הזמ ה להציע הצעות למתן שירותי הז ה
במסגרת "תכ יות לימודיות ב חופש הגדול"  2 -א 2020 /א
ל ביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים )ע"ר(
 .1לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים ע"ר )להלן –
" ה עמותה "( מתכבדת בזה להזמין הצעות למתן שירותי הז ה עבור "ארוחת
עשר" של לחמ יות מחיטה מלאה ריקות וחתוכות )פתוחות באמצע( ואליהן
יתווספו כלים חד פעמיים ,ממרחים למריחה עצמית ע"י התלמידים באריזות
אישיות פרדות ) כאשר הממרחים יהיו מחמישה סוגים שו ים  :גבי ה לב ה
 , 5%חומוס ,אבוקדו ,טו ה  ,ביצה קשה (  ,כשל עמותה שמורה הזכות לש ות
ולקב וע מתכו ת של כריכים מוכ ים מראש בתוספת ירק ופרי  ,כאשר אחת
לשבוע יי תן לתלמידים תפריט שובר שגרה הכולל תוספת של מעדן בטעמי ם
או מעדן בתוספת פרי  .ה "ל חשב למ ה אחת והמחיר למ ה זו יהיה ₪ 6
)כולל מע"מ( בלבד כאמור ב ספח א' )להלן " :השירותים "(  ,במסגרת " תכ י ו ת
לימודיות ב חופש הגדול" שתחול ב חודשי הקיץ  -חודש ים יולי ואוגוסט 2020
)להלן " :התכ ית "( במסגרת מכרז זה .ל עמותה שמורה הזכות להאריך את
תקופת ההסכם ,לגבי חלק מבתי הספר ,לתקופה וספת בהודעה מראש .
 .2מתן השירותים יתבצע על פי הת אים ,הדרישות והה חיות המפורטים להלן
במסמ כי ההצעה ועל פי ההמלצות התזו תיות של משרד הבריאות ועל פי
המפרט ש קבע על ידם.
 .3מובהר בזאת כי בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה ,יהיה הזוכה
)ו/או הזוכים( זכאי לתמורה ,אשר תחושב לפי הכריכים והירקות אותם הוא
סיפק בפועל על פי המפרט המצ"ב למסמכי ההצעה ,וזאת במ סגרת התכ ית
כשהם מוכפלים במחירי היחידה של  ₪ 6כולל מע"מ למ ה )כאשר ,כפי ש פורט
לעיל ו יפורט להלן ,לחמ ייה ריקה בתוספת ממרח באריזה אישית מאחד
הסוגים שצוין לעיל )או כריך מוכן מראש -לפי שיקול דעת ה עמותה ( בתוספת
מעדן פעם אחת בשבוע ובתוספת ירק ופרי ייחשבו למ ה אח ת  ,כאמור ב ספח
א' ( .התמורה ,למען הסר ספק ,תחושב בהתאם לכמויות הכריכים שסופקו
בפועל.
כמו כן ,מובהר בזאת כי לעמותה שמורה הזכות לקבוע בין היתר את אופן
מתן השירותים באופן הבא:
א  .לפצל את אופן הגשת המ ות בין בתי הספר כך למשל תהיה קיימת
גמישות למוסד החי וכי לבחור את סוג הכריך ולש ות את סוגו בין
ימי התכ ית;
ב  .לבחור את סוג הכריך שיהיה מ קמח מלא או רגיל ;
ג  .לקבוע את סוג ה ממרח לבחירת המוסד החי וכי;
ד  .לבצע חלוקה של הארוחות במזרח ירושלים גם בסופי שבוע ;
ה  .לקבוע כי המ ה תהא ארוזה ב פרד  /איטום לכל כריך ב פרד .
 .4הצעות למתן השירות ים תוגש ה ,עד ליום ג'  17 / 0 3 / 20בשעה  12:00בתיבת
המכרזים שבעמותת לביא בכתובת :רחוב אגריפס  , 42קומת כ יסה ),( E
ירושלים .
.5

ההצעות תהיי ה בלתי חוזרות והן תעמוד ה בתוקף למשך ) 120מאה ועשרים(

2
ימים ממועד הגשתן .ההצעות תוגש ה במקור )באמצעות דואר או על ידי
שליח( על גבי טופס ההצעה המצורף למסמך הזמ ה זה ,כ ספח . ' 1
א  .על המציע לתת הצעת מחיר ע"פ המחיר ה קוב והמופיע בהצעת המציע
המצ"ב למסמכי ההזמ ה .מובהר בזאת כי מציע אשר יגיש הצעת מחיר
השו ה מהמחיר ה קוב במכרז זה )בין אם גבוהה ובין אם מוכה( ,יפסל.
ב  .הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ,ב 2 -עותקים ,על גבי הצעת
המציע )בעט כחול( .כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי
התיקון בחתימה וחותמת.
ג  .מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע וה קוב בחוזה כולל ביצוע מלא
ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ההצע ה,
לרבות ההוצ אות הכרוכות בביצוע אספקת הארוחות כולל הוצאות
הדרושות לייצור ,רכש ,העמסה ,הובלה ,פריקה ומסירה של הארוחות וכל
הוצאה וספת שהיא .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום וסף מעבר למחיר
ש קבע בחוזה .
ד  .המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס
הכ סה ,מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכו'( ,ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת
תמורתו )אם יזכה במכרז(.
ה  .המחירים ה קובים בהצעה ובחוזה כוללים מע"מ.
.6

ה עמותה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם יתקיים מפגש
מציעים ו/או סיור במפעלי המציעים  .במידה ותבחר ה עמותה לקיים מפגש
מ ציעים ו/או סיור במפעלי המציעים ,תודיע על כך למציעים מראש.

.7

ה עמותה תבחר זוכה או מספר זוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את
החלטתה בין היתר על סמך יסיון קודם עם המציעים ,יסיון של המציע
במתן השירותים ה דרשים וכן ועל סמך חוות הדעת שהמציע יצרף להצעתו.
ה עמותה שומרת על זכ ותה לבחור במספר זוכים לביצוע השירותים לפי שיקול
דעתה הבלעדי ולמציעים לא תהיה טע ה כ גד כך .כמו כן ל עמותה שמורה
הזכות לה פ ס יק את השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות
מבלי שתהיה מחויבת ל ימוקים כלשהם.

.8

על המציע לחתום על ההסכם לביצוע השירותים המצ"ב להצעה ,כחלק
מהגשת מסמכי הצעתו ,ב וסח המצורף למסמך הזמ ה זה ,ומסומן כ ספח . ' 4
ה עמותה תחתום על ההסכם לביצוע השירותים רק עם מציע שהצעתו תתקבל
ע"י ה עמותה .

.9

רשאים להציע הצעה ,תאגידים רשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת
הצעות ,בכל הת אים המפורטים להלן :
א  .יסיון מוכח של שלוש ש ים לפחות בייצור ואספקה של ארוחות ו/או
כריכים למוסדות חי וך ,ה יסיון צריך שיהא של המציע עצמו.
על המציע לצרף להביא אסמכתאות המעידות על עמידתו בת אי ה "ל.
ב  .המלצות מש י לקוחות קודמים )בעדיפות מוסדות חי וך( להם תן המציע
שירותי הסעדה של לפחות  500כר יכים ביום במשך לפחות ש תיים.
על המציע לצרף להצעתו המלצות ב וסח המפורט כ ספח  ' 3להזמ ה.
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ג  .רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים  ,תשי"ח –  1957הכולל רישיון להובלת מזון ממשרד הבריאות.
על המציע לצרף להצעתו העתק מהרישיון התקף כא מור.
ד  .המציע מפעיל באופן שוטף וקבוע לפחות מטבח פעיל אחד ויש בידיו
רישיון תקף ל יהול עסק ש יתן על ידי הרשות המקומית הרלוו טית לפי
חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח , 1968 -לכל מטבח ,כאמור.
על המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון יהול עסק ,כאמור לכל מטבח
שהוא מפעיל ופירוט של המטבחים וכתובתם.
ה  .ברשותו תעודת כשרות תקפה ש ית ה מאת הרב ות הראשית לישראל.
על המציע לצרף להצעתו העתק/ים תואם למקור של תעודת/ות כשרות
לכל מטבח ברשימת המטבחים.
ו  .להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המצי ע
ב וסח המצורף כ ספח  ' 2למסמכי ההצעה .
ז  .להצ עה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כ ספח
 ,' 4כדלקמן  :המציע ישלים ב 2 -עותקים של ההסכם ,את שם המציע
וכתובתו )במבוא להסכם( ,ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי
תיבות ,וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד
לכך ,ויצרף את עותקי ההסכם ,כש הם חתומים במקור ,להצעתו.
ח  .להצעה יש לצרף ערבות ב קאית ,אוטו ומית ,שהוצאה על ידי ב ק
בישראל ,לבקשת המציע ,לפקודת המזמין ,על סך  , ₪ 45,000בתוקף עד
ליום  30.9.2020וזאת להבטחת מילוי ת אי מסמכי ההצעה ות אי חוזה
ההתקשרות במסגרתו ,לפי וסח הערבות המצ"ב כדוגמה .מצי ע אשר לא
יגיש הצעתו ערבות בהתאם לאמור בסעיף זה הצעתו תיפסל.
המזמין יהיה רשאי להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי ת אי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.
ט  .ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור מוחלט על הגשת
הצעה אחת על ידי שתי י שויות משפטיות או יותר  .כל המסמכי ם
והאישורים לרבות הערבות הב קאית יהיו על שם המציע בלבד.
 .10מובהר בזאת כי לא מילא מציע אחר איזה מהת אים להשתתפות בהליך זה,
רשאית ה עמותה  ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול
את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי י שלים ו/או יתקן ו/או יבהיר
איזה מה תו ים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
 .11לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים:
א  .אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ) אכיפת יהול חשבו ות( תשל"ו , 1976 -על שם המציע.
ב  .אישור תקף על יכוי מס במקור ,על שם המציע.
ג  .אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע
וסמכותם לחייבו בחתימתם.
ד  .תעודת עוסק מורשה.
***

אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה .
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א.
ב.
ג.

מודגש בזה ,למען הסר כל ספק ,כי ה עמותה אי ה מחויבת במכרז לשם קבלת
השירותים האמורים והזמ ה זו לקבלת הצעות אי ה כפופה לדי י המכרזים.
ה עמותה שומרת על זכותה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ל הל מו"מ עם כל
מציע ועם כל גורם אחר ,בכל זמן שהוא ,בכל הקשור והכרוך בשירותים
האמורים .כמו -כן ,אין ה עמותה מתחייבת ,בשום מקרה ו סיבות:
לקבל הצעה כלשה יא מבין ההצעות שהוגשו ו/או;
לערוך תחרות ו/או התמחרות ב וגע קבלת השירותים ו/או;
ל קוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש.

.13

כל פעולה שתי קט כאמור )אם תי קט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי
של ה עמותה ומבלי שתחול עליה חובה ל מק את החלטותיה .

.14

ה עמותה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמ תה להציע הצעות ,הכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל ואף לבטל את
ההליך המכרזי בכל שלב ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה במפורש כי ה עמותה תהא רשאית להאריך
את ה מועד ה "ל ,בין לצורך קבלת הצעה וספת ובין לפי בקשה של אחד
המציעים ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה ל מק.
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הצעה תחשב כזו ש תקבלה על ידי ה עמותה  ,רק כאשר ייחתם הסכם בפועל
על ידי ה עמותה  .המציעים ,בעצם הגשת הצעותיהם ,ייחשבו כמי שהסכימו
לכל ת א י הזמ ה זו להצעת הצעות ולהסכם וכמי שוויתרו מראש על כל
טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה עמותה ו/או מי מטעמה בכל הקשור
והכרוך בשירותים שוא הזמ ה זו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
ייחשבו המציעים כמי שהסכימו ,במפורש ,כי הליך ההזמ ה להציע הצעות
הוא הליך וולו טרי ,מיוזמתה של ה עמותה  ,אשר תכליתו לאפשר ל עמותה
גמישות בבחירת ההצעה הטובה ביותר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולפיכ ך
מוותרים המציעים ,מראש ,על כל טע ה לפיה הליך זה כפוף לדי י מכרזים
ו/או כי יש להחיל על הליך זה ,על דרך של היקש ,כללים ו/או הלכות מדי י
המכרזים ו/או מדי י המי הל הציבורי.
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שאלות הבהרה יתן להפ ות אך ורק בכתב  ,באמצעות הגב' רחל סו י ו
במייל harel@Lavy.org.il :וזאת עד יום ג ' –  04 . 3 . 20בשעה . 12:00
התשובות לשאלות יפורסמו באתר האי טר ט של המזמין באופן מרוכז .
העתק השא לות והתשובות יהווה חלק בלתי פרד מההצעות .כל הסבר,
פרש ות או תשובה ש ית ו בעל -פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק
תשובות בכתב – תחייב ה את ה עמותה ובכל מקרה ה עמותה רשאית ,בכל
עת ,עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי
ההזמ ה ובחוזה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים
והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי ההזמ ה ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל המציעים בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים ש מסרו על-
ידי המציעים ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על -ידו להצעתו.

.17

עם קביעת ההצעה הזוכה )או ההצעות הז וכות( ,תודיע על כך ה עמותה לזוכה
או לזוכים.
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במועד שיקבע ע"י ה עמותה בהודעתה על הזכייה ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי ההצעה ,ערבות
ביצוע ב וסח ספח ד' להסכם ההתקשרות ,ואישור על עריכת ביטוחי ם

5
ב וסח ספח ג ' להסכם ההתקשרות.
.19

לא מיל א הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל ,תוך התקופה האמורה
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא
וכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית ה עמותה לבטל את זכייתו
של הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד וספים העומדים
לזכותה ו כח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית ה עמותה
במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי לגרוע מכל סע ד
או תרופה אחרים להם זכאית ה עמותה על -פי הליך זה ו/או על -פי כל דין.

.20

ה עמותה תיתן הודעה בכתב ליתר המציעים באשר לאי זכייתם.

בכבוד רב ,
אר ון איקן
מ כ"ל לביא – העמותה
העירו ית לפיתוח החי וך
בירושלים
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ספח ' 1

הצעת המציע למתן שירותי הז ה במסגרת " תכ י ו ת לימודיות ב חופש הגדול"
מכרז מס'  2א2020 /
אל :לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים )ע"ר  ,( 580014983רח'
אגריפ ס  42ירושלים )להלן  " :המזמין" (
מאת ___ ___ _____________________ _______________ :
לאחר שקרא ו את מסמכי ההזמ ה להציע הצעות ואת ת אי החוזה על ספחיו ,
א ו מאשרים ש הובהר ל ו שעל הלחמ יות המסופקות במסגרת מכרז זה להיות
מחיטה מלאה ועליהן להגיע ריקות וחתוכות )פ תוחות באמצע( ואליהן יתווס פו
באריזה אישית ממרחים למריח ה עצמית ע"י התלמידים )הממרחים יהיו
מחמישה סוגים שו ים  :גבי ה לב ה  , 5%חומוס ,אבוקדו ,טו ה  ,ביצה קשה ( )או
כריכים שכבר הוכ ו במפעל – לפי שיקול דעת ה עמותה ( בתוספת ירק ופרי
כאשר אחת לשבוע יי תן לתלמידים תפרי ט שובר שגרה הכולל תוספת של מע ד ן
בטעמים או מעדן בתוספת פרי  .ה "ל חשב למ ה אחת והמחיר למ ה זו יהיה 6
) ₪כולל מע"מ( בלבד.
כמו כן ,ידוע ל ו כי לעמותה שמורה הזכות לקבוע בין היתר את אופן מתן
השירותים באופן הבא:
א  .לפצל את אופן הגשת המ ות בין בתי הספר כך למשל תה יה קיימת גמישות
למוסד החי וכי לבחור את סוג הכריך ולש ות את סוגו בין ימי התכ ית;
ב.

לבחור את סוג הכריך שיהיה מ קמח מלא או רגיל ;

ג.

לקבוע את סוג ה ממרח לבחירת המוסד החי וכי;

ד.

לבצע חלוקה של הארוחות במזרח ירושלים גם בסופי שבוע ;

ה.

לקבוע כי המ ה תהא ארוזה ב פרד  /איטו ם לכל כריך ב פרד .

.1

הצעת ו לעיל מבוססת על הת אים שבמסמכי ההזמ ה להציע הצעות וכוללת
את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותי ו על פי מסמכי
ההזמ ה ה "ל וחוזה ההתקשרות.

.2

א ו מצהירים כי המחירים לעיל כוללים:
א  .את כל החומרים ,הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספק ת הארוחות,
לרבות אך לא רק ,ייצורם ,אחסו ם והגשתם בהתאם לאמור במסמכי
ההזמ ה להציע הצעות ועל פי כל דין.

.3

ב.

את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע
התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ג.

את העלות הכוללת של הובלת הארוחות ממקום ייצו רם ועד למקום
היעד ואת כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הארוחות כאמור ,לרבות
העסקת עובדים לשם הובלתם ,העמסתם ופריקתם.

ד.

כל הוצאותיו האחרות  ,מכל סוג שהוא  ,אשר ת אי המכרז מחייבים
אות ו במפורש ו/או מכללא  ,לרבות על פי כל דין.

ידוע ל ו כי הצעת ו מתייחסת למתן שירותי הז ה במסגרת " תכ י ו ת
" לימודיות בחופש הגדול" בלבד ועבור "ארוחת עשר" וזאת בחודש ים יולי
ואוגוסט  2020והם בלבד )כולל ,ובכפוף לאמור בהסכם המצ"ב כ ספח .(' 4

7
כמו כן ,ידוע ל ו ש תקופת ההסכם הי ה לתקופת הקיץ בחודשים יולי
ואוגוסט  2020ואולם ל עמותה שמורה הזכות להאריך את תקופת החוזה
בתקופה וספת באותם ת אים בהודעה מראש גם לחופשת הקיץ בחודשים
יולי ואוגוסט  2020בהמשך התקשרות מול כל הספקים או חלקם ,לפי שיקול
דעתה .
.4

א ו מצהירים בזאת שידוע ל ו שעם הגשת ההצעה יראה אות ו כמי שכל
העובדות וה סיבות ידועות ו הירות לו ,כמי שערך כל בד יקה שהי י תה חוצה
לו לשם הכ ת ההצעה והגשתה ,וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של
המזמין או מי מטעמו .לא תשמע מצד ו כל טע ה בדבר טעות ו/או הטעיה
ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ע יין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה
ו/או שאי ו מופיע בה וא ו מוותרים בזאת על כל טע ות מסוג זה.

.5

ידוע ל ו כי הצעתי ו לעיל הי ה למתן שירותי הז ה של לחמ יות וממרחים
בתוספת ירק ופרי מדי יום ביומו ,כמפורט ב ספח  ' 4ותתי ספחיו לחוזה
ההתקשרות.

__ ___________
תאריך

__________________
חתימת המציע
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ספח ' 2
הצהרות המציע
לכבוד
לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים
רח' אגריפס  , 42ירושלים
א.ג,. .
שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

)להלן " -המציע"(
הצהרת המציע למתן שירותי הז ה במסגרת " תכ י ו ת לימודיות ב חופש הגדול" מכרז
מס '  2א2020 /
ת.ז ,__________ .ומר
א ו מורשי החתימה של המציע ,מר _____________,
_________________ ,ת.ז __________ .מצהיר/ים בזאת ,בשם המציע ,כי:
לאחר שקרא ו בעיון ובח ו בחי ה זהירה את כל מסמכי ההזמ ה להציע הצעות
)להלן " :מסמכי ההזמ ה "( ,מצהירים ומתחייבים בז ה כדלקמן:
המציע מבין את כל האמור בכל מסמכי ההזמ ה והגיש את הצעתו בהתאם.
.1
המציע מסכים לכל האמור במסמכי ההזמ ה ,ולא יציג כל תביעות או
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הב ה ,והוא מוותר בזאת מראש
על טע ות כאמור.
.2

המציע עומד בכל הת אים ה דרשים מהמציעים ,והצע תו עו ה על כל
הדרישות שבמסמכי ההזמ ה .המציע מקבל על עצמו לספק את שירותי
ההז ה בהתאם לת אים שבמסמכי ההזמ ה וחוזה ההתקשרות.

.3

למציע יסיון מוכח של שלוש ש ים לפחות שמתן שירותי הז ה והסעדה
למוסדות חי וך.

.4

המציע הוא בעל כל הרישיו ות ,ההיתרים ,ההיסמכות והאישורים ה דרשים
לפי כל דין לביצוע כלל השירותים ה דרשים במסמכי ההזמ ה ,ולא ידוע לו
על כל מ יעה על פי דין אשר מו עת ממ ו התקשרות בהסכם על פי מסמכי
ההזמ ה.

.5

המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוו טיים לביצוע התחייבויותיו על
פי ההזמ ה להציע הצעות וההסכם ה לווה לה )אם יזכה(; ויש לו את
המיומ ות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים.

.6

המציע קיבל את מלוא המידע הרלוו טי לצורך הגשת הצעתו ,ההתקשרות
בהסכם )אם יזכה( ,ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטו ל על
עצמו בחוזה )אם הצעתו תזכה( .מבלי לגרוע מכך ,מוצהר כי :
א  .המציע קיבל את מלוא המסמכים ,ה תו ים וההסברים שביקש בקש ר
להזמ ה;
ב.

.7

המציע בדק את כל ה הלים ,החוקים ,התק ות וכל דרישה אחרת של
הרשויות המוסמכות ,אשר חלים על מתן השירותים המפורטי ם
בהזמ ה;

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל ,המציע רואה במחיר המוצע על ידו
משום ת מורה מלאה והוג ת בעבור כל ה דרש ממ ו במסמכי ההזמ ה

9
ובחוזה )אם יזכה( ,ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה ,
כפי שזו מופיעה במסמכי ההזמ ה.
.8

המציע אי ו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות
התחייבות מות ית( המ וגדת להתחייבויותיו על פ י ההסכם שייכרת עימו
)אם יזכה( ,או העלולה לשים אותו במצב של יגוד ע יי ים בין המחויבות
שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

.9

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס
הכ סה ,מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכו'( ,ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת
תמורתו )אם הצעתו תזכה(.

.10

א ו מצהירים כי ידוע ל ו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה
ו/או הזוכים ה וספים וכי לא שמיע כל טע ה ב וגע לע יין זה וכן שיקול
דעת בלעדי להפסיק את השירותים במהלך תקופת ההתקשרות.

.11

לא מת הל גד המציע ,ולמיטב ידיעתו לא צפוי להת הל גדו ,כל הליך
פירוק ,מחיקה ,כי וס כסים ,הקפאת הליכים וכיוצ"ב .כמו כן ,לא
מת הלות גדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר ע ל ו ל ים לפגוע
ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המ זמין על פי מסמ כי
ההזמ ה )אם יזכה בו( .

.12

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

.13

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי ,והיא תהא תקפה
במשך  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות .להבטחת קיום ההצעה א ו
מוסרים ערבות ב קאית ,כ דרש במסמכי ההזמ ה .היה ומסיבה כלשהי לא
עמוד בהתחייבויותי ו א ו מסכימים כי הערבות הב קאית ש מס רה על
ידי ו תוגש לגביה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויי ם
מוסכמים וקבועים מראש.

.14

א ו מצהירים כי ידועות ל ו ההמלצות התזו תיות של משרד הבריאות ,בין
אם שפורטו במסגרת מכרז זה וההסכם ההתקשרות ובין אם לאו ,וכי א ו
מתחייבים לספק את הארוחות עפ"י המלצות א לו בלבד ולפי ההרכב ש קבע
ע"י משרד הבריאות )לחמ ייה מחיטה מלאה ביחד עם ממרחים בתוספת פרי
וירק( .ידוע ל ו כי תהיה עדיפות למציע אשר יציע לספק אריזות אישיות של
הממרחים.

.15

א ו מצהירים כי ההצעה הי ה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי
המציע בשמו מוגשת ההצעה ,וכי א ו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה
זו ,וכי אין כל מ יעה על פי כל דין או הסכם לחתימת ו על הצעה זו.
אישור עו"ד

א י מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפ י ה"ה _____________ ו-
________________ ,ושאי ת"ז מספר ____________ ,ו ,_________________ -
בהתאמה ,ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לעו שים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישרו את כו ות הצהרתם ה "ל ,וחתמו עליה בפ י.
______________________ ,עו"ד
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ספח ' 3
טופס חוות דעת ממליצים:
חוות הדעת יתן ב וגע למצי ע :
שם ה מציע:
)להלן" :המציע"(
שם ותן חוות הדעת:
שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

)להלן" :הלקוח"(
.1

הרי י מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.

.2

המציע תן שירותי אספקת ארוחות ללקוח במשך שלוש ש ים לפחות.

איזה סוג מזון סופק ע"י המציע?
____________ ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ ________________
האם צרכ י המזון ה ו מהמזון שסופק?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________ ______________
____________________________________________________
האם במהלך השירות היו תקלות עם אספקת המזון )המזון הגיע באיחור  /מזון
מקולקל וכו'(?
__________________________________________________________
________________________________________________ __________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______
מהי חו ות דעתך על המציע באופן כללי?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________ ______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________ ________________________________________
______________________________________________
.3

א י ותן בזאת הסכמתי ש ציגי המזמין יפ ו אלי לשיחה טלפו ית של עד  20דקות ,על מ ת
לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת ,ול יסיון שיש לי עם המציע.

11

במידה שהמזמין ירצה לפ ות ללקוח לקבלת פרטים וספים ,פרטי ההתקשרות הם:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
ש ם איש קשר לקבלת
מידע וסף על המציע:
תפקיד איש הקשר:
מהות הקשר בין איש
הקשר למציע:
טל' של איש הקשר:
דוא"ל של איש הקשר:

____________________________
הלקוח
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ספח '4
חוזה למתן שירותי הז ה במסגרת "תכ יות ל ימודיות ב חופש הגדול"
ש ערך ו חתם בירושלים ביום _________ בחודש ___________ 2020
לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים )ע"ר ( 580014983
מרח' אגריפס  42ירושלים
טל' , 02-5811982 :פקס02-6296705 :
)להלן " :המזמין " (
מצד אחד
לבין
________________ ח.פ _______________ .
מרחוב ______________________________
טל' ,__________ :פקס___________ :
)להלן " :הספק" (
מצד ש י:
הואיל

והמזמין בחר להפעיל תכ י ו ת לימודיות בחופש הגדול ברחבי העיר ירושלים
)להלן " :התכ ית "( שתתקיימ ה ב חודש ים יולי ואוגוסט ; 2020

והואיל

ובמסגרת הפעלת תכ ית זו דרש המזמין להתקשר בהסכם עם ספק לשירותי
הז ה למוסדות החי וך המשתתפים בתכ ית עבור הספקת ארוחת עשר ,שייעשו
עפ"י המלצות התזו תיות של משרד הבריאות;

והואיל

ולצורך ביצוע ההתקשרות פ ה המזמין לספקים בהז מ ה להציע הצעות למתן
שירותי הז ה של ארוחת עשר למוסדות חי וך בעיר ירושלים ,במכרז מספר
 2א) 2020 /להלן" :המכרז" (.

והואיל

והספק הי ו זוכה במכרז )ביחד עם זוכה אחד וסף לפחות( והסכים לקבל על
עצמו לבצע את השירותים שוא חוזה זה בהתאם לחוזה זה ות איו.

לפיכך הוצ הר  ,הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן :
פרק  – 1כללי
 1.1דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה ו ספחיו יחשבו כחלק בלתי
פרד ממ ו.
 1.2בחוזה זה תהא למו חים הבאים המשמעות כמוגדר להלן.
"המכרז"

מכרז למתן שירותי הז ה לבתי הספר במסגרת "ת כ י ו ת לימודיות
ב חופש הגדול" מס'  2א. 2020 /

"ת אי המכרז" הת אים הכלליים של המכרז.
"מוסדות החי וך" בתי הספר המפורטים בחוזה זה – ספח ב ' להלן.
"ארוחות"

ארוחת עשר ,המחויבת להיות עפ"י המלצות התזו תיות של משרד
הבריאות מ לחמ ייה מחיטה מלאה שתגע ה ריקות וחתוכות
)פתוחות בא מצע( בתוספת ממרחים באריזה אישית פרדת שיצ ורפו
למריחה עצמית ע"י התלמידים ) מחמישה סוגים שו ים :של גבי ה
לב ה  , 5%חומוס ,אבוקדו ,טו ה  ,ביצה קשה ( )או כריך מוכן
מראש -לפי שיקול דעת ה עמותה ( בתוספת פרי וירק .אחת לשבוע
יי תן לתלמידים ארוחה שוברת שיגרה הכולל תוספת של מעדן
בטעמים או מעדן בתוספת פרי  .הארוחות שיספק הספק במסגרת
חוזה זה צריכות להיות תואמות את דרישות משרד הבריאות וכן
בין היתר כאמור ב ספח א' להסכם זה .

13
"השירותים"

אספקת ארוחות עשר לילדים במוסדות המפורטים בחוזה זה,
הובלתם וחלוקתם ליעדם ,בהתאם לא מור בחוזה זה ובת אי המכרז
ובכפוף להוראות הדין בע יין ובכפוף לאישור תקציבי ו/או של
משרד החי וך ו/או בהתאם לת אים שיפורסמו בקול קורא ע"י
משרד החי וך  .השי רותים מיועדים רק למסגרת התוכ יות
הלימודיות בחופש הגדול שתחול בחודש ים יולי ואוגוסט  2020בלבד
)או אם החליטה ה עמותה להאריך חוזה לתקופה וספת לגבי חלק
ממוסדות החי וך ו/או בחרה להאריך את ההתקשרות גם לש ת
 2020כאמור בהסכם זה ( .

" ציג המזמין" מי שימו ה על ידי המזמין בקשר עם ביצוע השירותים על ידי הספק
על פי חוזה זה.
 1.3המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה ז ה.
ספח א' -

מפרט של הלחמ יות ,הממרחים  ,הירקות ,פירות ו"ארוחת עשר"
לתלמידים המשתתפים במסגרת תכ ית "בתי הספר של החופש
הגדול" ,הכולל גם הת אים התזו תיים ה דרשים לתפריטים עפ"י
המלצות התזו תיות של משרד הבריאות.

ספח ב'-

רשימת בתי הספר  /מגזרים להם י י ת ו השירותים.

ספח ג' -

וסח אישור על קיום ביטוחים.

ספח ד'-

וסח של כתב ערבות.

המסמכים המפורטים לעיל לרבות חוזה זה ומסמכי המכרז ,יכו ו להלן ולשם
הקיצור "מסמכי החוזה" והם מהווים חלק בלתי פרד ממ ו.
 1.4הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ואת ת אי חוזה זה ו ספחיו ,כי ידועים
וברורים לו לאישורם הת אים והדרישות שבחוז ה זה וב ספחיו וכי יש לו את הידע,
ה יסיון  ,היכולת והאמצעים לקיימם ולבצע את כל הדרוש לאספקת הארוחות על פי
הדרישות והת אים המפורטים בהם ובמועדים ש קבעו למסירתם.
 1.5למ יעת כל ספק  ,מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי פרד
מחוזה זה ,לרבות אלה שצורפו ,כי קרא אותם ,הבין את תוכ ם ,קיבל את כל
ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את השירותים על פי כל האמור בהם אי הב ת
ת אי כלשהו מת אי מסמכי החוזה על ידי הספק או אי התחשבות בו על ידו לא תק ה
לספק זכות כלשה י לקבלת תשלום וסף מכל סוג שהוא  ,ולא יהיו לו כל תביעות או
דרישות בע יין זה.
 1.6גילה הספק סתירה או אי התאמה במסמכי החוזה  ,יפ ה הספק בכתב ל ציג המזמין
שיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו ל הוג.
 1.7הספק מתחייב להאריך את כל הרישיו ות ה דרשים לשם מילוי התח ייבויותיו
בהתאם לת אי חוזה זה ועל פי כל דין ,לרבות אך לא רק ,תעודות כשרות  ,רישיון
ל יהול עסק ורישיון יצרן ,כך שהרישיו ות האמורים יהיו בתוקף עד למועד סיום
ההתקשרות על פי חוזה זה.
 1.8מובהר בזה ,כי במקרה שאחד מרישיו ותיו של הספק לא חדש ו/או לא הוארך ו/או
שלל ,חייב להודיע על כך למזמין מיד עם התקיים אחד מהאירועים האמורים .אי
חידוש ו/או אי הארכה ו/או שלילת הרישיון ו/או אי הודעה על התקיים מי
מהאירועים האמורים ,יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 1.9הספק מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם
לכל הוראות הדין בע יין ובפרט בהתאם לתק ות רישוי עסקים )ת אים תברואתיים
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לעסקים לייצור מזון( ,התשל"ב –  , 1972תק ות רישוי עסקים )ת אים תברואתיים
להובלת בשר ,דגים  ,עופות ומוצריהם( ,התשל"א –  , 1971צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )איכות מזון( ,תשי"ח –  1985וכל הוראת דין אחרת הד ה בהכ ת מזון ,
עיבוד מזון ,טיפול במזון ,קירור מזון ,הובלת מזון ,וכן לבוש ,יקיון ובריאות
העובדים ,וכיוצ"ב.
 1.10הספק מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון
להעסיק עובד שהורשע כאמור ,וכי ימלא לגבי כל המועסקים
והוא מתחייב שלא
על ידו אחר הוראות החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד במכוון למתן
שירות לקטי ים ,התשס"א – . 2001
 1.11הספק מתחייב למלא כלפי כל עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע השירותים במסגרת
חוזה זה ,את כל הוראות חוקי העבודה והתק ות על פיהם ,הוראות החוק הקיימות
כיום ו כל הוראת חוק שתחוקק.
 1.12מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1.11לעיל ,מתחייב הספק לשלם לכל עובדיו
לפחות את שכר המי ימום הקבוע בחוק שכר המי ימום  ,התשמ"ז – . 1987
 1.13הספק מצהיר כי ידוע לו כי המזמין רשאי להתקשר עם ספ ק/ים וסף/ים לאספקת
ארוחות וכי אין לספק זכות להתקשר ות בלעדית עם המזמין ובכוו ת המזמין
להתקשר עם ש י ספקים שו ים לפחות.
פרק  – 2ביצוע השירותים
 2.1הספק מתחייב לספק את הארוחות ל מוסדות החי וך המפורטים בחוזה זה  ,בהתא ם
לאמור במסמכי החוזה ,המועדים ש קבעו בחוזה זה ובהתאם לתפריטים ש בחרו על
ידי המזמין כמפורט בחוזה זה ,מידי יום ביומו בשבוע בהם פועלות התכ יות
הלימודיות )ולמעט בימים בהם לא יתקיימו לימודים מפאת כוח עליון ולרבות
שביתות וכיו"ב( ,עד השעה  9:00בבוקר אך לא לפ י  7:30בבוקר  ,אלא אם קבע
אחרת בחוזה זה ו/או ע"י המזמין או ציגו  ,לפי הע יין ,כשהן טריות ,כשרות ,בטי ב
ובאיכות מעולים ,בהתאם לאמור במסמכי החוזה ועל פי הוראות כל דין.
 2.2המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לש ות את המ ות המפורטות ב ספחים לחוזה זה,
ובלבד ש תן על כך הודעה מראש לספק ,ושעלות המ ה החליפית המבוקשת לא יעלה
על עלות המ ה המקורית.
 2.3מבלי לגרוע מן האמור לעי ל בסעיף  2.1לעיל רשאי המזמין לש ות את מיקו ם
המוסדות או להוסיף מוסדות וספים ובת אי שיהיו בתחום שטח שיפוטה של העיר
ירושלים.
 2.4במקרה בו יתברר כי מספר הארוחות שסיפק הספק למוסד חי וך  ,אי ו מספיק
לצרכי מוסד החי וך ,מתחייב הספק לספק תוך שעה את יתר הארוחות שיוזמ ו
ממ ו על ידי מוסד החי וך.
 2.5לכל אספקה של ארוחות יצרף הספק תעודת משלוח יומית לחתימת רכז התכ ית
במוסד החי וך .
 2.6הספק מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעסיק צוות עובדים מיומ ים וכשירים,
במספר מספיק לאספקת הארוחות בצורה טובה ו אותה בהתאם לאמור בחוזה זה
ומתחייב לבצ ע את השירותים באופן שוטף ,בחריצות ורמה מקצועית ולשם כך
להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית.
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 2.7הספק מצהיר כי כל ה הגים שיועסקו על ידו הי ם כשירים ומיומ ים לביצוע
ההובלה והחלוקה וכי יהיו בידיהם רישיו ות מתאימים ותקפים בכל תקופת החוזה
וכי הרכבים בהם ישתמש לצור ך הובלה יהיו סגורים ,ממוזגים ,בעלי רישיו ות רכב
תקפים ,מבוטחים ובעלי רישיון תקף להובלת מזון מטעם משרד הבריאות וזאת בכל
תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה.
 2.8הספק מתחייב כי הוא ,עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו
וישמרו על כל הוראות הבטיחות וכללי ה יקיון וההיגיי ה הרלב טיים ,ימלאו אחר
כל הדרישות ביחס לייצור הארוחות ,הובלתן וכיוצ"ב ,בהתאם לאמור במסמכי
החוזה ובכפוף לכל הוראות הדין בע יין.
 2.9הספק מתחייב לצייד את הגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולאר י על מ ת למ וע
תקלות או שיבושים בעת חלוקת הארוחות על כל תק לה או שיבוש כאמור יודיע
הספק מיד ל ציג המזמין.
 2.10הספק ימ ה ציג מטעמו ששמו יועבר למזמין )להלן " :ציג הספק "( ,ציג הספק
יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או מכשיר קשר ו/או איתורית וישמש כאיש קשר
מול המזמין על מ ת ש יתן יהיה להשיגו בכל עת.
 2.11הספק מצהיר ומתחייב לכך כ י לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה  ,ישתמ ש
בכלים  ,בחומרים ובמכשירים המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של
העבודה על פי כל דין וכי ידאג לה הגת שיטות עבודה בטוחות לפי כללי הבטיחות
החלים על פי כל דין.
 2.12מוסכם בין הצדדים כי כל כלי ההגשה הדרושים וה דרשים במ סגרת ארוחות
העשר לרבות כלים חד פעמיים ,מפית אישית )בצרוף לכל מ ה( ,שקיות אשפה ,על פי
הצורך ,יסופקו על ידי הספק ועל חשבו ו ,לפי דרישת המזמין בכמות המתאימה
למספר הסועדים בתוספת  20%לכל אחד מהפריטים.
 2.13הספק מתחייב בזה להימ ע מגרימת לכלוך או זק כלשהו במוסדות ה חי וך להם
הוא מספק ארוחות ובסביבתם ,ולה חות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת
אספקת הארוחות למי ימום הכרחי ,ול הוג ב ימוס ובאדיבות כלפי המצויי ם
במקומות אלו.
 2.14במקרה של מאורע בלתי צפוי )כוח עליון  ,שביתה ,השבתה  ,וכיוצ"ב(  ,מכל מין
וסוג שהוא  ,יהא המזמין רשאי ל צמצם את מספר הארוחות ללא הגבלת מספר ו/או
סוג הארוחות או לבטל את ההזמ ה כולה  ,ובלבד שהודיע על כך לספק עד לשעה
 07:00בבוקר יום האספקה ,והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל
צמצום  ,ביטול או שי וי ההזמ ה כאמור ,פרט לתשלום עבור הארוחות שסופקו על
ידו בפו על.
 2.15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.14לעיל  ,מובהר בזה כי בכל מקרה רשאי המזמין
לבצע שי ויים במספר הארוחות ו/או סוג הארוחות ו/או תפריטיהם ו/או מקום
אספקתם ,מכל סיבה שהיא ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי
כלשהו בשל כך פרט לתשלום עבור הארוחות שיסופקו ע ל ידו בפועל ובלבד שהודעה
תימסר לספק לפחות  24שעות מראש .המזמין יודיע לספק על השי וי כאמור ועל
הספק יהיה לספק את הארוחות בהתאם לשי וי וזאת תוך  24שעות מרגע קבלת
ההודעה .
 2.16כמו כן ,הספק מתחייב לפעול לפי דרישות המזמין בין היתר גם ב וגע ל אופן מתן
השירותים והיה ר שאי לדרוש מהספק בין היתר את הפעולות הבאות :
לפצל את אופן הגשת המ ות בין בתי הספר כך למשל תהיה קיימת
א.
גמישות למוסד החי וכי לבחור את סוג הכריך ולש ות את סוגו בין ימי
התכ ית;
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ב.

לבחור את סוג הכריך שיהיה מ קמח מלא או רגיל ;

ג.

לקבוע את סוג ה ממרח לבחירת המוסד החי וכי;

ד.

לבצע חלוקה של הארוחות במזרח ירושלים גם בסופי שבוע ;

ה.

לקבוע כי המ ה תהא ארוזה ב פרד  /איטום לכל כריך ב פרד .

פרק  – 3איסור הסבת זכויות
 3.1הספק אי ו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר חוזה זה ,כולו או
חלקו ,או כל טובת ה אה על פיו לאחר  ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה  ,ו/או
להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה  ,כולן או
חלקו.
 3.2העברת  25%מהשליטה בספק ,בין אם ההעברה עשתה בבת אחת ובין אם עשתה
בחלקים ,משמע העברה המ וגדת לאמור בסעיף  3.1לעיל.
 3.3הספק אי ו רשאי למסור לאחר את אספקת הארוחות או למסו ר לאחר כל חלק
מהפעולות הקשורות באספקת הארוחות אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
העסקת עובדים  ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה וב ין ששכרם משתלם לפי
שיעור העבודה  ,אי ה כשלעצמה משום מסירת ב יצוע האספקה או השירותים,
כאמור  ,לאחר.
פרק  – 4אחריות וביטוח
 4.1הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאו ה  ,חבלה ,או זק ,
איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל  ,לרבות על פי חוק ה אחריות למוצרים פגומים ,
שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו/או שלוחיהו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר
כלשהו  ,לגוף ו/או לרכוש  ,בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל ה ובע  ,במישרין או בעקיפין ,מיצור ,העמסה ,
הובלה ,פריק ה ואספקה של הארוחות ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו
ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע
התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה .הספק יפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או
את ה יזוק )ים( לפי המקרה  ,בכל דמי ה זק שיגיע לו )הם( הספק משח רר לחלוטין
ומראש את המזמין  ,עובדיו ,שלוחיו ואת מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל
ובגין כל תאו ה  ,חבלה או זק כ "ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה  ,לכל אדם
לגוף ו/או לרכוש  ,בכל עילה שהיא.
 4.2הספק מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין ל עובד או לכל
אדם ה מצא בשרותו כתוצאה מתאו ה או זק כל שהוא תוך כדי יצור העמסה ,
הובלה  ,פריקה ואספקה של הארוחות ו/או ממעשה או מחדל הקשורים  ,במישרין
או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה.
 4.3הספק אחראי כלפי כל צד שלישי  ,לרבות כלפי כל עובד או א דם אחר והמועסק
בשרותו ל זקים שייגרמו להם תוך כדי יצור  ,העמסה  ,הובלה ,פריקה ואספקה של
הארוחות וכן ל זק שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או מי שבא מטעמו והקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויותיו של
הספק על פי מסמכי החוזה .אם יתבע המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא
מטעמו על זק ,ש גרם כתוצאה מהאמור לעיל  ,יהא על הספק לסלק את התביעה
כ גדם או לשלם כל סכום שיספק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט
בפסק דין סופי.
 4.4הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל ז ק וכ גד כל תביעה
או דרישה  ,מכל עילה שהיא  ,תוגש על ידי אדם כלשהו  ,גדו ו/או גד מי מעובדיו
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ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו ,בגין כל תאו ה  ,חבלה או זק שמפורט בסעיף 4.1
 4.2 ,ו –  4.3לכל אדם  ,לגוף ו/או לרכוש  ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להם.
 4.5הספק יהיה א חראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן  ,ו/או פגיעה ו/או זק ו/או
קלקול מכל שהוא שיגרם לארוחות  ,מכל סיבה שהיא  ,קודם למסירתם בפועל
לרבות למתק י ייצור  ,מלאי חומרי גלם ,מוצרים בתהליך ומוצרים מושלמים הספק
יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב ואיכות השירותים ו/או הארוחות ולכל זק
שיגרם כתוצאה מצריכתם.
ביטוח
 4.6מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריות של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ,בידיו ועל חשבו ו ,אצל חברת ביטוח מורשית
כדין לעריכת ביטוחים בישראל ,ביטוחים לטובתו ,לטובת המזמין ,עיריית ירושלי ם
וגופים עירו יים של עיריית ירושלים ,שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק,
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהת אים המפורטים להלן וכמפורט בטופס אישור
על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כ ספח ג )להלן" :אישור קיום ביטוחי הספק" (
המהווה חלק בלתי פרד ממ ו )להל ן" :ביטוחי הספק"( ,הביטוחים יהיו בתוקף
במשך כל תקופת ההסכם ולע יין ביטוחים ה ערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה
להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או על פי הסכם:
 4.6.1ביטוח אחריות מעבידים – ביטוח אחריותו של הספק ,על פי פקודת ה זיקין ] וסח
חדש[ ו/או חוק האחריות למו צרים פגומים תש"ם , 1980 -כלפי עובדיו ,בגין מוות
ו/או זק גוף ו/או זק שכלי ו/או זק פשי ו/או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתם,
לרבות בקשר לשירותים ו/או אספקת הארוחות ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו
מסך של  ₪ 20,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלו ל
חריג ו/או הגבלה בקשר ל :חבות בגין וכלפי קבל ים ,קבל י מש ה ועובדיהם ,היה
וייחשב המבוטח למעבידם .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים
ו/או גופים עירו יים של עיריית ירושלים ו/או עובדים ומ הלים של ה "ל אם טען
כי מי מהם ושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או טען כי מי מהם ושא
באחריות שילוחית לע יין חבות הספק כלפי עובדיו.
 4.6.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח אחריותו של הספק ,על פי דין ,בגין כל זק
ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש ,ש גרם ו/או ייגרם לצד שלישי שלהו ,בקשר ו/או תוך
כדי ו/או עקב ביצוע השיר ותים ו/או אספקת הארוחות ,בגבולות אחריות אשר לא
יפחתו מסך של  ₪ 4,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא
יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל :אש ,עשן ,התפוצצות ,זיהום תאו תי פתאומי
ובלתי צפוי ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,מכשירי הרמה וה פה ,פריקה וטעי ה ,
חבות בגין וכלפי קבל ים קבל י מש ה ועובדיהם ,הרעלה ,שביתות והשבתות,
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש המזמין יחשב לרכוש צד שלישי.
הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירו יים של
עיריית ירושלים והבאים מטעמם של ה "ל ו/או עובדים ומ הלים של ה "ל בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי
מטעמו .הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו ערך ב פרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 4.6.3ביטוח אחריות מוצר  -לכיסוי אחריותו של הספק ,על פי דין בגין זק כל שהו לגוף
ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי לרבות זק תוצאתי ,בקשר ו/או עקב הארוחות
ו/או מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי הספק ו/או הבאים
מטעמו ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של  ₪ 4,000,000למקרה אחד
ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלי ם
ו/או גופים עירו יים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של ה "ל ו/או עובדים
ומ הלים של ה "ל ו בגין אחריות מי מהם עקב זק לצד שלישי כלשהו בקשר ו/או
עקב הארוחות ו/או המוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי
הספק ו  /או הבאים מטעמו .הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי לגרוע מביטוח חבותו של
חודשים .התאריך
הספק כלפי המזמין .הביטוח כולל תקופת גילוי בת 6
הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו סופקו המוצרי ם/ציוד
לראשו ה.
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 4.6.4כל הביטוחים כוללים ת אים מפורשים כדלקמן:היקף הכיסוי בביטוחים אי ו ופל
מהכיסוי ה יתן על פי וסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" על כל ההרחבות
הכלולות בפוליסות ,בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.
 4.6.5בפוליסות לא קיים חריג רשל ות רבתי ו/או כל חריג לע יין הת הגות המבוטח
החורגת מסט דרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד פשי של פזיזות או אי
אכפתיות לחילופין בפוליסות מבוטל חריג רשל ות רבתי ו/או כל חריג לע יין
הת הגות המבוטח החורגת מסט דרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד פשי של
פזיזות או אי אכפתיות ,אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות
המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א . 1981 -
 4.6.6הפרה ו/או אי קיום בתום לב של ת אי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק
לא תפגע בזכויות המזמ ין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
 4.6.7הביטוחים הי ם קודמים וראשו יים לכל ביטוח ה ערך על ידי המזמין ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירו יים של עיריית ירושלים ,ומבטחו של הספק מוותר על
הזכות ו/או טע ה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין ו/או עיריית ירושלים
ו/או גופ ים עירו יים של עיריית ירושלים.
 4.6.8הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההש תתפויות העצמיות ה קובות
בביטו חים המפורטים לעיל.
 4.6.9הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירו יים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של ה "ל ו/או
עובדים ומ הלים של ה "ל ו/או משתתפי הפעילות שוא ההסכם זה ,ובל בד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם ל זק מתוך כוו ת זדון.
 4.6.10המבטח א י ו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לש ות לרעה ,אלא אם כן שלח המבטח
למזמין הודעה בדואר רשום על כוו תו לעשות כן  60יום לפ י כ יסתו של ביטול
הביטוח ו/או שי וי לרעה של הכיסוי הביטוחי.
 4.7מ ב לי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה,
מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבו ו במשך כל תקופת מתן השירותי ם
ו/או אספקת הארוחות ,ביטוח עבור כל כלי הרכב המ ועי במסגרת השירותים ו/או
אספקת הארוחות ,כמפורט להלן:
 4.7.1ביטוח חוב ה כ דרש על -פי דין בגין פגיעה גופ ית עקב השימוש בכלי רכב.
 4.7.2ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של ₪ 1,000,000
וביטוח מקיף לכלי הרכב .למרות האמור לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח
מקיף )למעט צד ג'( ,במלואו או בחלקו ,אולם ג ם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף  3להלן
במלואו.
 4.7.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי עבור כלי ציוד מכ י ה דסי לרבות כלי צמ"ה שהי ו כלי רכב
מ ועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מ ועי אחר ,שאין חובה חוקית לבטחם
ביטוח חובה כ דרש על -פי דין בגין פגיעה גופ ית עקב השימ וש בכלי רכב ,כמו כן הביטוח
יכלול כיסוי בגין זקי גוף ה ובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות של 2,000,000
 ₪למקרה ולתקופת הביטוח.
 4.8הספק מ צ היר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טע ה ו/או דרישה ו/או
תביעה כ גד המזמין ,עיריית ירושלים ,גופים עירו י ים של עיריית ירושלים והבאי ם
מטעמם של ה "ל וכן כלפי עובדים ומ הלים של ה "ל ,בגין כל זק ו/או אוב דן
שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן
השירותים ו/או אספקת הארוחות ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם
מתן השירותים ו/א ו אספקת הארוחות ולרבות כל זק ו/או אובדן תוצאתי עקב זק
ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ו/או מ יעת גישה ,וכי הוא פוטר את ה "ל מאחריות
ל זק כאמור ,הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
 4.9ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,הספק מתחייב להמציא למזמין אישור קיום
ביטוחי הספק ,חתום על ידי מבטחו ,עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ-
 7ימים לפ י מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל
עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף  4.6לעיל( ,ולא יאוחר
ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור ,וכת אי מוקדם לכל תשלום על
חשבון התמורה .למען הסר ספק הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות
הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת ,אין באמור כדי לגרוע
מהתחייבות הספק לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה .על פי דרישה מאת המזמין
ימציא הספק העתק פוליסות ביטוחי הספק ב התאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה
וזאת תוך  5ימי עסקים מיום הבקשה.
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 4.10למזמי ן תהיה הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק ו/או
פוליסות ביטוח הספק  ,שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל
שי וי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מ ת להתאים את ביטוחי הספק
להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור
קיום הביטוחים ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה ,מתחייב
הספק לגרום לשי ויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוק ים לפי הע יין ולא יאוחר
מ 3 -ימים מדרישת המזמין ,וזאת על מ ת להתאימם להוראות הסכם זה.
 4.11בכל פע ם שמבטח הספק יודיע למזמין ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שי וי לרעה ,כאמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות
ביטוחי הספק ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיו ם
ביטוחים חדש ,לפ י מועד הביטול או השי וי לרעה בביטוח כאמור.
 4.12ביטוח י הספק יהיו קודמים לכל ביטוח ה ערך על ידי המזמין ו/או עיריית
ירושלים וגופים עירו יים של עיריית ירושלים.
 4.13הספק מ תחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.
 4.14הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום ה שתתפויות עצמיות בקשר
לביטוחי הספק.
 4.15מובהר כי הביטוחים ה דרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה ,הי ם
בבחי ת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאי ה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי
הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא תהיה כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כ גד
המזמין ו /או מי מטעמו וכן כלפי עיריית ירושלים וגופים עירו יים של עיריית
ירושלים בקשר למהות הביטוחים ה דרשים והיקפם לרבות גבולות האחריות
האמורים.
 4.16אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח הספק ו/או
פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי המזמין ו /או הבאים מטעמו
ו/או בדרישה לשי וים כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או עיריית ירושלים וגופים עירו יים
של עיריית ירושלים ו/או על הבאים מטעמם.
 4.17מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לע יין הסבת ההס כם ,ובמקרה בו
השירותים ו/או אספקת הארוחות או חלק מהם יי ת ו/יסופקו על ידי קבל י מש ה
מטעם הספק ,ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין ,הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבל י המש ה מטעמו בקש ר
לשירותים ו/או אספקת הארוחות ,את ה אמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה ,ולקבל
בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות
סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפטור בסעיף  4.8לעיל
והמצאת אישור עריכת ביטוחים( .על אף האמור לעיל ,ככל שהשירותים ו/או
אספקת הארוחו ת שוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבל י מש ה מטעם הספק ,
קבל י המש ה יערכו ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמם .למען הס ר
ספק ,הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים ו/או אספקת
הארוחות במלואם ,בין אם השירותים ו/או אספקת הארוחות ית ו על ידו ו/א ו ספק
מש ה מטעמו.
 4.18לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה ,לרבות לא הציג את
אישור קיום ביטוחי הספק בחתימת המבטח ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ,
אולם לא יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים ה "ל.
פרק  – 5פיקוח
ציג המזמין רשאי  ,בכל עת  ,לבדוק את האישורים של הספק לרבות אישור
5.1
משרד הבריאות ,תעודת כשרות וכו'  ,את תהליכי ייצור הארוחות ומוצרי המזון
בהם משתמש הספק ,אופן אחסון הארוחות  ,הובלתם וכל ע יין אחר שהוא
הקשור לאספקת הארוחות לפי חוזה זה  ,ועל הספק לאפשר ולסייע לו לע שות
זאת ללא סייג.
5.2

קבע ציג המזמין או תזו אי מזון מטעם המזמין כי כמותם ו/או איכותם של
מוצרי המזון ,החומרים  ,הציוד ,האריזות  ,הכלים ו/או כל אמצעי אחר בו
משתמש הספק  ,ו/או הסידורים הכרוכים במתן השירותים לפי חוזה זה  ,לפי
הע יין  ,אי ם תקי ים בעי יו/הם  ,תהא קביעתו/ם סופית ומוחלטת והספק לא
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ישתמש במוצרי המזון  ,החומרים  ,הציוד  ,האריזות  ,הכלים ו/או באמצעים
האחרים כאמור  ,ולא יפעיל את הסידורים ש פסלו  ,מבלי שדרישה זו תהווה
עילה לתביעה ו/או לתשלום כלשהו.
5.3

ציג המזמין רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות
מיקרוביולוגיות ובדיקות משקל של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת
על ידי משרד הבריאות ,על חשבון הספק.

5.4

הפיקוח על ידי ציג המזמין לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה
ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב השירותים בהתאם לחוזה זה וביקורת
ציג המזמין אי ה מקטי ה את אחריותו של הספק ליצורן ואספקתן של הארוחות
על פי חוזה זה.

5.5

החלטת ציג המזמין בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בת אי חוזה זה
תהא סופית ומכרעת.

5.6

היה ו ציג המזמין יקבע  ,כי הארוחות אי ן מתאימות לת אי חוזה זה במידה
שאי ה מאפשרת קבלתם לשימוש  ,יהא ה מזמין רשאי לסרב לקבל את הארוחות
ולקבל את כל התשלומים בגין אותה הזמ ה  ,ששולמו לספק עד לאותו מועד
בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית 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 ארוחות יחליף הספק את
הארוחות תוך שעה מהמועד ש דרש לכך.

5.7

ציג המזמין רשאי לדרוש מהספק  ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,את
החלפתו/ם של הג ו/או כל עובד אחר של הספק והספק מתחייב למלא אחר
דרישתם ללא שיהוי.

5.8

כל שי וי בחוזה זה הכרוך בתוספת תשלום ,יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין
וייחתם על ידי מורשי החתימה שלו .הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגין ארוחות
אשר יסופקו על ידו מעבר למפורט בחוזה זה  ,אלא אם יתן אישור לאספקתן על
ידי המזמין מראש ובכתב.

פרק  – 6תשלומים וערבות
 6.1תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה יהא הספק זכאי לתשלום
בהתאם לצריכה ולשירותים ש ת ו בפועל למזמין ,על פי המחירים שפורטו
במכרז .המחירים הי ם קבועים ולא יהיו צמודים לכל מדד שהוא.
6.2

מובהר בזאת כי התשלום שישולם לספק כולל מ ע"מ.

6.3

התשלום שבסעיף  6.1לעיל כולל ביצוע של כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל
הספק לבצע על פי חוזה והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או החזר הוצאה
כלשהם מעבר לתשלום ה קוב לעיל.

6.4

הספק יגיש למזמין בתום תקופת החוזה חשבון מפורט בשלושה עותקים ,בהתאם
לדוגמא שתומצא לו על ידי ציג המזמין  ,בגין השירותים שבוצעו על ידו בצרוף
פירוט של השירותים שבוצעו על ידו בפועל ולרבות פירוט של מספר הארוחות
שסופקו על ידו ,מאושר על ידי הרכזים/ות של המזמין )להלן " :החשבון "(.
החשבון יוגש לאישור מ הל מטעם המזמין וישולם שוטף  60 +יום ממועד הגשת
חש בו ית מס המתייחסת לחשבון שאושר .חשבון שלא יהיה מאושר כולו או חלקו,
לא ישולם ע"י המזמין עד לבירור.

6.5

ציג המזמין רשאי להפחית מהחשבון סכומים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בגין
שירותים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית ,בין בשל הוראת ציג המזמין ובין
מסיבה אחרת שהיא .
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6.6

מובהר בזאת כי החזרים כספיים בגין הוצאות שאי ם מפורטים בחוזה ו/או
ב ספחיו ,יחולו על הספק בלבד.

6.7

הערבות הב קאית שהומצאה על ידי הספק למזמין עם הצעתו למכרז ,תשמש גם
להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה והספק מתחייב להאריכה  ,מפעם
לפעם  ,לפי דרישת המז מין כך שהיא תהיה בתוקף לתקופה של  10ימים לאחר
מועד סיום תקופת חוזה זה .בכל מקרה בו לא יאריך הספק את הערבות לפי
דרישת המזמין יהיה המזמין רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד
למילוי כל התחייבויות הספק על פי חוזה זה ו/או לחלט ממ ה כל סכום המגיע
למזמין ע ל פי חוזה זה.

פרק  – 7הפרות וסעדים
 7.1מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  3.1 , 2.1-2.11 , 1.10 , 1.9 , 1.8ו –  4.7לחוזה זה
הי ם ת אים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של
החוזה המזכה את המזמין ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש לו על פי דין,
בפיצויים מו סכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 45,000בגין כל הפרה.
7.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.1לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוק ים
למזמין על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות
המפורטות להלן  ,יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידן :

פירוט ההפרה
אספקת ארוחות בכמות קט ה מהמוזמ ת
איחור מעל  15דקות ועד חצי שעה
איחור מעל חצי שעה
אי אספקת תוספות לארוחה )ירק ופרי(
אי אספקת שקיות אשפה

פיצויים מוסכמים
 ₪ 6לכל ארוחה חסרה
 50%ממחיר כל ארוחה שסופקה
באיחור
 100%ממחיר כל ארוחה שסופקה
באיחור
 25%מ מחיר ארוחה ,לכל תוספת
חסרה
 ₪ 20לכל פריט שחסר

7.3

המזמין זכאי ל כות את סכום הפיצויים המוסכמים ה קובים בסעיפים  7.1ו7.2 -
לעיל מכל תשלום שיגיע לספק או לחלטם מהערבות או לגבותם בכל דרך חוקית
אחרת ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7.4

יכוי הפיצויים ה מוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

7.5

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  7.2 , 7.1ו 7.3 -לעיל מוסכם בין הצדדים כי גם
האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המזמין בכל
הזכויות המוק ות לו במקרה של הפרה יסודית:
 7.5.1הוטל עיקול זמ י או קבוע עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
כסי הספק ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקו/הוסרו לחלוטין תוך  7יום ממועד ביצועם.
 7.5.2מו ה ל כסי הספק ,כולם או חלקם ,אמן או כו ס כסים או מפרק ,זמ י
או קבוע.
 7.5.3יתן צו כי וס כסים לגבי כסיו של הספק  ,כולם או חלקים  ,או תקבלה
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה גדו בקשה לפירוק או יתן
גדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם ושיו כולם ,או חלקם ,
או שהוא פ ה ל ושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי
סעיף  233לפקודת ה חברות ) וסח חדש( תשמ"ג – . 1983
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 7.5.4הוכח לה חת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
 7.5.5כשיש בידי המזמין הוכחות ,לה חת דעתו ,כי הספק או אדם אחר מטעמו
תן או הציע שוחד ,מע ק ,דורון או טובת ה אה כלשהי בקשר עם חוזה זה
או ביצועו.
 7.5.6התברר כי הצהרה כלשהי של הספק ש ית ה בקשר עם חתימת חוזה זה
אי ה כו ה ,או שהספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר לדעת
המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
7.6

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,הרי בכל מקרה בו הספק אי ו
מסוגל לספק ארוחות במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה זה עקב תקל ה טכ ית או
אחרת  ,שריפה  ,שביתה ,או מכל סיבה אחרת שהיא ,או שהספק מ וע מלספק
ארוחות כאמור עקב אי חידוש ו/או אי הארכה ו/או שלילת כל רישיון שהוא
ה דרש לשם ביצוע התחייבויותיו לספק ארוחות כאמור בחוזה זה ו/או מכל סיבה
אחרת שהיא ,יהא המזמין רשאי למסור לספק אחר מי דית את השלמת אספקת
הארוחות וכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהשלמת הארוחות שיגרמו למזמין
ו/או ישולמו על ידו בתוך עשרה הימים הראשו ים מהמועד בו לא סיפק הספק
ו/או היה מ וע לספק ארוחות כאמור ,יחולו על הספק והוא יישא ב וסף להוצאות
האמורות ,בתוספת של  12%המן כתמו רה להוצאותיו הכלליות של המזמין.

7.7

ההוצאות האמורות בסעיף  7.6לעיל י וכו מהכספים שיגיעו ,אם יגיעו ,לספק על
פי חוזה זה או ישולמו למזמין על ידו תוך  7ימים מיום ש דרש לכך  ,בתוספת
ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצ ר
מחושבת ממועד הוצאתו על ידו ועד למועד יכויו או תשלומם על ידי הספק
כאמור.

7.8

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית ,יהא המזמין זכאי ,מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה המוק ים לו על פי חוזה זה או על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת
חוזה( תשל"א –  1970או על פי כל דין ,לבטל את ההתקשרות עם הס פק ו/או
לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות ולהשלים את ביצוע
השירותים על ידי ספק אחר והוצאות השלמת השירותים בתוספת  12%הוצאות
ותקורה ,יחולו על הספק ,וי וכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממ ו בכל דרך
אחרת.

7.9

לא יראו בשימוש המזמין בזכויותיו על פי חו זה זה כביטול החוזה על ידו אלא אם
הודיע על כך לספק במפורש ובכתב  ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו
על פי החוזה  ,כל עוד לא ת ה לו הודעה על ביטול החוזה.

 7.10איחור בתשלום לספק אשר לא יעלה על  21יום לא יהווה הפרה של חוזה זה
והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי כספי או סעד אחר בגי ו.
פרק  – 8תקופת החוזה וסיומו
מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף בחודשים יולי ואוגוסט  - 2020כולל
8.1
במועדים בהם פועלות התכ יות הלימודיות הן במערב ירושלים והן במזרח
ירושלים ובמוסדות הדתיים  /חרדים )להלן " :תקופת החוזה "( ולתקופה זו ב לבד .
יחד עם זאת ידוע לספק כי למזמין שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם ,עם
ספק אחד או יותר ,לפי שיקול דעתו של המזמין ,כך שיהיה בתוקף בחודשים יולי
ואוגוסט  - 2020כולל במועדים בהם פועלות התכ יות הלימודיות כאמור לעיל.
מובהר בזאת שהחוזה תקף אך ורק למועד ה "ל וה וא מיועד אך ורק לשירותי
הז ה במסגרת " תכ י ו ת לימודיות ב חופש הגדול".
8.2

מבלי לג ר ו ע מהאמור לעיל ,למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה
בתקופה וספת מוגדרת )להלן " התקופה המוארכת "( בכפוף לכך שהודיע לספק
בכתב ,לפ י תום תקופת החוזה ,על מימוש האופציה והא רכת תוקף החוזה וזאת
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מבלי לגרוע מזכות המזמין על פי סעיף  8.3להלן .הוראות חוזה זה תחול ה גם על
ההתקשרות בתקופה המוארכת .מובהר ומסכם בזאת כי הארכת החוזה לתקופה
המאורכת כפופה לאישור ה ציגים המוסמכים ב עמותה .
8.3

על אף האמור בסעיפים  8.1ו 8.2 -לעיל מובהר בזאת כי לאור אופי ההסכם
וההתקשרות ,המזמין יהיה רשאי ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לסיים את
ההתקשרות עם הספק על פי חוזה זה ,כולה או חלקה ,בהודעה בכתב מראש של 24
שעות לספק .תן המזמין הודעה כאמור ,תבוא ההתקשרות כאמור לידי סיום
בתום  24השעות ולספק לא תהיי ה כל תביעות ו/או טע ות ,כספיות או אחרות,
בגין סיום ההתקשרות ,כאמור  ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת תשלומים
המגיעים לו  ,אם מגיעים ,בגין השירותים שביצע בפועל בתקופה שקדמה למוע ד
סיום ההתקשרות ,כאמור .לצורך סעיף זה יראו את יום הביטול החוזה כ24 -
שעות ממועד משלוח ה הודעה .

פרק  - 9שו ות
 9.1בכל הקשור למערכת היחסים בין המזמין לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ולא
כעובד .בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה וישפה הספק את המזמין בכל סכום בו הוא
יחויב כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד.
 9.2הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי ה עובדים שיבצעו מטעם הספק את
התחייבויותיו על פי חוזה זה הי ם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו תו ים
להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק ,והוא יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום ה יכויים על פי כל דין הכרוכים
בהעסקתם ולא מתקיימים יח סי עובד ומעביד בין המזמין לספק או מי מעובדיו.
 9.3המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה ,כל חוב המגיע לו ממ ו.
הוראות סעיף זה אי ן גורעות מזכות המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת.
 9.4מוסכם בין הצדדים כי ת אי חוזה זה משקפים כו ה את המוסכם והמות ה
בי יהם במלואו  ,וכי המזמין לא יהיה קשור בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות,
מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל -פה ,שאי ם כללים בחוזה זה ואשר
עשו  ,אם עשו  ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שי וי מהוראות חוזה זה
לא יהא לו כל תוקף אלא אם עשה בכתב ובחתי מת ש י הצדדים ,והספק יהא מ וע
מלהעלות כל טע ה בע יין שלא עשה בדרך אמורה.
 9.5כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למש הו לפי חוזה זה תי תן במסירה אישית או
במכתב רשום לפי הכתובת המצוי ת במבוא לחוזה זה .הודעה ש שלחה בדואר
רשום תחשב ש תקבלה  72שעות לאחר ש שלחה מבית דואר בישראל.
 9.6סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר וע יין ה ובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים בירושלים בלבד.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
_______________
הספק

____________________
לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך
בירושלים
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ספח א'
מפרט לאספקת ארוחות ,לפי ההמלצות התזו תיות של משרד הבריאות
 .1מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,ועל אף האמור להלן ,כי המלצות
התזו תיות של משרד הבריאות לצורך המרכיבי ם של הכריכים ו/או
האחרות להלן ,הן אלו שקובעות כך שאם קיימת סתירה בין האמור להלן
ובין ההמלצות התזו תיות של משרד הבריאות ,הרי שההמלצות של
משרד הבריאות גוברות על האמור להלן.
 .2מ ה אחת ,אותה יקבלו התלמידים במסגרת תכ ית זו ,חייבת לכלול את
המרכיבים הבאים )בין אם ב פרד ובין אם בכריך מוכן מראש -לפי
שיקול דעת ה עמותה ( :
ו  .לחמ ייה מחיטה מלאה )להלן" :הכריך" (
ז  .ממרח למריחה באריזה אישית ע"י התלמידים באריזה אישית
פרדת מחמישה הסוגים הבאים  :גבי ה לב ה עד  5%שומן ,טו ה,
אבוקדו ,חומוס  ,ביצה קשה .
ח  .ירק אחד ופרי אחד.
ט  .אחת לשבוע יתווסף ל מ ה תפריט ארוחה שוברת שגרה ש י ורכב
מתוספת מעדן בטעמים או מעדן בתוספת פרי למ ה .
 .3חלוקת הכריכים בימים הראשו ים תהיה שוויו יות ולאחר מכן יכולה
להשת ות לפי דרישת בתי הספר שתועבר בצורה מסודרת מה עמותה
לספק  ,כל עוד לא התקבלה דרישה לשי וי  ,וכאמור לעיל  .הספק מחויב
ל ספק לכל קבוצה כריכים מכל ארבעת הסוגים המצוי ים בסעיף  2ב'
באופן שווה וכן שלושה סוגי ירקות ושלושה סוגי פירות ביחס שווה
וזאת במספר כולל התואם למספר הכריכים הכולל  ,אלא אם שו תה
הדרישה לפי המוסד החי וכי .
 .4לצורך הדוגמא בלבד )כל עוד לא תקבלה דרישה מיוחדת מהמוסד
החי וכי כאמור לעיל(  :אם קבוצה מו ה  28תלמידים הרי שהספק
מתחייב לספק לקבוצה זו  28לחמ יות ו 28 -פירות ו 28 -ירקות
)משלושה סוגים כל אחד( וכן ממרחים ב 28 -אריזות אישיות מארבעה
סוגים בחלקים שווים )היי ו  7ממרחים מאותו סוג( בתוספת ארוחה
שוברת שגרה אחת לשבוע )כא מור בסעיף  2ד' לעיל(  .התמורה לה הוא
יהיה זכאי תהיה ) ₪ 168לפי 28 :מ ות  ₪ 6 Xלמ ה ,כולל מע"מ(.
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ספח ב'
מוסדות החי וך

החלוקה לכלל מגזרי החי וך בעיר :במזרח העיר ,במערב העיר ולמגזרים הערבי,חרדי,כללי
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ספח ג'
אישור קיום ביטוחים

תאריך ה פקת
האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אי ו כולל
את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

המבוטח

לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך
בירושלים
ע"ר 580014983

ת.ז/.ח.פ.

אגריפס  ,42ירושלים

מען

אופי העסקה
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☒אחר :שירותי הז ה
במסגרת "תכ יות
לימודיות בחופש
הגדול

שם

מעמד מבקש
האישור
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם ל ספח ד'

מטבע

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

אחריות
המוצר

4,000,000

₪

 - 308 ,304 ,302עובדיו ו/או מנהליו ו/או
מי מטעמו ו/או תלמידיו של מקבל האישור
ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של
עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען
מבקש האישור 320 ,318 ,315 ,309 ,
עובדיו ו/או מנהליו של מקבל האישור ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של
עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען
מבקש האישור329 ,328 , 322 ,321 ,
- 308 ,304 ,302עובדיו ו/או מנהליו ו/או
מי מטעמו ו/או תלמידיו של מקבל האישור
ו/או משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של
עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען
מבקש האישור 328 ,319 ,315 ,309 ,
 - 308 ,304 ,302עובדיו ו/או מנהליו ו/או
מי מטעמו של מקבל האישור ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית
ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל של
מקבל האישור שכתובתם לצורך אישור זה
מען מבקש האישור320 ,318 ,315 ,309 ,
 מנהליו ו/או עובדיו של מקבל האישור ו/אועיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של
עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען
מבקש האישור6– 322 ,328 , 321 ,

חודשים

פירוט השירותים
,041 ,022

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

ביטול/שי וי הפוליסה
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ביטול/שי וי הפוליסה
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השי וי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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ספח ד'
וסח ערבות ב קאית לחוזה  /ערבות ביצוע
לביא – העמותה העירו ית לפיתוח החי וך בירושלים
רחוב אגריפס  , 42ירושלים
א,. .
ה דון  :ערבות ב קאית אוטו ומית
על פי בקשת ____________ ח.פ) ____________ .להלן – "המציע"( א ו ערבי ם
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) ₪ 45,000ארבעים וחמ י ש ה אלף ) ( ₪להלן:
"סכום הערבות"( וזאת בקשר עם הצעתו למתן שירותי הז ה במסגרת ת כ י ו ת
לימודיות ב חופש הגדול" מכרז מס'  2א 2020 /ולהבטחת מילוי ת אי מסמכי המכרז
ות אי חוזה ההתקשרות .סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל
פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום מקבלת
דרישתכם הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באו פן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המצי ע
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת  ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה
לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מתייחסת לחלק מהס כום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתקופה עד  1.9.2020ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  1.9.2020לא תע ה.
לאחר יום  1.9.2020ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרו י ו/או במברק לא תחשב כדרישה
לע יין כתב ערבות זה.
תאריך _______________ :

ב ק:
_______________

לתשומת הלב
הערבות הב קאית תי תן ע"י מגיש ההצעה בלבד .לא תתקבל ערבות ב קאית
של מי שלא הגיש הצעה למכרז .ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה
כאילו הוגשה ללא ערבות ב קאית ודי ה להיפסל.

