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  11/2022מכרז פומבי מס' 

 לניצולי שואה בעיר דימונה ת"ספקת ארוחות למועדון מופאל
 

 
עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת ארוחות למועדון מופ"ת לניצולי  .1

 שואה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד  09:00בשעה   22.2.2022מיום  )כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת החל₪  500תשלום בסך תמורת 

 .  12:00בשעה  8.3.2022ליום 

 

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר אדו מנקיטה, מנהל אגף הרווחה והשירותים  .3
עד ליום  ,edum@dimona.muni.ilהחברתיים, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני: 

 . 12:00ועד לשעה:   1.3.2022

 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .4
 להתחשב, בין השאר, בניסיונה הקודם של העירייה עם המציע. 

 
 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו מציע שהוא אישיות  .5
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

רבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ול .6
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

בבניין העירייה  303ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים ,קומה ג' חדר 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .14:00עד השעה  8.3.2022ותשולשל לתיבת המכרזים ביום 

 
 

בבניין בלשכת היועמ"ש קומה ג'  14:15בשעה:  8.3.2022פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום:  .7
 העירייה.

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .8

 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edum@dimona.muni.il


3 
 

 מסמך א' 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 מהות המכרז .1
 

וקר וצהריים מבקשת לקבל הצעות לאספקת ארוחות ב להלן :העירייה() עיריית דימונה .א
  (שירותה )להלן:"ת לניצולי שואה למועדון מופ

 
בוקר  -מנות ליום לכל ארוחה 35 -במועד פרסום המכרז הינו כ המבוקשות כמות הארוחות .ב

   מנות בשבוע.  105 בסה"כימים בשבוע,  3וצהריים, במשך 
 

', ג', אבימים למכרז( ו נספח טבהתאם למפרט הארוחות)  ספקאת הארוחות על הספק ל .ג
ייתכנו שינויים. הארוחות תסופקנה בדרך של הגשה לכל אחד מהמשתתפים בכלים  – 'ה

 שאינם חד פעמיים. 
 

 הינו: לארוחות מחיר המקסימום  .ד
 מע"מ לארוחת בוקר.₪ +  15
 +מע"מ לארוחת צהריים.₪  25

  
התשלום יהיה בהתאם לכמויות הארוחות שסופקו  הכמות המפורטת לעיל הינה משוערת. .ה

 בפועל. 
 

 ייקבע זכיין אחד בלבד כזוכה במכרז.  .ו
 

 מסמכי המכרז. 2

המסמכים המפורטים ככל שיצורפו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. )להלן: מסמכי 
 המכרז(

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -מסמך א

 הצהרת המציע – מסמך ב'

 הצעת המציע -מסמך ג'

 הסכם -מסמך ד'

 אישור קיום ביטוחים -'מסמך ה

 תצהיר לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום -מסמך ו'

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז  -מסמך ז'

 הצהרה על העדר קרבה -מסמך ח'

 מפרט הארוחות  -'מסמך ט

 

 תקופת ההסכם . 3

 נוספות,שנתיים  -, ניתנת אופציה לטובת העיריה להארכת ההסכם בשנההחוזה הינו לתקופה של 
 שנה בכל פעם. 
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 תנאי הסף. 4

 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים שיציגו אישור בדבר עמידה בתנאי סף כדלקמן: 

 "רישיון יצרן" מטעם משרד הבריאות. .א

 היתר להובלת מזון על שם המציע או על שם גוף מטעמו /על המציע להיות בעל אישור  .ב

 לצו רישוי עסקים. 4.6רישיון עסק לפי פריט  .ב
 

ל כמנות לשנה לפחות, ב 10,000מסמכים המעידים על ניסיון באספקת ארוחות בהיקף של  .ג
 .2021-ו 2020, 2019אחת מהשנים 

 
 מסמכי המכרזישת רכ .ד

 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה. 5

 כל מציע יצרף להצעתו כדלקמן:

 "רישיון יצרן" מטעם משרד הבריאות. .א
 

 אישור/היתר להובלת מזון  .ב
 

 לצו רישוי עסקים. 4.6פריט רישיון עסק לפי  .ג
 

מנות לשנה  10,000מסמכים המעידים על ניסיון באספקת ארוחות לקשישים בהיקף של   .ד
 .2021-ו 2020, 2019לפחות, בל אחת מהשנים 

 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .ה

 
 תעודת כשרות. .ו

 
 אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק. .ז

 
 התאגיד ואישור מורשה חתימהמסמך רשום של  .ח
 מסמכי המכרז שהם חתומים ע"י המציע. .ט

 
 הצעת המציע .י

 
 הצהרה על העדר קירבה .יא

 
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז חתום ומאושר. .יב

 

 הצהרת המציע. 6

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז    א. 
כל הידיעות, הכישורים, כח האדם והציוד הדרושים ידועים ונהירים לו, כי יש לו את 

לביצוע העבודה נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודה נשוא 
 המכרז.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז     ב. 
 לא תתקבל לאחר הצעת המציע. 
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 והתחייבויותימילוי שורים ברורים לו כל הנתונים והנסיבות הקדועים ובהמציע מצהיר כי י   ג. 
לרבות כל החוקים הרלוונטיים, וכי ביכולתו לעמוד במילוי כל ההתחייבויות  על פי המכרז,
 לפי ההסכם.

 איסור הכנסת שינויים, הסתייגויות, ותיקון טעויות. 7

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

  העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי  ב. 
 המכרז.

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, יקבע מחיר היחידה שצוין בהצעה  ג. 
שכל טעות  לו הסכיםובהתאם למחיר זה תתוקן ההצעה ע"י העיריה, ויראו את המציע כאי

 חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל. 

 בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לבצעה ללא תמורה.   ד. 

 

 הבהרת מסמכי המכרז. 8

לא יאוחר מאשר המועד האחרון הנקוב במסמך זה, יודיע המציע בכתב על כל סתירות,  א. 
רות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר גיאות, אי התאמות או חוסר בהיש

אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז/ החוזה או 
 הנוגע לעבודה נשוא המכרז. 

משתתף שימצא סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק בקשר למובן המדויק של סעיף או ב. 
ליו לפנות  למר אדו מנקיטה, מנהל האגף הוראה או תנאי או פרט במסמכי המכרז, ע

   12:00שעה  1.3.22עד ליום    edum@dimona.muni.ilלשירותים חברתיים  במייל:
 -ולבקש הבהרה. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד, בטלפון

6563108 08. 

ההצעות, להכניס שינויים העירייה תהא רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ג.   
ותיקונים במסמכי המכרז הן ביוזמתה והן לבקשת המשתתפים. השינויים ו/או התיקונים 
כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

 באמצעות המייל או הפקס שנמסר על ידם.

תשובה בכתב, ועותק התשובות יימסר  מסר לוימסר המציע הודעה בכתב כאמור לעיל, ת . ד
  את מסמך התשובות שקיבל יצרף המציע למסמכי המכרז. לכל המשתתפים במכרז.

המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי העיריה אלא   . ה
 עיף זה. סאם התשובות נתנו לו בכתב, כאמור ב

    או לתקן טעויות /ביוזמתו הבהרות לאמור במכרז ותן כמו כן, העיריה תהא רשאית לי . ו
 שנפלו בו, והודעה בכתב תינתן על ידו לכל מי שרכש את המכרז. 

 

 רכוש העיריה -. מסמכי המכרז9

מסמכי המכרז הינם רכושה של העיריה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת 
לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא 

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 ערבות ביצוע: . 10
 

ימציא המפעיל בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית  ולהבטחת מילוי התחייבויותי
 ₪ 25,000)כללי(, בסף של 13ובלתי מותנית. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מ' 

חודשים מיום חתימת ההסכם. הערבות תהא בנוסח  39-אשר תהא בתוקף ל( ₪)עשרים וחמש אלף 
ם המתחייבים, ותבוא לאישור גזברות העיריה. על למסמכי המכרז, בשינויי יא' בנספחהמצורף 
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המפעיל יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא 
 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3בתוקף עד 

 . החלטות העירייה ושיקוליה11

            העירייה תהא רשאית לבוא בדברים עם המציע שיקבע כזוכה במכרז, במטרה לתקן/לשפר  .א
 .את ההצעה, וזאת לאחר קביעת הזוכה במכרז

 
ות נוספת במעטפות סגורות רבמקרה של הצעות זהות, העירייה תהא רשאית לבצע התמח .ב

 מבין ההצעות הזהות.
 

 שירותיםאפשרות לביטול/דחייה של ה .12

פן חלקי נשוא המכרז לחלוטין או באו שירותיםורה הזכות להחליט על ביטול הלעירייה שמ .א
 , ולמציע לא יהיו כל טענות ולא תביעות נגד העירייה בנדון.שירותיםאו על דחיית ביצוע ה

 
המציע לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו)אם היו כאלה( בשל  .ב

 העירייה כאמור.החלטות ופעולות 
 

לפני פתיחת הצעות/לאחר  הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה, הינה בכל השלבים: .ג
 פתיחת הצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה.

 

 חובת הזוכה במכרז:.13

בכפוף  -זכה המציע במכרז )להלן: "הזוכה"( יהא עליו לחתום על חוזה על כל מסמכיו .א
ייה כשהוא חתום ומבויל ולהחזירו לעיר -למחיקות ו/או לשינויים שיעשו על ידי העיריה

 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה כי עליו לחתום על חוזה. 7ך כדין, תו
 

 פוליסת ביטוח מאושרת כמפורט בהסכם.וכה להמציא לעירייה עם דרישתה כן על הז .ב

 

 הגשת הצעות:.14

יש להכניס ידנית לתיבת  העתקים, בשתי מעטפות נפרדות,צעה יש להגיש בשני את הה .א
 .2022/11  המכרזים במעטפה כאמור לעיל בציון מכרז מס'

לא יובאו לדיון הצעות שלא יהיו בתיבה עד למועד האחרון להגשת הצעות, מכל סיבה  .ב
 שהיא.

המציע ימלא במקום המתאים על גבי מסמך ההצעה)מסמך ד'( את שיעור ההנחה אותו  .ג
מציע על מחיר המקסימום שנקבע לכל ארוחה וכן את המחיר לארוחה בשקלול שיעור 

 ההנחה.   
 

 :מועדים.15

 פרטים שעה תאריך תיאור

 מועד אחרון להגשת שאלות
 הבהרה למכרז

בדוא"ל   12:00 1.3.22
edum@dimona.muni.il   

להכניס ידנית לתיבת  14:00 8.3.22 מועד אחרון להגשת הצעות
אצל רכזת וועדות המכרזים, 

קומה ג' בעיריית , המכרזים
 דימונה.  
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 :ביטוח. 16

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .א
ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי ימציא לעירייה את הפוליסות 

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .ב
ספיות חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכ

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח  –לב המציע  לתשומת .ג
באמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור לעירייה העתקי 

הן ירשמו כל הסדרי הביטוח פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח וב
 הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  (1
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 בהצעתו.שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות העירייה במועד  (2
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לעירייה הזכות, לפי שיקול דעתה 
הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן 

רשותה של העירייה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת ל
 שיגרמו לעירייה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .ה
'(. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים האישור קיום ביטוחים )נספח 

כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף לשינויים 
למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות 

 הביצוע. ההצעה או ערבות
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -מסמך ב'
 

 2022/11מכרז פומבי מס' 
 למועדון מופ"ת לניצולי שואהאספקת ארוחות 

 לכבוד 
 עיריית דימונה 

 
 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז

 
לאחר שבחנתי את כל מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיהם, והתברר לי שכל המסמכים 

; הנני ות והמידע הדרושים לביצוע השירותים בשלמותםהנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמוי
 : מצהיר בזאת כדלהלן

 
למות וכי כנדרש במכרז בש שירותלת את כל הדרוש לביצוע ההנני מצהיר, כי הצעתי כול .1

בקשה , כמפורט במכרז ובהסכם ההתקשרות, מיד עם השירותבאפשרותי לבצע את ה
ולא  שירותלהתחלת העבודה, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי ה

בקשר למחירים ובאפשרותי לבצע את יעות כלשהן להפרשים איזה מהם באבוא בת
 , בכוחות המקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי.שירותה
 

כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה  ,ני מצהירנה .2
בהתאם שירותים על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את ה

 לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

 מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.אני  .3
 

וי ותהא תקפה במשך שלושה זרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינהצעתי זו הינה בלתי חו .4
 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. 

 
ת ת כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליוכמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים א .5

, והיא לוקחת בחשבון וובשלמות ובכל היקפ שירותיות העלולות להידרש לביצוע הוהמקור
משרד גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות משרד הרווחה, 

 ורשויות מוסמכות אחרות. משטרת ישראל, הבריאות, 
 

בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה  שירותיםכן אני מתחייב לבצע בשלמות את ה .6
 ומקבל עליי את ההתחייבות המפורטות במסמכים להגשת המכרז ועל תנאיו. 

 
 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים. .7

 
אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .8

 מחייב ביני ובניכם.
 

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי  7מתחייב כי תוך היה והצעתי תתקבל, אני  .9
ה כלשהי לא יבסקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ומדכם ערבות בנבי החוזה ואפקיד

אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי בקשר עם 
כפיצוי מוסכם  ל ידכםעהשתתפותי במכרז, תוגש על ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט 

 וידוע מראש. 
 

יד בשמו והסמכויות הקבועות במסמכי התאג אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות .10
מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין מניעה על פי כל דין 

 .או הסכם לחתימתי על הצעה זו
 

 שם המשתתף __________________
 _____________________ח.פ./ת.ז.: 

 כתובת המשתתף: _____________________
 טלפון: ________________________

 תאריך: ____________________
 חתימת המשתתף: ________________

 שם מלא של החותם: _______________
 הקשר מטעם המשתתף: ___________ שם איש
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 כתב ההצעה – ג'חלק 
 

 2022/11מכרז מס 
 אספקת ארוחות למועדון מופ"ת לניצולי שואה

 
 אני____________________ הח"מ ת.ז./ח.פ ___________________

 מרחוב _____________________
 

 באמצעות המנהלים המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:
 ______________ ת.ז.___________________ .1

 _______________ת.ז.___________________ .2
 

 מצהיר/מסכים ומתחייב בזה כדלהלן:
 

לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, לרבות מסמכי הגשה, נוסח  .1
ההסכם על נספחיו וכל המסמכים האחרים, ולאחר שהובהר לי שכל המסמכים הנ"ל 

, הנני מצהיר בזה מופ"ת לניצולי שואהאספקת ארוחות למועדון ת כל הדרוש לכוללים א
שהצעתי כוללת את כל הדרוש במכרז בשלמות, וכי לרשותי כוח אדם מיומן ומקצועי, וכי 

וכי התמורה הנקובה בהסכם היא מלאה, הוגנת וכוללת דרוש באפשרותי לבצע את כל ה
 .ביצוע השירותצאות שתידרשנה לאת כל ההו

 
אם לכל ההוראות של יותיי בדייקנות ובשלמות בהתוהתחיבכמו כן, הנני מתחייב לבצע את  .2

 לדרישות המפורטות במסמכי המכרז, בהסכם ובנספחיו.ו המזמינה
 

הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים  .3
רשאית  ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז, ובמידה ולא אעשה כן, תהא העירייה 7תוך 

לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי וזאת מבלי ליתן כל הודעה ו/או 
התראה מראש ו/או צורך להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לעירייה כתוצאה מאי 

 עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.
 

 הנני מצהיר, כי התמורה הקבועה במסמכי המכרז והחוזה נשוא המכרז, כוללות את כל .4
 . הוצאותיי לקיום ההתחייביות המפורטות בהסכם

 

להלן שיעורי ההנחה המוצעים על ידי בהתאם לביצוע השירותים בהתאם למפורט בסמכי  .5
 המכרז:

 
מחיר מוצע לארוחה לאחר  שיעור ההצעה 

 הנחה
הנחה מהמחיר הקבוע 

 לארוחת בוקר 
  _______% הנחה

הנחה מהמחיר הקבוע 
 לארוחת צהריים

  הנחה______% 

 
 

 ולראייה באתי על החתום:
 

 שמות מורשי החתימה של המשתתף וחתימתם 
 

 שם מורשה החתימה:___________, חתימת מורשה החתימה:_____________ .1
 שם מורשה החתימה:___________, חתימת מורשה החתימה:_____________ .2

 ח.פ/ת.ז.:__________________שם מלא של המשתתף ___________________, 
 מספר טלפון:___________________ 

 כתובת למשלוח מכתבים:___________________
 תאריך:_________________       
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 נספח ד

 

 הסכם

 בדימונה                           שנערך ונחתם ביום                                    

 

 עיריית דימונה                                                     ב י ן : 

 , דימונה1ת.ד.                                                                

  

 -אחד  מצד -                                                                                                        

 

      .                               ח.פ. .                                                        ל ב י ן : 

 .                               כתובת:                                                         

 להלן "הספק"                                                            
 

 -מצד שני  -                                                                                                    

 מועדון מופ"ת לניצולי שואה.מעוניינת באספקת ארוחות ל דימונהועיריית הואיל :   

 בנושא. 11/2022מס'  והעירייה פרסמה מכרז פומבי   והואיל :

המליצה לקבוע את הצעת הספק כזוכה במכרז.                     וועדת מכרזים בישיבתה מיום  והואיל :
 את המלצת וועדת המכרזים. ראש העיר אישרו

 

 אי לכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדקלמן:

 מבוא: .1
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 
 בוקר וצהריים דע והאמצעים לאספקת ארוחותהי ,מצהיר כי בידו כוח האדםהספק  .2

 כנדרש בהסכם זה.
 

 .  מנות ליום לכל ארוחה 35-כמות הארוחות במועד פרסום המכרז הינה כ .3
 

הארוחות תוגשנה בצורה של הגשה אישית לכל אחד מהקשישים ולא בכלים בחד  .4
   פעמיים. 

 
 תקופת ההסכם .5

 
בזאת אצל הספק, והספק מתחייב לספק הארוחות בתנאים המפורטים העירייה מזמינה  .א

)להלן: "תקופת  .                       ועד                       בהסכם זה לתקופה של החל מ
 ההסכם"(.

 
 שנתייםהעירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופה של  .ב

 נוספות, שנה בכל פעם. )להלן: תקופת האופציה(.
 



11 
 

 
 התחייבות הספק .6

 
 הספק מתחייב לספק מזון כשר. .א

 
אגף הרווחה והשירותים  בכמות שיתבקש ע"י מנהלהספק מתחייב לספק ארוחות  .ב

 .החברתיים בעירייה
 

במפרט הספק מתחייב כי כל הארוחות שיסופקו על ידו יכללו את המוצרים הכלולים  .ג
 מסמך ט'. – הארוחות

 
 הספק מתחייב לספק ולהוביל את הארוחות למקום עליו תורה המזמינה. .ד

 
 כשהוא טרי. יוגשהאוכל  .ה

 
 מעלות ומעלה. 65האוכל המבושל כשהוא חם בטמפרטורה של  .ו

 
 ארוחת בוקר תגיע כמוצרים סגורים בקירור. .ז

 
 מעלות. 10סלטים קרים יגיעו בטמפרטורה של עד  .ח

 
 הארוחות תוגשנה בהגשה אישית לכל קשיש בכלים שאינם חד פעמיים.  .ט

 
תוגש שתיה חמה באופן חופשי.  10:00. בשעה 08:30ארוחת הבוקר תוגש החל מהשעה  .י

יוגשו סלט פירות/ פרי בהתאם  14:00, בשעה 13:00ארוחת הצהריים תוגש החל מהשעה 
 לעונה. 

 
והה, להעסיק עובדים מיומנים עם הספק מתחייב להקפיד על מתן השירות ברמה גב .יא

 הכשרה מקצועית מתאימה, ולפקח עליהם באופן נאות.
 

הספק מצהיר כי הוא בעל רישיון עסק למתן השירותים המסופקים על ידו, וכי בידו כל  .יב
 האישורים וההיתרים הדרושים בהתאם להוראות כל דין לאספקת הארוחות.

 
 התשלום לספק .7

 
+מע"מ לכל ארוחה ₪                     העירייה לספק סך שלתמורת ארוחות בוקר תשלם  .א

 המסופקת על ידו.
מע"מ לכל + ₪                        תמורת ארוחות הצהריים תשלם העירייה לספק סך של

 ארוחה המסופקת על ידו.
 מחירים אלה יעודכנו בהתאם לשינויי מדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת חוזה.

 
 יום לאחר קבלת החשבון המאושר בגזברות העירייה. 45ישולם שוטף + התשלום לספק  .ב

 
יום ל הספקת הארוחותאת , מכל סיבה שהיא, ותבקש העירייה לבטלבמידה  כימובהר  .ג

 12כי הביטול ניתן בהתראה של עד  לא יזכה את הספק בתמורה ובלבדהביטול , מסוים
שעות מהמועד בו היה אמור הספק לספק את הארוחות. התראה שתינתן בטווח זמן של 

שעות ממועד הספקת הארוחה יזכה את הספק בתמורה מלאה עבור הארוחות  12פחות 
 שהיה אמור לספק באותו היום. 

 
 הגשת החשבון לעירייה .8

 
חשבונית בגין הארוחות שסופקו על ידו בפועל במהלך  לעירייהבסוף כל חודש יגיש הספק  .א

החשבון כפי שיאושר ע"י מנהל אגף הרווחה, יועבר לתשלום גזברות  החודש שחלף.
 העירייה.



12 
 

 
אגף הרווחה כי הארוחות סופקו כולן או מקצתן כראוי ולשביעות רצונה  לא אישר מנהל .ב

 פק, חלק יחסי מהתשלום.המלא, תהא העירייה רשאית לנכות מהתשלומים המגיעים להס
 
 
 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .9
 

מוסכם בזאת כי הסכם זה הוא הסכם למתן שירותים בין מספק הארוחות לבין העירייה, 
כאשר הספק פועל כקבלן עצמאי ואין כל יחסי עובדי מעביד בינו או בין מי מעובדי לבין 

 העירייה.
 

 אחריות  .10
 

פגיעה ו/או אובדן, גוף ו/או רכוש שיגרם מכל סיבה הספק בלבד יהא אחראי לכל נזק ו/או 
וגורם שהוא לו ו/או לעובדיו ו/או לפועלים ו/או שיגרמו, במידה ויגרמו תוך כדי ו/או עקב 

 ו/או כתוצאה מביצוע הסכם זה ובגינו.
 

 ביטוח .11
 

העירייה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: עיריית דימונה ו/או קרן לפיתוח דימונה ו/או תאגידים  .א
רוניים של העירייה ו/או יחידות סמך של העירייה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים עי

 .לעירייה

פי כל דין -ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על ספקבלי לגרוע מהתחייבויות ה .ב
מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. עלות הביטוחים  ספקוחוזה זה, ה

בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בחוזה זה  ספקוההשתתפויות העצמיות יחולו על ה
 ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים.

זה. יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה  ספקה .ג
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי העירייה  בגין  ספקה

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות 
 תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

קיום הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  .ד
ביטוחים המצ"ב כנספח ה' )להלן: "אישור קיום ביטוחים"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד 
מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של העירייה או מי מטעמה להיקף וגודל 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי  ספקהסיכון העומד לביטוח. על ה
 הפסד לו, לעירייה ולצד שלישי. הסיכון על מנת למנוע 

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה  לא נועד לצמצם את  .ה
התחייבויות על פי ההסכם, ומהתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי 
לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. 

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת  קספעל ה
 להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  ספקהפר ה .ו
ולא תהיינה לו  אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ספקהעירייה, יהא ה

כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה 
 כל טענה כאמור. 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  ספקה .ז
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

זה וכתנאי לחתימת העירייה  על חוזה זה, ימציא ימי עבודה לפני החתימה על חוזה  14 .ח
לעירייה את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי  ספקה
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ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על
 .לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים

ח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימי עבודה לפני תום תקופת הביטו 14 .ט
 .לעירייה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת ספקימציא ה

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  .י
מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  ספקמתן פטור כלשהו ל

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי העירייה  כאמור לעיל, אין 
 בה כדי להטיל על העירייה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

ק את אישור קיום הביטוחים מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדו .יא
ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם 

מאחריות על פי דין או אחריות על  ספקעל ידי העירייה או מי מטעמה אינה פוטרת את ה
 פי חוזה זה. 

שות העירייה, יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרי ספקה .יב
 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.

לשנות או לתקן את  ספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאי לבקש מה .יג
הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. 

וי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות הבקשה לתיקון או שינ
 ולא תחול עקב כך על העירייה אחריות כל שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה  .יד
נזק על פי דין בכל הוצאה או  ספקעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

 שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  ספקה .טו
 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית .

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או הבאים  ספקה .טז
מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י 
הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 

 .ספקכאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

 אחריות. ביטוח שלישי צד כלפי אחריותהפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח  .יז
 . ביטוח אחריות המוצר.מעבידים

, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר ספקבנוסף לביטוחים לעיל יסדיר ה .יח
 אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי ההסכם זה.

סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  כל הפוליסות תכלולנה: .יט
.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה. וויתור ספקה

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ספקכאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה
הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך  קספביטוח כפל כלפי מבטחי העירייה  והביטוח של ה

רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות  ביטול חריגעל ידי העירייה. 
צפוי. סעיף -המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי
אם תימסר  לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא

יום מראש. סעיף לפיו  60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה  לכל הפחות 
 בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה  לקבלת שיפוי. ספקמעשה או מחדל של ה

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של  .כ
תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי המוסד לביטוח לאומי למעט 

עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 
 פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות העירייה. שימוש במכשירי הרמה.

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו: .כא

ד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מוע (1
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 לבין הקבלן. עירייהמאוחר מיום ההתקשרות בין ה
חודשים לאחר ביטול או  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  (2

, ובתנאי שאין ספקאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה
 היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.באותו  ספקביטוח אחר המכסה את חבות ה

 הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. .כב

 הרחבי שיפוי: .כג

, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת העירייה  בגין המוצרהפוליסות צד שלישי ואחריות  (1
ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת"  ספקאחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של ה

 כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.  ספקלפיו יחשב ה

אחריות מעבידים יורחב לשפות את העירייה באם תחשב כמעביד של עובדי  ספק (2
 .ספקה

גבול האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  .כד
ביטוח חבות ₪.  6,000,000 –ביטוח סיכוני צד שלישי ₪.  6,000,000 -המוצר אחריות

 .הזוכה ספק של הפוליסה כפי –מעבידים 

ו/או לערוך ביטוחים  ספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה ספקככל שלדעת ה .כה
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו  ספקנוספים ו/או משלימים, יערוך ה

 הוא ובכפוף לאמור לעיל.

 .אחריות על פי כל דין ספקיהיה בתוקף, כל עוד יש ל המוצרביטוח אחריות  .כו

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם,  .כז
 ספקעל כל צוויו ותקנותיו. על ה למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי ספקמתחייב ה

חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם 
 למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

לפי  ספקהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה .כח
ו כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת הסכם זה, א

במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה 
שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט 

 ידו.העירייה( מאחריות בגין נזק שנגרם על 

 .הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם .כט

 
 

 פיקוח .12
נציג העירייה רשאי, בכל עת , לבדוק את האישורים של הספק לרבות אישור  .א

משרד הבריאות, תעודת כשרות, את תהליכי ייצור הארוחות והמזון בהם 
משתמש הספק, אופן אחסון הארוחות, הובלתם וכל עניין אחר שהוא הקשור 

א לאספקת הארוחות לפי חוזה זה ועל הספק לאפשר ולסייע לו לעשות זאת לל
 סייג. 

קבע נציג המזמין או תזונאי מזון מטעם המזמין כי כמותם או איכותם של  .ב
מוצרי המזון, החומרים, הציוד, האריזות, הכלים או כל אמצעי אחר בו 
משתמש הספק, או הסידורים הכרוכים במתן השירותים לפי חוזה זה, לפי 

שתמש העניין, אינם תקינים, תהא הקביעה סופית ומוחלטת והספק לא י
במוצרי המזון, החומרים, הציוד, האריזות, הכלים או באמצעים האחרים 

 כאמור, ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו ולא ידרוש עליהם כל עלות.
נציג המזמין רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות  .ג

מיקרוביולוגיות ובדיקות משקל של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה 
 די משרד הבריאות, על חשבון הספק. מוכרת על י

הפיקוח על ידי נציג העיריה לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה  .ד
זה ומאחריות בעד טיב החומרים או טיב השירותים בהתאם לחוזה זה 
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וביקורת נציג המזמין אינה מקטינה את אחריותו של הספק ליצורן ואספקתן 
 של הארוחות לפי חוזה זה. 

הנציג בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי חובה זה תהיה  החלטת .ה
סופית ומכרעת. היה ונציג המזמין יקבע, כי הארוחות אינן מתאימות לתנאי 
חוזה זה במידה שאינה מאפשרת קבלתם לשימוש, יהא המזמין רשאי לסרב 
לקבל את הארוחות ולקבל את כל התשלומים בגין אותה הזמנה, ששולמו 

עד לאותו המועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית לספק 
המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים 
לספק ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת הארוחות שסופקו, אם 
סופקו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. החליט המזמין לדרוש את החלפת 

 יחליף הספק את הארוחות תוך שעה מהמועד שנדרש לכך. ארוחות 
 

 םביטול ההסכ .13
 

מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י כל דין, אם יפר ו/או לא ימלא הספק אחת או 
יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה / או עם העירייה תקבע כי השרות לא היה ברמה 

ימים,  10ובלבד שנתנה להספק ארכה, של סבירה, תהא העירייה רשאית לבטל הסכם זה 
 לתיקון ההפרה, וזו לא בוצעה או לא בוצעה לשביעות רצונה של העירייה.

 
 הודעות .14

 
כל הודעה שיש לתתה מצד אחד למשנהו לפי הסכם זה תשלם בדואר רשום לפי כתובת 

שעות משעות מסירתה  72הצדדים המפורטות להלן, ויראוה כאילו נמסרה לתעודתה 
 הדואר.בבית 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

                                       .                                                                                              . 

 הספק                                                                                   דימונהעיריית         
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 נספח ה' 

 תאריך הנפקת האישור________ אישור קיום ביטוחים

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישורממעמד מבקש  אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור

עיריית דימונה ו/או שם: 
קרן לפיתוח דימונה ו/או 

תאגידים עירוניים של 
העירייה ו/או יחידות סמך 
של העירייה ו/או מוסדות 
חינוך ו/או גופים קשורים 

 לעירייה

 שם
 

ספקת ארוחות למועדון א
לניצולי שואה  ת"מופ

 בעיר דימונה

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
 

 ת.ז./ח.פ. 580097558ת.ז./ח.פ: 

, 10מען: שדרות הרצל 
 דימונה

 

 מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

 צולבתאחריות  – 302 ₪  6,000,000   ביט  צד שלישי
ויתור על תחלוף לטובת  - 309

 מבקש האישור  
 כיסוי לתביעות מל"ל - 315
מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

מבקש  –או מחדלי המבוטח 
 האישור

 ראשוניות - 328
רכוש מבקש האישור  - 329

 ייחשב כצד ג'
ויתור על תחלוף לטובת  - 309 ₪    ביט  אחריות מעבידים

 מבקש האישור
היה  -מבוטח נוסף  - 319

וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות - 328
 

 אחריות צולבת  – 302 ₪ 6,000,000   ביט  המוצראחריות 
ויתור על תחלוף לטובת  - 309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי  -321

מבקש  –או מחדלי המבוטח 
 האישור

 ראשוניות – 328
 חודש 12תקופת גילוי  – 332

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 
 בנספח ג'(:

 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל - 041
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 .השינוי או הביטול
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 'ו –נספח 

 
 שמירת זכויות עובדים –תצהיר 

 

 ח.פ/ת.ז. מס' ____________________ _________________________המציע: הח"מ:  אנו

 שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ___________________________

 שם  _______________________ נושא/ת ת.ז. מס' ___________________________   
היה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה לומר את האמת וכי נ  לאחר שהוזהרנו, כי עלינו

 _________________, וכבעלי  השליטה במציע, כדלקמן:-כן, מצהירים בזאת , בשם  המציע

 ________________ ע במכרז הינם:______________,מורשה החתימה מטעם המצי .1
שים בעלי השליטה במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עו  

 תצהירנו זה בהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

אנו מצהירים כי  המציע  מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני  .2
 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק.

המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני העבודה,  .3
 תיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.בשנ

לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף   .4
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, בשנה  1985 -העבירות המנהליות, התשמ"ו

 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 להלן פירוט :  -ות/ קנסותבמקרה של  קיום הרשע .5
 הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת. .6
 

             

 חתימה + חותמת המציע                                 חתימה                                חתימה       

               

 

 אישור

 

הריני מאשר /בזה, כי ביום ____________,הופיעו בפני עורך/דין______________ . במשרדי 
 ברח' __________________ 

 מר/גב':  שם ____________________________  ת.ז מס' _____________________

 מר/גב':  שם ____________________________  ת.ז מס' _____________________

ים לחתום מטעם המציע ,  שזיהו עצמם על ידי ת.ז. _____________________כאמור שמורש

לעיל, ולאחר שהזהרתי אותם, כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 

 תמו עליו בפני, בשם המציע ובשמם.אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות התצהיר דלעיל וח

  __________________     ____________________ 

    חתימת עו"ד         חותמת                
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 נספח ז' 

 תצהיר בדבר אי תאום הצעה מכרז

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך  .1
בקשר עם הצעת כדין לחתום על תצהיר זה 

למכרז  "(,המשתתף)להלן: "____________________________________ 
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 11/2022, מכרז פומבי מס' ____________

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

ידי המשתתף באופן עצמאי, המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על  .3
 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או  .4
 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 הצעה למכרז. סיון להניא מתחרה אחר מלהגישילא הייתי מעורב בנ .5

סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר ילא הייתי מעורב בנ .6
 מהצעת המשתתף למכרז.

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים  .8
 תחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.כלשהו עם מ

)יש לסמן  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 בעיגול את התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  .10
. ת התשובה()יש לסמן בעיגול אנכון / לא נכון   –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

            אם לא נכון, נא פרט: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

     ______________________     _____________________     __________ 
 תאריך                       שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 

 אישור

 
אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ 

_______________ הנושא ת.ז___________ שמספרה התייצב בפני ___________
_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את 
האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי 

                                                         את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

_________________________                            ______________________ 
 תאריך                                                                שם מלא + חתימה + חותמת
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 נספח ח'  

       

 _________ תאריך:                                                 

        לכבוד

 דימונהעיריית 

      

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבה/הצהרה בדבר קירבה

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ת דימונה הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

איסור התקשרות בחוזה בו יש לחבר סעיף)א( לפקודת העיריות בדבר  1.1
 המועצה  בטובת הנאה.

 

"חבר  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.2
מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 

ן ילחוזה או לעסקה עם העירייה; לעני עובד אחראי בו, לא יהיה צד
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב" 

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי 12כלל  1.3

הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:  "חבר המועצה לא יהיה צד 
 -ה" ין זה, "חבר מועצילחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענ

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד  174סעיף  1.4

של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -ידי בן או על

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

2  
יש/אין )מחק את המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה  2.1

מהתקשרות זו לא בעצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ולא 
 בעקיפין.

בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג,  2.2
 הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  2.3
לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

מנהל או עובד  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.4
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אים, והאמור בהצהרה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומל 4

 זו הינו אמת.
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( 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור 122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות. ותנאיו פורסמו

 
 

 חתימת המשתתף: _____________שם המשתתף: ___________________      
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 'נספח ט

 1תפריט שבועי שבוע 

 ארוחת בוקר:

יום  שעה
 ראשון

יום  יום שלישי יום שני
 רביעי

 יום חמישי

9:00-8:30 
 
 

לחם 
אחיד, 
ביצה 
קשה, 
גבינה 
לבנה, 

 סלט
ירקות, 
שתיה 
חמה: 

קפה/תה, 
 ריבה

לחם אחיד, 
דייסה/סולת/קוואקר, 
חביתה, גבינת קוטג', 

זיתים, שתיה חמה 
קפה/תה, ממרח 

 שוקולד

לחם אחיד, 
ביצה 

מקושקשת, 
סלט ירוק, 

גבינה 
צהובה, 

שתיה חמה 
קפה/תה, 

 חמאה

לחם 
אחיד, 

שקשוקה, 
מעדן, 
סלט 

ירקות, 
שתיה 
חמה 

קפה/תה, 
 ריבה

ת ירק, סלט לחם אחיד, חבית
ירקות, גבינה משולשת, שתיה 
 חמה קפה/תה, ממרח שוקולד

10:00 
ארוחת 

ביניים)שתיה 
חמה 

 חופשית(.

 

 ארוחת צהריים:

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון שעה

לחם, מרק  13:00
עדשים, עוף 

בתנור/מבושל, 
תפו"א אפויים, 

סלט סלק 
 אדום, משקה

 לחם, מרק גריסים,
דגים 

מבושל/אפוי/מטוגן, 
אורז, סלט ירקות, 

 משקה

לחם, מרק 
שעועית, 

קציצות בשר, 
שעועית ירוקה, 

סלט כרוב, 
 משקה

לחם, מרק 
ירקות, שניצל, 

פסטה, סלט 
 חסה, משקה

לחם, מרק 
אפונה, גולש 

בקר, פירה 
תפו"א, סלט 

 גזר, משקה

14:00 
ארוחת ביניים 

)סלט 
פירות/פרי 

בהתאם 
 לעונה(.
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 2תפריט שבועי שבוע 

 ארוחת בוקר

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון שעה

9:00-8:30 
 
 

לחם אחיד, 
ביצה קשה, 
גבינה לבנה, 
סלט ירקות, 
שתיה חמה: 

קפה/תה, 
 ריבה

לחם אחיד, 
דייסה/סולת/קוואקר, 

חביתה, גבינת קוטג', זיתים, 
שתיה חמה קפה/תה, ממרח 

 שוקולד

לחם אחיד, 
ביצה 

מקושקשת, 
סלט ירוק, 

גבינה צהובה, 
שתיה חמה 

קפה/תה, 
 חמאה

לחם אחיד, 
שקשוקה, 

מעדן, סלט 
ירקות, שתיה 

חמה 
קפה/תה, 

 ריבה

לחם אחיד, 
חביתת ירק, 
סלט ירקות, 

גבינה 
משולשת, 

שתיה חמה 
קפה/תה, 

ממרח 
 שוקולד

10:00 
ארוחת 

ביניים)שתיה 
חמה 

 חופשית(.

 

 ארוחת צהריים

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני ראשוןיום  שעה

לחם, מרק  13:00
ירקות, 

קוסקוס+עוף, 
ירקות, סלט 
סלק אדום, 

 משקה

לחם, מרק 
גריסים, קציצות 
דגים, אורז, סלט 

 ירקות, משקה

לחם, מרק 
שעועית, 

קציצות עוף, 
שעועית ירוקה, 

סלט כרוב, 
 משקה

לחם, מרק 
עדשים, חזה 

עוף בתנור, 
פסטה, סלט 
 חסה, משקה

לחם, מרק 
אפונה, בשר 

צלי, פירה 
תפו"א, סלט 

 גזר, משקה

14:00 
ארוחת ביניים 

)סלט 
פירות/פרי 

 בהתאם לעונה(.
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 נספח י' 

 נוסח ערבות להבטחת ביצוע

 בנק ........................        

 11 /2022מכרז מס'   

 ערבות בנקאית

 לכבוד

 עירית דימונה

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 

 

המבקש( בקשר לחוזה בין המבקש לבינכם בדבר  -על פי בקשת .......................... )להלן  .1
ולהבטחת התחייבות המבקש  אספקת ארוחות למועדון מופ"ת לניצולי שואה בעיר דימונה

סכום עד לסך  כלפי העיריה עפ"י החוזה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום הערבות צמוד למדד יוקר המחיה ₪( .  ____________)במילים:   _____________

 -כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום .............. )יום חתימת החוזה( )להלן 
 "סכום הערבות"(.

 

שונה בכתב, ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הרא 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2
או גזבר העיריה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה /חתומה ע"י ראש העיר ו

להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 
 המבקש.

 

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 

........................ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4
 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

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

 בכבוד רב,    

 

 בנק .........................................    

 סניף .............................................     


