשתתפי/מרוכשי מסמכי המכרז וכל מציע יצרפם
כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

3.3.3

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע״י העיריה או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

3.3.4

העיריה תהא רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס
שינויים ,תיקונים ,תנאים ודרישות במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים (להלן :״שינויים והבהרות״) ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז.

3.4

כנס ספקים – יתקיים ביום  5/6/2019בשעה  10.00בחדר ישיבות גזברות קומה ג' ,במשרדי
העיריה ,רח' ירושלים  58בני-ברק והינו חובה.
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-83.5

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה:
 3.5.1ערבות המכרז:
 3.5.1.1המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ,בנקאית או של חברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי
הביטוח ,התשמ"א ,1981-בגובה ( 5,000חמשת אלפים .)₪
 3.5.1.2הערבות תהא לטובת עיריית בני-ברק ,בהתאם לנוסח המופיע בנספח א'8
להלן.
 3.5.1.3הערבות תהא בתוקף עד ליום  16/9/2019במקרה של הארכת תוקף ההצעה
על ידי עורך המכרז ,רשאית העיריה לדרוש כי המציע יאריך את תוקף הערבות
בהתאם.
 3.5.1.4העיריה רשאית לחלט את הערבות במקרה שההצעה שתתקבל כהצעה זוכה
והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי מסמך זה ,או
במקרה של חזרתו של המציע מההצעה ,או סירוב של המציע למלא אחר
הנדרש ממנו בגין הזכייה ,או כל סטייה אחרת מהוראות מכרז זה ,או
התנהגות של מציע שלא בדרך המקובלת ו/או שלא בתום לב.
 3.5.1.5לאחר תום הליכי בדיקת המכרז ואישור תוצאותיו ,ולאחר החתימה על
ההסכם תוחזר הערבות לכל המציעים שלא זכו במכרז .לספק/ים הזוכה/ים
תוחזר הערבות לאחר חתימתו על הסכם ההתקשרות ,החלפת הערבות
בערבות ביצוע להסכם ,וצירוף כל המסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות.
חילוט הערבות לא יפגע בזכות העיריה לתבוע פיצויים מהזוכה בגין הנזקים
הממשיים שיגרמו לעיריה בשם כך.

3.6

התחייבויות ואישורים בגין זכייה במכרז:
 3.6.1הסכם התקשרות:
 3.6.1.1ספק שהצעתו נתקבלה ואשר יוזמן ע"י העיריה להתקשר עמה ,יחתום
בחתימה מלאה ומחייבת על ההסכם בנוסח המופיע במסמך ד' להלן .ההסכם
ייחתם על ידי המציע הזוכה תוך  10ימים מיום שהעיריה ממועד שקיבל את
ההודעה בדבר זכייתו ,או ממועד אחר שיקבע ע"י העיריה.
 3.6.1.2לא העביר הספק הזוכה את ההסכם לעיריה כשהוא חתום כאמור בסעיף
 3.6.1.1לעיל ,תהא העיריה רשאית (אך לא חייבת) לבטל את זכייתו ,לחלט
את הערבות ולהתקשר על פי מכרז זה ,עם המציע הבא שהצעתו דורגה במקום
הבא אחריו ,זאת מבלי לגרוע מזכות העיריה לנהל משא ומתן עם המציע הבא
אחריו.
 3.6.1.3מובהר בזאת כי אין בהודעת העיריה למציע ,שהצעתו נתקבלה כדי ליתן תוקף
להתקשרות ביניהם וכי ההתקשרות תכנס לתוקף רק בחתימת ההסכם על-
ידי כל הצדדים ,ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות הגשת
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-9הערבות כאמור כנדרש בהסכם זה בסעיף  3.7.2וצירוף כל האישורים
והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות.
 3.6.2ערבות ביצוע:
 3.6.2.1נוסח ערבות הביצוע יהא בנוסח המפורט בנספח ד' 2להלן בלבד .במעמד
חתימת הסכם ההתקשרות ,יגיש הזוכה במכרז לעיריה ,כתנאי להתקשרות
עמו ,ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן
המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי יהיה מדד
________________ שפורסם ביום _______________ והמדד הקובע
יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות ,בגובה של ( 10,000עשרת
אלפים) .₪
 3.6.2.2הערבות תהא לטובת עיריית בני-ברק ,בתוקף למשך שנה אחת ושלושה
חודשים ,מיום חתימת ההסכם ,להבטחת קיום כל התחייבויות הזוכה לפי
המכרז .ערבות זו תוארך בכל פעם שיוארך ההסכם ,למשך תקופת
ההתקשרות ,ותהא תקפה בכל הארכה לתקופה של שלושה חודשים נוספים
מתום תוקף ההסכם.
 3.6.2.3העיריה תהא רשאית לחלט את הערבות לצורך גביית פיצויים קבועים
ומוסכמים מראש בשל הפרת ההסכם על ידי הספק .חילוט הערבות לא יפגע
בזכות העיריה לתבוע פיצויים מהספק ,בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו,
עקב ההפרה.
 3.6.3ביטוח:
 3.6.3.1הגדרות תכולת הביטוח ותנאיו הינה כמפורט בסעיף זה ובנספח ד' 1להלן.
 3.6.3.2אין צורך להחתים את חברת הביטוח בשלב הגשת המכרז ,רק הזוכה חייב
להגיש את הנספח חתום.
 3.6.3.3על הספק הזוכה להמציא לעיריה כתנאי מוקדם לחתימתו על הסכם
ההתקשרות ,מכתב מחברת הביטוח שלו ,המאשר שפוליסות הביטוח שבידי
הספק ,מכסות את כל דרישות הביטוח כמפורט בהסכם.
 3.6.3.4העיריה רשאית לדרוש ולקבל העתק מאושר של כל פוליסה רלבנטית מדי
פעם ,והספק הזוכה יעביר לגורם הדורש זאת את הפוליסות תוך  3ימי עבודה
מיום הדרישה.
3.7
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זכויות העיריה:
3.7.1

העיריה אינה מחויבת להתקשר עם מי מהזוכים ,הכל בהתאם לצורכי העיריה ובכפוף
לתקציב והנחיות אגף החינוך ואגף לוגיסטיקה מח' הרכש.

3.7.2

העיריה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי .כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של העיריה.

 - 103.7.3

העיריה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה לעומת הבקשה
ותנאיה או בשל חוסר התייחסות כנדרש של המציע לסעיף מסעיפי מסמך זה שלדעת
העיריה מונעת הערכת ההצעה.

3.7.4

העיריה רשאית במהלך בדיקת והערכת ההצעות לפנות לספק המציע כדי לקבל
הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר וזאת בכפוף לקבוע
בתקנות המכרזים שבפקודת העיריות.

3.7.5

העיריה מוסמכת לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים ,או תיקונים בהצעתו .יובהר
כי ,אין באמור כדי לאפשר לעיריה או לספק מכדי לשנות דבר ממחויבותיו של הספק
על פי מכרז והסכם זה.

3.7.6

העיריה רשאית לבטל את הבקשה לקבלת הצעות או לצאת בבקשה להצעות חדשות
וזאת על פי החלטתה הבלעדית ,ללא כל הודעה מוקדמת .ללא מתן הסברים לספק או
לכל גורם אחר.

3.7.7

העיריה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע ,אשר עבד בעבר עם העיריה או
עם גוף ציבורי אחר כספק ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים או בסטנדרטים
של השירות הנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה או
השירותים שסיפק .במקרה זה ,תינתן לספק המציע זכות טיעון בכתב או בעל פה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של העיריה ,לפני מתן ההחלטה הסופית.

3.7.8

העיריה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע ,אשר יתגלה כי כלל בהצעתו
מידע שיקרי או מטעה.

3.7.9

כל הנחיה ,הדרכה או הוראה שניתנו או יינתנו על ידי הממונה דינן כדין הנחיית המזמין
בלבד ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק או עם עובדיו ו/או מי
מהם.

 3.7.10כל הדרכה ,הנחיה או הוראה שתינתן ,לא תשחרר את הספק הזוכה ממילוי כל
התחייבויותיו שבהתאם למכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.
 3.7.11העיריה אינה מתחייבת לרכוש את המנות נשוא מכרז זה.
3.8

3.9

אחריות הספק לביצוע ההתקשרות:
3.8.1

על הספק הזוכה לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז זה ,על חשבונו המלא
של המציע כמוגדר בפרק השירות הנדרש.

3.8.2

הספק הזוכה הוא אשר אחראי כלפי המזמין בכל הנדרש ממנו עפ"י תנאי והוראות
המכרז וההסכם.

3.8.3

הממונה רשאי לבצע שינויים בכמות המנות ו/או מוצרי המזון ע"י הספק על פי שיקול
דעתו ובהתאם לנסיבות .שינוי זה יהיה בהתראה של לפחות  48שעות מראש .במקרה
כזה הספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שינוי זה.

בעלות על המפרט ועל ההצעה:
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 - 113.9.1

מפרט זה הינו קניינו הרוחני של העיריה אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד .אין
לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

3.9.2

מסמך התשובה (ההצעה) הוא רכושו של המציע .לעיריה תהא האפשרות להשתמש
בהצעה ובמידע האמור בה לכל צורך הקשור בפעילותה.

 3.10שמירה על סודיות ,ומניעת ניגוד עניינים:
 3.10.1המציע יתחייב כי במידה ויזכה במכרז ,ישמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע
שהגיעו אליו במסגרת ביצוע הפעילויות נשוא מכרז זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ולא
יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי כלשהו ,הכל כאמור בנספח א' .12להלן.
 3.10.2הספק יימנע ממצב של ניגוד עניינים בין עבודתו נשוא מכרז זה לבין כל עיסוק אחר,
שלו ו/או של עובדיו.
 3.10.3הספק יחתים את עובדיו ואת קבלני המשנה המספקים את השרות על הצהרת שמירה
על סודיות בנספח א' ,12ועל הצהרה בדבר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א' 10להלן.
 3.10.4הואיל והמקומות אשר יסופק להם מוצרי המזון מאוכלסים בתלמידים ועפ"י החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א (2001
 להלן "החוק") הקובעות כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה או לשירות בבית ספרשלומדים בו קטינים ,מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים ,בגיר שהורשע בעבירת מין
אותה ביצוע בהיותו בגין ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר מתחייב הנותן
השירות בזאת להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד
אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה.
 3.1תמורת השירותים:
3.1.1

תמורת מתן השירותים נשוא מכרז זה ,יהיה הספק זכאי לתשלום עבור המזון שיסופק
בפועל בתנאי שהוזמנה ע"י העיריה.

3.1.2

מובהר ומודגש בזאת ,כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי
מהעיריה ,בקשר עם אספקת השירותים נשוא מכרז זה.

 3.1.3התשלום לספק יבוצע ישירות מהעיריה.
 3.1.4חשבון יועבר לעיריה ( לאגף החינוך ואגף לוגיסטיקה)עד  5ימים לאחר תום כל חודש
קלנדארי בגין החודש שחלף.
3.1.5

התשלום לספק ,לאחר שאושרה החשבון ,יתבצע תוך  90ימים מאישור החשבון ע"י
הנציג מטעם העיריה וזאת תוך  14יום ממועד הגשת החשבון ע"י הספק.

 3.2הצמדה:
כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב כמסמך ד' למסמכי המכרז.
 3.3תקופת התקשרות:
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 - 12החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  12חודשים .העיריה יהא רשאי להאריך את תקופות
ההתקשרות ב 4-תקופות נוספות – תקופה של עד  12חודשים בכל פעם .סה"כ תקופת
ההתקשרות כולל האופציות לא תעלה על  60חודש.

 .4ההצעה:
 .4.1הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז
ומסמכיו ,על נספחיהם ,ידועים ,נהירים ומוסכמים על ידי המציע וכי יש לו כל הידע ,המידע,
האמצעים והכישורים הדרושים לצורך ביצוע המטלות המפורטות במכרז ,לרבות מקרה בו
יידרש ספק למלא את מקומו של ספק אחר במהלך תקופת ההתקשרות ,עפ"י קביעת העיריה.
 .4.2יש להגיש הצעה על כל סעיפי ההצעה ,הצעה שלא תוגש במלואה תיפסל.
 .4.3על המציע למנות מנהל מטעמו אשר יהיה איש הקשר עם העיריה.
המנהל יהיה_____________________________ :

ת.ז__________________ .

מס' מכשיר סלולרי._________________________ :
 .4.4תוקף ההצעה והתחייבות המציע:
 .4.4.1הצעת המציע עפ"י תנאי המכרז תהיה בתוקף למשך  6חודשים מהמועד האחרון
להגשת הצעות.
 .4.4.2המציע מתחייב כי במידה ויזכה במכרז ,יחתום על הסכם ההתקשרות עפ"י נספח
מסמך ד' ,עפ"י דרישת העיריה תוך  10ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה בכתב או
במועד אחר ,כפי שייקבע ע"י העיריה.
 .4.4.3לא קיים המציע התחייבותו כאמור ,יהיה העיריה רשאית לחלט את ערבות המכרז,
כולה או מקצתה ,בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותו לפי כל דין.
 .4.4.4המציע מתחייב ,כי במידה ויזכה במכרז יעמיד לרשות העיריה ערבות ביצוע כנדרש
בהסכם ההתקשרות.
 .4.4.5המציע יאריך את תוקף ההצעה מעבר לאמור בסעיף  4.4.1לעיל ,עפ"י דרישת
העיריה.
 .4.4.6המציע יישא בכל הוצאות הכנת ההצעה ללא קשר לתוצאות הליך זה.
 .4.4.7מציע שיזכה במכרז מתחייב לספק ,פעם בשבוע ,את מוצרי המזון באמצעות שינוע
מתאים ובכשרות מהדרין של בד"צ העדה החרדית ולגבי פירות וירקות בכשרות רבני
העיר הרב לנדאו והרב רוזנבלט .

 .4.5בדיקת ההצעות:
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 - 13 .4.5.1הליך בדיקת ההצעות במכרז מורכב משני שלבים:
 .4.5.2שלב ראשון

בשלב זה תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו בתיבת המכרזים עד
למועד האחרון להגשת ההצעות ,לצורך בדיקת עמידת המציעים
בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז .הצעה שלא תעמוד
באחד או יותר מתנאים אלה עלולה להפסל והעיריה רשאית לדרוש
השלמת מסמכים .כל הצעה שתעמוד בתנאים הנ"ל תעבור לשלב
השני.

 .4.5.3שלב שני – בדיקת המחיר המוצע למוצרי המזון( הצעת המציע).
 .4.5.3.1יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעת המחיר ,לא יהיה זכאי הספק
לכל תשלום או הטבה בגין מתן השירותים לרבות הוצאות אריזה ולחם כנדרש,
שינוע וכיוצ"ב.
 .4.5.3.2יודגש כי אין המזמין מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר מבין כלל
ההצעות.
 .4.6מסירת ההצעות:
.4.6.1

את ההצעות יש להכניס פיזית לתוך תיבת המכרזים של העיריה ,בכתובת :רחוב
ירושלים  ,58בני ברק בחדרו של מזכיר העיריה קומה ג'.

 .4.6.2ההצעות יימסרו במעטפה סגורה ,עליה ירשם" :מכרז מספר  112/19לאספקת מוצרי
מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך" בלבד עד תאריך  16/6/2019שעה.12.00 :
 .4.6.3בתוך המעטפה הסגורה תהיינה שתי מעטפות פנימיות:
 .4.6.3.1מעטפה אחת תכיל את כל עמודי מסמכי המכרז  x 2למעטפה נפרדת כמפורט
להלן.
 .4.6.3.2מעטפה שנייה תכיל את ההצעה – מסמך ב' של המציע ,חתומה בחתימות
מלאות ומחייבות ובמקור .על גבי מעטפה זו יירשם" ,הצעה" בלבד ,מעטפה
זו תצורף כשהיא סגורה .מסמך ב' – ההצעה תוגש בשני עותקים זהים.
 .4.6.3.3המציע יחתום על כל עמודי מסמכי המכרז ההסכם ועל כל עמודי ההתייחסות
של העיריה שישלחו (אותם יחזיר לעיריה) בראשי תיבות ,בסוף כל עמוד.
 .4.6.4המציע יוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם המעטפה על ידי
מזכיר העיריה ויוטבעו עליה שעה ותאריך.
 .4.6.5הצעה שתוכנס לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תובא
לדיון ותפסל על הסף.
 .4.6.6העיריה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק זאת ,לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות.
.4.6.7

לצורך מכרז זה רק הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של העיריה
כמפורט במסמכי המכרז תיחשב כהגשת ההצעה.
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 - 14 .4.6.8יודגש  :הצעה שתגיע בפקס או בדוא"ל או בדואר ישראל או בכל דרך אחרת שאינה
הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של העיריה עד המועד והשעה
המפורטים במסמכי ההליך  -תיפסל על הסף .עצם משלוח ההצעה אינה מהווה מסירה
כשלעצמה ,אלא אם ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה.

.5

חובת הזוכה במכרז:
 .5.1מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן :״הזוכה״) ותימסר לו הודעה בכתב על
זכייתו ,יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין ,תוך
 10ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז ,וכן להמציא לעירייה במעמד
החזרת ההסכם כאמור ,ערבות בנקאית לביצוע ההסכם (להלן :״ערבות ביצוע״) ואישור קיום
ביטוחים ,בהתאם לנספחים א' ו ג' להסכם.
 .5.2לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס״ק  5.1לעיל ,כולם או
מקצתם ,תהא העירייה רשאית עפ״י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את
הערבות המצורפת להצעת המציע ,כאמור בסעיף  3.6.2לעיל ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי
שיקבע על ידה ,והזוכה יפצה את העירייה בגין כל הפסד שיגרם לה בשל כך.
 .5.3סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,אם וככל שהמציע לא יעמוד בהתחייבות
מההתחייבויות שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
.5.4

מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות
הבנקאית שצורפה להצעתו במכרז.

בכבוד רב,
אברהם רובינשטיין
ראש העיר
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נספח א' 1
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק

ג.א.נ.

הנדון :מידע אירגוני
.1

שם המציע _______________________________ :ח.פ_____________________ __ .
כתובת______________________________________________________________ :
טלפון ________________ :נייד________________ :פקס'______________________ :

.2

עיסוק המציע_________________________________________________________ :

.3

אנשי המפתח בחברה (מציע)
שם

.4

תחום התמחות

שנות וותק

יכולת פיננסית של המציע:
העירייה רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המציע והמציע מתחייב לספק כל מידע במידה
ויידרש לכך על ידי העירייה.

.5

כוח אדם ואמצעים:
פרטים בדבר האמצעים וכח האדם ,אותו מיעד המציע לעבודה בעיריה עפ"י חוזה זה:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

.6

איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו  -שם __________________ __ תפקידו במציע ,מס
טל נייד ופניותיו מטעמנו ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע למכרז ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה
תחייבנה אותנו.
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להלן פירוט המקומות בן מבצע המציע את העבודות נשוא המכרז:
יש לציין את שמות הרשויות המקומיות  /הגופים להן ניתן השירות נשוא המכרז ,אנשי קשר ,תפקידם ומספרי טלפון.



שם מוסד  /הגוף:
מס' המנות שסופקו ליום __________________
תאריך תחילת ההתקשרות _______________________
איש הקשר במוסדות/בגוף מולו התבצעה העבודה :שם ___________________,
תפקידו ברשות __________________________ טלפון______________________ :



שם מוסד  /הגוף:
מס' המנות שסופקו ליום __________________
תאריך תחילת ההתקשרות _______________________
איש הקשר במוסדות/בגוף מולו התבצעה העבודה :שם ___________________,
תפקידו ברשות __________________________ טלפון______________________ :



שם מוסד  /הגוף:
מס' המנות שסופקו ליום __________________
תאריך תחילת ההתקשרות _______________________
איש הקשר במוסדות/בגוף מולו התבצעה העבודה :שם ___________________,
תפקידו ברשות __________________________ טלפון______________________ :

.8

שם המציע________________________________________________:
סוג התאגיד_______________________________________________:
ת.ז .או מס' ח.פ_____________________________________________.
תאריך רישום התאגיד________________________________________:
כתובת עיריה המציע_________________________________________:
טלפון___________________________________________________:
טלפון נייד________________________________________________:
דואר אלקטרוני____________________________________________:
מס' פקס_________________________________________________:
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שמם ומספר זהותם של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:
א.

שם_____________________ מס' זהות ______________________

ב.

שם_____________________ מס' זהות ______________________

ג.

שם_____________________ מס' זהות _____________________

ד.

שם_____________________ מס' זהות______________________

אישור:
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח____________ בעל מספר רישיון עו"ד_________________ מאשר בזאת כי
החתומים מטה הינם מורשי בחתימה ,וחתימתם דלעיל הינה החתימה המלאה המחייבת את התאגיד.
א.

שם_____________________ מס' זהות ______________________

ב.

שם_____________________ מס' זהות ______________________

ג.

שם_____________________ מס' זהות _____________________

ד.

שם_____________________ מס' זהות______________________

תאריך_____________

שם העו"ד _____________

חתימה +חותמת ___________

חתימת המציע
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נספח א' 2

חובה למילוי האישור כל
גוף ממליץ בנפרד

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק
ג.א.נ.

הנדון :מכרז מס' 112/19
אספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך
אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________ (שם מלא) ע.מ/.ח.פ__________________.
(להלן – "המציע") ,ביצע עבורנו ____________________ (שם הגוף מקבל השירותים) ,את
השירות/שירותים הבאים:
.1

תקופת ההתקשרות:

___________________________________________________________
.2

היקף השירותים:
מס' המוסדות שסופקו להם מוצרי מזון או ארוחות

.3

_________

חוות דעת על ביצוע:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

פרטי המאשר
שם ושם משפחה

תפקיד

טלפון

תאריך_________________:

___________________________
חתימת המאשר

(חובה)
(כל גוף בנפרד)
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נספח א' 3

הצהרת המציע ואישור רו"ח
תאריך_____________________ :

שם המציע_____________________________ :

הריני כמורשה מטעם המציע להצהיר בשם המציע כדלקמן:
למציע ניסיון במתן שירות נשוא מכרז זה (אספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך) במהלך
שלוש השנים שלפני המועד הקובע להגשת ההצעה וסיפק בתקופה זו מינימום ל 150-נקודות ביום.

חתימת המציע______________________ :

אישור רואה חשבון
לבקשת _____________________ (להלן :״המציע״) וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת המציע
בדבר ניסיון והיקף עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות
דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ״ל הצגה מטעה
מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע
בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנת .2016-2018

תאריך_____________________ :
בכבוד רב,
רואי חשבון

עמוד  - 19 -מתוך 55

- 20 -

נספח א' 4
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק

נוסח תצהיר שכר מינימום
תצהיר
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").

"נושא משרה":

כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין":

כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה":

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"חוק שכר מינימום":

חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז ____________________ .נושא במשרת __________
במכרז ___________ ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך.

.2

אנ י הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא הורשענו בפסק דין
חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור הרשות.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ  ____________ ,עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' __________
נושא/ת ת.ז ____________ .במשרדי שברח' ______________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/מה בפני על תצהיר זה.

חותמת
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נספח א'5
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק

נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").

"נושא משרה":

כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין":

כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה":

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"חוק עובדים זרים":

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א.1991-

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז ____________________ .נושא במשרת __________
במכרז  112/19ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך.

.2

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא הורשענו בפסק דין
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור הרשות.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' __________
נושא/ת ת.ז ____________ .במשרדי שברח' ______________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/מה בפני על תצהיר זה.

חותמת
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נספח א'6
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק

נוסח תצהיר תביעות משפטיות
תצהיר
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").

"נושא משרה":

כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין":

כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה":

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז ____________________ .נושא במשרת __________
במכרז  112/19ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך.

.2

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות
חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' __________
נושא/ת ת.ז ____________ .במשרדי שברח' ______________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/מה בפני על תצהיר זה.

חותמת
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נספח א'7
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית בני ברק

נוסח תצהיר הרשעות פליליות
תצהיר
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").

"נושא משרה":

כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין":

כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה":

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז _____________________ .נושא במשרת
__________________ במציעה במכרז  112/19ח.פ( ___________________ .להלן:
"החברה/המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך.

.2

תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או מעובדיו
של המציע ו/או מטעמו ,ה רשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עימה קלון או הליכים פליליים
או משמעתיים תלויים ועובדים ,לרבות הליכי חקירה ,נגד המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או
מעובדיו של המציע ו/או מטעמו ככל שקיימים.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' __________
נושא/ת ת.ז ____________ .במשרדי שברח' ______________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/מה בפני על תצהיר זה.

חותמת
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נספח א'8

נוסח ערבות בנקאית למכרז
לכבוד
עיריית בני-ברק
רחוב ירושלים ,58
בני-ברק
א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _______________________ (להלן " -המשתתפים") ח.פ/.ע.מ___________________.
אנו ערבים בזה כלפיכם לסלוק כל סכום עד לסך של ( 10,000עשרת אלפים)  ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד
הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן " -הפרשי הצמדה") ,זאת בקשר עם השתתפותם
במכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך ולהבטחת מילוי תנאי המכרז
ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  14יום מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"המדד"

משמעו מדד תשומות הבנייה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש יוני  2017פורסם ביום ( 15/7/2017להלן " -המדד היסודי")
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק
במדד היסודי
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תשאר תוקפה עד  16/9/2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.
לאחר יום  16/9/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זו.
בכבוד רב,
בנק ____________
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נספח א'9

תצהיר בדבר ניגוד עניינים

אני הח"מ ____________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
עיריית בני-ברק לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך.
אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

הרינ י להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _________ המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או
חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים
אותם הוא ממלא.

.3

ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז ,מתחייב המציע להודיע לעיריה באופן מיידי על כל סיבה
שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

.4

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________
המצהיר

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני ברחוב
_______________ בישוב/בעיר _______________ מר/גב' _________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי
ת.ז _______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך
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נספח א'10

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

אני הוסמכתי כדין על ידי __________________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר
זה בקשר להצעה למכרז מספר  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך.

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר
שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,)1968לא הורשע
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות
או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה
למכרז;

.3

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם
חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק
הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם
הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז זה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה ,אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז זה חלפו
שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,ברחוב ______________,
מר/גב'__________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________ ,המוסמך/ת לחתום על
ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה
בפני.

תאריך
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נספח א'11

תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר
קיום חובותיו בענין שמירת זכויות עובדים
[על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה]
א ני הח"מ ____________________ ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע ,המבקש להגיש לעיריית בני-ברק
הצעה בקשר למכרז  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך (להלן -
"המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע[ .סעיף זה
ימולא על ידי המציע]

.2

אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.

.3

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א-
 .1981אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.4

אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מספר  ,112/19אני מתחייב כי המציע
יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות על פי מכרז זה.

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________
שם החותם

___________
תפקיד

___________
שם החברה

___________
חתימה

אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אשר ברחוב ___________
בישוב/עיר __________ מר/גב' _________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _________ .המוכר/ת לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך
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נספח א'12

הצהרה על שמירת סודיות
אני _________________ ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ (להלן –
"המציע") או מועסק על ידה ,מצהיר ומתחייב בזה ,כלפי עיריית בני-ברק:
.1

לא לגלות ,להראות או למסור ,בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן ,לשום
אדם או גוף ,שום סודות מסחריים ,ו/או אחרים של עיריית בני-ברק ושום מידע הנוגע לעיריה ו/או
למציע בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם עיריית בני-ברק במסגרת מכרז  112/19לאספקת מוצרי
מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך (להלן " -ההסכם") בפרט ,או שום מידע הקשור במישרין
או בעקיפין ,ברכושם ,עסקיהם ,ענייניהם ,לקוחותיהם ,ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים
בעיריה ו/או במציע או הבאים עימם במגע לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נושאי מחקר
ופיתוח של העיריה ו/או המציע ,שיטות יצור ,תהליכים ,מחירים ,תחשיבים ,תנאי התקשרות עם
לקוחות וספקים ,שרטוטים מסמכים וסודות ,וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי
כתוצאה מהעסקתי במציע ו/או במתן שירותים לעיריה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;

.2

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ,כולל בצוע
שכפולים ,העתקים וכיו"ב;

.3

ידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי העיריה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין,
התשל"ז–;1977

.4

ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  1ו/או או  2לעיל ,למאן דהו ,ללא אישור בכתב מהעיריה ,עלול
להסב לעיריה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר;

.5

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור .התחייבות זו לא תחול על מידע
שהוא בבחינת נחלת הציבור.

שם החברה/ספק _______________

תאריך:

עמוד  - 28 -מתוך 55

חתימת העובד

- 29 -

נספח א'13
תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית בני-ברק הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים- :
1.1

סעיף 122א'(א') לפקודת העיריה (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה; לענין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".

1.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה"
– חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל
שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2-ב))".

1.3

סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי- :
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".

.2

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי- :
2.1

בין חברי מועצת העיריה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן
או שותף.

2.2

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

2.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

ידוע לי כי העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
3.1

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

3.2

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרת מהוראות סעיף 122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העיריה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
_______________
המצהיר

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני ברחוב
_______________ בישוב/בעיר _______________ מר/גב' _________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי
ת.ז _______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
תאריך
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מסמך ב'
השירות הנדרש ,שיטת העבודה ומפרט המזון:
בפרק זה יוגדרו ויפורטו ,בין היתר ,השירות ושיטת העבודה נשוא מכרז זה.
כמפורט במסמכי מכרז זה ,השירותים נשוא מכרז זה (להלן – "השרות") ,הינם הדרישות מהספק ,תשומות
והתוצרים על כל הכרוך והנלווה מכך.
1

כללי:
1.1

המכרז הינו מכרז לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך לפי צרכי העיריה
ודרישתה.

1.2

ההתקשרות בין הצדדים תהיה על בסיס ההסכם (מסמך ד' להלן) ובהתאם לדרישות ולתנאים
המפורטים במסמכי המכרז.

1.3

מספר המוסדות להם יסופקו החבילות הינו כ .150-יודגש כי מספר זה יכול להשתנות ,לגדול
או לקטון ואין בו כדי לחייב את העיריה לכל מספר שהוא .והעירייה רשאית לדרוש אספקת
מזון גם למוסדות נוספים ובמהלך כל השנה.

1.4

2

כשרות – תהא כשרות מהדרין בד"צ של העדה החרדית ולגבי ירקות ופירות הרב לנדא והרב
רוזנבלט רבני העיר בני ברק בני-ברק .

השירות הנדרש:
2.1

הספק מתחייב לספק מוצרי מזון בסיסיים באותם מוסדות עליהם החליטה העיריה .החלוקה
תתבצע פעם בשבוע באמצעות שינוע מתאים.

2.2

שעות הספקת המזון למוסדות החינוך יהיו על פי דרישת הממונה .הספק מתחייב לעמוד
במועדים ככל שידרש.

2.3

באם לא נאמר אחרת הספק יספק את מוצרי המזון בשעות פעילות הגן.

2.4

באם לא נאמר אחרת הספק יספק פעם בשבוע באותו יום לכל המוסדות את מצרכי המזון.

2.5

הספק מתחייב שבמידה ולא סיפק את כל המזון או חלקו ישלים תוך  2שעות את החסר.

2.6

במידה והספק יקבל מפתח למוסדות הספק יכניס את המצרכים למוסד ואת המוצרים
שצריכים קירור יכניס למקרר.

2.7

הספק מתחייב לספק מוצרים טריים ואיכותיים .כאשר לגבי תקופת פג תוקף יהיה התאריך
כמו התאריך ברשתות באותו יום.

2.8

האריזה תגיע בצורה מסודרת ואטומה.
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הרכב המזון ,יפורט במסמך ג' להלן לפי אספקה שבועית.

מנהל מטעם המציע:
3.1

על המציע למנות מנהל מטעמו ,אשר יהיה איש הקשר עם העיריה (להלן – המנהל") .המנהל
יפקח על מתן הארוחות בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל ובהתאם להסכם שיחתם עם המציע
הזוכה.

3.2

פרטיה מנהל מטעם הספק יפורטו בטופס הגשת ההצעה למכרז.
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מסמך ב'1

ארוחת בוקר בגנ"י קייטנת קיץ 2019
יום ראשון כ"ז סיון
30/06/2019
לחם פרוס אנגל בלבד
גבינה  750גרם
ממרח שוקולד 500
גרם
חבילת זיתים
"חרוזית" ללא גלעין
( 275גרם לאחר סינון)
חומוס  700גרם
גבינה צהובה  600גרם
חלב  1ליטר

1
2
1

קטשופ אוסם

1

קטשופ אוסם

מאגדת מעדן מיני 8
יחידות (בטעם שוקולד)

5

מאגדת לבן מיני 8
יחידות (בטעם תות)

 1קילו סוכריות טופי

1

חמאה  100גרם

1

12
3
2
1

יום שני ה' תמוז
08/07/2019
לחם פרוס אנגל בלבד
גבינה  750גרם
ממרח שוקולד 500
גרם
חבילת זיתים
"חרוזית" ללא גלעין
( 275גרם לאחר סינון)
חומוס  700גרם
גבינה צהובה  600גרם
חלב  1ליטר

1
2
1
1
5

חבילת עדשים 400
גרם
חבילת טרופית של 40
יח'

12
3
2
1

1
1

יום שני י"ב תמוז
15/07/2019
לחם פרוס אנגל בלבד
גבינה  750גרם
ממרח שוקולד 500
גרם
חבילת זיתים
"חרוזית" ללא גלעין
( 275גרם לאחר סינון)
חומוס  700גרם
גבינה צהובה  600גרם
חלב  1ליטר
מאגדת באדי מיני 8
יחידות (בטעם
שוקולד)
חבילת סוכריות על
מקל חברת כרמית-
 50יח'
חבילת וופל מצופה 20
גרם –  40יח'
חבילת קורנפלקס 750
גרם של חברת תלמה

12
2
2
1
1
2
1
5
1
1
1

חבילת איגלו ארוך של
 35יח'

1

ממרח טונה  160גרם

2

עגבנייה (ק"ג)

2

ממרח טונה  160גרם

2

חבילת דגני בוקר
בטעם פירות  500גרם

1

מלפפון (ק"ג)

3

חבילת קורנפלקס 750
גרם
עגבנייה (ק"ג)
מלפפון(ק"ג)

1

עגבנייה (ק"ג)

3

פלפל (ק"ג)

1.5

3
4

מלפפון(ק"ג)
פלפל (ק"ג)

3
2

תפוח עץ אדום (ק"ג)

2

פלפל (ק"ג)

2

תפוח עץ אדום (ק"ג)

2

תפוח עץ אדום (ק"ג)

2

הערה :ימי החלוקה והכמויות הינם לצורך הערכה העירייה רשאית לבצע
שינויים להגדיל או להקטין את הכמויות ואת המוסדות.
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מסמך ג'

הצעת המציע
טופס הגשת ההצעה
לכבוד עיריית בני-ברק
אנו_________________________________ (להלן – "המציע") מתכבדים להגיש את הצעתנו בקשר
עם מכרז מספר  112/2019לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות חינוך.
.1

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו ,וכל האמור בהם הובן על ידנו ,מקובל עלינו
ואנו מסכימים למכלול התנאים ,ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול
על-פיהם.

.2

אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים
שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

.3

אנו מתחייבים לספק מוצרי מזון פעם בשבוע באמצעות שינוע מתאים ובכשרות מהדרין בתוקף של
בד"צ העדה החרדית .לגבי פירות וירקות ניתן להביא גם מכשרות הרב יהודה לייב לנדא רב העיר בני
ברק ו/או בד"ץ שארית ישראל..

.4

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי
העיריה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל
טענה כלפי העיריה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או
לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.
ידוע לנו כי הצעת המחיר כוללת שינוע והכנסת המוצרים למוסדות חינוך לפי המפורט במסמך ג'
הצעת המציע הינה למוס"ח אחד.
יש להגיש הצעה לכל סעיפי ההצעה ,הצעה שתוגש רק לחלק מההצעה תיפסל.

.5

העיריה רשאית לתת את כל העבודה למציע אחד או לפצל את העבודה בין שתי מציעים או יותר.

.6

לאחר הודעה על קבלת הצעתנו ע"י העיריה ,בחירתנו כספק והזמנתנו להתקשרות בהסכם עם העיריה
הרי שקודם לחתימת ההסכם ,נגיש לעיריה את כל האישורים הנדרשים ונעמוד בכל התנאים
וההתחייבויות ,כנדרש במסמכי מכרז זה .אי מילוי התחייבות זו בתוך  10ימי עבודה מיום קבלת
הזמנת העיריה להתקשרות ,עלול לגרום לחילוט ערבות המכרז ולנקיטת צעדים מינהלים או
משפטיים ע"י העיריה וכן לאפשר לעיריה להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה אחרינו.
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כמות

תיאור פריט

לחם פרוס אנגל בלבד ( תאריך תפוגה  4ימים לפחות)

36

גבינה  750גרם (תאריך תפוגה של שבועיים)

8

ממרח שוקולד  500גרם

6

חבילת זיתים "חרוזית" ללא גלעין ( 275גרם לאחר סינון)

3

חומוס  700גרם

3

גבינה צהובה פרוס  600גרם

6

חלב  1ליטר

3

קטשופ אוסם

2

מאגדת מעדן מיני  8יחידות (בטעם שוקולד)

15

מאגדת לבן מיני  8יחידות (בטעם תות)

5

ממרח טונה  160גרם

4

חמאה  100גרם

1

חבילת קורנפלקס  750גרם

2

חבילת דגני בוקר בטעם פירות  500גרם

1

עגבנייה (ק"ג)

8

מלפפון (ק"ג)

10

פלפל (ק"ג)

5.5

תפוח עץ אדום (ק"ג)

6

 1קילו סוכריות טופי

1

חבילת עדשים  400גרם

1

חבילת סוכריות על מקל  50 -יח'

1

חבילת איגלו ארוך של  35יח'

1

חבילת טרופית של  40יח'

1

חבילת וופל מצופה  20גרם –  40יח'

1

לא
כולל
מע"מ
ליחידה

סה"כ עלות לפריט
לא כולל מע"מ
(מחיר לפריט*
הכמות)

סה"כ

פרטי המציע והחותם מטעם המציע:
שם המציע_______________________ :

ח.פ________________________________ .

שם פרטי_________________________ :

משפחה______________________________ :

תפקידי במציע_________________________ :
ת.ז_________________________ .
חתימה  +חותמת מורשי החתימה____________________:
תאריך___________________ :
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מסמך ד'

הסכם
שנערך ונחתם בבני-ברק ביום ___________ לחודש _____________ שנת 2019

בין:

עיריית בני-ברק
מרח' ירושלים  ,58בני-ברק
(להלן " -הרשות המקומית")

 מצד אחדלבין:

שם________________________________________________ :
ת.ז .או ח.פ__________________________________________ :.
כתובת______________________________________________ :
טלפון ;___________________ :פקס';____________________ :
דוא"ל_______________________________________________ :
באמצעות נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו
(להלן – "הספק" או "הקבלן")

 מצד שניהואיל:

והעיריה פנתה במכרז פומבי מס'  112/19לאספקת מוצרי מזון לקייטנות ,גני ילדים ומוסדות
חינוך (להלן " -השירותים").

והואיל:

והספק לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המפרט ,הגיש את הצעתו לאספקת מוצרי המזון
עבור עיריית בני-ברק כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז.

והואיל:

ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים
שבהצעתו הסכימה העיריה לקבל את הצעת הספק לאספקת השירותים;

והואיל:

וכתנאי מוקדם לקבלת הצעת הספק נקבע כי ייחתם הסכם בין העיריה לבין הספק ובו יפורטו
התנאים ,ההסכמות וההוראות בקשר עם השירותים;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם ,זכויותיהם וחיוביהם בקשר עם
השירותים והנובע מכך;

אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 .1מבוא ונספחים:
 .1.1המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בד
בבד.
 .1.2הנספחים במכרז.


כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בד בבד עימם.

 .1.3במקרה של סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות ההסכם יגברו הוראות ההסכם .במקרה
של סתירה ,שאינה ניתנת ליישוב ,בין האמור במסמכי המכרז לבין הצעת הספק יגבר האמור
במסמכי המכרז.
.1.4

במקרה של סתירה ,שאינה ניתנת ליישוב ,בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה ,יגברו הוראות
הנספחים וההסכם יפורש בהתאם.

 .1.5המדובר בהסכם מסגרת ,לפיו העיריה אינו מחויב לרכוש מהספק שירות /שירותים בהיקף
כלשהו או את בכלל.

 .3הגדרות:
במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:

"המכרז"

מכרז מס'  112/19על כל חלקיו לרבות שינויים ,הבהרות שיערכו בהמשך אם
יערכו.

"הספק
הזוכה""/הזוכה"

מציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה ואשר יהיה אחראי לאספקת מוצרי המזון

"המציע"

גורם שרכש את מסמכי המכרז ,והגיש הצעה בכתב למכרז זה.

"ההצעה"

ו/או "הצעת הספק" הצעת הספק למכרז על כל נספחיו.

"העיריה" או
"המזמין"

עיריית בני-ברק אגף החינוך ע"י מנהל מח גנים יוסף סטל והרכש ע"י חשב האגף גידי
ליכטיג או מי מטעמם

"הסכם"

ההסכם שייחתם בין העיריה לזוכה כפי הנוסח המצורף למסמך זה כמסמך
ד' להלן.

"הצמדה"

בהתאם לתנאי ההסכם מסמך ד'.
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"נותני השירות"

הספק הזוכה ,לרבות עובדיו והבאים מטעמו והכל בכפוף לאישור העיריה.

"תקופת ההתקשרות" החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  12חודשים .העיריה תהא רשאית
להאריך את תקופות ההתקשרות ב 4-תקופות נוספות – תקופה של עד 12
חדשים בכל פעם .סה"כ תקופת ההתקשרות כולל האופציות לא תעלה על 60
חודש.

"גוף מוסדי"

גוף מוסדי – עיריה ,ו/או חברה עירונית /ו/או רשות ממשלתית.

 .2הגדרות מונחים:
.2.1

המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז ,הגדרתם תהיה תקפה גם להסכם זה ,אלא אם כן נקבע
בהסכם זה אחרת.

 .2.2לצורך הסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
2.2.1

מפרט – המזון השבועי וההבהרות שניתנו ככל שניתנו על ידי העיריה לספקים.

2.2.2

השירות או השירותים – כמוגדר במסמכי המכרז ובמבוא להסכם זה.

2.2.3

הצעת הספק – הצעת הספק שנמסרה לעיריה לרבות הבהרות להצעת הספק במידה
ונדרשו.

3

הצהרות הספק:
3.1

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל
מממונה העיריה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו
ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי העיריה בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר,
טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים למתן השירותים.

3.2

הספק מצהיר ומאשר כי הבין את צרכי העיריה ודרישותיה כמפורט במפרט.

3.3

הספק מצהיר כי ידוע לו שלעירייה זכות לתת את האספקה לזוכה אחד או לפצל את ההצעות
בין מציעים שונים.

3.4

הספק מצהיר ומאשר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על
פי מסמכי המכרז ,ההצעה ושאר הוראות הסכם זה.

3.5

הספק מצהיר ומאשר כי בידיו הכלים ,החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המומחיות ,הניסיון,
הידע ,כוח האדם ,האמצעים ,הכישורים הרישיונות ויכולת השינוע וכיוצ"ב ,למלא באופן
מדויק ומלא את דרישות העיריה במפרט ובהסכם זה על כל נספחיו.

3.6

הספק מצהיר כי יפעל בכל הקשור בביצוע הסכם זה ,אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו או על
ידי מי מטעמו ,במומחיות ובמקצועיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
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הספק מצהיר כי הכלים ,הידע ,כוח האדם ,האמצעים והכישורים המפורטים לעיל ימשיכו
להיות ברשות הספק עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובמהלך כל תקופת
ההתקשרות.

 3.1הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יקבל מפתח של המוסדות וכי עליו להכניס את המוצרים לתוך
המוסד ואת המוצרים שצריכים קירור יכניס למקרר במוסד.
3.2

הספק

מצהיר

כי

פרטיו

המופיעים

בשמות

הצדדים

לעיל

הינם

כמפורט

ברישומים המופיעים ברשם החברות או בכל מרשם תאגידים אחר המתנהל בהתאם להוראות
כל דין.
4

איסור הסבה:
4.1

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי
הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים ,ללא אישור מראש ובכתב מהעיריה.

4.2

העיריה תהיה רשאית לראות בהקצאה או בהעברת מניות של הספק או מי ממרכיביו ,שיהיה
בהם משום העברת שליטה בתאגיד הספק או מי ממרכיביו ,או מכירה או העברה בדרך אחרת
של השליטה בספק ,משום העברת זכויות על פי הסכם זה ,הספק יודיע לעיריה על כל פעולה
כאמור בסעיף זה מיד עם ביצוע הפעולה העיריה תודיע לספק בכתב תוך מתן ארכה של  30יום,
אם בכוונתה לראות בפעולה ,העברת זכויות כאמור בסעיף זה.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
5

התחייבויות הספק:
בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה ,העיריה מוסרת בזה לספק והספק
מקבל על עצמו לספק את השירותים באופן שיענה על צרכי העיריה בהתאם למסמכי המכרז ולהצעת
הספק ,והוא מצדו יספק לעיריה את התוצרים והדרישות כדלהלן:
5.1

יספק את השירותים בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ובהצעת הספק ,לשביעות רצונה
המוחלט של העיריה.

5.2

הספק מתחייב לספק את מוצרי המזון לגנים במועדים שנקבעו באמצעות שינוע מתאים
ובכשרות מהדרין בתוקף של בד"צ העדה החרדית .ולגבי פירות וירקות צריך להביא כשרות של
הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני העיר בני-ברק.

5.3

כמו"כ המוצרים יארזו בצורה מסודרת ומתאימה .וכי מוטלת עליו החובה להכניס את
המוצרים לתוך המוסד ואת המוצרים שצריכים קירור יכניס למקרר במוסד

5.4

שעות אספקת מוצרי המזון למוסדות החינוך יהיו על פי דרישת הממונה והספק מתחייב לעמוד
במועדים שידרש .כל אספקת המוצרים לכל המוסדות יבוצעו ביום אחד.
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 - 39 5.5הממונה רשאי לבצע שינויים בכמות המוצרים ו/או במספר המוסדות שיסופקו ע"י הספק ,בכל
מוסד חינוכי ,על פי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות .שינוי זה יהיה בהתראה של  48שעות מראש.
במקרה כזה הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין שינוי זה.
5.6

יעסיק כוח אדם מקצועי ומנוסה הנדרש ותואם לצורך מתן השירותים ,באיכות המקצועית
הטובה ביותר.

5.7

יספק את השירותים בנאמנות ,במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר והוא יישא באחריות
הבלעדית לטיב השירות ,איכותו ותוצאותיו.

5.8

יבצע התאמות ,שינויים ושיפורים בעתיד לפי דרישות העיריה בהתאם להוראות הסכם זה.

5.9

יספק על חשבונו הבלעדי את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,חומרים מתכלים ,האביזרים וכל
הדברים האחרים הדרושים לאספקת השירותים בדרך יעילה בכמויות ובהיקפים הנדרשים
ובהתאם להוראות הסכם זה.

 5.10יעמוד בלוח הזמנים כמפורט במפרט וכן בכל לוחות הזמנים שיקבעו לו על ידי הממונה בכל
אחת מהמשימות שיטילו עליו לרשות העיריה את כל האמצעים הדרושים לאספקת השירותים
בזמינות ,בהיקף בתנאים המתחייבים מלוחות הזמנים שידרשו.
 5.11תוך  7ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,יחתום ויחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו
במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמור סודיות ,על פי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח א'12
ויחתים את כל מי שיעבוד או יפעל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות זו.
 5.12ייתן דיווח שוטף בכתב ובעל פה לעיריה ולממונה בכל הקשור לאספקת השירותים במסגרת
הסכם זה.
 5.13לא יפעל במצב העלול לגרום לחשש ו/או לניגוד עניינים עם חובותיו על פי הסכם זה ,בין אם
תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות ,ובין אם הן ללא תמורה כלל.
 5.14מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יקיים את ההסכם בתום לב ובנאמנות ויעשה את כל
הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם אספקת השירותים בהתאם להסכם זה.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
6

תקופת ההסכם ,שלבי ביצוע ומועדיהם:
6.1

תקופת ההתקשרות שבין העיריה לזוכה תהא לתקופה של  12חודשים החל מיום
___________ .העיריה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופה/ות נוספת/ות ,על פי שיקול
דעתו הבלעדי .אולם ,משך זמן כול תקופת ההתקשרות ,כולל תקופות ההארכה ,לא תעלה על
 60חודשים.
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 - 40הספק יעניק את השירותים במלואם ובמועדם ,בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ויעמוד

6.2

במועדים ,לגבי ביצוע כל אחת מהמשימות שנקבעו ויקבעו לו במסגרת מתן השירותים והסכם
זה.
מוסכם ומוצהר בזה כי אי-עמידה של הספק בכל אחד מהמועדים או הזמנים לביצוע כל אחת

6.3

מהמשימות או במועדים שיקבעו על ידי האחראי במסגרת ההסכם (להלן " -פיגור") ,תחשב
להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לעיריה את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם
בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק.
6.4

בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של פיגור או אי ביצוע כנדרש של משימה ,לרבות אי עמידה
בלוחות זמנים ,במסגרת הסכם זה ,תהיה העיריה רשאית (אך לא חייבת) להפחית 25%
מהתשלום המגיע לספק בגין אותה משימה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעיריה על
פי הסכם זה או כל דין אחר.

6.5

יובהר כי לעניין האמור לעיל פיגור או אי ביצוע נגרמו עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו
או מי מהפועלים מטעמו.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
7

התחייבויות העיריה:
7.1

העיריה תשלם את התמורה בהתאם למפורט בסעיף  11להלן ,בהתאם לקבוע במסמכי המכרז
ובהצעת הספק וביתר הוראות ההסכם ובכפוף למילוי כל התחייבויות הספק לשביעות רצונה
המלאה של העיריה על פי הסכם זה.

.8

7.2

העיריה תשתף פעולה עם הספק על מנת שיתאפשר לו ביצוע התחייבויותיו.

7.3

העיריה תאפשר לספק גישה למידע ונתונים המצוי בידה ,אשר יידרש על ידי הספק ואשר על פי
שיקול דעתה הבלעדי הוא דרוש לאספקת השירותים והכול בכפוף לקבוע במפרט.

הממונה מטעם העיריה:
8.1

העיריה ממנה בזה את הרב יוסף סטל מנהל מחלקת גני ילדים ואת מר גידי ליכטיג חשב אגף
לוגיסטיקה בעיריה ו/או מי מטעמו להיות אחראי לצרכי הסכם זה .תפקידו של האחראי בין
השאר לאשר כי נותן השירות ביצע את השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה (להלן –
"הממונה").

8.2

הממונה יהיה רשאי להפחית על פי שיקול דעתו חלק מהתמורה שמגיעה לספק על פי האמור
בהסכם זה ,אם לדעתו הספק לא ביצע את השירותים במלואם לרבות טיב המזון או כל חלק
ממנו ,עמידה בלוח הזמנים וכל הנדרש ממנו בהסכם זה ,והחלטתו תחייב את הספק מבחינת
היקף ו/או איכות על פי העקרונות שנקבעו בהסכם זה והחלטתו תחייב את הספק.

8.3

נותן השירות מתחייב להשמע להוראות הממונה על ביצוע הסכם זה.
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9

פיקוח ,בקרה ,דיווח ונהלי עבודה:
9.1

מוסכם

ומוצהר

בזה

על

הצדדים

כי

במהלך

מתן

השירותים

ילוו

פעולות

הספק בפיקוח ובבקרה מטעמה של העיריה.
9.2

ממונה הספק יהיה - __________ :איש הקשר .או מי שימונה על ידי העיריה מעת לעת.

9.3

העיריה תהא רשאית לדרוש מהספק ,מעת לעת על פי שיקול דעתה ,דיווח על שלבי הביצוע של
הסכם זה ולצורך זה יעמיד הספק את כל המידע ,החומר והנתונים שברשותו לרשות העיריה,
או לרשות הנציג.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 10שמירת סודיות:
 10.1מובהר בזה כי על הסכם זה חלות הוראות סעיפים  117ו 118-לחוק העונשין [נוסח חדש
התשל"ז .]1977-הספק יחתום ויחתים את עובדיו ואת כל מי שמטעמו במסגרת הסכם זה ,תוך
שבעה ימים ,ממועד חתימת ההסכם ,על הצהרה על שמירת סודיות על פי הנוסח המצורף
כנספח א' 12להסכם .נספח מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 10.2הספק יפעל על פי הנחיות העיריה בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע,
לאיסוף ,לסימון ,לאימות ולעיבוד נתונים.
 10.3הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981-ותקנותיו
והוא יפעל כמתחייב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של
המידע והנתונים שימצאו ברשותו.
 10.4הספק יחזיר לעיריה כל חומר שקיבל ממנה בעת מתן השירותים עפ"י הסכם זה ,תוך שבועיים
מיום סיום תקופת ההסכם .עם החזרת האמור לעיל יצהיר הספק כי לא נשארו ברשותו כל
חומר כאמור.
 10.5הספק לא יעסיק על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים למתן השירותים וכן לא יתיר למאן
דהו לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה ,מבלי שיאושרו מראש ובכתב על ידי קצין הביטחון של
עיריית בני-ברק.
 10.6מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה
של ביטול הסכם זה ,על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהיא.
 10.7הואיל והמקומות אשר יסופק להם מוצרי המזון מאוכלסים בתלמידים ועפ"י החוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א ( - 2001להלן "החוק")
הקובעות כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה או לשירות בבית ספר שלומדים בו קטינים ,מוסד
חינוכי ששוהים בו קטינים ,בגיר שהורשע בעבירת מין אותה ביצוע בהיותו בגין ונידון עליה
לשנת מאסר בפועל או יותר מתחייב הנותן השירות בזאת להמציא אישור על העדר עבירות
מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה.
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 - 42 10.8יובהר כי כל האמור בסעיפים קטנים לעיל יחול על הספק ,לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו
בבמתן השירותים.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
.11

התמורה:
 11.1עבור ביצוע מלא השירותים לשביעות רצונו המלא של הממונה תשלם העיריה לספק בצירוף
מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין ,עבור המוצרים שסופקו למוסדות החינוך( ,להלן –
"התמורה").
כמות

תיאור פריט
לחם פרוס אנגל בלבד

36

גבינה  750גרם (תאריך תפוגה של שבועיים)

8

ממרח שוקולד  500גרם

6

חבילת זיתים "חרוזית" ללא גלעין ( 275גרם לאחר סינון)

3

חומוס  700גרם

3

גבינה צהובה פרוס  600גרם

6

חלב  1ליטר

3

קטשופ אוסם

2

מאגדת מעדן מיני  8יחידות (בטעם שוקולד)

15

מאגדת לבן מיני  8יחידות (בטעם תות)

5

ממרח טונה  160גרם

4

חמאה  100גרם

1

חבילת קורנפלקס  750גרם

2

חבילת דגני בוקר בטעם פירות  500גרם

1

עגבנייה (ק"ג)

8

מלפפון (ק"ג)

10

פלפל (ק"ג)

5.5

תפוח עץ אדום (ק"ג)

6

 1קילו סוכריות טופי

1

חבילת עדשים  400גרם

1

חבילת סוכריות על מקל  50 -יח'

1

חבילת איגלו ארוך של  35יח'

1

חבילת טרופית של  40יח'

1

חבילת וופל מצופה  20גרם –  40יח'

1

מחיר כולל מע"מ

סה"כ
התמורה כוללת את כל ההוצאות שהיו לספק עבור הכנתה ושינועה לאותו מוסד חינוכי בכל
יום בו מסופקות.
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 - 43 11.2התמורה המשולמת לספק על פי הסכם זה כאמור בסעיף  11.1הינה סופית וכוללת בחובה בין
השאר את כל התשלומים שיהא על הספק לשלם לשלטונות מס הכנסה ,מע"מ ,ביטוח לאומי,
אש"ל ,שינוע ,שיחות טלפון וכיוצ"ב.
 11.3מועדי תשלום התמורה:
 11.3.1עד ל 5-לחודש קלאנדרי יגיש הספק לעיריה חשבון מפורט ובו יפרט את כל מוסדות
החינוך בהם סיפק בחודש שחלף מנות ,תוך פירוט כמה מנות סיפק בכל יום לכל מוסד
וסה"כ החודש .אשר יבדק ע"י הממונה תוך  14ימים ממועד הגשתו ויפרע תוך  90ימים
ממועד אישורו.
 11.3.2פרט לתמורה הנ"ל לא תשלם העיריה לספק תמורה כלשהי במהלך תוקפו של הסכם
זה ו/או לאחר פקיעתו בשום צורה שהיא.
 11.3.3איחרה העיריה בתשלום התמורה או כל חלק ממנה לתקופה העולה על  14יום תחייב
את העיריה בתשלום ריבית חשב רגילה (להבדיל מריבית פיגורים) כפי שהיא מפורסמת
ע"י החשב הכללי ממועד התשלום ועד מועד התשלום בפועל.
 11.3.4כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי
הספק כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע העיריה ,בצירוף חשבוניות מס
כדין בהתאם לביצוע השירותים בפועל יוגשו לידי הממונה מטעם עיריית בני-ברק
באמצעות הנציג .תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים במכרז זה
וכן מהרשויות המוסמכות ,לרבות אישורים כי הספק מנהל ספרים כדין ורשום בעיריה
מס ערך מוסף ומס הכנסה ואישור מרשם התאגידים שהחברה אינה רשומה כחברה
מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום זה.
 11.3.5בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של פיגור או אי ביצוע כנדרש של משימה ,לרבות אי
עמידה בלוחות זמנים ,במסגרת הסכם זה ,תהיה העיריה רשאית (אך לא חייבת)
להפחית עד  25%מהתשלום המגיע לספק בגין אותה משימה וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר העומד לעיריה על פי הסכם זה או כל דין אחר.
יובהר כי לעניין האמור לעיל פיגור או אי ביצוע נגרמו עקב מעשה או מחדל של הספק,
עובדיו או מי מהפועלים מטעמו.
 11.4הצמדה:
 11.4.1התמורה שתשולם במסגרת ההסכם תוצמד לשינויים בהתאם למדדים הנובעים
מאופייה של ההתקשרות וכמפורט להלן:
בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
יום הבסיס – המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .16/6/2019
מדד הבסיס – זהו המדד הידוע בתום  18חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה
בינו ובין המדד הקובע ,לצורך חישוב שיעור ההתאמה  -המדד הידוע ביום
__________________.
מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.
מדד המחירים לצרכן  -כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי
שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.
עמוד  - 43 -מתוך 55

 - 44 11.4.2כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:
המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד").
המחירים במכרז יהיו תקפים במשך  6חודשים.
ולאחמ"כ:
מחירי מוצרי הלחם ,חלב והמוצרים אשר בפיקוח יהיו צמודים להחלטת ממשלה.
מחירי הפירות והירקותיוצמדו למחיר השוק לאחר בדיקת העירייה.
שאר מוצרי המזון יוצדו למדד המחירים לצרכן.
 11.5יצוין כי ככל שיתקבלו בחישוב ההצמדה כאמור סכומים עשרוניים (שאינם עגולים) ,יעוגלו
הסכומים כלפי מטה החל מהספרה השנייה שאחרי הנקודה העשרונית (לדוגמא :התקבל סכום
חדש של  4.64או  ,4.69יעוגל מטה כלפי .)4.60
 11.6שירות כלשהוא שיינתן על ידי הספק שלא על דרך הזמנתו על ידי מי שהוסמך לכך על פי
הוראות ההסכם – לא תשולם תמורה בעדו .הספק מתחייב שלא לבצע שרות כלשהו ללא קבלת
הזמנה חתומה מהעיריה כאמור במכרז זה.
.12

איסור ניגוד עניינים:
במתן שירותיו ,עפ"י הסכם זה ,יפעל הספק למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם
זה לבין כל עיסוק אחר ,במישרין או בעקיפין ,העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי
הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .13אחריות ושיפוי בנזיקין:
 .13.1הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש העלולים להיגרם למקבלי
הארוחות ו/או המזון ו/או לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו
ו/או לספק ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי
מטעמם בכל הקשור /ו/או הנובע לשירותים ו/או לכל נזק שייגרם עקב הרעלה ו/או המצאות
חומר זר במזון ו/או במשקה ו/או בקשר למוצרי המזון ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לשירותים.
 .13.2הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לכל ציוד ו/או רכוש ו/או מלאי
מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא
ההסכם.
 .13.3הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום שתחויב
לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לספק על כל תביעה
שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
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 - 45 .13.4העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה
אחרת סכומים אשר נתבעים מה עירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם
באחריותו של הספק כאמור לעיל.

 .14ביטוח:
 .14.1להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,
מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ביטוחים מתאימים
להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,המצ"ב כנספח ד' 1למסמכי המכרז המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
 .14.2הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי
מבטחי הספק על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי
הספק לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות
בגין הפרת ההסכם .הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל
זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
 .14.3ביטוח כלי רכב -הספק יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש לביצוע השירותים
ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל ח בות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות
מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש
הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ-
₪ 600,000
 .14.4עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות
כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או
על-פי כל דין.
 .14.5הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בפוליסות הביטוח.
 .14.6הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת
העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
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 - 46 .14.7הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה ספק אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או
אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .14.8על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר
הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 15עובדי הספק:
 15.1למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן
עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת העיריה לפעולתו של
הספק על פי ההסכם.
 15.2בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין העיריה לבין הספק או מי מעובדיו או מי
משלוחיו או מטעמו .לא הספק ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהעיריה פיצוי
או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ,לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל
סיבה שהיא.
 15.3הספק יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא .הספק יהיה
האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים ,או המועסקים ,או מי מהם בגין כל אחריות ,חובה
או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  -לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,בתשלומים לביטוח לאומי ,ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג
שהוא ,שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ,תשי"ח  ,1958 -פיצויי פיטורין כמשמעותם
בחוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג  ,1963 -תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות
עבודה ומנוחה ,תשי"א  ,1951 -תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל
תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין ,הסכם והסכם קיבוצי ,וכל
תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.
 15.4הספק יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות
החוקים המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – ;1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1950
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
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 - 47חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב2002-
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 16הפסקת ההתקשרות:
 16.1מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם ומוצהר בזה כי אם הספק יפר איזה מהתחייבויותיו
היסודיות על פי הסכם זה או מי מהן ,יהיה זכאי העיריה לבטל את ההסכם על-אתר .הודעה
כאמור תינתן בכתב.
 16.2מבלי לפגוע באמור בסעיף  16.1לעיל ,מוסכם בזה כי העיריה תהא רשאית להודיע לספק
בהודעה מוקדמת של  30יום על הפסקת פעילותו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי
שהעיריה תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור .פעלה העיריה מכוח זכותה על
פי האמור בהסכם זה ,זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד ההודעה
על הפסקת ההתקשרות ,בעבור השירות אותו ביצע בפועל ,במידה והשירות נעשה לשביעות
רצונה של העיריה.
 16.3מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לספק כל תביעה או דרישה
כספית או אחרת כלפי העיריה בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.
 16.4מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,אם בהתאם לאמור
בס"ק  16.1ו 16.2-לעיל ,ואם בדרך אחרת ,ומכל סיבה שהיא ,יעמיד הספק לרשות העיריה
בצורה מסודרת ועניינית את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ויפעל ככל
שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו לעיריה להמשיך בביצועה ללא עיכוב .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,יעביר הספק לעיריה כל מידע הנמצא ברשותו בהקשר לעבודה .כל המידע יועבר
לעיריה או לצד שלישי עליו תורה העיריה בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת ,בהתאם להנחיות
העיריה .כל זאת ,ללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים
האמורים הנם קנינה הבלעדי של העיריה.

עמוד  - 47 -מתוך 55

 - 48 16.5מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן ,מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים
המפורטים להלן תהא העיריה רשאית להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והספק יחשב למי
שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך ,יובהר כי העיריה יהא רשאי ,בין היתר,
לחלט את ערבותו של הספק לצורך ביצוע הסכם זה:
 16.5.1פיגור ואי-עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע השירותים.
 16.5.2אי-עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם ,לאחר שניתנה לספק
התראה לתיקון המצב ולעמידה בהתחייבויותיו המהותיות.
 16.5.3אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי נאמן ,מפרק זמני או כונס נכסים ,והבקשה לא
הוסרה תוך שלושים ( )30יום.
 16.5.4אם יוצא כנגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או מפרק
זמני.
 16.5.5אם יוטל עיקול על נכסי הספק ,או חלק מהם ,והעיקול לא הוסר תוך שלושים ()30
יום.
 16.5.6אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה פלילית או יוגש נגד מי מהם כתב אישום
פלילי לבית המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית .עבירה פלילית לעניין זה
תכלול עוונות ופשעים בלבד.
 16.5.7אם ימצא כי הספק ,עובדו ,או מי מטעמו ,העביר מידע השייך לעיריה לגורם שלישי
מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם העיריה.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 17קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות:
הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום
לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.

 18ערבויות ובטחונות:
 18.1ערבות – כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ימציא הספק לעיריה עובר
לחתימה על הסכם זה ,ערבות אוטונומית בנוסח האמור בנספח ו' להלן בלבד ,צמודה למדד
המחירים לצרכן ,על סך( ₪ 10,000 :עשרת אלפים  )₪שתעמוד בתוקפה עד
_______________.
מדד הבסיס בערבות הינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעות.
כתב הערבות מצ"ב ומסומן כנספח "ד' "2להסכם.
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 - 49 18.2אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה
ואין בו כדי להטיל על העיריה חובה כלשהיא.
 18.3הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם ,וכן לפיצוי ולשיפוי
העיריה על כל נזק ,תשלום ,אובדן ,הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם לעיריה  -בין
במישרין ובין בעקיפין  -עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם מקצתם ,במועדיהם ובמלואם או
עקב ביטול ההסכם ,הגבלתו או התלייתו.
 18.4בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשאית העיריה לחלט את הערבות ,כולה או מקצתה ,אם
נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם ,לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 18.4.1נגרמו

לעיריה

הפסד

עקב

עיכוב,

השהייה

או

אי

עמידה

של

הספק

במועדים שנקבעו במפרט או לביצוע משימה.
 18.4.2ביטוחים – אישור המבטח בהתאם לכיסוי הביטוחי כנדרש במכרז בנספח ד'.1
 18.4.3הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירותים אספקתם או שהספק
מפסיק ,מתלה או מגביל את ביצוע השירותים בניגוד להוראות אלה.
 18.4.4הספק מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות ,התנאים או הדרישות של ההסכם.
 18.4.5הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם,
בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם ,וכן אם נגרמו למדינה הוצאות
עקב תביעה או דרישה כאמור.
 18.4.6נגרמו לעיריה הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.
 18.4.7הספק קיזז מדמי הערבות כאמור בסעיף קטן ה' להלן.
 18.4.8העיריה רשאית לחלט את הערבות אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או סיכול
תנאי ההסכם המצדיקים ,לפי שיקול דעתה חילוט מוקדם של הערבות.
 18.5העיריה רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,עד גובה הסכום הנקוב בה ,ובלבד שהתרתה
בספק כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה ,לא יתקן הספק את המעשה או המחדל נושא
התראה תחולט הערבות ,כולה או מקצתה.
חולטה כל הערבות או חלק ממנו ,ימציא הספק ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה
סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת האחראי.
אי השלמת סכום הערבות כאמור תהווה הפרה יסודית של תנאי ההסכם והעיריה רשאית –
בלי לגרוע מסמכותה לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו – לחלט כל יתרה מסכום
הערבות.
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 - 50 18.6אין בכל האמור לעיל ,לרבות בגביית כל סכום על פי הערבות ,כדי לשחרר את הספק מילוי מלא
ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על העיריה חובה כלשהי או כדי להגביל
או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של הספק לפי הסכם זה או על
פי כל דין או על היקף הנזקים או ההוצאות שנגרמו לעיריה עקב הפרת ההסכם מצד הספק.
 18.7חילוט הערבות ,כולה או מקצתה ,אין בו כדי לגרוע מכל סמכות הקיימת לעיריה על פי ההסכם
ובכלל זאת סמכותה לבטל את ההסכם.
 18.8חילוט הערבות כולה או מקצתה ,אין בו כדי לגרוע מזכותה של העיריה לתבוע בכל דרך אחרת
מאת הספק תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים
הנתונים לה לפי כל דין.

 19קיזוז ועיכבון:
 19.1מוצהר ומוסכם כי לעיריה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי הסכם זה כל
חוב ,הוצאה או תשלום שנעשו על ידי העיריה או שהיא נדרשת לבצעם והם מוטלים על פי
הסכם זה על הספק ,לרבות כל פיצוי המגיע לה ע"פ הסכם זה.
 19.2על אף האמור בכל דין ובהתחשב במהות השירותים וחיוניותה ,הספק מוותר בזאת על זכות
העיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

 20פיצויים:
 20.1מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו תהא זכאית העיריה כלפי הספק על פי דין
או על פי האמור בהסכם זה ,במיד ה והספק יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק
מהם ,וההפרה לא תוקנה תוך תקופת הארכה שניתנה לשם כך כאמור בסעיף  16לעיל ,ישלם
הספק לעיריה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף
 ) ₪או כפי שיוגדל מעת לעת .סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם
ועד לתשלום המלא בפועל.
 20.2אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העיריה לתבוע מהספק בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם
מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לה ע"פ הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם)
התשל"א –  1970או על פי כל דין בגין הפרות הספק את הוראות ההסכם.

 21הוראות עיקריות ובסיסיות:
הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים  11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4ו ,12 -ובכל סעיף אחר אשר
צוין בהסכם זה ,להסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על
כל הנובע מכך ,לרבות הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.
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 22קניין רוחני :
הספק מצהיר בזאת כי כל מסמך שנערך במסגרת ביצוע ההתקשרות וכי כל תוצר של ההתקשרות
הינו של העיריה ,וכי אינו רשאי לעשות בו שימוש כלשהו ,שלא במסגרת ההתקשרות.

 23הוראות כלליות:
 23.1כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של העיריה במימוש זכות מזכויותיה
על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על
ידי מורשי החתימה מטעם העיריה .ויתרה העיריה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא
יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם
נעשה הוויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.
 23.2לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו לרבות המועדים הנקובים בהסכם
זה ,אלא אם יהא נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים להסכם זה.
 23.3פרשנות:
למען הסר ספק ,לרבות הסתמכות על מצגים שנעשו בעת המפרט קובעים הצדדים כדלקמן:
 23.3.1הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם על ידי הצדדים ואת היחסים המשפטיים
ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.
 23.3.2כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או
משקל בפירוש ההסכם.
 23.4המצאת אישורים:
כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי העיריה לפי הסכם זה ימציא הספק לעיריה את
כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וכן את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין
וזאת לכל שנת התקשרות במשך תקופת קיומו של ההסכם.
 23.5סמכות השיפוט:
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים
בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.
 23.6משלוח הודעות:
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם זה לצד האחר בדואר
רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תחשב כאילו נתקבלה בתעודתה תוך  72שעות ממועד
שליחתה כאמור .הודעה שנמסרה ביד תחשב כשנתקבלה במועד המסירה.
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 - 52 24כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:
הרשות המקומית :עיריית בני-ברק ,רחוב ירושלים  ,58בני-ברק
הספק_______________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:

העיריה

הספק

אישור עו"ד
הריני לאשר בזאת ,כי ביום _____________ הופיע בפני ______________ שהינו המורשה והמוסמך
להתחייב בשם הספק.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ד'1

אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית בני-ברק
(להלן – "העירייה" ו/או "המזמין" ו/או "המזמינה")
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________
(להלן "הספק" ו/או "הקבלן") בגין מתן שירותים הסעדה ו/או אספקת ארוחות חמות
למועדוני ולבתי אזרחים ותיקים וכד' ומתן שירותים נלווים בקשר עם הסכם _________________
(להלן :ביחד ולחוד" :השירותים" ו/או "העבודות" ו/או "המוצרים")
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לספק ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ )
₪ 4,000,000

גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח
שנתית
אחריותו של הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל של הספק ו/או של
תאור כיסוי:
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו
ומטעמו של הספק ,כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.
הרחבות נוספות

.1
.2
.3
.4

השתתפות עצמית:

.5
סך

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של
הספק והפועלים מטעמו.
אחריות צולבת.
כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
כיסוי בגין אחריותו של הספק ו/או מי מטעמו בגין יצור ,מכירה
ואספקה של ארוחות ו/או מזון ו/או דברי מאכל ומשקה ו/או שירותי
הסעדה ,לרבות כיסוי בגין הרעלה מכל סוג שהיא עקב קיומו של חומר
זר או מזיק במאכל או במשקה.
רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.
______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על  20,000ש"ח )

ב .ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח ₪ 6,000,000
₪ 20,000,000
שנתית
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי
תאור כיסוי:
הספק ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספק בביצוע השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
הרחבה נוספות:
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק.
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 - 54ג .ביטוח חבות המוצר (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת
ביטוח שנתית
תאור כיסוי:
הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

₪ 4,000,000
ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ,לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים,
תש"ם  ,1980 -לכיסוי אחריות הקבלן ואחריות המזמינה בקשר מוצרים
המיוצרים ו/או המסופקים ו/או הנמכרים ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו.
 .1הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .2הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם המוצרים ו/או
העבודות שבוצעו ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו.
 .3אחריות צולבת.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן שירותים
למזמינה ,המוקדם מביניהם.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על  40,000ש"ח)

.2

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל).

.3

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הספק ו/או המזמינה ,בקשר עם השירותים.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה –עיריית בני ברק ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.

סעיף אחריות צולבת .

ג.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר
שנמסור לספק ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.

ד.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות
במועד התחלת הביטוח חריג רשלנות רבתי בפוליסות יבוטל ,במידה וקיים.

.5

הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א
–  .1981למען הסר ספק ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

________________________
תאריך

_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה

סוכן ביטוח ______________________:טלפון _________________________פקס_____________:.

נספח ד'2
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נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

תאריך ______________
לכבוד
עיריית בני ברק
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס'

על פי בקשת _______________ ח.פ( ________________ .להלן" :הספק") אנו ערבים בזאת כלפיכם
בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל( 10,000 -עשרת אלפים)  ₪וזאת בקשר לאספקת מוצרי
מזון לקייטנות ,לני ילדים ולמוסדות חינוך ולהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום _____________
ובהתאם לדרישות המכרז מס' _____________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו או לדרוש
את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי,
שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידועה במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .............ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  .............לא תענה.
לאחר יום  .............ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________

עמוד  - 55 -מתוך 55

בנק _________________

