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      מסמכים מצורפים למכרז וכלולים בחוברת זו

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
 

 הצעת הקבלן -  מסמך ב' 
 

 מכרזלהשתתפות בנוסח ערבות בנקאית  -   ג'מסמך 
 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח -  ד'מסמך 
 

 חוזה -   ה'מסמך 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע -   מסמך ו'
 

 מצורף        מפרט טכני -  מסמך ז'
 

 מצורף       כתב כמויות ומחירים -  מסמך ח'
 

הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות  2.2-90מנכ"ל משרד החינוך חוזר  -  מסמך ט'
 החינוך

     
 
 
 

   

 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם 

 מצורפים.



 מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 סמך א'מ
 

 

 

 

 מהות המכרז .1

 

לאספקת ארוחות הצעות לקבל מבקשת בזה  ("העירייה" -)להלן  עיריית הוד השרון

 להלן.  כל כמפורט במסמכי המכרזה ,בעיר הוד השרון צהריים לבתי תלמיד

 

 המכרז מסמכי .2

 

 המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: ,המסמכים א.

 

 מסמך א'. -מכרז והוראות כלליות תנאי ה .1 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .2

 ג'.מסמך  -נוסח ערבות בנקאית למכרז  .3

 ד'.מסמך  -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 '.המסמך  -חוזה  .5

 .מסמך ו' -נוסח ערבות בנקאית לביצוע  .6

 מסמך ז'. - מפרט טכני .7

 מסמך ח'. -כתב כמויות ומחירים  .8
 

 המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי החוזה".כל  .ב

 

בימים א'  ₪ 1,000כנגד תשלום במזומן על סך של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  ג.

מחלקת חוזים ומכרזים במשרדי  14:00 – 08:00עד ה' )כולל(, בין השעות 

 בכל מקרה.  . עלות הרכישה כאמור לא תוחזר34יהושע בן גמלא רח' , בעירייהב

3. (-) 

 כללי - ואופן הגשת ההצעות ביצוע זמןהגדרת העבודות,  .4

 העבודות יכללו, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות כדלקמן:

 .אספקת ארוחות צהריים חמות לבתי התלמיד .א

 .לבתי התלמיד מזון והבאתםי שינוע מוצר .ב

  אספקת כלי אוכל ופינויים.  .ג

 

הכל כמפורט במסמכי המכרז -

 פיםתנאי המכרז והוראות כלליות למשתת
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 תנאי סף - כשירויות המציע .5
 

עומדים בכל אחד , במועד הגשת הצעתם למכרזמציעים אשר רשאים להשתתף במכרז 

 מן התנאים המפורטים להלן:

 

מטעם משרד הבריאות, לשכת הבריאות לפי צו  , על שמו,מציע בעל רישיון יצרן 5.1

. על 1960 –תשכ"א  ,חסנתו(ם ושירותים )הסחר במזון, יצורו ואהפיקוח על מצרכי

על הרישיון  הרישיון להיות רישיון להכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו.

 .להיות בתוקף בעת הגשת ההצעה

 

, על שמו. על התעודה להיות בתוקף בעת הגשת בעל תעודת הכשרמציע   5.2

 ההצעה.

   

, לפי 1968 –, לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח על שמו ,בעל רישיון לניהול עסקמציע  5.3

  על הרישיון להיות בתוקף בעת הגשת ההצעה. .04-06-יט מספר אפר
 

 400 לפחות באספקת ,(2016 -ו 2015)האחרונות שנתיים ב ניסיון בעל ,מציע 5.4

  לגוף ציבורי, ממשלתי או פרטי. ביום  ארוחות צהריים 

 והמלצות אישורים .6

 

האחרונות  בשנתיים שבוצעו על ידו עבודות, רשימתלהצעתו  על המציע לצרף א.

 תקופה זולצד רשימת העבודות שביצע המציע במהלך  .(1.1.2015החל מיום )

 יצרף המציע את הפירוט כדלקמן: 

 בוצעה העבודה ורוהגורם עב 1.א 

 מקום ביצוע העבודה ומועדה 2א.

 שסופקו על ידו של העבודה ומספר המנות כספיהיקף הה  3.א 

 משך זמן ביצוע העבודה 4.א

 .כתובת דוא"לם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות שם הגור  5.א

 .שניתנו לו מאת הגופים  שעבורם בוצעה העבודה ,המלצותהמציע יצרף להצעתו  ב.

 לעיל. 5.1כאמור בסעיף  ממשרד הבריאות העתק של רישיון יצרןהמציע יצרף  ג.

 ל.לעי 5.2העתק של תעודת הכשר על שם המציע כאמור בסעיף המציע יצרף  ד.

כאמור בסעיף  בדבר היותו עוסק מורשה בר תוקף צרף להצעתו אישוריהמציע       .ה

 .לעיל 5.3
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אישור חתום על ידי לעיל יצרף המציע  5.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .ו

, בהיקף הנדרש לו סופקו ארוחות הצהריים הגורםרו"ח המפרט את שם 

 .ותקופת ההתקשרות קוומספר המנות שסופ ההתקשרות הכספי של יקףהה

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק,  ו.

 ,וכן אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(

 .-1976התשל"ו

 

 

שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  ,ציעמ .ח

 החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה

 בצירוף דוגמאות חתימתם.

 

 מסמכים נוספים .ט

, לגבי המציע רשאי לצרף להצעתו המלצות על עבודות שבוצעו על ידו בעבר

 )א( לעיל. 6שבסעיף  התקופה שקדמה לתקופה

 

 מכרזהשתתפות בערבות ל .7

 50,000על סך ילת כדין ערבות בנקאית חתומה ומבוהמציע יצרף להצעתו  א.

יודגש, כי שם  ג'.מסמך כלפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה , ₪ ש"ח

 . הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה ערבותה" מבקש"

במידת הצורך ועל פי דרישת  1.3.2018ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .ב

 90העירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

 יום נוספים.

צדדית -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .ג

 של העירייה.

עם מי הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה  .ד

 גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט  שיקבע ע"י העירייה כזוכה.

 באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל  .ז

 או אחד מהם.

לא  -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .ה

 דון כלל.ית
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 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .8

העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי  על המציע לסייר באתר א.

 הגישה לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

 על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. ב.

 

 הצהרות המציע .9

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל  א.

ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות,  פרטי המכרז

הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

המציע יחתום  הכל כמפורט במסמכי החוזה. -לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 על כל מסמכי המכרז.

כי המציע  ,ה ואישורהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהר ב.

 , בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאיהאתר סייר בשטח

 לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם. שטח האתר

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי  ג.

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -הכרת התנאים באתר 

 

 הסתייגויות ותיקונים ,םשינויי .10

 

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה. א.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות  ב.

 המציע מתנאי המכרז.

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י  ג.

מחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר העירייה. נתגלתה אי התאמה בין ה

של כל יחידה שצויין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל 

יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו 

 תתוקן כאמור לעיל.

בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה  ד.

 כל תמורה. ללא
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 הבהרת מסמכי החוזה .11

 

או שיהיה לו ספק  ,ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות א.

לעירייה, באמצעות כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות 

, hasharon.muni.il-Michraz@hodמנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל: עו"ד חזי קינן, 

MS-במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:00בשעה:  15.10.2017ולהעביר עד ליום 

Word   בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה שלהלן: פתוח 

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

   

 יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר  כמו כן  

 טלפון.  

המצוינים  יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה ב.

ה נ. כן יודגש, כי העירייה אינבלבד המוכתבים לעיל ובפורמט ובמבנה בלבדלעיל 

 ת שיוגשו.מתחייבת לענות על כל השאלו

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי  ג.

 נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל ד.

 תחייבנה את העירייה.  -תשובות בכתב 

האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד  ה.

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

לידיעת כל רוכשי  תבבכק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו והתיקונים כאמור יהוו חל

שי ידי רוכ-לפי הפרטים שנמסרו על או בפקסימיליה , בדוא"למסמכי המכרז בדואר רשום

 .להצעתו והמציע יחתום עליהם וייצרף אותםמסמכי המכרז, 

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .12

 

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  א.

בהשאלה למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה 

ותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק א

הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת 

להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם  15כאמור בסעיף  -ההצעות 

 לאו.

כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי  ,מובהר בזאת ב.

 המכרז מהעירייה.

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 רייההחלטות העי .13

 

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן  .א

 המכרז, אשר יוגש לועדת המכרזים.

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ב.

העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או  ג.

 ראות עיניה. הכל לפי -חלק הימנה 

לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן  ( לעילג)הופחת היקף העבודה כאמור בס"ק  .ד

 .לפרטיהם בגלל השינוי

לבצע את  ובכושרו ובניסיונו העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע .ה

 העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

ול דעתה, לחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו/או לועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיק .ו

מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור 

 לועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 

ועדת המכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה  .ז

צעה ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת לצרף להצעתו ולא צורפו לה

 ההצעה ושלא נרשם במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.

 

 

 חובת הזוכה במכרז .14

 

 ממועדימים ( 7הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

את  ,עליו להמציא לעירייה הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהאקבלתו את 

 המסמכים הבאים:

מסמך )בחוזה  13בסעיף כמפורט העבודות, הערבות הבנקאית לביצוע  . 1

 .ה'(

להמציא לעירייה את פוליסת הביטוח ואישור חברת הביטוח על קיום  .2

 ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.

 

או חלקם,  כולם המפורטים בסעיף )א( לעיל,לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .ב

תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת 

 .להצעת המציע

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות 

שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית 

עד שיעמדו לרשות העירייה כנגד כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או ס

הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו 

 למכרז.
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 הגשת הצעות, מועדים .15

 

 על המציע להגיש הצעתו באופן הבא: .א

על המציע להכניס למעטפות, המצורפות למסמכי המכרז, העתק אחד של 

מך לחתום עליהם מטעם כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוס ,חוברת מכרז

  המציע.

 

את המסמכים, לרבות תיקונים ו/או עידכונים, שהופצו למציעים עד למועד  ב.

מעטפת המכרז תוכנס לתיבת  כדלקמן:למסור ביד הגשת המכרז, יש 

המכרזים, שנמצאת במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים שברח' יהושע בן גמלא 

, במעטפה סגורה 13:00ה שעב 19.10.17מיום  לא יאוחרהוד השרון  34

 בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.

 

 בברכה,

 חי אדיב

ראש עיריית הוד השרון
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 הצעת הקבלן :  מסמך ב'  
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :  ג'מסמך  
 
 

הנחיות ותנאי פוליסת  :   ד'מסמך  
 ביטוח
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 מסמך ב'
 

 

 

 בודלכ

 הוד השרוןעיריית 

 א.נ.,

 226/17 מכרז מס'הנדון: 

  לאספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד, בעיר הוד השרון

 

 את מכרז מספר המהווים -כולם יחד  - ח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרזאני ה .1

 .מסמכי המכרז כללראיה הנני מצרף חתימתי המציע על  על כל נספחיו. ,226/17

 

 קרתי באתר העבודה.יבאני הח"מ  .2

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 

הדרושים לביצוע העבודות נשוא סיון והמומחיות יהנני בעל הידע, הנ א.

 המכרז/החוזה.

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם  ב.

הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות 

 החוזה. –ה' המפורטים במסמך   ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים

היא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הנני מסוגל, מכל בחינה ש ג.

 הוראות המכרז/החוזה.

הינם סופיים והם נו בהצעתנו כלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידהמחירים ה ד.

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  -כוללים את כל ההוצאות 

חוזה לרבות רווח על פי תנאי המכרז/ה -בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה 

 הקבלן.

הנני מתחייב לקיים את הנחיות משרד החינוך במלואן. ידוע לי שחוזר מנכ"ל  ה.

וידוע לי שחלה עלי החובה למלא אחר כל הנחיות  4.4.16העדכני פורסם ביום 

 משרד החינוך, כפי תוקפן מעת לעת.

 

בהתאם לכל  אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז .5

הצעתי, ולשביעות רצונה בתנאי המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי 

 המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 

הצעת 

 הקבלן

תנאי המכרז וכל  המפורטים לעיל, וכי המכרז הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי .3

,ידועים ומוכרים לי וכי הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 - (ו')מסמך  ם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזהלהמציא לכ .א

 .ט בחוזהוהכל כמפור

 .להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח .ב

 

לעיל כולן  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

והעירייה תהא  במכרז תבוטל, , זכייתי או מקצתן, אאבד את זכותי לקבל העבודה

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט 

הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ידרש ממני, בהתאם לצו התחלת יאריך שהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בת .8

 העבודה שינתן לי על ידי העירייה.

 

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

 הצעות למכרז.

תהיה הצעתי  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

ארוחות צהריים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לספק לעירייה  הנני מקבל על עצמי .11

 והצעתי היא כדלקמן:

 

אחוזים )למלא אחוז וכן מאיות האחוז( )במילים:  הנחה בשיעור של __ __ . __ .12

שבמסמך ח' למסמכי  מאומדן העירייה______________________________( 

 .המכרז )כתב הכמויות והמחירים(

ומעלה  20%בשיעור של  נמוכהתהיה  עילשבמידה וההנחה שנקבתי לידוע לי 

הצעתי  - שבמסמך ח' למסמכי המכרז )כתב הכמויות והמחירים( מאומדן העירייה

 .ערך בה דיוןיתיפסל ולא י

 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב  .10

לא אושר או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות 

ושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה בשיעור מהותי לדעת העירייה מן התקציב המא

רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את העבודה למציע. החליטה העירייה 

כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר הוצאות השווה 

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד  -3%ל

 ביעה לפיצוי כלשהו.מן המציעים ת
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משקלול הצעת הקבלן  %85ידוע לקבלן, כי משקלה של ההצעה הכספית הינו 

 והניקוד יינתן באופן יחסי בין ההצעות.

 

 משקלול הצעתו כמפורט להלן:  %15ת הקבלן הינו  משקל האיכות בהצע -איכות  .13

 

בחן את הצעות המשתתפים, כולל ביצוע ביקור במפעל של כל צוות מטעם העירייה י .א

בהתאם לפרמטרים ולניקוד  אחד מהמציעים, ללא תיאום מראש, ויחווה את דעתו

 שלהלן:

  

העובדים  ינתיינה וניקיון, סטריליות קו הייצור, הגייגהנקודות עבור  5 .1א.

 .במקום, הליך הייצור, האריזה והשינוע וכו'

 

התרשמות ממגוון המזון שביכולת המציע לספק, אפשרויות נקודות על  5 . 2א.

 .ההתאמות לדרישות העירייה, כולל לגבי דרישות מיוחדות

 

לספק את הארוחות נקודות על התרשמות מהמציע, בהתבסס על יכולתו  5 .3א.

ידה כל דרישות המכרז, דרישות משרד הבריאות בצורה נאותה ותוך עמ

, יכולתו לעמוד בלוחות הזמנים הקיימים, ניסיונו ומשרד החינוך להזנת ילדים

 וכו'.

 

כוללת בתוכה את כל השירותים אשר עלי לספק בהתאם  לעיל הריני מצהיר, כי ידוע לי שהצעתי .14

 .לקבוע בחוזה )מסמך ה'(

מכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים אני  מצהיר בזאת כי קראתי את כל מס .15

 על כל נספחיו ללא כל עוררין. המכרז הכתובים במסמכי

 

 

 בכבוד רב,

 

 

____________________

_ 

 חתימה 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

 

 __/ח.פ.:______________________________________ע.מ.מספר 

 

 כתובת:______________________________________________

 

 פקסימיליה:________________ טלפון:____________________

 

 תאריך:___________________
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 ג'מסמך 
 

 

 

 

 

    לכבוד  

 תאריך ___________   

 הוד השרוןעיריית 

 

 א.נ.,

 

 תב ערבות מס' ....................................כ הנדון:    

 

 

( בקשר המבקש -)להלן  ______________על פי בקשת________________ .1

הננו , לאספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד בעיר הוד השרון 226/17 למכרז מס'

)במילים:  50,000 – לסך השווה ל ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד

 .ש"ח בלבד( ישים אלףחמ

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, בכתב, 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 ה את סכום הערבות מאת המבקש.תחיל

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו  נ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זההלדרישתכם  .3

 באמצעות הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה 1.3.2018 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

טלת, אלא אם יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבו

 הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________ 

 סניף________________ 

נוסח ערבות 

בנקאית 

השתתפות ל

 מכרזב
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 ד' מסמך

 סעיף ביטוח בהסכם

 "העירייה": להלן  עיריית הוד השרון

 "ספקה": להלן  ______________

 סעיף ביטוח בהסכם

 אספקת ארוחות צהרייםעם ספק ל
 ביטוח .1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הספק כי לפני  1.1 
המוקדם משניהם, וכל עוד הוא  -תחילת ביצוע העבודה או העמדת החצרים לשימושו 

יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ממשיך בביצוע העבודה, 
" המצורף להסכם ספק ארוחות - ועל שם העירייה, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח

 (.""אישור עריכת ביטוחזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א' )להלן: 
ציא לידי העירייה, לפני כניסתו ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמ 1.2 

 ביטוח", כשהוא חתום על ידי המבטח.עריכת לחצרים, את "אישור 
ביטוח" כאמור, הינה תנאי מתלה עריכת הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור   

ומקדמי לתחילת עבודתו והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להכנס לחצרים או להורות 
 עוד האישור האמור לא הומצא לה. לו לפנות את החצרים כל

לעיל, X .2למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור בסעיף  1.3 
פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין -לא תפגע בהתחייבויות הספק על

 אי עמידה בתנאי ההסכם.
לעיל X .2"י הספק כאמור בסעיף העירייה רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצא ע 1.4 

והספק מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו 
להתחייבויותיו. הספק מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח 
כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה 

מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח  על העירייה או
כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא 

 המוטלת על הספק על פי הסכם זה.
הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  1.5 

מועדם, לוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף הביטוח במלואם וב
במשך כל תקופת ביצוע העבודה על בסיס הסכם זה, אף אם ההסכם פג ולא הוארך 

 לית אולם הינו מקויים בפועל.אפורמ
בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והספק לא המציא "אישור   

לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה עריכת ביטוח" אחר, או 
העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם 
לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק 

 בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.
נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה. כן הספק מתחייב לקיים את  1.6 

מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר 
עלולים לגרום להתפוצצות ו/או לדליקה ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום 

 נזק לרכוש.
לנספח  2-ו 1ות כמפורט בסעיפים למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחרי 1.7 

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות  ספקהינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  ספקולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. ה

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות העירייה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
ור ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף כיסויי הביטוח האחריות המזעריים כאמ

 שהוצאו על ידו.
 

על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1הפרת סעיף  
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 נספח א'
 

 ארוחותספק  -אישור עריכת ביטוח 

 
 
 תאריך: ________

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

________________ 

________________ 

 ייה"()להלן : "העיר
 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור קיום פוליסות ביטוח הנדון:

הסכם שנחתם ביניכם ובין  ___________ )להלן:  

 "הספק"(

 חוזה מס' _______________ 

 מיום        _______________

 

 
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מיום 
 ____._________ עד ליום ___

אנו מאשרים שהיקף הכיסוי על פי הפוליסות אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות 
 )עדכנית למועד פרסום המכרז(.  הידוע כביט

 

, לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י הספק ביטוח אחריות מעבידים .1
 או מטעמו, לעירייה.

( לעובד אחד, ש"חמיליון  עשרים)₪  20,000,000-נמוך מ גבול האחריות המכוסה אינו

 רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.ילא
העירייה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת לספק ואנו מאשרים כי חבותה של העירייה  

ביחס העובדים מכוסה כאילו היא המעביד הישיר שלהם ואנו המבטחים מנועים מלטעון לאי 
 בין העירייה והעובדים המועסקים על ידה באמצעות הספק.מעביד -קיום יחסי עובד

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, קבלנים, קבלני  
משנה, שמוש במנופים ו/או במתקני הרמה, שמוש בפתיונות ו/או בכימיקלים ו/או ברעלים, 

 לסוג ו/או לתנאי העבודה. העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או
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, על פי כל דין )לרבות לפי חוק מוצרים פגומים תש"ם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
( למקרה ש"חמליון  עשרה) ש"ח 10,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ -( 1980

ולתקופת הביטוח, בגין ארועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מכל מעשה או מחדל של 
 ו/או כל מי שפועל מטעמו. הביטוח יחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש. הספק

הפוליסה אינה כוללת כל חריג הקשור באחריות מוצרים ו/או באחריות המקצועית של הספק  
בכל הנוגע לחבותו כלפי "העירייה" ו/או עובדיה ו/או צד שלישי אחר כלשהו בגין מכלול 

 הסכם הנדון.התחייבויות הספק על פי ה
הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה הקשורה בחבות הנובעת משימוש בכלי רכב למעט כזו  

על תיקוניו ותקנותיו וכן  1975-המכוסה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה
נזק לרכוש צד שלישי למעט חבות אותה נהוג לכסות במסגרת פוליסה סטנדרטית לביטוח 

הוצאה פוליסה כזו ובין אם לאו, חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה,  כלי רכב בין אם
מתקני הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

 במשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
שחבות העירייה כלפיו אינה  הכיסוי על פי פוליסה זו יכלול כל חבות של העירייה כלפי כל מי 

לעיל( וכן תביעות שיבוב מהמוסד  1מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים )סעיף 
 לביטוח לאומי.

העירייה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת לספק והפוליסה כוללת סעיף "אחריות צולבת"  
 וטח.לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המב

 

, המכסה במלוא ערכם )על בסיס כינון(, את כלל הנכסים ביטוח סיכוני "אש מורחב" לרכוש .3
אשר יובאו ע"י הספק לחצרי העירייה בין אם הם בבעלותו או באחריות של הספק או שהוא 
אחראי עבורם במקרה של אובדן או נזק, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב 

בל לאש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שטפון, נזקי לרבות אך לא מוג
נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות פרעות, 

 נזק בזדון ופריצה.
הביטוח כולל ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה, עובדיה וכל הבאים מטעמה ובלבד  

 ל זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.שהויתור האמור ע
ת חבות כלפי יהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י הספק אינה מהווה עילה לדחי

 העירייה.
הפוליסות תכלולנה  תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ואנו 

 שה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. מוותרים על כל טענה ו/או דרי
 

כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה 
 יום מראש. 60כתובה בדואר רשום לידי העירייה לפחות 

  
 .........................

.......... 
 )חתימת המבטח(    
  

 .........................
.......... 

 )חותמת המבטח(   
  

 .........................
.......... 

 )שם החותם(   
  

 .........................
.......... 

)תפקיד החותם(
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 'המסמך 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח החוזה
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 'המסמך    

 

  

 

שנת _____לחודש  שנערך ונחתם ביום ____ 

2017 

 

 הוד השרוןעיריית  בין:

 , הוד השרון28ע בן גמלא יהושמרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד     

 

 

 _________________________ לבין:

 

 __________________/ח.פ. .ע.ממס' 

 

 כתובת ______________________

 

 פקסימיליה: ___________________

 

 ________טלפון: _______________

 

 "הקבלן"( -)להלן 

 

 מצד שני     

 

  לאספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד,  226/17מכרז מס' והעירייה פרסמה  הואיל

 ;, הכל כמפורט במסמכי המכרזבעיר הוד השרון                         

 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו; והואיל

 

 תנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:הוהוצהר, אי לכך                        

 

 

 מבוא, נספחים וכותרות הסעיפים  .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

חוזה מספר 

226/17 
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 מהות החוזה  .2

 5בסעיף העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט  א.

ות צהריים לבתי לאספקת ארוח להלן, לבצע את כל העבודות נשוא המכרז

 (."העבודה" -)להלן  בעיר הוד השרון תלמיד

ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות,  ב.

 , בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.העירייהאורים שינתנו על ידי ילהנחיות ולב

 .עירייה, לשביעות רצון ההקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים ג.

 

 כללי - אספקת ארוחות הצהריים  .3

נווה נאמן,  כדלקמן:  לספק ארוחות צהריים חמות לבתי התלמיד הקבלן מתחייב א.

  גני ילדים תקשורתיים. 3-ובנוסף ל המגן, יגאל אלון, מנחם בגין, תמר

במידה ותוארך  .19.7.18ועד ליום  1.11.17ארוחות הצהריים יסופקו החל מיום  ב.

בכל  21.7.19עד ליום  1.9.18מיום ת ההסכם, תסופקנה ארוחות הצהרים תקופ

 שנה חדשה של התקשרות.

כולל ימים בכל שבוע )ימים א' עד ה'(,  5אספקת ארוחות הצהריים תתבצע במשך  ג.

 ימי חופשות מבית הספר לפי תאריכים שימסרו ע"י עיריית הוד השרון.

 בלן ובאחריותו. תתבצע על ידי הקשינוע והובלת המזון  ד.

 המזון .4

ים ארוחה חמה של מזון תוגש מדי יום בשעת הצהריבתי התלמיד לכל ילד במסגרת  .א.

 . טרי ומבושל

במיכלים שומרי חום המיועדים לכך וישונע בהתאם להוראות  המזון יגיע לצהרון ב.

 משרד הבריאות.

מספקת לכל בכמות  בית תלמיד מפות שולחן חד פעמיותהקבלן יספק לכל  ג.

חד פעמי וצלחות חד  סכו"םבבית התלמיד ילד . הקבלן יספק לכל השולחנות

 פעמיות העומדות בתקן משרד הבריאות.

הקבלן מתחייב לספק את הארוחה היומית ממפעל/מטבח בעל רישיון מאת משרד  ד.

הבריאות לייצור/בישול ארוחות חמות, בעל רישיון עסק מהרשות בו הוא פועל, 

 .ות מטעם הרשות המקומיתרותעודת כש

ק"מ  40יהיה במרחק שאינו עולה על הקבלן מתחייב שהמפעל/המטבח האמור  ה.

 .מהעיר הוד השרון

בדרישות העומדת  הקבלן מתחייב לספק לילדים ארוחה יומית מלאה ועשירה ו.

אות ומתווה ניצנים ומוכר על ידם ותעמוד בכל בתקן משרד החינוך ומשרד הבריו

 .4.4.2016כ"ה באדר ב' התשע"ו, מנכ"ל משרד החינוך מיום  הכתוב בחוזר
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כל תקנות משרד הבריאות הנוגעות לניהול המטבח, הקבלן מתחייב למלא את       .ז

    עובדים, תהליכי עיבוד המזון והבישול, תברואה והובלת מזון.            העסקת

  גסטרונום) מכון התקניםמחויב להשתמש באריזות מזון המאושרות ע"י הקבלן       .ח

 החימום ייעשה עפ"י ההנחיות באישור מכון התקנים. .( pp ,Cpetטה, ניר

 תכלול:הארוחה 

 .ירק מבושל.  1

 .יסופק בכל יום טרי מחיטה מלאה לחם .2

 או מבושל  אפוי או מאודה חם -גרם בשר/עוף/דגים  150עיקרית הכוללת:  מנה .3

פחמימות חמות או תוספת פחמימה )תוספות  2בתוספת  ,ולא מטוגן ברוטב     

  חמה 

  .(ותוספת ירקות חמה     

 סלט קר.ירקות טריים חתוכים או  .4

 .כל יום מפירות העונה .5

  ן.אן או טחינה וסילא. ממרחים: ממרח חרובים או סיל6

 (,החלבוניתגר' המנה   150)מלבד  הפריטים המוזכריםכל מודגש, כי על הקבלן לספק את 

 -ופשית. התפריט השבועי יהיה מגוון ועשיר לשביעות רצון המפקח חבכמות מספקת לחלוקה 

 רכזת הצהרונים היישובית. לאישורה של התפריט השבועי יוצג לפני תחילת כל שנה 

 

נים תחליפים וזאת הקבלן מתחייב לספק לילדים בעלי אלרגיות לסוגי מזון שו  ז.

  .והעירייה בתאום עם הורי התלמיד

 

  הכל כמפורט במסמך ז' למסמכי המכרז )מפרט טכני(. -

 

 התמורה . 5

עבור ארוחת צהריים לילד תשלם העירייה לקבלן סך של ________ )במילים:  .א

 . לכל מנה ____( ₪________________

מימון כל בדיקה ו/או כל  דה,סכום זה כולל את מחירי החומרים, הציוד, העבו .ב

רווח הקבלן וכל סכום ו/או שינוע, פעולה של איזה מבין הגופים או הרשויות, 

 .הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה

 )מנות( כמות הארוחות שתוזמנה בפועל שכר הקבלן הסופי יקבע עפ"י מכפלת  .ג

רק עבור  א' ותמורה תשולם5כאמור בסעיף  ארוחת צהרייםמנת במחיר עלות 

 .מנות שיסופקו בפועל כנדרש
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 התייקרויות  .6

 (-) 

 מועד התשלום .7

או מי אגף החינוך בעירייה  תלמנהל עד החמישי בכל חודש, החשבון יוגש על ידי הקבלן

החשבון על אישור מיום  45בדוק את החשבון. התשלום יתבצע שוטף + מטעמה, אשר ת

   .או מי מטעמה בעירייה אגף החינוך תידי מנהל

 תקופת ההסכם .8

 .19.7.18ועד ליום  1.11.17 מיוםתוקפו של הסכם זה הינו  א.

להאריך תוקפו של לעירייה בלבד תהיה אפשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ב.

שתחלנה  ,כל אחתיום  15+ חודשים  10בנות  ,נוספותארבע תקופות בהסכם זה, 

  עם תחילת שנת הלימודים בבתי הספר ובגני הילדים.

 במקרה שבו תוארך תקופת הסכם זה תהיה התמורה המשולמת לעירייה צמודה ג.

כאשר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למדד המחירים לצרכן המתפרסם 

 ד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז.הבסיס לחישוב ההצמדה הוא המד

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .9

מאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצ א.

ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין העירייה. כמו"כ מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא 

המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה 

 לבין העירייה לבין מי מעובדיו.

שלם עבור עצמו ועבור עובדיו את בלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן ל ב.

תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם. 

במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כלשהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו 

 שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור.

 אחריות וביטוח  .10

הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם לכל אדם, בין נזק גוף ובין נזק רכוש לרבות עובדי  א.

. באם אספקת ארוחות הצהריים כאמור בהסכם זההקבלן ורכוש הקבלן במהלך 

העירייה תידרש לשלם פיצויים ו/או דמי נזק כאמור, ישפה הקבלן את העירייה על 

 ה.יום מדרישת העיריי 30כל תביעה כאמור, תוך 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת עובדיו ואת  ב.

פוליסות הביטוח האמורות  התלמידים ביטוח צד שלישי למשך כל תקופת ההסכם.

והכל בהתאם לאישור ₪  10,000,000 בסעיף קטן זה לעיל לא יפחתו מסכום של

 .קיום הביטוחים המצ"ב להסכם זה
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 ד עם הקבלן כנהנה מן הביטוח.העירייה תבוטח ביח ג.

 הוראות סעיף זה לא יגרעו מאחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה. ד.

 

 ביטול החוזה  .11

העירייה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין, 

 להביא חוזה זה לקיצו וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

יום מיום  15מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה תוך הפר הקבלן התחייבות  .א

משלוח התראה ע"י המפקח, רשאית העירייה לבטל ההסכם וההסכם יבוא לקיצו 

 כאילו נחתם ונקב מראש את תקופת ההסכם למועד ביטולו.

, תעודת רישיון היצרן לפי צו הפיקוח על מהקבלן ו/או בוטלה ו/או פג תוקףנשללה  .ב

 .1960 –סחר במזון, יצורו והחסנתו( תשכ"א מצרכים ושירותים )ה

, תעודת רישיון לניהול עסק לפי מהקבלן ו/או בוטלה ו/או פג תוקףנשללה          .ג

 .1968חוק רישוי עסקים תשכ"ח 

  ההכשר., תעודת מהקבלן ו/או בוטלה ו/או פג תוקףשללה נ .ד

קבלן הוא אם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם ה .ה

חברה שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס 

נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה 

 יום ממועד קבלתם. 60האמורים לא יבוטלו תוך 

ת חוזה כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראו ו.

 זה יחול על הקבלן.

לעיל, ישלם הקבלן לעירייה פיצוי  9וטל ההסכם בגלל הנסיבות הנזכרות בסעיף ב ז.

רוע מכל פיצוי ו/או סעד ו/או אין בפיצוי זה לג₪.  50,000ווה ל מוסכם בסך הש

תרופה אחרים להם זכאית העירייה עפ"י כל דין בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות 

 צאה מהפרת החוזה.שנגרמו לה כתו

למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, הקבלן לא יהא  ח.

 תמורה מאת העירייה. זכאי לכל

 העברת חוזה  .12

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, או להסב 

כמת העירייה לכך בכתב ומראש.זכויותיו עפ"י הסכם זה לאחר/ים אלא אם יקבל את הס
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 ביצוע ערבות  .13

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן במועד חתימת       א.

. )מאה אלף שקלים חדשים( ₪ 100,000הסכם זה, ערבות הבנקאית בסך 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

ניתנת  תהיה קה על בסיס מדד הידוע ביום חתימת החוזה. הערבותלסטטיסטי

 לחילוט על פי פניה חד צדדית של גזבר העירייה או ראש העירייה.

העירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו הקבלן לא קיים  ב.

 הוראה מהוראות ההסכם עפ"י שיקול דעתה.

 שמירת זכויות  .14

נעות מפעולה מצד העירייה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת ארכה, ויתור, הימ

 זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת ראש העירייה.     

 כתובות והודעות .15

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. א.

כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  ב.

 שעות מיום מסירתה כדבר דואר רשום. 72

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________                                     __________________ 

העירייה                                          הקבלן                                                         
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 'ומסמך  

 לחוזה 13סעיף  
 

 

 

 

 תאריך: ____________        לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

____________ 

 

 א.נ.,

 

 ..........כתב ערבות מס' ..........................הנדון: 

 

מס' המבקש( בקשר לחוזה  -______ )להלן __________על פי בקשת__________ .1

הננו ערבים בזאת  .לאספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד בעיר הוד השרון 226/17

מאה אלף שקלים  )במילים: ₪  100,000של כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 

כפי  המחירים לצרכן,ן עליית מדד ( בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגיחדשים

 "המדד"( בין המדד לחודש -)להלן  שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט  15 -תפרסם ב הש, 2017 אוגוסט

 הערבות.

אשונה ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הר 10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  ..2

וזאת ללא כל תנאי  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, בכתב, 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

לינו באמצעות או העתקו )במידה שיועבר א לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 הפקסימיליה(.

מסר לנו י___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם 

 הוארכה על ידינו.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 כבוד רב,ב

 בנק________________

 סניף________________

נוסח ערבות בנקאית 

 לביצוע


