המועצה האזורית אשכול

מכרז פומבי מס' 25 /19
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המועצה האזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 25 /19
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידים ואנשי צוות
בפנימיית ביכורים שבמועצה האזורית אשכול
חוברת המכרז מכילה את המסמכים ,כדלקמן:
 .1נספח  – 1הצעת הספק
 .2נספח  – 2הסכם התקשרות (לרבות מפרט ארוחות)
 .3נספח  – 3נוסח ערבות בנקאית להצעה
 .4נספח  – 4תצהיר למניעת העסקת עברייני מין
 .5נספח  – 5נוסח ערבות בנקאית לביצוע
 .6נספח  – 6תצהיר לעניין ניסיון נדרש
 .7נספח  – 7תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
 .8נספח  – 8נוסח אישור על קיום ביטוחים
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הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים:
.1

המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזה הצעות לאספקה של שירותי הסעדה
(קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה והאומנויות שבתחומי המועצה.

.2

המציע נדרש לקרוא 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,
לבדוק את כל הטעון בדיקה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי
ומועדי אספקת הארוחות ,איכות סוגי המזון המבוקשים ,את כמות הרכיבים שאספקתם נדרשת,
והקשיים העלולים להתגלות באספקת הציוד ויכלול אותם בהצעת המחיר.

.3

סיור ומפגש ספקים יתקיים ביום :יום רביעי  14.8.19בשעה 13:00 :תחילה יתקיים מפגש בחדר
הישיבות של המועצה ,ובהמשך יערך סיור בפנימיית "ביכורים" .מובהר ,כי קיימת חובה
למציעים להשתתף בסיור הספקים כתנאי להשתתפות במכרז.

.4

במהלך הסיור יירשם ע"י המפקח סיכום של הסיור והערות שנרשמו במהלכו לרבות שאלות שיעלו
המשתתפים במסגרת הסיור .הסיכום יישלח בתוך יומיים מתום הסיור לכל המשתתפים בסיור
ויכיל בנוסף התייחסות לשאלות הקבלנים המשתתפים בסיור .על המציעים לוודא ,כי קיבלו
הסיכום (בין אם השתתפו בסיור ובין אם לא) ,יחתמו על תוכנו ויצרפו המסמך למעטפת הצעתם.
יובהר כי ,פרוטוקול סיור הקבלנים וכל התשובות לשאלות שיועברו בכתב לקבלנים ,מהווים חלק
בלתי-נפרד ממסמכי המכרז ומחוזה ההתקשרות ומחייבים חתימה על כל עמוד ובצירוף
הפרוטוקול כשהוא חתום למעטפת ההצעה.

.5

לשם קבלת ידיעות והסברים וכל שאלת הבהרה בכל הנוגע לאספקת הארוחות ו/או להוראות
מכרז זה יש לפנות למר שבתאי גבאי במועצה באמצעות פקסימיליה 08-9929172 :או בהודעת
דואר אלקטרוני בכתובת  casteltal@gmail.comוזאת עד ליום :ב'  .19.8.19רק שאלות שניתן
אישור בפועל על קבלתם ייענו; תשובות המועצה ו/או מי מטעמה שניתנו בכתב יחייבו את
המועצה ואת המציעים ועל המציעים יהיה לחתום על שאלות ותשובות ההבהרה ולצרפם כחלק
ממסמכי המכרז.

.6

את ההצעות ,בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,יש להגיש במסירה
ידנית במשרדי המועצה לא תתקבלנה הצעות באמצעות הדואר .על ההצעות להתקבל במשרדי
המועצה ולהיות מוכנסים לתיבת המכרזים בחדרו של ס .ראש המועצה ,לא יאוחר ועד ליום:
חמישי  22.8.19עד השעה .12:30 :הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל ,לא תתקבל.

.7

יודגש :לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה .12:30 :באותו היום 22.8.19 ,בשעה 13:00 :תתקיים
ישיבת ועדת המכרזים בעניין המכרז שבנדון .בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור
בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
בכבוד רב,
המועצה האיזורית אשכול
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הודעה ותנאי המכרז
כללי:
.1

המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזה הצעות לאספקה של שירותי הסעדה
(קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה והאומנויות "ביכורים" (להלן" :הפנימיה") ,הממוקמת ליד קיבוץ
"מגן" ,בתחומי המועצה (ליד ביה"ס "נופי הבשור").

.8

ההתקשרות במכרז זה הינה ממועד המכרז (מיום ) 30.8.19 :ועד לתום שנת הלימודים הנוכחית
( 2019/2020התש"פ) המסתיימת ביום ,20/6/2020 :וכן לתקופת חופשת הקיץ של שנת
הלימודים התש"פ (שנת  ,)2020וכן למשך שנתיים נוספות .למועצה בלבד ניתנת האופציה
להאריך את ההתקשרות (מעבר לתקופה הנקובה לעיל) ,בשנתיים נוספות ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט .אי הארכת ההתקשרות לא תקים לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
מכל מין וסוג ,מכל עילה שהיא ,כספית או אחרת ,כנגד המועצה.

.9

שירותי ההסעדה עפ"י הוראות מכרז זה הינן לאספקת ארוחות ,לחדר האוכל של הפנימיה ,כפי
שמפורט להלן .יובהר כי הקבלן יספק את הארוחות בלבד ולא יספק כלי אוכל ו/או הגשה (כגון
צלחות ,כוסות ו/או סכו"ם).

.10

אספקת ארוחות צהריים תהיה במהלך שנת הלימודים המתחילה ביום  30לאוגוסט 2019
ומסתיימת ביום ה –  20ליוני ( 2020להלן" :שנת הלימודים").

.11

בכל האמור לחודשי הקיץ (החל מיום  21ליוני ועד ליום  31לאוגוסט) (להלן" :חופשת הקיץ"),
אספקת הארוחות תהיה עפ"י דרישה מצד המזמין וכפי שיפורט להלן.

.12

הספק יתבקש לספק ,פעם ביום ,בימים א' – ד' בין השעות  11:00 – 10:00בבוקר ארוחת צהרים
לחדר האוכל של הפנימיה ,שתכלול מנה בשרית ,תוספות ,סלטים ,לחם ,פירות ומרק בחורף והכל
כפי שמפורט במפרט ארוחת הצהריים ,המצורף למסמכי מכרז זה (להלן" :ארוחת צהריים
רגילה") .המנות יגיעו בגסטרונומים קר /חם (עפ"י דרישת המועצה).

.13

ארוחת הצהריים הרגילה במהלך שנת הלימודים תסופק לכ –  40חניכים וכן ל –  15אנשי צוות,
ועל הספק הזוכה יהיה לספק בפועל כ –  55ארוחות צהריים בכל יום כאמור במהלך שנת
הלימודים.

הערה והבהרה:
.14

ייתכן ,וחלק מהארוחות שיהיה על הספק לספק תהיינה ארוחות "צמחוניות" " /טבעונית"
(עפ"י מפרט לארוחות צמחוניות המצורף למסמכי מכרז זה).

.15

המועצה תעדכן את הקבלן לגבי כמות הארוחות הצמחוניות הנדרשות ותהייה למועצה הזכות
לשנות את מספר הארוחות הצמחוניות בהתאם לצורך.

.16

לצורך מכרז זה תיחשב ארוחה צמחונית כ – "ארוחת צהריים רגילה" כאמור לעיל מבחינת העלות
ומכאן שהמחיר אותם ינקבו המציעים לארוחת צהריים רגילה יתייחס גם לארוחה צמחונית
כאמור.

.17

כמו כן ידרש הספק ,מפעם לפעם ,ועפ"י דרישה ,לספק שירותי הסעדה לארוחת יום שישי בערב.

.18

המועצה מעריכה כי אספקת ארוחת ערב לימי שישי כאמור תהיה בין  7עד  10פעמים במהלך שנת
הלימודים.
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.19

בסיס ארוחות ימי שישי בערב ,יהיה ארוחות הצהריים "הרגילות" המסופקות על ידי הספק בימי
השבוע ובשינויים כפי שתורה המועצה וכפי שיסוכם בין הצדדים ,לרבות ארוחות צמחוניות על פי
דרישה.

.20

אין באמור כדי להוות התחייבות של המועצה להזמנת ארוחות נוספות בימי שישי בערב בכלל ו/או
למספר הפעמים בה תבחר המועצה לבקש אספקת ארוחות נוספות בימי שישי בערב ו/או
התחייבות המועצה למספר ארוחות אם יוזמנו כאלה ,ובלבד שהזמנה לאספקת ארוחות ביום
שישי בערב תועבר לספק לכל הפחות ( 5חמישה) ימים טרם מועד האספקה המבוקש.

.21

ככל שהוזמנו ארוחות ליום שישי בערב ,הרי שאלה יסופקו לחדר האוכל של הפנימיה עד ולא
יאוחר מהשעה  11:00של אותו יום.

.22

אספקת ארוחות צהרים במהלך חופשת הקיץ תהיה עפ"י דרישת המזמין:

.23

מספר הארוחות המבוקשות במהלך חופשת הקיץ יעמוד על כ –  15עד  20ארוחות ליום (על המציע
לקחת בחשבון כי ייתכן ולא תוזמנה כלל ארוחות במהלך חופשת הקיץ).

.24

ארוחות הצהריים במהלך חופשת הקיץ תסופק באופן דומה לארוחות הצהריים הרגילות.

.25

למען הסר ספק יובהר שמותר למועצה לשנות את תפריט הארוחות ובלבד שלא חרגה ממפרט
הארוחות כפי שמצורף למכרז זה.

.26

אם הספק יאחר באספקת הארוחות בפרק זמן העולה על  30דקות ,מוסכם על הצדדים כי פיצוי
מוסכם בגין האיחור הינו  ₪ 10לכל מנה .המועצה תהיה רשאית לקזז מחשבון הספק את הפיצוי
המוסכם.

.27

אם הספק לא סיפק כלל ארוחות ביום מסויים (רגילות או ארוחות שישי) ,מוסכם על הצדדים כי
פיצוי מוסכם בגין אי אספקת הארוחות הינו  ₪ 15למנה .המועצה תהיה רשאית לקזז מחשבון
הספק פיצוי מוסכם זה.

.28

מובהר כי התמורה שתשולם לספק בהתאם להצעתו כוללת ומכסה את מלוא ההוצאות של הספק,
לרבות שכר עבודה ,חומרי גלם ,הכנת הארוחות ואריזתן ,שינוע הארוחות בקירור לפנימיה,
וכיו"ב.

תנאי סף:
.29

למכרז זה יהיו רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים שעוסקים דרך קבע (בעצמם בלבד!) במתן
שירותי הסעדה לחברות ו/או גופים שונים במהלך השנה האחרונה .משמע משנת  2018עד שנת
( 2019לפחות).

.30

לשם הוכחת ניסיון המציע בתחום ההסעדה לגופים שונים ו/או חברות יחתום הקבלן על תצהיר
(בנוסח המצ"ב כנספח  6למכרז) המפרט את ניסיונו במתן שירותי הסעדה לחברות ו/או גופים
שונים וכן פירוט  3גופים (לפחות) להם סיפק שירותי הסעדה במהלך השנה האחרונה (בכלל זה
פרטי איש קשר באותם גופים) .המועצה תהיה רשאית לפנות לאותם אנשי קשר לקבלת מידע
הנוגע למציע לרבות לעניין טיב המזון המסופק ,איכות השירות ,וכיו"ב.

.31

בעל רישיון תקף – של יצרן מפעל מזון בתחום ההסעדה (קייטרינג) מטעם משרד הבריאות.
הרישיון יהיה תקף ע"ש המציע ולמפעל בו מיוצר המזון.

.32

בעל תעודת כשרות תקיפה ע"ש המציע למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי
כוחה במחוז הספציפי שבו פועל המטבח המייצר.

6

.33

בעל רישיון עסק (ע"ש המציע בלבד) למטבח המייצר (הסעדה)  +להובלת המזון ,בתוקף מטעם
הרשות המקומית אשר בתחומיה פועל המטבח המייצר – לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968
ותקנותיו בכלל זה תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון) ,התשל"ב –
 1972ו/או צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה – .1995

.34

מערכות ניהול בטיחות מזון – בעל אישור תקף לעמידה בתו תקן איכות .9001/2008 iso

.35

שיק בנקאי/ערבות בנקאית  -להצעתו ,יצרף המציע ,שיק בנקאי ערוך לפקודת המועצה על סך של
( 30,000שלושים אלף)  .₪לחילופין יצרף המציע (בעצמו בלבד!) ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי
מותנית ,שהוצאה לבקשת המציע ,ערוכה לפקודת המועצה ,בנוסח המצורף כנספח  3למכרז ,בסך
של ( ₪ 30,000שלושים אלף) ,הצמודה למדד המחירים לצרכן (מדד חודש יולי  2019שפורסם ב
–  15לחודש אוגוסט  .)2019על הערבות הבנקאית להיות בתוקף עד ליום ( 5.11.19כולל).

.36

מובהר כי גם אם למסמכי המכרז צורפה דוגמת ערבות בנקאית ,הרי שאין חובה כי הערבות
שתצורף להצעת המציע תהיה זהה לנוסח הדוגמא .יחד עם זאת על הערבות לעמוד בתנאי סעיף 35
הנ"ל ויש להקפיד ולציין בערבות לכל הפחות את הפרטים הבאים :מס' מכרז ,נושא המכרז ,גובה
הערבות ( ,)₪ 30,000תוקף הערבות (תאריך) ,מדד המחירים לצרכן ,וחודש המדד (מדד חודש
יוני  .)2019השיק הבנקאי/ערבות בנקאית יוחזר למציע אם הצעתו לא תוכרז כהצעה הזוכה.
השיק הבנקאי/הערבות תחולט ע"י המועצה ,אם המציע יחזור בו מהצעתו.

.37

המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לפרק זמן של שלושה חודשים נוספים (או
למשך תקופה נוספת לפי שיקול דעתה הבלעדי) ,והמשתתף במכרז מתחייב ,במקרה של דרישה
כאמור ,להאריך את תוקף הערבות ,ללא כל שינוי בתנאי הערבות .משתתף שלא יאריך את
הערבות ,אם יידרש לכך ,תפסל הצעתו על הסף.

הנחיות להצעת המציע במכרז:
.38

הצעת המציעים תהיה למחיר פר ארוחת צהריים "רגילה" ,במהלך ימות השבוע ,וכן למחיר פר
ארוחת ערב ,בהתייחס לארוחות ימי שישי בערב .ארוחות המסופקות כארוחת צהריים במהלך
חופשת הקיץ תיחשבנה כארוחה "רגילה" לצורך התמורה בגינם.

.39

על המציע לפרט בנספח  1למסמכי המכרז (הצעת הספק) ,את המחיר המוצע על ידו לאספקת
הארוחות לחדר האוכל שבפנימיה.

.40

על המציע לחתום (בתחתית כל עמוד) על כל מסמכי המכרז ,ולהחזיר למועצה את כל המסמכים
החתומים כאמור לעיל במעטפת ההצעה.

.41

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל ,לא ישנה ,יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים.

.42

כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה בצרוף
מספר המכרז.

.43

יחד עם ההצעה ,יחזיר המציע למועצה את כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהנ"ל חתום על ידו
כנדרש.

.44

המחירים בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים ללא מע"מ.

.45

מובהר שהכמויות המפורטות הינן בבחינת אומדן בלבד שאינו מחייב את המועצה ,וזאת תהיה
רשאית להגדיל ו/או להקטין את מספר הארוחות שיוזמנו על ידי המועצה בפועל ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי של המועצה ללא שיהיה שינוי במחירי הארוחות וללא שהמציע יהיה זכאי לתוספת
ו/או פיצוי כלשהו בגין השינוי במספרי הארוחות ובכפוף להוראות דיני המכרזים בעניין זה.
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.46

המחירים בהם ינקוב המציע יהיו מחירים כוללים קבועים וסופים שלא ישתנו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות שינויים כלשהם במדד ו/או בשערי חליפין של מטבע כלשהו ו/או כל שינוי אחר בשכר
עבודה ו/או מחירי ציוד ו/או חומרים ו/או תוכנות ו/או כל שינוי בתשלומי חובה (למעט שינוי
בשיעור המע"מ החל) ,ו/או מכל סיבה אחרת.

.47

הצעת המציע תישאר בתוקפה במשך תקופה של  90יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון להגשת
ההצעות למכרז ,ואם הצעת המציע תתקבל היא לא תבוטל .המועצה רשאית בהתאם לנסיבות
לדרוש הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת בת  30יום ובהתאם יוארך תוקף הערבות הבנקאית
שניתנה להבטחת הצעת המציע.

אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה:
.48

להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן:
.48.1

אישור עו"ד או רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה מטעם המציע ,ומי מורשה לחייב
את המציע.

.48.2

אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ ,וכן אישור תקף מטעם פקיד
שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) התשל"ו .1976 -

.48.3

אישור תקף ועדכני מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.

.48.4

תעודת רישום של התאגיד המציע ,ככל והמציע הינו תאגיד.

.48.5

אישור עדכני של רו"ח  /עו"ד המאשר כי התאגיד קיים ופעיל במועד הגשת ההצעה ,וכי
אין לו חוב אגרה שנתית.

.48.6

תצהיר חתום ומאומת כדין ,לפי סעיף (2ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –
 1976בנוסח כפי המצורף בנספח  7למסמכי המכרז.

.48.7

כן יצרף המציע כן יצרף המציע תצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו לא הורשע בעבירות לפי
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א –  2001בהתאם
לנוסח המצורף כנספח  4למסמכי המכרז.

.48.8

המציע ידרש לערוך את הביטוחים הנדרשים בהתאם לאמור באישור קיום הביטוחים
המצורף כנספח  8למסמכי המכרז.

טעימות:
.49

על מנת לקבוע את הניקוד בפרק האיכות ,יתואם ביקור של נציגי הפנימייה במטבחן של החברות
המציעות ל"טעימות" להתרשמות מהמטבח ובדיקת רמת ההיגיינה במקום .טעימות והתרשמות
רמת ההגיינה אצל ספקים אשר ניגשו למכרז יתקיימו במידה והמציע טרם סיפק שירותי הסעדה
לפנימיית "ביכורים" .מובהר ,כי הדבר נתון לשיקול דעת מוחלט של המועצה.

.50

מציע שלא יאפשר לטעום ו/או לא ישתף פעולה לשם תיאום טעימות ,תהיה רשאית ועדת
המכרזים להתחשב בכך בהענקת ניקוד נמוך להצעתו בפרק האיכות.

.51

למועד הטעימות יהא על כל מציע שיבקש להשתתף במכרז ,לארגן מנות לטעימה עפ"י מפרט,
כפי שיפורסם למציעים במסגרת סיור הקבלנים.
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חתימות:
.52

במקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד ,יחתום המציע תוך ציון שמו המלא ,מס' תעודת הזהות שלו
וכתובתו ויצרף את חותמתו.

.53

במקרה וההצעה תוגש על ידי תאגיד רשום ,יחתמו אלה ממנהליו המורשים לחתום בשמו ולחייבו,
בצרוף חותמת התאגיד.

שונות:
.54

המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או הצעה המכילה
כל הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או שלא תהיה
חתומה כנדרש על ידי המציע.

.55

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמאליים באיזו הצעה
שהיא ,במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה ,לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור
את כל אספקת המוצר או רק חלק ממנו לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ,ואפילו
אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל את אספקת המוצר או חלקיו ,ולמוסרם לבעלי
הצעות שונים ,כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ,ואפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר.

.56

מציע אשר קיבל הודעה על בחירתו כזוכה במכרז ,יחתום על כל מסמך שחתימתו נדרשה על פי
תנאי המכרז ,וימציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז ,בתוך  7ימים מיום
שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז ו/או תוך המועד שתקבע המועצה בהודעה בכתב ,לפי
שיקול דעתה.

.57

ביצוע ההתקשרות עם הזוכה מותנה ובכפוף לחתימת הסכם ההתקשרות ע"י מורשי החתימה
מטעם המועצה ,מסירת אישור על קיום ביטוחים ,ומסירת ערבות ביצוע ע"י הזוכה .לא ייחתם
ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,ע"י המועצה ,לא יהא להסכם כל תוקף.

.58

ההודעה על הזכייה שתישלח לזוכה (ו/או לזוכים במכרז) ,לא תהווה קיבול של ההצעה ,לא תשכלל
את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורה ואופן כמחייבת ו/או כמגבילה את המועצה,
יהא אשר יהא נוסחה.

.59

אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה ,בין
אם ביוזמתה ובין אם לנוכח פניות מציעים אחרים.

בחינת ההצעות :
.60

ניתוח ההצעות ייעשה באופן הבא:

.61

שווי ההצעה הכספית –  60%מהניקוד הכולל:

.62

פרק שווי ההצעה הכספית יהווה  60%משקלול הניקוד הכללי של הצעת מציע.

.63

חישוב "שווי" ההצעה הכספית הכללית של כל מציע יהיה סיכום "מחיר כולל ארוחות צהריים +
מחיר כולל ארוחת ערב שישי" לפי התחשיב הבא:

.64

מחיר כולל ארוחת צהריים רגילה:
מחיר ארוחת צהריים = מחיר ארוחת צהריים רגילה  60 Xמנות  10 Xחודשים  20 Xיום
בחודש
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.65

מחיר כולל ארוחת ערב שישי:
מחיר ארוחת ערב שישי = מחיר ארוחת ערב שישי  60 Xמנות  10 Xפעמים בשנה

.66

ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל ניקוד של  60נקודות מלאות.

.67

הניקוד של כל ההצעות האחרות ייקבע על פי התחשיב הבא:
ניקוד הצעה אחרת =) X60ההצעה של מציע אחר (מכנה)  /ההצעה הזולה ביותר (מונה)(

.68

במקרה בו ההצעה הזולה ביותר תוצע על ידי יותר ממציע אחד ,תהיה רשאית ועדת המכרזים
לזמן המציעים להתמחרות ותוצאות ההתמחרות הן שיקבעו.

.69

איכות –  40%מהניקוד הכולל:

.70

בגין פרק האיכות יוכל המזמין להעניק עד  40נקודות לכל מציע.

.71

כל מציע המשתתף במכרז יאפשר לצוות מטעם ועדת המכרזים לבצע טעימות מהמזון עפ"י תפריט
טעימות ,כאמור בסעיף  51לעיל ,שייקבע ע"י הוועדה באופן ובמיקום כפי שיתואם בין ועדת
המכרזים לבין המציע.

.72

מציע שלא יאפשר לטעום ו/או לא ישתף פעולה לשם תיאום טעימות ,תהיה רשאית ועדת
המכרזים להתחשב בכך בהענקת ניקוד נמוך להצעתו בפרק האיכות

.73

עפ"י הטעימות שיבוצעו תוכל ועדת המכרזים להעניק – עד  20נקודות.

.74

בגין מגוון ועושר התפריט המוצע ,המלצות שקיבל המציע ,תוכל ועדת המכרזים להעניק – עד 20
נקודות נוספות.

.75

סכימת הנקודות בגין טעם  +מגוון תפריט – תהווה את ניקוד כל מציע בגין פרק האיכות.

 .76חישוב שווי הצעת כל מציע תהיה סכימת הניקוד בפרק הכספי  +הניקוד בפרק האיכות.
ביטוחים:
 .77על המציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה יהיה לערוך את הביטוחים המתאימים כפי שמפורט בהסכם
ההתקשרות שבין הצדדים .היקפי הביטוחים לא יפחתו מהאמור בהסכם ההתקשרות ובאישור
קיום ביטוחים אשר נוסחו מצ"ב כנספח  8למסמכי המכרז .מובהר כי אין לערוך כל שינוי באישור
קיום ביטוחים ו/או באיזה מתנאיו.
זכות עיון בהצעה הזוכה:
.78

המועצה אינה חייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על
ההצעה שזכתה ,אלא וככל שמתחייב מהדין.

.79

המציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

.80

מציע שהצעתו תזכה מאשר בזאת ,כי שאר המציעים יהיו רשאים לעיין בהצעתו.

.81

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ובמקרה שבו בוטל המכרז
כאמור ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ,לרבות המציע שהצעתו נתקבלה ,זכות לתביעה ,דרישה
ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות בגין רכישת מסמכי המכרז,
לתשלום פיצויים כלשהם ,וכיו"ב.
בכבוד רב,
מר גדי ירקוני,
ראש המ.א אשכול
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נספח 1

הצעת הספק
.1

אני הח"מ מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על נספחיו ,קיבלתי כל נתון ו/או מידע
שהיו דרושים לדעתי לצורך ביצוע בדיקותיי המוקדמות לפני הגשת הצעתי ,וכי בדקתי את כל
התנאים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על קיום התחייבויותיי ,את דרישות המכרז לאספקת
שירותי הסעדה למועצה .בדקתי ובחנתי את כל התנאים והנסיבות הנוגעים לשירותים הנדרשים,
את תנאי המקום ,את מהות וכמות הארוחות ,סוגי המנות הנדרשים ,מספר הארוחות ,מועדי
האספקה והקשיים העלולים להתגלות במהלך מתן השירותים ,וכן בדקתי ובחנתי כל דבר ועניין
ו/או כל גורם שיש בהם כדי להשפיע על מתן השירותים ,לרבות תנאי ולוח הזמנים לביצוע
והפיצויים המוסכמים הקבועים והמוערכים מראש בין הצדדים ואלה ברורים לי ,ובהתאם לכך
קבעתי את הצעתי.

.2

ידוע לי ,כי המועצה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,והיא רשאית
לבטלו הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.

.3

אני מצהיר ,כי אני עומד בכל התנאים המצטברים לשם הגשת הצעה במכרז ,וכי יש לי את היכולת
הארגונית ,הכלכלית והמקצועית ,הידע וכן כוח האדם המיומן והמקצועי ,הציוד הנדרש לרבות
רישיונות וכן כל הדרוש לשם אספקת שירותי ההסעדה הנדרשים על פי המכרז.

.4

אני מצהיר ,כי במועד בו יהיה עליי להתחיל בביצוע האספקה של שירותי ההסעדה יעמדו כבר
לרשותי כוח אדם מקצועי מתאים ומיומן ,וכן כל הציוד הכלים החומרים וחומרי העזר ,לרבות
כלי רכב להובלה בקירור ו/או כל ציוד אחר שיהיה עליי לעשות בהם שימוש על מנת לקיים ולעמוד
במלוא התחייבויותיי בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

.5

ידוע לי ומוסכם עליי ,כי היה ויתברר שהצהרה כלשהי מהצהרותיי כפי שניתנו כחלק מהמכרז
תתברר ככזאת שאינה נכונה במלואה ,המועצה תהיה רשאית להודיע לי לאלתר על פסילת הצעתי
ואף ביטול של הסכם עד כמה שנחתם כבר בין הצדדים ,ולא אהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום
אחר כלשהו עקב ביטול זכייתי או ביטול החוזה.

.6

אם הצעתנו תיבחר כהצעה הזוכה אנו מתחייבים לחתום על עותקים נוספים של הסכם
ההתקשרות על פי דרישת המועצה וזאת תוך  7ימים ממועד קבלת הודעתכם על בחירת הצעתנו
כזוכה.

.7

להלן המחיר המוצע ע"י הספק להספקת הארוחות לחדר האוכל שבפנימיה:
.7.1

מחיר ארוחת צהריים (ארוחה רגילה) אחת – _________  ₪ללא מע"מ (במילים:
__________________).

.7.2

מחיר ארוחת ערב ליל שישי אחת – ___________  ₪ללא מע"מ (במילים:
________).
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נספח 2
הסכם
שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ____ בשנת 2019
בין
המועצה האזורית אשכול
(להלן" :המועצה")
לבין:
____________________________
ח.פ______________________.
כתובת_________________ :
(להלן" :הספק")

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

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

והואיל:

ובהתאם לאמור לעיל ,המועצה פרסמה מכרז מספר______________ (להלן" :המכרז") ,והצעת
הספק הוכרזה כזוכה במכרז;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

.2

כללי:
.1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

איש הקשר מטעם המועצה הוא :מר _______________ המשמש כ ______ :במועצה.

הצהרות הספק:
.2.1

הספק מצהיר ,כי יש לו הידע והמומחיות ,הניסיון ,היכולת הארגונית ,המקצועית בתחום
ההסעדה ,בעל יכולת כלכלית ,מבחינת כוח אדם מקצועי וכן הציוד והרישיונות הנדרשים
לשם אספקת שירותי ההסעדה על פי הוראות הסכם זה.

.2.2

הספק מצהיר ,כי קיבל והבין את כל הנתונים בכל הקשור לשירותים שעליו לספק לרבות
מספר הארוחות ,מועדי האספקה ,מפרט הארוחות ,אספקת ארוחות ליל שישי ו/או כל
פרט אחר נדרש לצורך עניין זה וכי התאפשר לו לבדוק ולברר כל הנדרש לעניין השירות,
וכי הצעתו במסגרת ההזמנה להציע הצעות ,והתקשרותו בהסכם זה ,תואמים את כל
דרישות המועצה וכי הצעתו נעשתה בהתבסס על הבדיקות שביצע ולאחר שהבין ובדק
את דרישות המועצה.

.2.3

הספק מצהיר כי לא קיימת כל מניעה חוקית חוזית או אחרת (לרבות רישיונות נדרשים),
לאספקת שירותי ההסעדה שעל פי הסכם זה.
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.3

.2.4

הספק מצהיר ,כי ידוע לו שהתמורה שנקבעה בהסכם זה ,על בסיס הצעתו ,הינה התמורה
המלאה והסופית עבור אספקת שירותי ההסעדה כאמור בהסכם זה ,לרבות שכר
העובדים המועסקים על ידו לצורך קיום התחייבויותיו ,לרבות עלויות הובלה בקירור,
עלויות דלק/סולר ו/או ביטוחים שונים ו/או כל הוצאה אחרת שתידרש לצורך ביצוע
ההסכם.

.2.5

הספק מצהיר ,כי הינו אחראי בלעדית להעסיק עובדים מקצועיים בכמות מספקת לצורך
מילוי חובותיו לפי הסכם זה וכן ,והינו מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים
הסוציאליים החלים עפ"י החוק.

.2.6

הספק מצהיר ,כי הינו אחראי לתשלום פיצויים וזכויות סוציאליות כדין לעובדיו מכל
סוג שהוא שיגיעו על פי חוק לעובדיו וכן יערוך לעובדיו ביטוחים מתאימים.

.2.7

הספק מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר ועניין ,והסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד
בינו ו/או בין מי מעובדיו ובין המועצה.

.2.8

הספק מצהיר כי הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ ומנהל ספרים כדין.

שירותי ההסעדה:
.3.1

הספק מתחייב לספק למועצה שירותי הסעדה (קייטרינג) ,לפנימיית המוסיקה
והאומנויות "ביכורים" (להלן" :הפנימיה") ,הממוקמת ליד קיבוץ "מגן" ,בתחומי
המועצה (ליד בית הספר "נופי הבשור").

.3.2

שירותי ההסעדה על פי הוראות הסכם זה הינן לאספקת ארוחות ,לחדר האוכל של
הפנימיה כפי שמיקומו בפנימייה ייקבע על ידי המועצה.

.3.3

יובהר כי הקבלן יספק את הארוחות בלבד ולא יספק כלי אוכל ו/או הגשה (כגון צלחות,
כוסות ו/או סכו"ם).

.3.4

אספקת ארוחות צהריים תהיה ממועד המכרז ועד לתום שנת הלימודים הנוכחים
שתסתיים ביום  20/6/2020וכן לתקופת חופשת הקיץ של שנת  2020כמוגדר להלן ,וכן
לשנתיים נוספות לאחר מכן (להלן" :שנת הלימודים").

.3.5

בכל האמור לחודשי הקיץ (החל מיום  21ליוני ועד ליום  31לאוגוסט) (להלן" :חופשת
הקיץ") ,אספקת הארוחות תהיה על פי דרישה מצד המזמין וכפי שיפורט להלן.

.3.6

הספק יספק ,פעם ביום ,בימים א' – ד' בין השעות  11:00-10:00בבוקר ,ארוחת צהרים
לחדר האוכל של הפנימיה ,שתכלול מנה בשרית ,תוספות ,סלטים ,לחם ,פירות וירקות,
ומרק בחורף ,והכל כפי שמפורט במפרט ארוחת הצהריים ,המצורף להסכם זה כנספח
"א" (להלן" :ארוחת צהריים רגילה").

.3.7

מובהר ,כי מנה לסועד ביום חול תכלול את המגוון הבא:
.3.7.1

.3.8

 2סוגי מנות בשריות ,מנת דג ,מנה צמחונית/טבעונית (לפי חלוקה לכמות
אנשים 2 ,מנות פחמימה ,מנת ירק חם (ירקנית) ,מנת קיטניה (גרגרי חומוס,
קינואה ,עדשים חומות ,וכיו"ב) 4 ,סוגי סלטים ,פרי מגוון 4 ,כיכרות לחם,
מרק (בחורף).

ארוחת הצהריים הרגילה תסופק במהלך שנת הלימודים לכ –  40חניכים ולכ –  15אנשי
צוות ,ועל הספק הזוכה יהיה לספק בפועל כ –  55ארוחות צהריים במהלך שנת
הלימודים.
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.4

.3.9

כמו כן יספק הספק ,מפעם לפעם ,ועל פי דרישה כפי שתועבר לו על ידי המועצה ,שירותי
הסעדה לארוחת יום שישי בערב.

.3.10

הצדדים מסכימים כי אספקת ארוחת ערב לימי שישי כאמור תהיה  7עד  10פעמים
במהלך שנת הלימודים.

.3.11

בסיס ארוחות ימי שישי בערב ,יהיה ארוחות הצהריים "הרגילות" המסופקות על ידי
הספק בימי השבוע ובשינויים כפי שתורה המועצה וכפי שיסוכם בין הצדדים.

.3.12

אין באמור כדי להוות התחייבות של המועצה להזמנת ארוחות נוספות בימי שישי בערב
בכלל ו/או למספר הפעמים בה תבחר המועצה לבקש אספקת ארוחות נוספות בימי שישי
בערב ו/או התחייבות המועצה למספר ארוחות אם יוזמנו כאלה ,ובלבד שהזמנה
לאספקת ארוחות ביום שישי בערב תועבר לספק לכל הפחות ( 5חמישה) ימים טרם מועד
האספקה המבוקש.

.3.13

ככל שהוזמנו ארוחות ליום שישי בערב ,הרי שאלה יסופקו לחדר האוכל של הפנימיה עד
ולא יאוחר מהשעה  11:00של אותו יום.

.3.14

אספקת ארוחות צהרים במהלך חופשת הקיץ תהיה על פי דרישת המועצה:

.3.15

מספר הארוחות המבוקשות במהלך חופשת הקיץ יעמוד על כ 15 -עד  20ארוחות ליום
(יובהר ,כי ולא תוזמנה ארוחות בחופשות הקיץ – הדבר נתון לשיקול דעת מוחלט של
המועצה).

.3.16

ארוחות הצהריים במהלך חופשת הקיץ תסופק באופן דומה לארוחות הצהריים
הרגילות.

.3.17

למען הסר ספק יובהר שמותר למועצה לשנות את תפריט הארוחות ובלבד שלא חרגה
ממפרט הארוחות כפי שמצורף להסכם זה.

.3.18

אם הספק יאחר באספקת הארוחות בפרק זמן העולה על  30דקות ,מוסכם על הצדדים
כי פיצוי מוסכם בגין האיחור הינו  ₪ 10לכל מנה .המועצה תהיה רשאית לקזז מחשבון
הספק פיצוי מוסכם זה.

.3.19

אם הספק לא סיפק כלל ארוחות ביום מסויים (רגילות או ארוחות שישי) ,מוסכם על
הצדדים כי פיצוי מוסכם בגין אי אספקת הארוחות הינו  ₪ 15למנה .המועצה תהיה
רשאית לקזז מחשבון הספק פיצוי מוסכם זה.

.3.20

מובהר כי התמורה שתשולם לספק בהתאם להצעתו כוללת ומכסה את מלוא ההוצאות
של הספק לרבות שכר עבודה ,חומרי גלם ,הכנת הארוחות ואריזתן ,שינוע הארוחות
בקירור לפנימיה ,וכיו"ב.

תקופת ההסכם:
.4.1

ההתקשרות במכרז תהיה ממועד המכרז ועד לתום שנת הלימודים הנוכחית שתסתיים
ביום 20/6/2020 :וכן לתקופת חופשת הקיץ של שנת  2020כמוגדר להלן ,וכן לשנתיים
נוספות לאחר מכן ,כאשר למועצה יש את האופציה הבלעדית להאריך את ההתקשרות
בשנתיים נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי .אי הארכת ההתקשרות לא תקים לספק כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי ,מכל עילה שהיא ,כנגד המועצה.
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.5

.6

סיום ההתקשרות:
.5.1

מוסכם בזאת ,כי המועצה תהיה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,להביא
הסכם זה לידי סיום ,מבלי שתיחשב כמפרה של הסכם זה ,ובלבד שנתנה על כך לספק
הודעה של  30יום מראש.

.5.2

המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות גם באחד מהמקרים הבאים:
.5.2.1

הספק לא עמד בהתחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ולאחר שהוזהר ע"י
המועצה בכתב לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה.

.5.2.2

נקבע ע"י המועצה כי הספק אינו עומד במפרט הארוחות ו/או איכות המזון
אינה משביעת רצון;

.5.2.3

נגד הספק הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) ,להכרזתו
כפושט רגל ,למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,למתן צו להקפאת הליכים,
והמינוי לא יבוטל תוך  60יום או אם הספק נמצא באיחוד תיקים או אם
הוגשה בקשה לאיחוד תיקים או הוטלו על הספק עיקולים אשר לא הוסרו
תוך  30ימים;

.5.2.4

שונה מצבו העסקי או הכספי של הספק באופן אשר על פי שיקול דעתה
הסביר של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הספק לעמוד
בהתחייבויותיו על פי ההסכם.

.5.2.5

הספק הסתלק לדעת המועצה מביצוע הסכם זה או חלקו.

התמורה:
.6.1

בתמורה להספקת שירותי ההסעדה וקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה,
ולמילוי כל חובותיו לפי כל דין ,תשלם המועצה לספק הסכום הנקוב בנספח " 1הצעת
הספק" (להלן" :התמורה").

.6.2

התמורה האמורה לעיל היא סופית וכוללת את קיום כל התחייבויות הספק לפי הסכם
ומהווה תמורה מלאה בעבור רווח הספק לרבות אך לא רק ,כל הוצאה בגין רכישת חומרי
גלם ו/או ציוד ו/או הוצאות בגין דלק ו/או הובלה בקירור ו/או שכר עובדים ו/או כל
הפרשת חובה בגין עובדים ו/או כל הוצאה אחרת שתהיה לספק (לרבות בגין הוצאת
אישורים ו/או היתרים ו/או רישיונות הנדרשים לשם מתן שירותי ההסעדה שעל פי
הסכם זה ו/או תשלום כלשהו כהוצאות עבודה ו/או ביטוח ו/או הוצאות משרדיות ו/או
תשלומי חובה מכל סוג ללא יוצא מן הכלל ,ו/או כל תשלום אחר ,וכי אין המועצה חייבת
בתשלומים נוספים כלשהם לספק.

.6.3

מובהר כי התמורה תשולם על בסיס אישור בחתימת מנהל/ת הפנימיה ו/או מי מטעמה
על קבלת הארוחות בחדר האוכל במועד המיועד לכך לשביעות רצון מנהל/ת הפנימיה.
תעודת משלוח תשלח ,בכל יום למייל של אם הבית בציון סוג המזון ,והכמות שהוזמנה,
מכל סוג .בסוף החודש תשלח חשבונית מרוכזת למייל של אם הבית וחשבונית מקור
תועבר בדואר למועצה.

.6.4

המועצה תשלם את התמורה בתנאי תשלום של שוטף  45 +יום מהגשת חשבונית מס,
ולאחר אישור החשבון ע"י המנהלת וגזברית המועצה ,בכפוף לכך שהספק עמד בכל
התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.
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.7

.6.5

התשלומים דלעיל ישולמו כנגד המצאת חשבונית מס וקבלה מפורטת של כמות מנות בכל
יום ואישור על ניכוי מס במקור ע"י הספק למועצה.

.6.6

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה ,כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית
וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ,ללא יוצא מן הכלל ,וכי המועצה אינה
חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לספק בגין הסכם זה.

אי הסבת ההסכם:
.7.1

.8

.9

הספק מתחייב לא להסב לאחר/ים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף כל אדם או גוף אחר במתן השירותים על פי הסכם
זה ,אלא אם קיבל את הסכמת המועצה לכך ,בכתב ומראש.

אחריות לנזקים וביטוח:
.8.1

הספק מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,מיד עם דרישה ראשונה ,על כל תשלום ו/או
הוצאה ,ו/או דרישה ,ו/או תביעה ,ו/או קנס כלשהו ,מכל עילה שהיא ,שתופנה כלפי
המועצה ו/או כנגדה ו/או מי מטעמה ,בכל עניין הקשור ו/או כרוך ו/או נוגע לביצוע ו/או
הספקת השירותים על ידי הספק ו/או מי מ טעמו ו/או ע"י עובדים מטעמו ו/או ביצועם
או אי ביצועם של כל התחייבות מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

.8.2

הספק אחראי בלעדית לכל נזקי גוף ,רכוש ,ממון או נזק אחר ,מכל מין וסוג שהוא,
שנגרם במהלך ביצוע השירותים ,בין שייגרם למועצה או למי מטעמה או לצד ג' או לעובד
כלשהו ו/או תלמיד או איש צוות כלשהו ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק – בין
אם הדבר נגרם על ידו ,על ידי מי מעובדיו או מי מטעמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ובכל
עניין הקשור לביצוע השירותים ,והספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם
כתוצאה מכך ,מייד לפי דרישה ראשונה.

.8.3

הספק מתחייב לערוך כל ביטוח נדרש (ביטוח צד שלישי ו/או אחריות מקצועית ו/או
חבות מעביד ו/או כל פוליסת ביטוח אחרת) לכיסוי עצמו ו/או המועצה ו/או עובדי
המועצה ו/או כל צד ג' בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שעלולים להיגרם לספק ו/או
למועצה ו/או לרכוש המועצה ו/או למי מעובדי הספק ו/או מי עובדי המועצה ,או לצד
שלישי כלשהו ,בכל הקשור ו/או הנובע ,מקיום התחייבויות הספק על פי הוראות הסכם
זה.

.8.4

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי
על פי דין מתחייב הספק לערוך ביטוחים כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים
המצ"ב להסכם זה ומסומן נספח  8למכרז .עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות
יחולו על הספק לבד.

בטחונות:
.9.1

להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה ,ימסור הספק למועצה ערבות
בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובתה ,בסכום של  ,₪ 30,000בנוסח נספח 5
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן – "ערבות ביצוע").

.9.2

מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת ותקפות החוזה.

.9.3

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ביצוע השירותים ותחילתה במועד החתימה
על חוזה זה ,וסיומה עם תום  60ימים מתום תקופת ההתקשרות ,וככל שתקופת
ההתקשרות תוארך יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום  60ימים
מסיום תקופת ההתקשרות המוארכת.
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.10

.11

העסקת עובדים – העדר קיום יחסי עובד מעביד:
.10.1

הספק מתחייב להעסיק לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה עובדים על פי תנאי
ההעסקה הקבועים בהוראות כל דין .הספק יישא בשכר עובדיו ובכל התשלומים החלים
על מעביד (הפרשות לביטוח לאומי ,מס הכנסה ,וכיו"ב).

.10.2

הספק מצהיר כי הוא משלם את שכר עובדיו ועומד בדרישות כל חוקי העבודה
הרלוונטיים ומפריש בגין עובדיו את מלוא ההפרשות הנדרשות על פי כל דין.

.10.3

הספק מצהיר כי הוא משלם את כל הזכויות לעובדיו מטעמו עפ"י דין ,לפי הקבוע
וכמפורט בחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב – ( 2011להלן – "החוק
להגברת האכיפה") .מובהר כי הפרת איזו הוראה מהוראות החוק להגברת האכיפה מצד
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,ותזכה את המועצה בביטול הסכם זה לאלתר.

.10.4

אין בהתקשרות שבין המועצה לבין הספק כדי ליצור מערכת יחסי עובד מעביד בין הספק
לבין מי מעובדי הספק לבין המועצה.

.10.5

הספק מתחייב לשפות באופן מלא את המועצה ,מייד לפי דרישה ראשונה ,בגין כל
תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק
למועצה ו/או מי מעובדי הספק למועצה ,או בגין כל תובענה או נזק או הטלת קנס
שייגרמו למועצה בגין הפרת איזו מהחובות המוטלות על הספק לפי חוק להגברת
האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב –  2011ותקנותיו.

הוראות כלליות:
.11.1

מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד עפ"י דין ו/או על פי הסכם זה ,תהיה המועצה
זכאית ,בכל מקרה ,לקזז ו/או לחלט לספק ,מתוך כספי הספק ו/או כספים אשר יגיעו
ממנה ,כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מהספק ,לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או
שיפוי ו/או תשלום חוב ,שבו חייב הספק למועצה עפ"י כל דין לרבות פיצוי כאמור
בסעיפים  3.19 – 3.18להסכם זה

.11.2

ספרי המועצה וחשבונותיה ייחשבו ויהיו נאמנים על הספק ,וישמשו בכל עת ,הוכחה
מכרעת בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה ,וכן בכל הנוגע לסכום
שיינתן לספק מאת המועצה ,או למועצה על ידי הספק.

.11.3

הסכם זה לא ישונה ,אלא בכתב בלבד ,על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המועצה.

.11.4

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח
בדואר רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום  72שעות מעת
שיגורה ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.

.11.5

הסכם זה מבטל כל הסכם קודם אחר בין הצדדים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המועצה

______________________
הספק
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נספח 3
(ערבות להצעה)

לכבוד
המועצה האזורית אשכול

הנדון :ערבות בנקאית להצעה
מכרז מס'____________ :
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות
בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של ( ₪ 30,000שלושים אלף  )₪בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.
אשר תידרשו מאת ________________ (יש לפרט את שם הספק) (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז
מס' ________________ לאספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה
והאומנות שבמועצה האזורית אשכול.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
המדד היסודי לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש יולי  2019שפורסם ב –  15לחודש אוגוסט .2019
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר ,כי המדד הידוע במועד בו תדרשו את פירעון
הערבות (להלן – "המדד החדש") עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש
יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת החייב.
ערבותינו זו תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום5.11.19 :

בכבוד רב,
בנק _______________ בע"מ
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נספח 4

תצהיר לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א – 2001

 .1הנני הח"מ ________________ ,מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסוימים ,התשס"א –  2001והתקנות לפיו (להלן – "החוק") ,חל עליי כנותן
השירותים במסגרת מכרז לאספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית
המוסיקה והאומנות שבמועצה.
 .2הנני מתחייב שלא להעסיק בהספקת הארוחות עובד שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו
בגיר.
 .3הנני מצהיר כי יש בידי אישורים של כל העובדים המועסקים אצלי ממשטרת ישראל לפי סעיף 3
לחוק ,כי אין מניעה להעסקתם עפ"י החוק ,ואציג את האישורים מייד לפי דרישה.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהיר אמת
_________________________
חתימה
אישור
הריני לאשר כי ביום ________________ הופיע/ה בפניי עו"ד _____________ ה"ה
__________________ ת.ז ___________________ .ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את
האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תיעשה כן אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_________________________
חתימה  +חותמת עו"ד
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נספח 5
(ערבות ביצוע)

לכבוד
המועצה האזורית אשכול

הנדון :ערבות בנקאית להצעה
מכרז מס'_______________ :
אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות
בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של ( ₪ 30,000שלושים אלף  )₪בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.
אשר תידרשו מאת ________________ (יש לפרט את שם הספק) (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז
מס' ________________ לאספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה
והאומנות שבמועצה האזורית אשכול.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
המדד היסודי לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש יולי  2019שפורסם ב –  15לחודש אוגוסט .2019
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר ,כי המדד הידוע במועד בו תדרשו את פירעון
הערבות (להלן – "המדד החדש") עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש
יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת החייב.
ערבותינו זו תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום_________________ :
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
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נספח 6
תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש
________________ אצל
אני הח"מ _______________ המשמש/ת כ –
______________________ (להלן – "המציע") ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו ,כחלק
בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס' ___________ לאספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי
צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול ,מצהיר בזאת ,כדלקמן:
.1

המציע בעל ניסיון במתן שירותי הסעדה לחברות ו/או גופים שונים בהיקף שלא יפחת מ –
_____________ ארוחות ליום ,לכל הפחות ,במהלך השנה האחרונה (משנת  2018עד שנת 2019
לפחות).

 .12להלן פירוט הניסיון בתחום ההסעדה שסיפק המציע לגופים שונים ו/או חברות (משנת – 2018
 2019לפחות) .יש לפרט את העבודות שבוצעו ,שם המזמין ,ואיש קשר (כולל טלפון/טלפון נייד).
פרטים בדבר איש הקשר (שם ,כתובת,
פירוט העבודות
שם
שנת
ומס' טלפון)
המזמין
לימודים/
מועד
מתן
השירות

.13

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהיר אמת
_________________________
חתימה

אישור
הריני לאשר כי ביום ________________ הופיע/ה בפניי עו"ד _____________ ה"ה
__________________ ת.ז ___________________ .ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את
האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תיעשה כן אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_________________________
חתימה  +חותמת עו"ד
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נספח 7
תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש/ת כ – _______________ אצל _________________ (להלן – "הספק") ומוסמך ליתן
תצהיר זה בשמו ובעבורו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז להפעלת חדר כושר באולם הספורט
ביישוב מבועים ,בעבור העמותה לקידום הספורט במרחבים.

.2

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן
– "החוק" ) ,לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי
עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לעניין סעיף זה כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב(א) לחוק.

.3

יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן – "חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
( חלופה מס'  – )1המציע מעסיק פחות מ –  100עובדים.
( חלופה מס'  – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי חוק שוויון
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

.4

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לפי חלופה מס'  2לעיל ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא
מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו הוא פעל ליישומן.

.5

למציע שחלות עליו הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות – המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר
שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה ,והשירותים החברתיים ,בתוך  30יום
ממועד ההתקשרות.

.6

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.14

______________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח 8
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
מועצה אזורית אשכול (להלן" :המזמין")
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים
בקשר עם מכרז אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות
שבמועצה האזורית אשכול
מכרז מספר( ______ :להלן" :המכרז")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ ועד ליום ___________ערכה חברתנו את הביטוחים
המפורטים בהמשך ,על שם המציע ___________ לעניין אספקת שירותי הסעדה(קייטרינג) לתלמידי
ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול (להלן" :ביטוחי הספק") לטובת
המועצה האזורית אשכול (להלן" :המזמין").
נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט הקיימים במועד עריכת הביטוח.
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות ל  2,000,000$לאירוע ובמצטבר למשך תקופת
ביטוח שנתית ,המבטח את חבות הספק .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי
ו/או מחדלי הספק ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
 .2ביטוח חבות מעבידים על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים
תש"ם–  1980וכן ביטוח אחריות מעביד בגין חבות הספק כלפי כל עובדיו המועסקים על-ידו
ומטעמו בגבול אחריות של  5,000,000$לתובע ולתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה
בדבר ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם .הביטוח כאמור מורחב לשפות את המזמין
במידה שיטען ,כי המזמין נושא בחובות מעביד כלפי עובדי הספק.
 .3ביטוח אבדן תוצאתי ,עקב הסיכונים המבוטחים על-פי סעיף ( )1לעיל (אולם במפורש למעט סעיף
חשמל וסיכוני פריצה חריגים  4ו 5 -לנוסח ביט וכן הרחב "כל הסיכונים") ,למשך תקופת שיפוי
של 12-חודשים .הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי
המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי המזמין ,וכי אנו
מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין .כמו כן ,אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל
לא יצומצמו ,לא יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין,
 30יום מראש.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח) (חותמת המבטח) (שם החותם) (תפקיד החותם)

