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מכרז למועצה אזורית אשכול
מספר 10/2018
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות
בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול
וברת המכרז מכילה את המסמכי דלהלן:

.1

מסמך  - 1הזמנה להציע הצעות ותנאי כלליי .

.2

מסמך  - 2הודעה ותנאי המכרז.

.3

מסמך  – 3ההסכ (לרבות נספ "א" -מפרט ארו ות).

.4

מסמך  - 4הצעת הספק.

.5

נספ  -5נוס ערבות בנקאית

.6

נספ  - 6הצהרה לפי וק עסקאות ע גופי ציבוריי ;

.7

נספ  -7נוס אישור על קיו ביטו י ;
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מסמך 1

הזמנה להציע הצעות ותנאי כלליי
המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזה הצעות לאספקה של שירותי
הסעדה (קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה והאומנויות שבת ומי המועצה.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרט בו מפורטות דרישות המועצה בכל
האמור לסוג המזון שאספקתו מבוקשת במסגרת מכרז זה וכן כל דרישה העולה ממסמכי
המכרז ,יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעי א רי הנראי לו כנ וצי כדי ל קור
את תנאי ומועדי אספקת הארו ות ,איכות סוגי המזון המבוקשי  ,את כמות הרכיבי
שאספקת נדרשת והקשיי העלולי להתגלות באספקת הציוד ויכלול אות בהצעת
המ יר.
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סיור ספקי  :סיור קבלני יערך ביו רביעי  25.7.18בשעה  11:00נקודת מפגש  ,דר
הישיבות במועצה וא "כ לפנימיית ביכורי  .מובהר כי בסיור הספקי יכול להימסר מידע
רלוונטי ומהותי לפיכך מובהר כי המועצה רואה במציע כמי שהשתתף בסיור ויודע על
המידע שנימסר בסיור ולא תהיה למציע שו טענה בעניין זה.
במהלך הסיור יירש על ידי המפק סיכו הסיור והערות שנרשמו במהלכו לרבות שאלות
שיעלו המשתתפי בסיור ,הסיכו יישל בתוך יומיי מיו הסיור למשתתפי בסיור
ויכיל בנוסף התיי סות לשאלות הקבלני המשתתפי בסיור ,על המציעי לוודא כי קיבלו
הסיכו (בין א השתתפו בסיור ובין א לא) ,י תמו על תוכנו ויצרפו המסמך למעטפת
הצעת  .יובהר כי ,פרוטוקול סיור הקבלני וכל התשובות שיועברו בכתב לקבלני  ,מהווי
תימה על כל עמוד וצירופ
לק בלתי-נפרד מ ומר המכרז ומה וזה העתידי ומ ייבי
למעטפת הצעת .
לש קבלת ידיעות והסברי וכל שאלת הבהרה בכל הנוגע לאספקת הארו ות ו/או להוראות
מכרז זה יש להפנות למועצה לשבתאי גבאי באמצעות פקס  08-9929172או בהודעת דואר
אלקטרוני בכתובת shabtay@erc.org.il

וזאת עד ליו

 31.7.18יש לאשר את קבלת

הפקס/הודעת הדואר האלקטרוני בטלפון  .08-9929132/4רק שאלות שניתן אישור בפועל על
קבלת ייענו; תשובות המועצה ו/או מי מטעמה שניתנו בכתב י ייבו את המועצה ואת
המציעי ועל המציעי יהיה ל תו על שאלות ותשובות ההבהרה ולצרפ כ לק ממסמכי
המכרז.
את ההצעות ,בצירוף כל המסמכי והאישורי המפורטי במסמכי המכרז ,יש להגיש
במסירה ידנית במשרדי המועצה לא תתקבלנה הצעות באמצעות הדואר .על ההצעות
מישי
להתקבל במשרדי המועצה ולהיות מוכנסי לתיבת המכרזי לא יאו ר ועד ליו
 9.8.18שעה .12:30
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ויודגש :לא תתקבלנה הצעות לא ר השעה  12:30ולו באי ור של דקה א ת ובאותו היו -
 9.8.18בשעה  13:00תתקיי ישיבת ועדת המכרזי בעניין מכרז זה .הקבלני המציעי
יהיו רשאי להשתתף בישיבת פתי ת ההצעות .בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין
האמור בפרסו זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגברו התנאי והכללי שבמסמכי המכרז.

בברכה,
גדי ירקוני -ראש המועצה מ.א .אשכול
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מסמך 2

הודעה ותנאי המכרז
 .1כללי:
 .1.1המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזה הצעות לאספקה של
שירותי הסעדה (קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה והאומנויות "ביכורי " (להלן":
הפנימיה") ,הממוקמת ליד קיבוץ "מגן" ,בת ומי המועצה (ליד בית הספר "נופי
הבשור").
 .1.2ההתקשרות במכרז זה הינה ממועד המכרז ועד לתו שנת הלימודי הבאה
שתסתיי ביו  20/6/19וכן לתקופת ופשת הקיץ של שנת  2019כמוגדר להלן ,וכן
לשנתיי נוספות לא ר מכן כאשר למועצה יש את האופציה להאריך את
ההתקשרות בשנתיי נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי .אי הארכת ההתקשרות
לא תקי לספק כל טענה כלפי המועצה.
שירותי ההסעדה על פי הוראות מכרז זה הינן לאספקת ארו ות ,ל דר האוכל של
הפנימיה כפי שמפורט להלן .יובהר כי הקבלן יספק את הארו ות בלבד ולא יספק
כלי אוכל ו/או הגשה (כגון צל ות ,כוסות ו/או סכו" ).
 .1.2.1אספקת ארו ות צהריי תהיה במהלך שנת הלימודי
לספטמבר ומסתיימת  20ליוני (להלן" :שנת הלימודי ").

המת ילה ביו
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בכל האמור ל ודשי הקיץ (ה ל מיו  21ליוני ועד ליו  31לאוגוסט) (להלן:
" ופשת הקיץ") ,אספקת הארו ות תהיה על פי דרישה מצד המזמין וכפי
שיפורט להלן.
 .1.2.2הספק יתבקש לספק ,פע ביו  ,בימי א-ה  11:00-11:30בבוקר ,ארו ת
צהרי ל דר האוכל של הפנימיה ,שתכלול מנה בשרית ,תוספות ,סלטי ,
והכל כפי שמפורט במפרט ארו ת הצהריי  ,המצורף למסמכי מכרז זה
ל
(להלן" :ארו ת צהריי רגילה").
ארו ת הצהריי הרגילה במהלך שנת הלימודי תסופק לכ 40 -ילדי וכן לכ-
 15אנשי צוות ,ועל הספק הזוכה יהיה לספק בפועל  60ארו ות צהריי כאמור
במהלך שנת הלימודי .
הערה והבהרה:
ייתכן ו לק מהארו ות שיהיה על הספק לספק תהיינה ארו ות "צמ וניות" /
"טבעונית" (על פי מפרט לארו ות צמ וניות המצורף למסמכי מכרז זה).
המועצה תעדכן את הקבלן לגבי כמות הארו ות הצמ וניות הנדרשות ותהייה
למועצה הזכות לשנות את מספר הארו ות הצמ וניות בהתא לצורך.
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לצורך מכרז זה תי שב ארו ה צמ ונית כ" -ארו ת צהריי רגילה" כאמור
לעיל מב ינת העלות ומכאן שהמ יר אות ינקבו המציעי לארו ת צהריי
רגילה יתיי ס ג לארו ה צמ ונית כאמור.
 .1.2.3כמו כן יידרש הספק ,מפע
לארו ת יו שישי בערב.

לפע  ,ועל פי דרישה ,לספק שירותי הסעדה

.1.2.3.1

המועצה מעריכה כי אספקת ארו ת ערב לימי שישי כאמור תהיה  7עד
 10פעמי במהלך שנת הלימודי .

.1.2.3.2

בסיס ארו ות ימי שישי בערב ,יהיה ארו ות הצהריי "הרגילות"
המסופקות על ידי הספק בימי השבוע ובשינויי כפי שתורה המועצה
וכפי שיסוכ בין הצדדי  ,לרבות ארו ות צמ וניות על פי דרישה.

.1.2.3.3

אין באמור כדי להוות הת ייבות של המועצה להזמנת ארו ות נוספות
בימי שישי בערב בכלל ו/או למספר הפעמי בה תב ר המועצה לבקש
אספקת ארו ות נוספות בימי שיש בערב ו/או הת ייבות המועצה
למספר ארו ות א יוזמנו כאלה ,ובלבד שהזמנה לאספקת ארו ות
ביו שישי בערב תועבר לספק לכל הפ ות  ( 5מישה ) ימי טר
מועד האספקה המבוקש.

.1.2.3.4

ככל שהוזמנו ארו ות ליו שישי בערב ,הרי שאלה יסופקו ל דר
האוכל של הפנימיה עד ולא יאו ר מהשעה 13:00של אותו יו .

.1.2.4

אספקת ארו ות צהרי במהלך ופשת הקיץ תהיה על פי דרישת המזמין:

.1.2.4.1

מספר הארו ות המבוקשות במהלך ופשת הקיץ יעמוד על כ 15 -עד
 20ארו ות ליו .

.1.2.4.2

ארו ות הצהריי במהלך ופשת הקיץ תסופק באופן דומה לארו ות
הצהריי הרגילות.

 .1.3למען הסר ספק יובהר שמותר למועצה לשנות את תפריט הארו ות ובלבד שלא רגה
ממפרט הארו ות כפי שמצורף למכרז זה.
 .1.4א הספק יא ר באספקת הארו ות בפרק זמן העולה על __ _ 45דקות ,מוסכ על
הצדדי כי פיצוי מוסכ בגין האי ור הינו  10לכל מנה .המועצה תהיה רשאית
לקזז מ שבון הספק פיצוי זה.
 .1.5א הספק לא סיפק כלל ארו ות ביו מסויי (רגילות או ארו ות שישי) ,מוסכ על
הצדדי כי פיצוי מוסכ בגין אי אספקת הארו ות הינו  15למנה .המועצה תהיה
רשאית לקזז מ שבון הספק פיצוי זה.
 .1.6מובהר כי התמורה שתשול לספק בהתא להצעתו כוללת ומכסה את מלוא
ההוצאות של הספק לרבות שכר עבודה ,ומרי גל  ,הכנת הארו ות ואריזתן ,שינוע
הארו ות בקירור לפנימיה וכיוצב'
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 .2תנאי סף:
 .2.1למכרז זה יהיו רשאי להגיש הצעות אך ורק מציעי שעוסקי דרך קבע במתן
שירותי הסעדה ל ברות ו/או גופי שוני  ,לכל הפ ות במהלך השנה הא רונה
משמע משנת  2017עד אמצע  2018לפ ות.
לש הוכ ת פעילות המציע בת ו ההסעדה לגופי שוני ו/או ברות י תו
הקבלן על תצהיר הקבלן הכולל את הצהרתו בעניין וכן פירוט  3גופי לה סיפק
שירותי הסעדה במהלך השנה הא רונה ולרבות פרטי איש קשר באות גופי .
המועצה תהיה רשאית לפנות לאות אנשי קשר לקבלת מידע הנוגע למציע לרבות
לעניין טיב המזון המסופק ,איכות השירות וכיוצב'.
 .2.2רישיון תקף  -יצרן מפעל מזון בת ו ההסעדה (קייטרינג) ,מטע משרד הבריאות.
 .2.3תעודת כשרות תקיפה למטב המייצר מטע הרבנות הראשית לישראל או באי
כו ה במ וז הספציפי שבו פועל המטב המייצר.
 .2.4מערכות ניהול בטי ות מזון – המציע יידרש להציג אסמכתא לקיו

תקן ISO

.9001/2008
 .2.5המציע יידרש להציג רישיון תקף להובלת מזון בקירור.
 .2.6רישיון עסק למטב המייצר ,בתוקף מטע הרשות המקומית אשר בת ומיה פועל
המטב המייצר – לפי וק רישוי עסקי התשכ" – .1968
 .2.7שיק בנקאי/ערבות בנקאית  -להצעתו ,יצרף המציע ,שיק בנקאי ערוך לפקודת
המועצה על סך של ( 30,000שלושי אלף)  .ל ילופין יצרף המציע ערבות בנקאית
אוטונומית ,בלתי מותנית ,שהוצאה לבקשת המציע ,ערוכה לפקודת המועצה ,בנוס
המצורף כנספ  5למכרז ,בסך של ( 30,000שלושי אלף)  ,הצמודה למדד
המ ירי לצרכן ,מדד ודש יוני  2018שפורס ב –  15ל ודש יולי  2018על
הערבות הבנקאית להיות בתוקף עד ליו 5.11.18
 .2.7.1מובהר כי ג א למסמכי המכרז צורפה דוגמת ערבות בנקאית ,הרי שאין ובה
כי הערבות שתצורף להצעת המציע תהיה זהה לנוס הדוגמא .י ד ע זאת על
הערבות לעמוד בתנאי סעיף  3הנ"ל ויש להקפיד ולציין בערבות לכל הפ ות את
הפרטי הבאי  :מס' מכרז  ,נושא המכרז  ,גובה ערבות  ,תוקף הערבות ( תאריך
) ומדד המ ירי  ,סוג המדד ו ודש המדד .השיק הבנקאי/ערבות בנקאית יו זר
למציע א הצעתו לא תוכרז כהצעה הזוכה .השיק הבנקאי/הערבות ת ולט ע"י
המועצה ,א המציע י זור בו מהצעתו.
 .2.8המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לפרק זמן של שלושה ודשי
נוספי (או למשך תקופה נוספת לפי שיקול דעתה) ,והמשתתף במכרז מת ייב,
במקרה של דרישה כאמור ,להאריך את תוקף הערבות ,ללא כל שינוי בתנאי הערבות.
משתתף שלא יאריך את הערבות ,א יידרש לכך ,תפסל הצעתו.
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 .3הנ יות להצעת הצעה במכרז:
 .3.1הצעת המציעי תהיה למ יר פר ארו ת צהריי "רגילה" ,במהלך ימות השבוע וכן
למ יר פר ארו ת ערב בהתיי ס לארו ות ימי שישי בערב .ארו ות המסופקות
כארו ת צהריי במהלך ופשת הקיץ תי שבנה כארו ה "רגילה" לצורך התמורה
בגינ .
 .3.2על המציע לרשו בדיו במסמך  4למסמכי המכרז (הצעת הספק) ,את המ יר המוצע
על ידו לאספקת הארו ות ל דר האוכל שבפנימיה.
 .3.3על המציע ל תו (בת תית כל עמוד) על כל מסמכי המכרז ,ולה זיר למועצה את כל
המסמכי ה תומי כאמור לעיל במעטפת ההצעה.
 .3.4פרט למילוי הפרטי ו תימה כנ"ל ,לא ישנה ,יוסיף או ימ ק המציע דבר מהכתוב
במסמכי .
 .3.5כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה ו תומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת
המועצה בצרוף המילי  :מכרז מס'10/2018 :
 .3.6י ד ע ההצעה ,י זיר המציע למועצה את כל שאר מסמכי המכרז כשכל א ד מהנ"ל
תו על ידו כנדרש.
 .3.7המ ירי בהצעת המציע יהיו נקובי בשקלי ללא מע"מ.
 .3.8מובהר שהכמויות המפורטות הינן בב ינת אומדן בלבד שאינו מ ייב את המועצה,
וזאת תהיה רשאית להגדיל ו/או להקטין את מספר הארו ות שיוזמנו על ידי המועצה
בפועל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ללא שיהיה שינוי במ ירי הארו ות
וללא שהמציע יהיה זכאי לתוספת ו/או פיצוי כלשהו בגין השינוי במספרי הארו ות
ובכפוף להוראות דיני המכרזי בעניין זה.
 .3.9המ ירי בה ינקוב המציע יהיו מ ירי כוללי קבועי וסופי שלא ישתנו מכל
סיבה שהיא לרבות שינויי כלשה במדד ו/או בשערי ליפין של מטבע כלשהו ו/או כל
שינוי א ר בשכר עבודה ו/או מ ירי ציוד ו/או ומרי ו/או תוכנות ו/או כל שינוי
בתשלומי ובה (למעט שינוי בשיעור המע"מ ה ל) ,ו/או מכל סיבה א רת.
 .3.10הצעת המציע תישאר בתוקפה במשך תקופה של  90יו מהתאריך שנקבע כמועד א רון
להגשת ההצעות למכרז ,וא הצעת המציע תתקבל היא לא תבוטל .המועצה רשאית
בהתא לנסיבות לדרוש הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת בת  30יו ובהתא יוארך
תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבט ת הצעת המציע.

 .4אישורי ומסמכי
להצעתו יצרף המציע ג את האישורי שלהלן:
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 .4.1אישור עו"ד או רו" של המציע בדבר מורשי ה תימה מטע המציע.
 .4.2אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ ,וכן אישור תקף מטע
פקיד שומה או רו" על ניהול פנקסי שבונות על פי וק עסקאות גופי ציבוריי
(אכיפת ניהול שבונות) התשל"ו .1976 -
 .4.3אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.
 .4.4תעודת רישו של התאגיד המציע ,ככל והמציע הינו תאגיד.
אישור רו" על עיסוק המציע קבע במתן שירותי הסעדה ל ברות ו/או גופי שוני ,
לכל הפ ות במהלך השנה שקדמה למועד הא רון הנקוב להגשת הצעות המציעי
משמע משנת  2017לפ ות ,וכן אישור רו" /עו"ד ה ברה על כך שלא תלויי כנגד
המציע צו פירוק ו/או צו לפשיטת רגל.
 .4.5תצהיר תו ומאומת כדין ,לפי סעיף 2ב ל וק עסקאות גופי ציבוריי התשל"ו –
 1976בנוס כפי המצורף נספ " "6למסמכי המכרז.
 .5טעימות:
 .5.1על מנת לקבוע את הניקוד בפרק האיכות ,יתוא ביקור של נציגי הפנימייה במטב ן
של ה ברות המציעות ל"טעימות " להתרשמות מהמטב ובדיקת רמת ההיגיינה
במקו .
מציע שלא יאפשר לטעו ו/או לא ישתף פעולה לש תיאו טעימות ,תהיה
רשאית ועדת המכרזי להת שב בכך בהענקת ניקוד נמוך להצעתו בפרק
האיכות
 .5.2למועד הטעימות יהא על כל מציע שיבקש להשתתף במכרז  ,לארגן מנות לטעימה על
פי מפרט כפי שיפורס למציעי במסגרת סיור הקבלני .

.6

תימות:
 .6.1במקרה וההצעה תוגש על ידי י יד ,י תו המציע תוך ציון שמו המלא ,מס' תעודת
הזהות שלו וכתובתו ויצרף את ותמתו.
 .6.2במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות ,י תו א ד השותפי בש השותפות בצרוף
ותמת השותפות ,ובצרוף ייפוי כו או הוכ ה א רת המעידה על זכותו ל תו בש
כל השותפי  ,וירשו בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפי .
 .6.3במקרה וההצעה תוגש על ידי תאגיד רשו  ,י תמו אלה ממנהליו המורשי ל תו
בשמו ול ייבו ,בצרוף ותמת התאגיד.
 .6.4במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של תאגידי או קבלני י ידי  ,אשר נוצרה
במיו ד לש אספקת המוצר הנדון ,י תמו על ההצעה אלה ממנהליו המורשי
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ל תו בשמו של כל א ד מהשותפי  ,בצרוף ותמת התאגיד שלו ובצרוף הוכ ות
מתאימות על קיו השותפות הנ"ל ב וק ,על מידת הא ריות של כל שותף לגבי
ההצעה המוגשת ,ועל זכות ה תימה של נציגי השותפי .
 .7אומדן:
המועצה תערוך אומדן של התשלו הנדרש עבור אספקת המוצר.
 .8המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או הצעה
המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי המ ירי או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או
שלא תהיה תומה כנדרש על ידי המציע.
 .9המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להת שב בפגמי טכניי או פורמאליי באיזו הצעה
שהיא ,במידה שוויתור כזה לא יגרו נזק למועצה ,לד ות כל הצעה או את ההצעות כולן,
למסור את כל אספקת המוצר או רק לק ממנו לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר
בשבילה ,ואפילו א היא איננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל את אספקת המוצר או
לקיו ,ולמוסר לבעלי הצעות שוני  ,כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ,ואפילו א
הצעותיה אינן הזולות ביותר.
 .10מציע אשר קיבל הודעה על ב ירתו כזוכה במכרז ,י תו על כל מסמך ש תימתו נדרשה על
פי תנאי המכרז ,וימציא למועצה את כל המסמכי הנדרשי על פי תנאי המכרז ,בתוך 8
ימי מיו שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז ו/או תוך המועד שתקבע המועצה בהודעה
בכתב ,לפי שיקול דעתה.
 .11המציע יי שב כזוכה במכרז וההתקשרות תיכנס לתוקף רק לא ר ובכפוף להוספת ותמת
ו תימות המועצה על ה וזה.
 .12ההודעה על הזכייה שתישל לזוכה (ו/או לזוכי במכרז) ,לא תהווה קיבול של ההצעה ,לא
תשכלל את ההתקשרות בין הצדדי ולא תי שב בשו צורה ואופן כמ ייבת ו/או כמגבילה
את המועצה ,יהא אשר יהא נוס ה.
 .13אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של וועדת המכרזי לשוב ולב ון את ההצעה הזוכה,
בין א ביוזמתה ובין א לנוכ פניות מציעי א רי .
 .14ב ינת ההצעות :
ניתו ההצעות ייעשה באופן הבא:
.14.1

שווי ההצעה הכספית  60% -מהניקוד הכולל:

 .14.1.1פרק שווי ההצעה הכספית יהווה  60%משקלול הניקוד הכללי של הצעת מציע.
 .14.1.2ישוב "שווי" ההצעה הכספית הכללית של כל מציע יהיה סיכו "מ יר כולל
ארו ות צהריי +מ יר כולל ארו ת ערב שישי " לפי הת שיב הבא:
.14.1.2.1

מ יר כולל ארו ת צהריי רגילה:
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מ יר כולל ארו ת = מ יר ארו ת צהרי

רגילה 60 Xמנות 10 Xודשי  20Xיו

ב ודש
צהריי

.14.1.2.2

מ יר כולל ארו ת ערב שישי:

מ יר כולל ארו ת ערב שישי = מ יר ארו ת ערב שישי 60Xמנות 10Xפעמי בשנה
 .14.1.3ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל ניקוד של  60נקודות מלאות.
 .14.1.4הניקוד של כל ההצעות הא רות ייקבע על פי הת שיב הבא:
ניקוד הצעה א רת =[X60ההצעה של מציע א ר (מכנה) /ההצעה הזולה ביותר(מונה)
 .14.1.5במקרה בו ההצעה הזולה ביותר תוצע על ידי יותר ממציע א ד ,תהיה רשאית
ועדת המכרזי לזמן המציעי להתמ רות ותוצאות ההתמ רות הן שיקבעו.
.14.2

איכות –  40%מהניקוד הכולל:

 .14.2.1בגין פרק האיכות יוכל המזמין להעניק עד  40נקודות לכל מציע.
 .14.2.2כפי שמפורט בסעיף  5לעיל ,כל מציע המשתתף במכרז יאפשר לצוות מטע
ועדת המכרזי לבצע טעימות מהמזון על פי תפריט שייקבע על ידי הועדה
תפריט המוצעי על ידי המציע באופן ובמיקו כפי שיתוא בין ועדת המכרזי
לבין המציע.
מציע שלא יאפשר לטעו ו/או לא ישתף פעולה לש תיאו טעימות ,תהיה
רשאית ועדת המכרזי להת שב בכך בהענקת ניקוד נמוך להצעתו בפרק
האיכות
 .14.2.3על פי הטעימות שיבוצעו תוכל ועדת המכרזי להעניק עד  20נקודות.
 .14.2.4בגין מגוון ועושר התפריט המוצע תוכל ועדת המכרזי להעניק עד  20נקודות
נוספות.
 .14.2.5סכימת הנקודות בגין טע  +מגוון תפריט תהווה את ניקוד כל מציע בגין פרק
האיכות.
.14.3

ישוב שווי הצעת כל מציע תהיה סכימת הניקוד בפרק הכספי +הניקוד בפרק
האיכות.

 .15ביטו :
על המציע אשר הצעתו תיב ר כזוכה יהיה לערוך את הביטו י המתאימי כפי שמפורט
בהסכ ההתקשרות שבין הצדדי  .היקפי הביטו י לא יפ תו מהאמור בהסכ
ההתקשרות ובאישור קיו ביטו י אשר נוס ו מצ"ב כנספ " "7למכרז .מובהר כי אין
לערוך כל שינוי באישור קיו ביטו י ו/או באיזה מתנאיו.
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 .16זכות עיון בהצעה הזוכה:
 .16.1המועצה אינה ייבת למסור פרטי או נימוקי לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור
פרטי על ההצעה שזכתה ,אלא וככל שמת ייב מהדין.
 .16.2המציעי שלא זכו במכרז רשאי לבקש לעיין בהצעה הזוכה.
 .16.3המציע נותן רשות מראש לעיין בהצעתו.
 .17המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ובמקרה שבו בוטל
המכרז כאמור ,לא תהא למי מהמציעי במכרז ,לרבות המציע שהצעתו נתקבלה ,זכות
לתביעה ,דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות,
פיצויי וכיוצ"ב.
 .18יש להגיש את ההצעה לתיבת המכרזי שבמשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליו
 9.8.17בשעה  .12:30הצעה שתגיע למשרדי המועצה לא ר המועד הנ"ל ,לא תתקבל.

בברכה,

גדי ירקוני -ראש המועצה
המועצה האזורית אשכול

מישי
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מסמך 3
הסכ
שנערך ונ ת באשכול ביו ___ ב ודש ____ בשנת 2018
בין:
המועצה האזורית אשכול
ד.נ .הנגב 85465
(להלן" :המועצה")

מצד א ד;

לבין:
____________________________
.פ______________________.
מ___________________
(להלן" :הספק")

מצד שני;

הואיל המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") ,ביקשה לקבל הצעות לאספקת שירותי
הסעדה (קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה והאומנויות "ביכורים" (להלן ":הפנימיה"),
הממוקמת ליד קיבוץ "מגן" ,בת ומי המועצה (ליד בית הספר "נופי הבשור").

והואיל ובהמשך לאמור לעיל ,המועצה פרסמה מכרז מספר ( 10/2018להלן" :המכרז") ,והצעת
הספק הוכרזה כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכ בין הצדדי כדלקמן:
 .1כללי:
 .1.1המבוא להסכ זה ונספ יו מהווי

לק בלתי נפרד ממנו.

 .1.2איש הקשר מטע המועצה הוא מר מרדכי ביטון ,מזכיר המועצה.
 .2הצהרות הספק:
.2.1הספק מצהיר ,כי יש לו הידע והמומ יות ,הניסיון ,היכולת הארגונית ,המקצועית
בת ו ההסעדה ,בעל יכולת כלכלית ,מב ינת כו אד מקצועי וכן הציוד והרישיונות
הנדרשי לש אספקת שירותי ההסעדה על פי הוראות הסכ זה.
.2.2הספק מצהיר ,כי קיבל והבין את כל הנתוני בכל הקשור לשירותי שעליו לספק
לרבות מספר הארו ות ,מועדי האספקה ,מפרט הארו ות ,אספקת ארו ות ליל שישי
ו/או כל פרט א ר נדרש לצורך עניין זה וכי התאפשר לו לבדוק ולברר כל הנדרש לעניין
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השירות ,וכי הצעתו במסגרת ההזמנה להציע הצעות ,והתקשרותו בהסכ זה ,תואמי
את כל דרישות המועצה וכי הצעתו נעשתה בהתבסס על הבדיקות שביצע ולא ר שהבין
ובדק את דרישות המועצה.
 .2.3הספק מצהיר כי לא קיימת כל מניעה וקית וזית או א רת (לרבות רישיונות
נדרשי ) ,לאספקת שירותי ההסעדה שעל פי הסכ זה.
.2.4הספק מצהיר ,כי ידוע לו שהתמורה שנקבעה בהסכ זה ,על בסיס הצעתו ,הינה
התמורה המלאה והסופית עבור אספקת שירותי ההסעדה כאמור בהסכ זה ,לרבות
שכר העובדי המועסקי על ידו לצורך קיו הת ייבויותיו ,לרבות עלויות הובלה
בקירור ,עלויות דלק/סולר ו/או ביטו י שוני ו/או כל הוצאה א רת שתידרש לצורך
ביצוע ההסכ .
.2.5הספק מצהיר ,כי הנו א ראי להעסיק עובדי מקצועיי בכמות מספקת לצורך מילוי
ובותיו לפי הסכ זה וכן ,והינו מת ייב לשל לעובדיו את כל התשלומי הסוציאליי
ה לי עפ"י ה וק.
.2.6הספק מצהיר ,כי הנו א ראי לתשלו פיצויי לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על פי
וק לעובדיו וכן יערוך לעובדיו ביטו י מתאימי .
.2.7הספק מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר ועניין ,והסכ זה אינו יוצר י סי עובד מעביד בינו
ו/או בין מי מעובדיו ובין המועצה.
.2.8הספק מצהיר כי הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ ומנהל ספרי כדין.
 .3שירותי ההסעדה:
 .3.1הספק מת ייב לספק למועצה שירותי הסעדה (קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה
והאומנויות "ביכורי " (להלן ":הפנימיה") ,הממוקמת ליד קיבוץ "מגן" ,בת ומי
המועצה (ליד בית הספר "נופי הבשור").
 .3.2שירותי ההסעדה על פי הוראות הסכ זה הינן לאספקת ארו ות ,ל דר האוכל של
הפנימיה כפי שמיקומו בפנימייה ייקבע על ידי המועצה.
 .3.3יובהר כי הקבלן יספק את הארו ות בלבד ולא יספק כלי אוכל ו/או הגשה (כגון צל ות,
כוסות ו/או סכו" ).
 .3.3.1אספקת ארו ות צהריי תהיה ממועד המכרז ועד לתו שנת הלימודי הבאה
שתסתיי ביו  20.6.2019וכן לתקופת ופשת הקיץ של שנת  2019כמוגדר
להלן ,וכן לשנתיי נוספות לא ר מכן ( .להלן" :שנת הלימודי ").
בכל האמור ל ודשי הקיץ (ה ל מיו  21ליוני ועד ליו  31לאוגוסט) (להלן:
" ופשת הקיץ") ,אספקת הארו ות תהיה על פי דרישה מצד המזמין וכפי
שיפורט להלן.
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 .3.3.2הספק יספק ,פע ביו  ,בימי א-ה בין השעות  11:00-11:30בבוקר ,ארו ת
צהרי ל דר האוכל של הפנימיה ,שתכלול מנה בשרית ,תוספות ,סלטי ,
ל והכל כפי שמפורט במפרט ארו ת הצהריי  ,המצורף להסכ זה כנספ
"א" (להלן" :ארו ת צהריי רגילה").
ארו ת הצהריי הרגילה תסופק במהלך שנת הלימודי לכ 40 -ילדי וכן לכ-
 15אנשי צוות ,ועל הספק הזוכה יהיה לספק בפועל  60ארו ות צהריי במהלך
שנת הלימודי .
 .3.3.3כמו כן יספק הספק ,מפע לפע  ,ועל פי דרישה כפי שתועבר לו על ידי
המועצה ,שירותי הסעדה לארו ת יו שישי בערב.
.3.3.3.1

הצדדי מסכימי כי אספקת ארו ת ערב לימי שישי כאמור תהיה 7
עד  10פעמי במהלך שנת הלימודי .

.3.3.3.2

בסיס ארו ות ימי שישי בערב ,יהיה ארו ות הצהריי "הרגילות"
המסופקות על ידי הספק בימי השבוע ובשינויי כפי שתורה המועצה
וכפי שיסוכ בין הצדדי .

.3.3.3.3

אין באמור כדי להוות הת ייבות של המועצה להזמנת ארו ות נוספות
בימי שישי בערב בכלל ו/או למספר הפעמי בה תב ר המועצה לבקש
אספקת ארו ות נוספות בימי שיש בערב ו/או הת ייבות המועצה
למספר ארו ות א יוזמנו כאלה ,ובלבד שהזמנה לאספקת ארו ות
ביו שישי בערב תועבר לספק לכל הפ ות  ( 5מישה ) ימי טר
מועד האספקה המבוקש.

.3.3.3.4

ככל שהוזמנו ארו ות ליו שישי בערב ,הרי שאלה יסופקו ל דר
האוכל של הפנימיה עד ולא יאו ר מהשעה  13:00של אותו יו .

.3.3.4

אספקת ארו ות צהרי במהלך ופשת הקיץ תהיה על פי דרישת המועצה:

.3.3.4.1

מספר הארו ות המבוקשות במהלך ופשת הקיץ יעמוד על כ 15 -עד
 20ארו ות ליו .

.3.3.4.2

ארו ות הצהריי במהלך ופשת הקיץ תסופק באופן דומה לארו ות
הצהריי הרגילות.

 .3.4למען הסר ספק יובהר שמותר למועצה לשנות את תפריט הארו ות ובלבד שלא רגה
ממפרט הארו ות כפי שמצורף להסכ זה.
 .3.5א הספק יא ר באספקת הארו ות בפרק זמן העולה על  45דקות ,מוסכ על הצדדי
כי פיצוי מוסכ בגין האי ור הינו  10לכל מנה .המועצה תהיה רשאית לקזז מ שבון
הספק פיצוי זה.
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 .3.6א הספק לא סיפק כלל ארו ות ביו מסויי (רגילות או ארו ות שישי) ,מוסכ על
הצדדי כי פיצוי מוסכ בגין אי אספקת הארו ות הינו  15למנה .המועצה תהיה
רשאית לקזז מ שבון הספק פיצוי זה.
 .3.7מובהר כי התמורה שתשול לספק בהתא להצעתו כוללת ומכסה את מלוא ההוצאות
של הספק לרבות שכר עבודה ,ומרי גל  ,הכנת הארו ות ואריזתן ,שינוע הארו ות
בקירור לפנימיה וכיוצב'.
 .4תקופת ההסכ :
 .4.1ההתקשרות במכרז תהיה ממועד המכרז ועד לתו שנת הלימודי הבאה שתסתיי
ביו  20.6.2019וכן לתקופת ופשת הקיץ של שנת  2019כמוגדר להלן ,וכן לשנתיי
נוספות לא ר מכן ,כאשר למועצה יש את האופציה להאריך את ההתקשרות בשנתיי
נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי אי הארכת ההתקשרות לא תקי לספק כל טענה
כלפי המועצה.
 .5סיו ההתקשרות:
 .6המועצה תהיה רשאית להודיע לספק ,בהודעה מוקדמת בת  30יו לכל הפ ות ,על סיו
ההתקשרות שבין הצדדי ללא שהדבר יהווה הפרת ההסכ בין הצדדי .
 .7המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות ג בא ד מהמקרי הבאי :
 .7.1הספק לא עמד בהת ייבויותיו על פי הוראות הסכ זה;
 .7.2נקבע על ידי המועצה כי הספק אינו עומד במפרט הארו ות ו/או איכות המזון אינה
משביעת רצון;
 .7.3נגד הספק הוגשה בקשה למינוי כונס נכסי (זמני או קבוע) ,להכרזתו כפושט רגל,
למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,למתן צו להקפאת הליכי  ,והמינוי לא יבוטל תוך  60יו
או א הספק נמצא באי וד תיקי או א הוגשה בקשה לאי וד תיקי .
 .7.4שונה מצבו העסקי או הכספי של הספק באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של
המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הספק לעמוד בהת ייבויותיו על פי
ההסכ .
 .7.5א הקבלן הסתלק מביצוע הסכ זה או לק ממנו במפורש או מכללא וזאת א
המועצה לא הפרה את הת ייבויותיה עפ"י הסכ זה.
 .8התמורה:
 .8.1בתמורה להספקת שירותי ההסעדה וקיו כל הת ייבויות הספק על פי הסכ זה,
ולמילוי כל ובותיו לפי כל דין ,תשל המועצה לספק סכו כאמור במסמך " -4הצעת
הספק" (להלן" :התמורה").
 .8.2התמורה האמורה לעיל היא סופית וכוללת את קיו כל הת ייבויות הספק לפי הסכ
ומהווה תמורה מלאה בעבור רוו הספק לרבות אך לא רק ,כל הוצאה בגין רכישת ומרי
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גל ו/או ציוד ו/או הוצאות בגין דלק ו/או הובלה בקירור ו/או שכר עובדי ו/או כל
הפרשת ובה בגין עובדי ו/או כל הוצאה א רת שתהיה לספק (לרבות בגין הוצאת
אישורי ו/או היתרי ו/או רישיונות הנדרשי לש מתן שירותי ההסעדה שעל פי
הסכ זה ו/או תשלו כלשהו כהוצאות עבודה ו/או ביטו ו/או הוצאות משרדיות ו/או
תשלומי ובה מכל סוג ללא יוצא מן הכלל ,ו/או כל תשלו א ר ,וכי אין המועצה ייבת
בתשלומי נוספי כלשה לספק.
 .8.3מובהר כי התמורה תשול על בסיס אישור ב תימת מנהל/ת הפנימיה ו/או מי מטעמה
על קבלת הארו ות ב דר האוכל במועד המיועד לכך לשביעות רצון מנהל/ת הפנימיה.
 .8.4המועצה תשל את התמורה בתנאי תשלו של שוטף  60 +יו מהגשת שבונית מס,
ולא ר אישור ה שבון ע"י המנהלת וגזברית המועצה ,בכפוף לכך שהספק עמד בכל
הת ייבויותיו כמפורט בהסכ זה.
 .8.5התשלומי דלעיל ישולמו כנגד המצאת שבונית מס וקבלה כדין ואישור על ניכוי מס
במקור ע"י הספק למועצה .
 .8.6הצדדי מצהירי ומת ייבי בזה ,כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית
וכוללת את מלוא התשלומי לה זכאי הספק ,ללא יוצא מן הכלל ,וכי המועצה אינה
ייבת בתשלומי נוספי כלשה לספק בגין הסכ זה.
 .9אי הסבת ההסכ :
הספק מת ייב לא להסב לא ר/י את זכויותיו או ובותיו לפי הסכ זה ,כולן או מקצתן,
וכן מת ייב הוא לא לשתף כל אד או גוף א ר במתן השירותי על פי הסכ זה ,אלא א
קיבל את הסכמת המועצה לכך ,בכתב ומראש.
 .10א ריות לנזקי וביטו :
 .10.1הספק מת ייב לפצות ולשפות את המועצה ,מיד ע דרישה ראשונה ,על כל תשלו
ו/או הוצאה ,ו/או דרישה ,ו/או תביעה ,שתופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,בכל
עניין הקשור ו/או כרוך ו/או נוגע לביצוע ו/או הספקת שירותי ההסעדה על ידי הספק
ו/או ביצוע או אי ביצוע של כל הת ייבות מהת ייבויות הספק על פי הסכ זה.
 .10.2הספק מת ייב לערוך כל ביטו נדרש (א ריות מקצועית ו/או בות מעביד ו/או כל
פוליסת ביטו א רת לכיסוי עצמו ו/או המועצה ו/או כל צד ג' בגין כל נזק ו/או הפסד
ו/או אובדן שעלולי להיגר לספק ו/או למועצה ו/או לרכוש המועצה בכל הקשור ו/או
הנובע מקיו הת ייבויות הספק על פי הוראות הסכ זה.
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 .11העסקת עובדי העדר י סי עובד מעביד
 .11.1הספק מת ייב להעסיק לצורך קיו הת ייבויותיו על פי הסכ זה עובדי על פי תנאי
ההעסקה הקבועי בהוראות כל דין .הספק יישא בשכר עובדיו ובכל התשלומי ה לי
על מעביד (הפרשות לביטו לאומי ,מס הכנסה וכיוצ"ב).
 .11.2הספק מצהיר כי הוא משל את שכר עובדיו ועומד בדרישות כל וקי העבודה
הרלוונטיי ומפריש בגין עובדיו את מלוא ההפרשות הנדרשות על פי כל דין.
 .11.3אין בהתקשרות שבין המועצה לבין הספק כדי ליצור מערכת י סי עובד מעביד בין
הספק לבין מי מעובדי הספק לבין המועצה.
 .12הוראות כלליות:
 .12.1מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד עפ"י דין ו/או על פי הסכ זה ,תהיה המועצה
זכאית ,בכל מקרה ,לקזז ו/או ל לט לספק ,מתוך כספי הספק ו/או כספי אשר יגיעו
ממנה ,כל סכו כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מהספק ,לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או
וב ,שבו ייב הספק למועצה עפ"י כל דין לרבות פיצוי כאמור
שיפוי ו/או תשלו
בסעיפי  3.5ו 3.6 -להסכ זה
 .12.2ספרי המועצה ו שבונותיה יי שבו ויהיו נאמני על הספק ,וישמשו בכל עת ,הוכ ה
מכרעת בכל הנוגע לתשלומי שהמועצה תשל על פי הסכ זה ,וכן בכל הנוגע לסכו
שיינתן לספק מאת המועצה ,או למועצה על ידי הספק.
 .12.3הסכ זה לא ישונה ,אלא בכתב בלבד ,על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המועצה.
 .12.4כתובות הצדדי לצורכי הסכ זה הן כמפורט במבוא להסכ זה .כל הודעה שתישל
בדואר רשו על ידי צד למשנהו ת שב כאילו נמסרה לתעודתה ע תו  72שעות מעת
שיגורה וא נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
 .12.5הסכ זה מבטל כל הסכ קוד א ר בין הצדדי .

ולראיה באו הצדדי על ה תו :

___________________
המועצה

______________________
הספק
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מסמך 4

הצעת הספק
 .1אני ה "מ מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על נספ יו ,קיבלתי כל נתון ו/או
מידע שהיו דרושי לדעתי לצורך ביצוע בדיקותיי המוקדמות לפני הגשת הצעתי ,וכי בדקתי
את כל התנאי וכל הגורמי הא רי המשפיעי על קיו הת ייבויותיי ,את דרישות
המכרז לאספקת שירותי הסעדה למועצה .בדקתי וב נתי את כל התנאי והנסיבות הנוגעי
לשירותי הנדרשי  ,את תנאי המקו  ,את מהות וכמות הארו ות ,סוגי המנות הנדרשי ,
מספר הארו ות ,מועדי האספקה והקשיי העלולי להתגלות במהלך מתן השירותי  ,וכן
בדקתי וב נתי כל דבר ועניין ו/או כל גור שיש בה כדי להשפיע על מתן השירותי ,
לרבות תנאי ולו הזמני לביצוע והפיצויי המוסכמי הקבועי והמוערכי מראש בין
הצדדי ואלה ברורי לי ,ובהתא לכך קבעתי את הצעתי.
 .2ידוע לי ,כי המועצה אינה ייבת לב ור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,והיא
רשאית לבטלו הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמו לט של המועצה.
 .3אני מצהיר ,כי אני עומד בכל התנאי המצטברי לש הגשת הצעה במכרז ,וכי יש לי את
היכולת הארגונית ,הכלכלית והמקצועית ,הידע וכן כו האד המיומן והמקצועי ,הציוד
הנדרש לרבות רישיונות וכן כל הדרוש לש אספקת שירותי ההסעדה הנדרשי על פי
המכרז.
 .4אני מצהיר ,כי במועד בו יהיה עליי להת יל בביצוע האספקה של שירותי ההסעדה יעמדו
כבר לרשותי כו אד מקצועי מתאי ומיומן ,וכן כל הציוד הכלי ה ומרי ו ומרי העזר,
לרבות כלי רכב להובלה בקירור ו/או כל ציוד א ר שיהיה עליי לעשות בה שימוש על מנת
לקיי ולעמוד במלוא הת ייבויותיי בהתא להוראות מסמכי המכרז.
 .5ידוע לי ומוסכ עליי ,כי היה ויתברר שהצהרה כלשהי מהצהרותיי כפי שניתנו כ לק
מהמכרז תתברר ככזאת שאינה נכונה במלואה ,המועצה תהיה רשאית להודיע לי לאלתר על
פסילת הצעתי ואף ביטול של הסכ עד כמה שנ ת כבר בין הצדדי  ,ולא אהיה זכאי לכל
פיצוי ו/או תשלו א ר כלשהו עקב ביטול זכייתי או ביטול ה וזה.
 .6א הצעתנו תיב ר כהצעה הזוכה אנו מת ייבי ל תו על עותקי נוספי של הסכ
ההתקשרות על פי דרישת המועצה וזאת תוך  7ימי ממועד קבלת הודעתכ על ב ירת
הצעתנו כזוכה.
 .7להלן תפורט הצעתי בהתא למפרט כפי שמצורף להלן:
מ יר ארו ת צהריי (ארו ה רגילה) א ת _______________ -
מ יר ארו ת ערב ליל שישי א ת__________________ -

ללא מע"מ

ללא מע"מ
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נספ  5ערבות להצעה
לכבוד
המועצה האזורית אשכול
הנדון :ערבות בנקאית להצעה
מכרז מס' 10/2018
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות
בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול

אנו ערבי בזה כלפיכ לסילוק כל סכו שתדרשו מאתנו עד לסך של 30,000
) בתוספת הפרשי הצמדה למדד המ ירי לצרכן.

(שלושי אלף

אשר תידרשו מאת ________________ (יש לפרט את ש הספק) (להלן – "ה ייב") בקשר
ע מכרז מס'  10/2018אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית
המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול

סכו הערבות יהיה צמוד למדד המ ירי לצרכן כפי שהוא מתפרס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:

מפע

לפע

על ידי

המדד היסודי לעניין ערבות זו ,יהא מדד ודש יוני  2018שפורס ב –  15ל ודש יולי .2018
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו י ושבו כדלהלן :א יתברר ,כי המדד הידוע במועד בו תדרשו
את פירעון הערבות (להלן – "המדד ה דש") עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה
הסכו השווה למכפלת ההפרש בין המדד ה דש למדד היסודי בסכו הדרישה ,מ ולק במדד
היסודי .א המדד ה דש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשל לכ את הסכו הנקוב בדרישתכ
עד לסכו הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכ הראשונה בכתב ,לא יאו ר משבעה ימי מתאריך התקבל דרישתכ על ידינו,
אנו נשל לכ כל סכו הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכ כל ובה להוכי את דרישתכ ומבלי שתהיו ייבי לדרוש את
התשלו ת ילה מאת ה ייב.
ערבותינו זו תהא תקפה מיו הוצאתה ועד ליו 5.11.18 :
בכבוד רב,
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נספ  – 6הצהרה לפי וק
עסקאות גופי ציבוריי .
תצהיר בהתא להוראות סעיף (2ב) ל וק עסקאות גופי ציבוריי  ,תשל"ו – 1976

אני ה "מ ,________________ ,ת.ז ,______________.לא ר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי ב וק ,א לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:

אני משמש/ת כ ________________ -אצל ______________________ (להלן – "המציע")
ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו ,כ לק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס' ___________
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות
שבמועצה האזורית אשכול.
.1

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו ב וק עסקאות גופי ציבוריי  ,התשל"ו
– ( 1976להלן – "ה וק") ,לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות,
וא הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות לפה שנה א ת לפ ות
ממועד ההרשעה הא רונה.

.2

לעניין סעיף זה כל המונ י יהיו כמשמעות בסעיף 2ב(א) ל וק.

.3

זהו שמי זו תימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
תימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביו ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
________ ,ת.ז ,__________.ולא ר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהא צפוי/ה לעונשי הקבועי ב וק ,א לא ת/יעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל ו ת /מה עליו בפניי.
_________________
תימה ו ותמת עו"ד

נספ 7
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אישור עריכת ביטו י ספק
לכבוד
מועצה אזורית אשכול (להלן" :המזמין")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיו ביטו י בקשר ע מכרז אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי
ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול
מכרז מספר ( 10/2018להלן" :המכרז")
הננו מתכבדי לאשר בזאת כי ה ל מיו _______ ועד ליו ___________ערכה ברתנו את
הביטו י המפורטי בהמשך ,על ש המציע ___________ לעניין אספקת שירותי
הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית
אשכול (להלן" :ביטו י הספק") לטובת המועצה האזורית אשכול (להלן" :המזמין").
נוס הפוליסות לא יפ ת מתנאי ביט הקיימי במועד עריכת הביטו .
 .1ביטו א ריות כלפי צד שלישי בגבול א ריות ל  2,000,000$לאירוע ובמצטבר למשך
תקופת ביטו שנתית ,המבט את בות הספק .הביטו יור ב לשפות את המזמין בגין
א ריותו למעשי ו/או מ דלי הספק ,וזאת בכפוף לסעיף א ריות צולבת לפיו י שב
הביטו כאילו נערך בנפרד עבור כל א ד מי ידי המבוט .
 .2ביטו בות מעבידי על פי פקודת הנזיקין (נוס דש) ו/או וק הא ריות למוצרי
פגומי תש" –  1980וכן ביטו א ריות מעביד בגין בות הספק כלפי כל עובדיו
המועסקי על-ידו ומטעמו בגבול א ריות של  5,000,000$לתובע ולתקופת ביטו .
ביטו זה אינו כולל כל הגבלה בדבר ,שעות עבודה ,קבלני  ,קבלני משנה ועובדיה .
הביטו כאמור מור ב לשפות את המזמין במידה שיטען ,כי המזמין נושא ב ובות
מעביד כלפי עובדי הספק.
 .3ביטו אבדן תוצאתי ,עקב הסיכוני המבוט י על-פי סעיף ( )1לעיל (אול במפורש
למעט סעיף שמל וסיכוני פריצה ריגי  4ו 5 -לנוס ביט וכן הר ב "כל הסיכוני "),
למשך תקופת שיפוי של 12-ודשי  .הביטו כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר
המבט על כל זכות ת לוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד שהאמור לעיל בדבר
ויתור על זכות ת לוף לא י ול לטובת אד שגר לנזק בזדון.
הביטו י דלעיל כוללי תנאי מפורש לפיו ה קודמי לכל ביטו הנערך על-ידי המזמין ,וכי
אנו מוותרי על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטו י המזמין .כמו כן ,אנו מת ייבי כי
הביטו י דלעיל לא יצומצמו ,לא יבוטלו במשך תקופת הביטו  ,אלא א תימסר הודעה כתובה
בדואר רשו לידי המזמין 30 ,יו מראש.
בכפוף לתנאי ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור
לעיל.
בכבוד רב,

( תימת המבט )

( ותמת המבט )

(ש ה ות )

(תפקיד ה ות )

