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 כללי .1

"(, מזמין בזה מציעים, המזמין" –)להלן   חל"צ –ציפורי המרכז להכשרה ולמנהיגות  .א
להלן, להציע הצעות לאספקת ארוחות תנאי הסף המפורטים אשר מתקיימים בהם, 

 (.""השירותים )להלן: 

 

  1.11.2018ותסתיים ביום  1.11.2017 ההתקשרות עם הזוכה תחל ביום  .ב

   ( למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה תקופת ההתקשרות")להלן: "                   
 " (. התקופה המוארכתחודשים ) להלן "   24בתקופה נוספת של עד 

 
 .הגשת ההצעות אינה כרוכה בתשלום .ג

 
ההשתתפות  11:00 במרכז ציפורי בשעה 7.09.2017 ביוםלנים יתקיים סיור קב .ד

  . במכרז היא תנאי להגשת הצעה

  12:00בשעה  13.09.2017א'  שאלות הבהרה ישלחו רק בכתב וזאת לא יאוחר מיום  .ה

  שמספרו באמצעות פקס המזמין מזכירות  את שאלות ההבהרה יש להפנות אל                   

תשובות לכל שאלה שתישאל, co.il. valentina@zipori בדוא"ל או  02-6753001
 בצירוף השאלה, יינתנו במרוכז לכל מי שהודיע על השתתפותו.

 
 רח. דוד מרדכי מאיר ירושליםכתובת  המזמיןבמשרדי המצ"ב יש להגיש ההצעה את  .ו

ה בשע  14.09.2017 ליום עד)למעט ציון מספר המכרז(  ולא מסומנת  במעטפה סגורה
 .חברהמנהלת לשכת מנכ"ל ה איילת שואףהגברת   לידי 12:00

 

המציע יציין את פרטיו של איש קשר המוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע להזמנה זו,  .ז
אשר יהיה מוסמך לקבל הודעות והנחיות בשם המציע. פרטי הקשר יכללו: שם מלא, 

 ומספר פקס. טלפון ישיר, טלפון נייד )סלולרי( כתובת, כתובת ממשלח דוא"ל 

 
חוזה ההתקשרות הרצ"ב נספח לחס לכל סוגי הארוחות המפורטים ביההצעה תתי .ח

דרושים לו העל המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים  ונספחיו.
 לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.

 

ות הדין ידועים , הפרטים והוראעם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות .ט
וכי הוא לא  ,, כמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתהלו

לא תשמע מצידו של המציע כל  .הסתמך על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו
טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור 

 נו מופיע בה.בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאי

 

המציע רשאי אולם אין הוא חייב, לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים  .י
נוספים, לצורך הבהרה, אימות נתונים עליהם דיווח ו/או לכל צורך אחר, שלדעת 

 המציע נדרשים על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.

 

טעויות סופר, יהיה המציע מסכים כי במידה וייפלו בהצעתו טעויות חשבונאיות או  .יא
המזמין רשאי לתקן את הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, 

 .המזמיןוההצעה תכלול את תיקון הטעות כפי שתוקנה על ידי 

 
 עלולות להיפסל הצעות אשר יוגשו באופן שונה מהמפורט במסמכי המכרז. .יב
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עד  כולם או חלקם בקשהת לערוך שינויים במסמכי ההמזמין שומר לעצמו את הזכו .יג
וישלחו בקשה למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 .מי שהודיעו על התמודדותם או שאלו שאלות הבהרהלכל 

 

  למספר זוכים.ההזמנה המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל  .יד

 

 )לעיל ולהלן: התקשרותשל תנאי ה דחלק בלתי נפרהתקשרות המהווה חוזה מצ"ב  .טו
  (."החוזה"

 
 מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את המזמין, מוערך כי יוזמנו במסגרת ההתקשרות כ .טז

מובהר כי זו הערכה בלבד ואין בה כדי  בחודש בממוצע. )כולל כיבוד( מנות 2,500
  לחייב את המזמין.

 

 תנאי סף .2
 

 להלן, במצטבר:על המציע בהליך לעמוד בכל התנאים המפורטים 

-שנים לפחות )החל משנתיים ספק שירותי הסעדה מוסדית להם ניסיון מוכח של  .א
לכל אחת ₪  750,000 בהיקף כספי של( בייצור ואספקה של ארוחות 2016ועד  2015

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר  להוכחת העמידה בתנאי זה .מהשנים
 .0162-2015 לשנים את פעילות המציע כאמור

 האחרונות. המלצות ממזמינים מהשנתיים  2ף לפחות על המציע לצר .ב

יהיה המטבח . או מושכר על ידוו על המציע להחזיק מטבח מבשל אשר בבעלות .ג
 מנוהל ומפוקח על ידו. מטבח מבשל לעניין זה יחשב כמבטח הכולל את כל המכשור

תקן אחר הנדרש מקריים ו/או כל מ ו/או תנורים ו/או מכונות ו/או אבזורו/או 
וכוח אדם אשר "( המכשיריםלהכנת מזון מחומרי גלם טריים כמפורט להלן )"

נדרשים לצורך אספקה ומתן השירותים כהגדרתם בהסכם ההתקשרות ו/או בתנאי 
הבקשה לקבלת הצעות ובפרט לצורך הכנת מנות מזון מידיי יום מחומרי גלם טריים 

בשר בקר ו/או חלקי  100%רק, נתחי מספקים מאושרים ומפוקחים ולרבות אך לא 
עוף לרבות אך לא רק כרעיים ו/או שוקיים ו/או חזה עוף, פחממות יבשות, ירקות 

על המציע לצרף להצעתו הוכחת העמידה בתנאי סף זה לצורך  טריים ופירות טריים.
אסמכתאות בגין אחזקת מטבח מבשל לרבות רשימת מצאי של כל המכשירים, 

 כחת יכולותיו. כהגדרתם לעיל, להו

לצורך הוכחת  ורישיון ממשרד הבריאות. על המציע להיות בעל רשיון עסק תקף .ד
 .נותמהרישיוהמציע לצרף להצעתו העתק  עלהעמידה בתנאי סף זה 

המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסק, כאמור לכל מטבח שהוא  על
 מפעיל ופירוט של המטבחים וכתובתם.

לצרף להצעתו העתק/ים תואם למקור של ו תעודת כשרות להיות בעל על המציע
 תעודת/ות כשרות לכל מטבח ברשימת המטבחים.

  .ח המצורףסיש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנו להצעה .ה

עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו )במבוא  להסכם(,  2 -המציע ישלים ב .ו
ם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה ויחתום על גבי כל עמוד מההסכ

בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים 
 במקור, להצעתו.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על  .ז
היו ידי שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית י

 בלבד. )הישות המשפטית של המציע( על שם המציע
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 אישורים  .3

 
 על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים : 

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .א

 , על שם המציע. 1976-)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

 מס במקור, על שם המציע.אישור תקף על ניכוי  .ב

 אישור רישום המציע  .ג

 על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם. / רו"חאישור עו"ד .ד

 תעודת עוסק מורשה. .ה

 
 . להביא לפסילת ההצעה עלולי צירוף מסמכים א

 
 

 ההצעה .4
 

 
המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט  .א

לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות ו/או 
האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע 
ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל 

לטה ו/או מעשה ו/או מחדל של ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הח
או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע  המזמין

להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה  המזמיןכמי שהתחייב כלפי 
  בנושא.מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב 

 
 המסמכים הבאים כללהצעה יצורפו  .ב

 
 ת המציע )נספח ב'(הצהר 

  .)תעודת התאגדות  )במקרה של חברה או שותפות 

  ככל שהמציע מאוגד  –פרוט של בעלי המציע )תדפיס עדכני מרשם החברות
 כחברה(.

  1975 –תעודת עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ן . 

  תצהיר לפי עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי
 .ההעבוד

  אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
בסמוך לפני מועד הגשת  -תוקף האישור  – 1976 –חובות מס(, התשל"ו 

 ההצעה למכרז. 

  ]כשהאישור  –אישור על ניכוי מס במקור לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש
 תקף למועד הגשת ההצעה במכרז.

 הוא חתום על ידי המציע. ההסכם )על נספחיו( כש 

  .ההזמנה כשהיא חתומה על ידי המציע 

 הבהרה להזמנה כשהם חתומים על ידי המציע. תשובות לשאלות 

  אסמכתאות על קיום מטבח 

 ורשיון ממשרד הבריאות רשיון עסק 

  תעודת כשרות 

 .)אישור זכויות חתימה )מאושר על ידי עו"ד או רו"ח 

 פיל הכולל פרטים לפי שיקול דעת המציע.. יצורף פרו)רשות( פרופיל המציע 



 5 

  2016-2015בשנים בתחום הרלוונטי פעילות אישור רואה חשבון על היקף 

  שני מכתבי המלצה מלקוחותלפחות 
 
 
 הוצאות .5

 
 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.

 
 

 תוקף ההצעה .6

 
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

 
 

 הגשת ההצעות .7
 

הצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית, במעטפה סגורה 
 14.08.2017החברה עד לתאריך  במשרדי " )בלבד( לאספקת ארוחות הצעהעליה ייכתב "

 

 זכות עיון בהצעות  .8

 
ה זו משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המזמין אינו רואה במידע הנדרש על ידו לפי הזמנ

המציעים. לפיכך, המזמין יעמיד לעיון המציעים את ההצעות האחרות, ככל שיתבקש. מציע 
הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי, יציין את הנושאים 

שאים אשר לפי במכתב נלווה, ינמק את טענותיו ויצרף עותק נוסף להצעתו בו "יושחרו" הנו
ראות עיניו הם סודיים. יחד עם זאת מובהר, כי ההחלטה האם לקבל את הנימוק האמור, 

 הינה בשיקול דעתו של המזמין.   

 

 בחינת ההצעות .9

 

 כמפורט בהזמנה זו. 50% ולמחיר 50% לאיכותההערכה תהיה  .א

 ורה )לאחר ההנחה(מהתמ 20%על המציע להציע הנחה ממחיר המנה כולל מע"מ.                    
  תהאוכל לא כולל ההוצאותועבר למזמין כתשלום בגין השימוש במטבח ובחדר                    
             ומים. חשמל                   

 
. התמורה כוללת את כל ההוצאות מכל סוג שהוא שכרוכות במילוי מלא של הוראות  .ב

 יותר יקבל את מירב הנקודות.הסכם זה. מציע אשר יציע את ההנחה הקטנה ב

 

 האיכות תיבחן כמפורט בהמשך .ג

 

שייעשו  ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת הצעהאי הגשת  .ד
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי וחוזה ההתקשרות ההצעה במסמכי 

עלול לגרום לפסילת או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 
 ההצעה.

 

ההצעה  המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות .ה
שלדעת המזמין הבקשה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

 ככלל, ולמעט נסיבות חריגות, לא יבדקו הצעות אשר הוגשו שלא במועד. .ו
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היה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים המזמין י .ז
ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים 
דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת 

ונו המקצועי והצעתו ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסי
 במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל.

 

 מציעיםה במפעל המזון שלסיור המזמין יעריך את איכות המציע לצורך כך, יערוך  .ח
. סכימת שעמדו בתנאי הסף לצורך התרשמות וכן יתרשם מההמלצות מלקוחות

 .המציעים לעניין האיכותהתוצאות תהווה את הניקוד של כל אחד מ

 
המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים  .ט

ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות  לגבי חלק 
מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 יה.החלטתו של המזמין, באשר תה

 
 

 הודעה על תוצאות .10

 

  לזוכה/ים תימסר על כך הודעה בכתב. .א

  .ימים ערבות בנקאית 7בתוך מציע שהצעתו תתקבל ימציא למזמין  .ב

אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח ימים  7בתוך  בנוסף ימציא הזוכה למזמין .ג
 .לחוזה , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ' גנספח -המפורט ב

, יהא המזמין רשאי לבטל את הבקשהיעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי  מציע שלא .ד
הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת 
לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה 

גרוע מזכויות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי ל
 המזמין על פי כל דין.

 

רשאי המזמין למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו בוטלה הזכייה  .ה
 והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו בגין כך. 

 
המזמין שומר את הזכות לפנות אל המציע הבא במדרג ההצעות ככל שהזוכה אינו  .ו

כרז וההסכם או מכל טעם אחר גם לאחר סיום עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המ
ימים להודיע על  14למציע תהא שהות של  מועד תוקפן של ההצעות לפי מכרז זה.

חידוש תוקף ההצעה. לא עשה כן, או שהשיב בשלילה, יהיה המזמין רשאי לחזור 
 ולהציע את הצעתו זו למציע הבא במדרג וכן הלאה. 

 
שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי  .ז

ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו  במחירוהקשור 
נחוצים לו לשם הגשת ההצעה. לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, 

ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור בהצעה או מופיע בהם, או שאינו -הטעייה או אי
, פרט לאמור מזמיןע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המופי

ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל  בקשההבמסמכי 
 .בגוף הבקשההקבוע 

 
 

 בכבוד רב ,                
 

 שמי אמסלם מנכ"ל        
 מכרז להכשרה למנהיגות  -ציפורי        
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 נספח א'

 יע לאספקת ארוחותהצעת המצ

 
 (המזמין" )להלן : "ציפורי המכרז להכשרה ולמנהיגות אל: 

 
 שם המציע ________________________________________מס תאגיד:_________

 
 כתובת ____________________________________________________________

 
 ________________פרטי בעלים המציע ______________________________

 
 פרטי מנכ"ל המציע ______________________________________________

 
 בעלי מניות _________________________________________________________

 
 איש הקשר

 
 איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה ולמכרז הוא: 

 
 _____________________________________שם ומשפחה: __________________

 כתובת: ___________________________________________________________
 מספר טלפון: _______________________________________________________
 מספר טלפון נייד: ____________________________________________________

 _____________________________________________________מספר פקס: ___
 דוא"ל : ______________________________________________________

 
 
  

ההזמנה להציע הצעות לרבות ההסכם והתשובות הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי 
תחייבויותינו על פי מסמכי וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל ה לשאלות ההבהרה

 וחוזה ההתקשרות. בקשהה
 

 מצורפים להצעתנו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים:
 הצהרת המציע 

  .)תעודת התאגדות  )במקרה של חברה או שותפות 

  ככל שהמציע מאוגד  –פרוט של בעלי המציע )תדפיס עדכני מרשם החברות
 כחברה(.

  1975 –חוק מס ערך מוסף, התשל"ן תעודת עוסק מורשה לעניין . 

  תצהיר לפי עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי
 .העבודה

  אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
בסמוך לפני מועד הגשת  -תוקף האישור  – 1976 –חובות מס(, התשל"ו 

 ההצעה למכרז. 

 כשהאישור  –י מס במקור לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ אישור על ניכו
 תקף למועד הגשת ההצעה במכרז.

  .ההסכם )על נספחיו( כשהוא חתום על ידי המציע 

  .ההזמנה כשהיא חתומה על ידי המציע 

 .מסמכי הבהרה להזמנה כשהם חתומים על ידי המציע 

 בחאסמכתאות על קיום מטבח ורשימת מצאי של כל המכשירים שבמט 

  רישיון יצרן 

 רשיון עסק 
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  תעודת כשרות 

 .)אישור זכויות חתימה )מאושר על ידי עו"ד או רו"ח 

 יצורף פרופיל הכולל פרטים לפי שיקול דעת המציע.)רשות( פרופיל המציע . 

  2016-2015פעילות בשנים אישור רואה חשבון על היקף 

  שני מכתבי המלצה מלקוחותלפחות 

 
לים )___________________ אחוז ( הנחה על הצעתי היא _%______ ובמי

מחיר המנה למתארח. הצעתי כוללת מע"מ. יידוע לי כי ממחיר המנה למתארח 
ובחדר  למרכז ציפורי בגין השימוש במטבח %20יהיה עלי לשלם )לאחר הנחה( 

 .חשמל ומים תלא כולל ההוצאוהאוכל 
  

 
 

_________________       __________________ 
 חתימת המציע              תאריך            
 
 
    

של ___________ )להלן: "המציע"( מאשר כי הצעה זו  _________אני הח"ם רו"ח / עו"ד____
 נחתמה לפי זכויות החתימה של המציע והיא מחייבת אותו לכל דבר ועניין.  
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 נספח ב'
 הצהרות המציע

 
 

 לכבוד 
 ציפורי המרכז להכשרה ומנהיגות

 
 א.נ.,

 
 

 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 "המציע"( -)להלן 

 
 

 המציע לאספקת ארוחות  הצהרת
 

 
__________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

 :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________________, ת.ז. __________ 
 

 
 

, מצהירים ומתחייבים בזה הצעהחינה זהירה את כל מסמכי הלאחר שקראנו בעיון ובחנו ב
 כדלקמן:

  

והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל הצעה המציע מבין את כל  האמור במסמכי ה .1
, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי בקשההאמור במסמכי ה

 .הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור

חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, המציע מכיר את הוראות הדין ביחס למזון לרבות  .2
, הוראות הדין ההנחיותעומד ויעמוד בכל התקנים, התקנות, הצווים ו  2015-תשע"ו 

והדרישות של משרד החינוך ומשרד הבריאות/ מכון התקנים/ שרותים וטרינאריים/ רשות 
עליו על פי דין )לרבות נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי מקומות, ובכל דרישה המוטלת 

 שיעודכנו מעת לעת.

 

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .3
וחוזה  בקשה. המציע מקבל על עצמו לספק ארוחות בהתאם לתנאים שבמסמכי הבקשהה

 ההתקשרות.
 
 .בייצור ואספקה של ארוחות למוסדותלפחות  שנתייםלמציע ניסיון מוכח של  .4
 
המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין  .5

, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת בבקשה לביצוע כלל השירותים הנדרשים 
 . הבקשהממנו התקשרות בהסכם על פי  

 

בקשה ומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי ההמציע עוסק ומתמחה בכל התח   .6
וההסכם הנלווה לו )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע 

 התחייבויותיו האמורים.
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המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרות בהסכם )אם    .7
על עצמו בחוזה )אם יזכה(. מבלי  לויות שהוא ייטויזכה(, ולצורך קבלת וביצוע ההתחייב

 לגרוע מכך, מוצהר כי:
 

 ;בקשההמציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר ל .א

המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות  .ב
 ;הצעהבהמוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים 

 

משום תמורה מלאה  למנהדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר על סמך ב .8
ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין בבקשה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו 

 .בקשהלבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת ה מזמיןה
 

ות התחייבות המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרב .9
מותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו )אם יזכה(, או העלולה לשים 

 אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.
 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח  .10
 ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה(.לאומי, וכו'(, 

 

לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה,  .11
לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 

את התחייבויותיו כלפי  ים לפגוע ביכולתו של המציע למלאלולבהיקפים כספיים אשר ע
 .)אם יזכה בו( הבקשה על פי  זמיןהמ

 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .12
 

יום  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .13
 מהמועד האחרון להגשת הצעות. 

 
והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות  .14

מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 
 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
 אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________

 _________, נושאי ת"ז מספר ____________________,____________ -ו 

____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את  -ו  

האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, 

 וחתמו עליה בפני. 

 
 

 ____, עו"ד__________________       
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 תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
 

 
אני הח"מ _____________ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה 

  כדלהלן:
 
 "(.המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע  )להלן:" .1

 

וההגדרות המצויות  1976 –תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"  .2
 למכרז.

 

עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  .3
הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה  –ביותר משתי עבירות 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

 במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר. .4

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת  .5
 
 
       

שם מורשה   תאריך
 החתימה

 תחותמ  חתימה 

 
 

 אישור
 

אני החתום מטה, _________עורך דין, מאשר בזה, כי ביום _________ הופיע בפני 
___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 ה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. בחוק אם לא יעש
 
 
 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין  תאריך
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 תצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי העבודה 
 

 לכבוד
 

 
 

 הזמנה להציע הצעותהנדון: 
 
 

המציע __________________ עומד בדרישות התשלומים  לפי מיטב ידיעתי, הריני לאשר כי
ר מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או הסוציאליים ושכ

 הסכמים קיבוציים לגבי העובדים המועסקים על ידו. 
 
 
 
 

     
 טלפון  כתובת  שם רו"ח

     
 
 
 
 

    

 תאריך
 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון 
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 חוזה  -למכרזנספח 
 

 
 

 

 

 מרכז להכשרה ומנהיגותציפורי ה

 

 

 

 אספקת ארוחותהסכם ל
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 סכםה

 __________________ םביו   החברהבמשרדי   תםחנערך ונש

 

 ציפורי המרכז להכשרה ולמנהיגות ין:ב

 "(המזמין" או " החברה)להלן: "

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו

 שם____________________  ת.ז. _____________________

 

 מצד אחד

 _____________________________ :ביןל

 __________________  וברחמ

 "(נותן השירות"  לןלה)

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו :

 שם: _____________________   ת.ז. _____________________

 מצד שני

 

 

 לספק ארוחות, הצעות במכרז לקבל  הקשיב והחברה הואיל:

 נותן השירותמה מכרז פומבי  ביום  ______________לאספקת ופרס והחברה והואיל:

והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות הגיש הצעה 

בהתאם  הצעהנשוא ההשירותים והסכים לקבל על עצמו את לצורך הגשת ההצעה 

 ; ם המצורפיםלמסמכי

 

מסוגל לבצע ולספק את השירותים, ונותן השירות מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ו והואיל:

כהגדרתם להלן, וכי יש לו היכולת הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין 

 לפי הסכם זה;  חברהעל מנת לספק את השירותים הדרושים ל

 

 ן: קמדלוחלט והותנה בין הצדדים כה ךכיפל

 מבוא .1

 חזקת תנאיו. וב וממנ הסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרדל אובמה .1.1

כל מסמכי נותן השירות, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות  .1.2

המסמכים, אשר הוגשו ע"י נותן השירות בהצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה ובחזקת תנאיו. 
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  שהאורחים במרכז ציפורי ומוזמנים מחוצה לו להביא לכךתכליתו של הסכם זה  .1.3

 רי, בריא ובהתאם לכל דין, וברוח זו יש לפרשו.יקבלו מזון איכותי, ט

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1.4

 יםנספח א': התפריט

 : תעודת כשרות 1נספח ב'

 :רישיון ממשרד הבריאות  2נספח ב

 : רישיון עסק 3נספח ב'

 נספח ג': נוסח אישור על עריכת ביטוחי נותן השירות. 

 דק המציעקריטריונים למבנספח ד': 

 

בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של  תורתוכ .1.5

 ההסכם.

בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים  .1.6

 מחייב אחרת: 

כל השירותים שעל נותן השירות לבצע לצורך  –" השירותים" .1.6.1

הציע הצעות וכמפורט בתנאי הבקשה ל הסכם זה ובקשר אליו

 .ובתנאי הסף

 ומורשי ו,חיו, שלו, עובדיולרבות נציגי -" נותן השירות" .1.6.2

ביצוע מטעמו באו  ופועל בשממי שהמוסמכים, ולרבות כל 

 . השירותים

: ולנטינה מולדבנסקי, אנשי הקשר של החברה – ""אנשי הקשר .1.6.3

 סמנכ"לית

לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי , זה הסכם - ההסכם"" .1.6.4

ו של נותן השירות, שהוגשה בהתאם להוראות מסמכי והצעת

וכל מסמך מכל מין וסוג  נותן השירות, על כל הצרופות לה וכן

)בהתאם להוראות הסכם זה ו/או  שהוא שיצורף להסכם בעתיד

 . בהסכמת הצדדים(

 
חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(,  -"חוק המזון" או "החוק" .1.6.5

 2015 תשע"ו

 
רותים המפורטים בהסכם זה בנספחיו השי -"השירותים" .1.6.6

 ובמסמכי המכרז

 
 



 16 

 

 
כהגדרתם זה במפורשת תהא משמעותם  בהסכםהוגדרו  לאאשר  מונחים .2.1

 בחוק המזון.

 

 והתחייבויות נותן השירות תורהצה .2

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יש בידיו כל האישורים, הרישיונות  .2.2

מילוי התחייבויותיו על ו יםהשירות תקפסאלוההיתרים הדרושים על פי כל דין 

ריאות להפעלת בהרד שמ ו/או אישור ןפי ההסכם, לרבות תעודת הכשר ורישיו

כהגדרתו ובהתאם לתנאי הסף כהגדרתם בתנאי המכרז/הבקשה מבשל מטבח 

עסק. נותן השירות מתחייב כי במשך  ןואספקת ארוחות ורישיולהציע הצעות 

ולא יבוטלו, ישונו או  ףקותברו כאמור יישא תכל תקופת הסכם זה הרישיונו

יוגבלו וכי יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או היתר שיידרש עפ"י 

 דין בעתיד ובמהלך תקופת ההתקשרות. 

מכיר את הוראות הדין ביחס למזון הוא  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי .2.3

קבל ביום שהת 2015-חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו לרבות 

, התקנות, הצווים ההנחיות, הוראות יעמוד בכל התקניםעומד וו 30.11.2015

/ מכון התקנים/ שרותים והדרישות של משרד החינוך ומשרד הבריאות הדין

, ובכל דרישה המוטלת עליו על פי (ירושלים)עיריית  תיוטרינריים/ רשות מקומ

 דכנו מעת לעת.דין )לרבות נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי שיעו

את המזון הנדרש, בהתאם לדרישות מצהיר כי ביכולתו לספק נותן השירות  .2.4

לשכת הבריאות משרד הבריאות ולא יספק מזון ממקור לא מאושר ע"י 

 .המחוזית

הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים לאספקת  כי צהירמנותן השירות  .2.5

 להלן.  הם זככקבוע בהסהשירותים 

כי ידוע לו היקף האספקה הנדרש בהתאם להסכם וכי צהיר מנותן השירות  .2.6

לשנות, לתוספת או הפחתה, מעת לעת, ולבטל לפי שיקול  למזמין נתונה הזכות

דעתה הבלעדית וללא כל הגבלה שהיא את כמות הארוחות מטעמה וכן את 

 הזהות והמספר של המוסדות להם יינתנו השירותים, ללא כל שינוי בתמורה.

 

 חותארוה תקפסא .3

 בהתאם לתנאים כדלקמן:ן המזוותן השירות מתחייב בזה לספק את נ

 .מרכז ציפוריל יסופקיוכן והמזון  .3.1

  .שעת הארוחה תהיה בהתאם להזמנה .3.2

 . מספר של ארוחות שיידרש ע"י החברה מובהר כי נותן השירות יספק כל .3.3

מספר הארוחות שעל נותן השירות לספק ייקבע בהזמנה חתומה על ידי אחד  .3.4

ר. תיתכן תוספת, הפחתה או ביטול מספר הארוחות אשר תעשה מאנשי הקש

 , על ידי משלוח הודעה בכתב, חברהעל פי שיקול דעתה המוחלט של ה
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שעות מראש. לנותן השירות לא תהיה כל טענה  24שתישלח לנותן השירות   .3.5

ו/או תביעה עקב שינוי מספר הארוחות כמפורט בסעיף זה, ובכלל זאת לא 

ירות זכאי לשינוי כלשהו בתמורה לארוחה עקב שינוי מספר יהיה נותן הש

 הארוחות.

הסר ספק, התמורה המשתלמת לנותן השירות על פי הסכם זה תחושב  ןמעל .3.6

 . בפועלשהוזמנו וסופקו  כמויות המזוןלפי 

 נותן השירות ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי לספור את המנות .3.7

מנות המנות מכמות  10%פת של נותן השירות יספק, ללא תמורה נוספת, תוס .3.8

 רזרבה ללא עלות נוספת. 

 

נותן השירות יפעיל את המטבח של החברה. במסגרת זו, יהיה אחראי על  .3.9

 חימום המזון והכנת כל הנדרש לצורך הגשת האוכל לסועדים. 

 
נותן הישרות ידאג לשטיפת כלי האוכל והשארת המטבח כלי האוכל וכלי  .3.10

למען הסר ספק, נותן הישרות לא יקבל  ש.הבישול נקיים ומוכנים לשימו

תמורה נוספת בגין ניקיון המטבח והוא יישא בעלות חומרי הניקוי וכיוצא 

 באלה.

 
נותן השירות יהיה אחראי על כל כלי המטבח ומכשיריו ויהיה אחראי על  .3.11

 תיקון כל נזק, שבר ופגם.

 
ק או נותן השירות יפצה את ציפורי במקרה של הפרת ההסכם ובגין כל נז .3.12

 תביעה שמקורה האי עמידה בתנאי הסכם זה.

נותן השירות יהיה בקשר עם מי שמבקשים תפריטים מיוחדים או מותאמים  .3.13

וידאג למלא אחר צרכיהם. בכל מקרה, התפריט המיוחד ומחירו יאושרו על 

 ידי המזמין.

נותן הישרות ידאג לאספקת ארוחות לצמחונים/ טבעינים/ לבעלי אלרגיות או  .3.14

 עם צרכים מיוחדים לפי דרישה מקדימה שתבוא מצידם.לאנשים 

כל מנה מיוחדת )צמחונית, רגישות לגלוטן, אלרגיה לאגוזים, בוטנים  .3.15

לו  אורחו/שומשום וכיו"ב(, במידה ותוזמן תסומן במדבקה הנושאת את שם ה

 ארוחות מיוחדות יהיו ללא תוספת תשלום. היא מיועדת. 

  עבור ארוחות שמטרתן חשיפת המרכז הקבלן לא יחייב את המרכז בתשלום  .3.16

 .ללקוחות פוטנצייאלים, בתאום מראש ובהסכמה הדדית

 .ההזמנות יועברו לקבלן המזון פעם בשבוע ע"י מנהלת ההזמנות של המרכז .3.17
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 התפריט  .4

התפריט יסוכם בין הצדדים כאשר יסופקו ארוחות לפי אחד מהתפריטים 

 המצורפים כנספח. 

 חיות משרד הבריאות ויש לשים דגש על: גודל מנה התפריט יהיה מותאם לפי הנ

 מספיק לכל סועד.

 

למזמין שמורה הזכות לערוך שינויים בתפריט, לערוך בו התאמות, לבקש כי יוגדלו 

המנות, לשנות את התוספות, לתת הוראות ביצוע לספק השירות, להחליף רכיבות 

 אחדים באחרים וכיוצא באלה. 

 

בדרך שתיבחר על ידם  הערכת התפריטשל ין ביקורת על ידי המזמתבוצע  .4.1

סקרי שביעות רצון, מבחני טעימות, מבחן שארית הצלחת, מבחן  -לרבות 

הפח, בקרה על גודל מנות/מערך הזנה, שינוי תפריט בהתאם לעונות השנה, 

לחדש ולרענן בפריטי מזון חדשים, טרנדים ורעיונות חדשים. בדיקה וטעימה 

 רכים תזונתיים.הרכב וע -של כל מזון חדש

 .הקבלן ידאג להעביר תפריטים מפורטים שיאושרו ע"י שני הצדדים    .4.2
 

 המזון .5

יהיה ללא חומרים שאינם טבעיים, בדגש על חומרים משמרים, צבעי כולו המזון  .5.1

וכו'. רמת חומרי הגלם תהא הגבוהה  ניטריטים, פוספטיםטעם וריח, מאכל, 

 ביותר.

לבוניות בתפריט, יהיו מרכיבים טבעיים מוצרי הגלם המרכיבים את המנות הח .5.2

 .בלבד

כל ארוחה תכלול: מנה עיקרית חלבונית )בשרית/דג/צמחונית בהתאם ליום(,  .5.3

קטנית, ירקנית חמה, ירק טרי ופרי, כפי המופיע -דגנים, פחמימתית -פחמימתית

 בנספח תפריטים.

 לבד. ירקות ופירות יגיעו מידי יום, טריים, אסטטיים ומגוונים, מסוג א' ב .5.4

 

 הובלת המזון ואספקתו .6

נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי המזון יובל בליווי מסמכים המעידים על  .6.1

מוצרי מזון קשים או יבשים יהיו באריזה מקורית סגורה, יישאו   .מקור המזון

סימון מזון כדין הכולל את שם היצרן, כתובתו המלאה, ההרכב התזונתי של 

יווק. על גבי מארזי המזון או בצמוד אליו המוצר, משקל ותאריך אחרון לש

תופיע מדבקה מודפסת או מסמך נלווה המתאר את המזון שסופק, באופן 

מפורט ובצירוף כמויות. קבלת מזון מן החי תבוצע בצירוף אישור הניתן ע"י 

  .רופא וטרינר רשותי
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נותן השירות ימסור למזמין מסמכים נלווים עם פירוט סוגי וכמות המזון  .6.2

 המייצר ותנאי הובלה.  מהמטבחמסופק, טמפ' בעת היציאה ה

נותן השירות מתחייב כי מרגע יציאת המזון מהמטבח המייצר של ספק המזון  .6.3

 . שעות 4-ועד למועד האספקה לא יעברו למעלה מ

נותן השירות מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו הינו אוכל כשר בהשגחת  .6.4

 ת הראשית ו/ או כשר למהדרין.ונברה

 

 ל ביצוע החוזהע חוקיפ .7

ם כהס לאשר יפקח על ביצועו ש חברהמנהל או עובד ה רשאית למנות החברה .7.1

 "(.קחפמה" זה )להלן:

 תופן אספקא בכל זמן שהוא את  חברההיה רשאי לבדוק מטעם הי חקפמה .7.2

וק את אופן הכנתן, הובלתן וכל היבט הנוגע לקיום דבל ןכוארוחות, ה

 סכם זה. ה יפ לעהתחייבויותיו של נותן השירות 

א במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן למל נותן השירות מתחייב .7.3

 יצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. בר לשקב חקפמהלו על ידי 

וד מרה ונותן השירות לא יעקמבבנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .7.4

בטיב ו על פי הסכם זה ולא יספק את הארוחות בכמות או יתווייבהתחיב

החסרות מכל מקום /  תוחוראהרשאית  להזמין את  חברההנדרשים תהיה ה

, רבגין התשלום ל"ספק" האחחברה גורם אחר ונותן השירות ישפה את ה

ומבלי   חברה"י דרישת העפ בגין תקורה והוצאות כלליות, וזאת 20%בתוספת 

קזז את התשלומים כאמור מן לית  אשרתהא  חברהלערער על הסכומים. ה

את מבלי לגרוע מכל זה, וזים לנותן השירות על פי הסכם יעמגה מיםלוהתש

 על פי הסכם זה ועל פי דין.   חברהזכות של ה

במטבח ובחדר האוכל וכן את כל ההיתרים והרישיונות כחוק, הנדרשים  .7.5

להפעלה ולמתן שירות מזון כמפורט בחוזה זה, לרבות העסקת משגיח כשרות 

יישא בתשלום עבור משגיח הכשרות ללא  ן השירותנותעל פי דרישת הרבנות. 

 התניה, בהיקף הפעילות ובשעות העבודה של המשגיח.

יפנה אשפה למכולה לפינוי אשפה ולא ירכז את האשפה במקום נותן השירות  .7.6

אחר כל שהוא, וכן יבצע הפרדה של אשפה אורגנית ויבשה על פי דרישות 

 משרד הבריאות.

הזרמת שפכים -על קיום ההוראות בדבר אי מתחייב להקפיד נותן השירות .7.7

לא יקפיד על כך ויוטל קנס מטעם חברת  נותן השירותאסורים וחריגים. אם 

 לשלם את הקנס במלואו. נותן השירותיהיה על  –הגיחון 

מתחייב לערוך בדיקות רפואיות לעובדיו, על פי דרישות משרד   נותן השירות    .7.8

 הבריאות.
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גוד הולם ונקי של עובדי המטבח ומגישי המזון, שיכלול, ידאג לבי נותן השירות .7.9

בין היתר,    כיסוי ראש, כפפות וסינרים וכן נעליים הולמות ובגדי ייצוג 

שיאושרו על ידי הנהלת המרכז ולא להכניס אנשים למטבח למעט אנשי צוות 

 .המטבח/ספקים

 .אישורי שהייה לתושבי יש"ע .7.10

ים לרבות אספקת מזון מבושל, מתחייב שלא לספק שירות נותן השירות .7.11

נותן ארוחות ארוזות וכדומה לכל גוף שהוא ממטבח המרכז, אלא אם כן 

 קיבל אישור מהמרכז בכתב ומראש, בגין ארוחות אלו. השירות

מתחייב שלא להשתמש בשירותי המרכז, זולת בשטח המטבח  נותן השירות .7.12

 ובחדר האוכל.

עמו ללון במרכז ו/או להימצא לא יתיר לעובדיו ו/או למי מט נותן הישרות .7.13

 האוכל(, אלא אם ניתן אישור לכך.י המרכז )פרט למטבח ולחדר בשטח

מתחייב שלא להכניס או להוציא ציוד משטח המטבח וחדר  נותן הישרות .7.14

האוכל ללא אישור מטעם המרכז. לחוזה תצורף רשימת הציוד שתסופק על ידי 

  י מתנאיו. מצ"ב.המרכז ואשר תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ותנא

 ציוד שיועמד לרשות הקבלן ע"י המרכז יהיה בבעלות מרכז ציפורי,          

 .      השימוש והתיקונים באחריות הקבלן         

ידאג להחזקה ולהפעלה תקינה ומקצועית של המטבח, חדר נותן השירות  .7.15

לטיפול ידאג  נותן השירותהאוכל והציוד המסופק לו על ידי המרכז. כמו כן, 

שוטף בבלוני הגז, החזקתם, החלפתם וסגירתם בתום השימוש בהם והתשלום 

 בגינם.

נותן יבדוק את הציוד המסופק על ידי המרכז ויאשר תקינותו. על  נותן השירות .7.16

לשאת בהוצאות התיקון של הציוד המופעל על ידי המרכז, למעט  השירות

 ית המטפלת בציוד.בלאי טבעי, כפי שיוגדר על פי המלצת החברה המקצוע

יספק שתי מערכות של כלי אוכל )חלבית ובשרית( בכמות  נותן השירות .7.17

ידאג להחלפת כלים שבורים או פגומים על  נותן השירותהמספיקה לסועדים. 

 אחראי לכך שלא יוצאו כלי אוכל משטח חדר האוכל. נותן השירותחשבונו. 

שימוש ולשירות ידאג לרכוש על חשבונו כל ציוד החסר ל נותן השירות .7.18

 הלקוחות, כגון: מפות שולחן, כלי אוכל, ועוד.

יעסיק על חשבונו מלצרים בזמן הפעלת חדר האוכל ואולם  נותן השירות .7.19

 האירועים ללקוחות.

-מתחייב לתגבר את כוח האדם, בעת קיום מספר אירועים בו נותן השירות .7.20

 זמנית, במידה ויידרש.

 רטים שיאושרו על ידי שני הצדדים.  ידאג להעביר תפריטים מפו נותן השירות .7.21

או מנהל אחראי מטעמו, יהיה נוכח במרכז בכל יום ובכל השעות  נותן השירות .7.22

 שבהן מתבצעות פעולות הדורשות הפעלת המטבח וחדר האוכל.
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוראות הסכם זה מקנות לו רשות שימוש במטבח  .7.23

 .ובחדר האוכל שאין עמה חזקה

 כולל התנאים ירות מתחייב לכבד את ההזמנות הקודמות שנסגרושהנותן  .7.24

 .לתפקיד וכניסת טרם

 
 הרומתה .8

רוחות ולקיום כל יתר התחייבויותיו אה טת לאספקתחלסופית ומו הכתמור .8.1

לנותן השירות עבור כל ארוחה   חברהשל נותן השירות לפי הסכם זה, תשלם ה

ההנחה שהציע  ט בקיזוז בתפרי, כנקוב  חברהשתסופק בפועל והוזמנה ע"י ה

ממחיר  –הוצאות תקורה ודמי שימוש. כלומר  20%המזמין ובהפחתה של 

. מחירי התפריטים 20%והחברה  80%יקבל נותן השירות )לאחר ההנחה( 

 .כוללים מע"מ

בגין ארוחות שיסופקו עבור קבוצות פנימיות של המרכז ועובדי עיריית  .8.2

 ירון.ממחיר המח 20%ירושלים, ינוכה סכום של 

 .נותן השירותהנחה ללקוחות תינתן בתיאום מראש עם  .8.3

, אלא אם יסוכם על כך אחרת נותן השירותלא ייגבו כספים ותשלומים על ידי  .8.4

מתחייב שלא לגבות ו/או לדרוש תשלום  נותן השירות ובכתב בין הצדדים.

כלשהו ישירות מהסועדים. כל תשלום לקבלן ו/או למי מטעמו יתבצע אך ורק 

 מרכז.דרך ה

והובלה  , כלי הגשהמובהר כי התמורה כוללת עלויות רכיבים, בישול, חימום .8.5

א לכל סיבה שהיא, לרבות מ הנתשתוכל הוצאות אחרות שהן, וכי התמורה לא 

ין התייקרויות ו/או שינויים בשיעור המדד ו/או שינוי עלות מוצרים ו/או גב

 ודה וכד'.בע תועש

קיונו, עריכת השולחנות, ניקוי כלי המחיר כולל את הפעלת חדר האוכל נ .8.6

 האוכל, חומרי הניקוי עלויות כוח האדם וכיוצא באלה.

יישא בתשלום חשבונות הטלפון המותקן בחדר האוכל ו/או  נותן השירות .8.7

המטבח, וכן בתשלום חשבון הגז,  חשמל )על פי מונה (  השתתפות במים בסך 

1,000 . 

   . ללוכהית מס על הסכום שבונח שיגי נותן השירות .8.8

יום ממועד אישור המפקח/נציג  30+ן ישולם בתנאי תשלום שוטף ול חשבכ .8.9

 מס על ידי נותן השירות. תינובשחכנגד המצאת  חברהה

 

 סי עובד ומעבידחי רדעה .9

זה כי נותן השירות הינו במעמד עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ב שגדומ .9.1

 דיו ו/או מי מטעמו. בועמו/או מי  נותן השירות ןיבל  חברהומעביד בין ה

נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו,  .9.2

 לרבות כל התשלומים הסוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על
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פי כל דין. נותן השירות מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי נותן   .9.3

 פי נותן השירות בלבד.השירות על פי כל דין או הסכם תחול כל

בגין כל סכום אשר תחויב לשלם על  החברהנותן השירות מתחייב לשפות את  .9.4

פי פסק דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי נותן השירות לרבות 

מעביד בין מי ממועסקי נותן השירות  -פסק דין או קביעה בעניין יחסי עובד

ימים מדרישת  30רך דין, וזאת בתוך ובינו, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עו

 .החברה

עסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, לה ייבחתמנותן השירות   .9.5

, ימציא חברהישת הרדלדרש בהסכם. נהדרוש לביצוע השירותים כר במספ

נותן השירות למפקח את פרטי העובדים המופקדים מטעמו על ביצוע הסכם 

ל עובד של נותן השירות אשר המפקח דרש זה וירחיק ממתן השירותים כ

 להרחיקו.

 

 וביטוח  תוירחא .10

בלה ח ,האונת למלאה ומוחלטת לכל ובגין כ תוירחאאחראי  האנותן השירות י .10.1

 וא/וו/או לעובדיה חברה או נזק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו ל

על  לוחיה  ו/או למי שהמזון יסופק להם,  בשל או בקשר עם מתן השירותיםשל

ו/או את הניזוק, לפי המקרה,  חברהה את צהפי הסכם זה. נותן השירות יפ

, עובדיה,  חברהלחלוטין ומראש את  הר רחשמבגין נזקם. נותן השירות 

וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה  תוירחאשלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל 

 ה. ז יףעסאו נזק שאירעו כאמור ב

כל נזק  לע   החברהות ולשפות בשלמות את נותן השירות מתחייב בזאת לפצ .10.2

 כל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם או גוףמ, השירדוכנגד כל תביעה או 

ו ו/או מי מטעמו בגין כל תאונה, יחולשמעובדיו ו/או  ד מיכלשהו, נגדה ו/או נג

רישה. רבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו בגין התביעה או הדל, קנז וחבלה א

  החברה.  ישפה את החברה כאמור מייד עם דרישתה הראשונהנותן השירות 

אשר יהיו נשוא  ,בגובה הסכומיםלנותן השירות לעכב תשלומים ת הא רשאית

, עד אשר ייושבו תביעות או בקשר לכל נזק כאמור לעילבגין ה לתביעה כנגד

 .חברההאלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 אתאחריותו על פי הסכם זה, ובכלל זה  רוך ביטוח לכיסויענותן השירות י .10.3

  :פוליסות הביטוח המפורטות להלן

 נותן השירותטח את רכושו של בביטוח המ -ביטוח רכוש  .10.3.1

המשמש בביצוע ההסכם וכן כל רכוש אחר באחריותו ו/או 

והמצוי בבנין ו/או בסביבתו, מפני נותן השירות בבעלותו של 

יטוח אש מורחב. אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בב

  חברההביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת ה

 ה התחייב  חברהוכן כלפי כל אדם או גוף שה ה והבאים מטעמ
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, ובלבד שהויתור לא מתן השירותיםבכתב לשפותו, או הקשור ל

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מאספקת  וי לחבות הנובעתסיכטוח חבות מוצר אשר יכלול בי .10.3.2

ן, כפי שיסופקו על ידי נותן השירות. הביטוח היביכרוארוחות 

פוליסה ה מקרה.ולש"ח לתובע  2,250,000לא יפחת מסך של 

 חברהתכלול את שם הו תורחב לכלול סעיף "חבות צולבת"

כמבוטח. לחילופין, תורחב הפוליסה לביטוח צד שלישי לכלול 

 סיכונים הנובעים מהרעלת מזון.

ין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגת כלפי צד שלישי טוח חבובי .10.3.3

סכם כתוצאה מאספקת ההשך תקופת במל אדם לכשייגרמו 

תובע ל "חש 2,250,000חת מסך של  יפהארוחות. הביטוח לא 

תכלול ו סעיף "חבות צולבת" ולקרה. הפוליסה תורחב לכלמלו

 כמבוטח.  חברהאת שם ה

ופנית לעובדי נותן טוח חבות מעבידים לכיסוי כל פגיעה גבי .10.3.4

$ לתובע  1,500,000.- -השירות בגבול אחריות שלא יפחת מ

 $ לאירוע ולתקופת ביטוח.  5,000,000.-ומסך של 

את אישור קיום הביטוחים בגין הפוליסות  חברהנותן השירות ימציא ל .10.4

בדבר בחירתו   חברהימים מיום שיקבל הודעה מה 7הביטוח האמורות בתוך 

להסכם  ג'נספח אישור עריכת ביטוחי נותן השירות רצ"ב  ככספק מזון. העתק 

 זה.  

הביטוחים כנדרש לעיל כדי לשחרר את נותן  כתר ספק, אין בעריסה ןעמל .10.5

פי הסכם זה ומחובת תשלום כל נזק ו/או -השירות מחובותיו ומאחריותו על

ו/או מחדליו כאמור  ויו/או לצד שלישי מחמת מעש חברהפוי ליש ואו/ יפיצו

 פי כל דין. -כם זה ועלבהס

אי לבטלם רשללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו יכטוחי נותן השירות יב .10.6

  חברהו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח ל

יש בו כדי ש שינוי  כלמראש.  יום 30הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

בכתב ויהיה כפוף   חברהדיעת הלצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לי

לאישורו מראש. נותן השירות מאשר כי ביטול הביטוחים כאמור ע"פ סעיף זה, 

עלול לגרום לביטול הסכם ההתקשרות עמו, מחמת הפרה חמורה של תנאי 

 ההתקשרות, ולחייבו בפיצויים כמפורט בחוזה זה. 

העצמיות כומי ההשתתפויות וסום הפרמיה שלותן השירות לבדו ישא בתנמ .10.7

 בגין הביטוחים כאמור.

ללו הוראה מפורשת על פיה הם קודמים לכל ביטוח אחר יכנותן השירות   .10.8

 .חברהשנערך על ידי ה
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 סקת מתן השירותיםהפ .11

בכל ימות )בוצע ברציפות, ת פקת הארוחותאסכך שלתחייב מתן השירות ונ .11.1

 עובדים וביןן בשל מחסור בביי ביצועה לא יפגע וכהשנה כולל מועדי ישראל( 

השבית ו/או לה רשאי יא יהלת. מוסכם בזה כי נותן השירות חרמכל סיבה א

כסוך שבין ס לבשלהפסיק את מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה 

 עובדיו. ל נותן השירות  /או סכסוך שביןו בין נותן השירותו חברהה

ה שהיא, כל סיב, מפקת הארוחותאסת א/או הפסיק נותן השירות ובית הש .11.2

אחר,  רוחות מנותן השירותהאבמקרה כאמור להזמין  חברהא רשאית  ההת

בגין תקורה והוצאות כלליות  20%ך, בתוספת בכצאות הכרוכות הוכאשר ה

לתבוע כל פיצוי  חברהיחולו על נותן השירות והכל מבלי לגרוע מזכותה  של ה

 .בגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לה  עקב הפרה זו של ההסכם

 

 ערבות לקיום החוזה .12

, חברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא נותן השירות ל .12.1

 ₪ אלף  150 ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של י לחתימת כתנא

יום או עד לקיום  30תוקפה של הערבות יהיה לכל תקופת החוזה, בתוספת  .12.2

 זה, לפי המאוחר מביניהם.  לפי הסכם מלוא התחייבויותיו של נותן השירות

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. מבלי  .12.3

 :לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש  הערבות להבטחת ולכיסוי של

  חברהכל נזק או הפסק מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם ל .12.4

אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי או למי מטעמה  עקב או בקשר עם כל הפרה או 

 חוזה זה. 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לנותן השירות  .12.5

 עלולה  להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.    חברהשה

רשאית  לגבות את סכום הערבות, כולו או   חברהבכל מקרה כאמור תהיה ה .12.6

ם, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמי

 ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

נגבתה הערבות כולה או מקצתה, יהיה נותן השירות חייב להשלים באופן  .12.7

ימים ממועד דרישת המימוש את סך הערבות כך שזו  7 -מיידי ולא יאוחר מ

 לוא הסכום הנדרש.תהא, בכל עת, במ

 

 הסכםה תפוקת .13

 1.11.2018עד  1.11.2017ם זה הינה מיום ת על פי הסכורשקתהה .13.1

את ם לשיקול דעתה  הבלעדית , להאריך בהתא, ת איתהיה  רש  חברהה .13.2

. תנאי הסכם זה יוסיפו שנהתקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות כל אחת של 

 לחול בהתאמה לגבי תקופת הארכה כאמור.
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הבלעדית , שאית, על פי שיקול דעתה  ר  חברה, תהיה הלאמור לעיה ףא לע .13.3

להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בהודעה מוקדמת 

. במקרה כאמור לא יהיו מכל סיבה שהיא אש לנותן השירותמריום  14 של 

אחרות בגין /או ו תויפסכל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כ לנותן השירות

וחות ארהין גבסיום ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה 

 םכסהקשרות ובהתאם להוראות התה וםשסופקו על ידו בפועל עד למועד סי

 .הז

 
בכל מקרה של סיום התקשרות יקח הקבלן את הציוד המפורט בנספח א' או  .13.4

מה שנותר. ציוד שיושאר במקום, תהיה למרכז הזכות לפנותו או לעשות בו 

ויבות כלפי הקבלן כראות עיניו מבלי שתהיה לו איזו שהיא אחריות או מח

 .בהקשר לכך

 
 סכםהה תבסה .14

ין נותן השירות רשאי להעביר, להסב או להמחות את אדדים כי הצין ב םכסומ .14.1

, כולן או חלקן ו/או להעסיק נותן הז םכסהפי -זכויותיו ו/או התחייבויותיו על

רשאית  להסב את זכויותיה  חברהה .שירות משנה לביצוע איזו מהתחייבויותיו

בויותיה  לפי הסכם זה, כולן או חלקן, ובלבד שזכויותיו של נותן /או התחיי

 . ובאישור החברה השירות לפי הסכם זה לא תיפגענה

 

 ה וביטול ההסכםרפה .15

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שהאירועים הבאים  .15.1

ות קנבכל הזכויות המו  חברהייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את ה

 על פי ההסכם ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:לו 

הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט או על ידי לשכת הוצאה לפועל  .15.2

מצאה  כי   חברהולם או חלקם, וה, כלגבי נכסי נותן השירות  או זכויותיו

יקולים כאמור פוגעים ביכולת נותן השירות לקיים את התחייבויותיו על פי הע

 ם ממועד ביצועם. וי 30זה, והעיקולים לא הוסרו בתוך הסכם 

 שהקבוגשה נגדו הו , אמרצון קירופ נותן השירות בדבר שללטה החנתקבלה  .15.3

או  גד נותן השירותכנניתן צו פירוק  אויום,  30לפירוק אשר לא בוטלה תוך 

אם ניתן צו הקפאת הליכים כנגד נותן השירות, או במקרה שנותן השירות אינו 

 אם הוכרז נותן השירות כפושט רגל.  -יד  תאג

כי נותן השירות מסתלק מביצוע החוזה או   חברהלהנחת דעתה של ה חכוהשכ .15.4

 ביצועו ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים. ק יספמ

נותן  ר, או מעסיקאחכם כולו או מקצתו לסשנותן השירות מסר את ההכ .15.5

 מראש ובכתב.  ברהחההסכם ללא הסכמת ה עוציבבשירות משנה 
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  יללכ .16

ל פי ההסכם במקרה עעשות שימוש בזכויות המוקנות לו מל  חברהמנעות ההי .16.1

אין בה ולא  -טות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לסהסכמה  אומסוים 

דו ממנה גזרה למתהווה תקדים ולא י לאת  מזכויותיה , וכזתפורש כוויתור על 

 שווה למקרה אחר.

להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן ייעשה במסמך לכל שינוי או תיקון  .16.2

 בכתב חתום על ידי   שני הצדדים. 

ובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כנמסרת כת .16.3

ימים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במועד משלוחה בפקסימיליה  3בתוך  

 .  תבמועד מסירתה במסירה אישיו קבלתה, אל ר טלפוניופוף לאישבכ

 

 

 

 

 

 או הצדדים על החתוםיה בארלו

 

 

 

 

 

_______________                  _______________ 

 נותן השירות              חברהה
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 נספח א' לחוזה

 .תפריט

 נספח ב' לחוזה 

 תעודת הכשר של הרבנות הראשית

 

 לחוזה 1נספח ב'

 רשיון ממשרד הבריאות

 

 לחוזה 2נספח ב'

 רישיון עסק

 ' לחוזה נספח ג

 נוסח אישור על עריכת ביטוחי נותן השירות
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 לאירעים או ארוחות משפחתיות תפריטיםשלושה  

 .1תפריט 
 

 
 בחירה ( 3מנה עיקרית) 

 

 פרגיות  שוקיים עוף ברוטב  הדרים/שום ודבש 

 ילדים -שניצלונים  מוקפץ עוף בסגנון אסיאתי 

 צלי בקר ברוטב השף  בשר גולש+חומוס 

 

 לבחירה( 4פות )תוס

 

 זיתים מרוקאים  אורז לבן/צהוב 

 ירקות סיני מוקפץ  שעועית ירוקה ברוטב 

 לקט ירקות איטלקי  פלחי תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין 

 אפונה וגזר ברוטב עגבניות  דואט תפוחי אדמה ובטטה 

 תפוחי אדמה פריזיאן בשמן זית וריחן 

 

 אנטי פסטי 

 

 (סוגים לבחירה 7סלטים: )                                           

 

 רצועות פלפל קלוי בתחמיץ  סלט טורקי  חומוס 

 פלפל חריף מטוגן  סלט סלק אדום  טחינה 

 כרוב אדום במיונז  גזר מרוקאי  חציל על האש 

 כרוב לבן וגזר  גזר מזרחי מגורד פיקנט  חציל יווני 

 מאזה–וקטייל ירקות חתוכים ק  חמוצי הבית  חציל במיונז 

 זיתים סורים מבוקעים  תירס עם פטריות וגמבה  חצילים שלמים בטחינה 

 חסה+עלי בייני+פטריות ברוטב השף  סלט ירקות ישראלי  רצועות חציל בגמבה 

 חציל רומני 

 מטבוחה

 

 עגבניות בשמן זית וריחן 

 סלט כרוב סיני
 סלט ירוק+ חמוציות 

 

 מפות___________

 מפיות______________

 מיץ/מים:שתייה

 לחמים

 מוסים בטעמיםאו  מנה אחרונה: פירות העונה

 

 

 
 

  ₪ 125מקסימום  מחיר
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 .2תפריט 
 לבחירה(  1מנה ראשונה )

 

 דג סול מטוגן ברוטב לימון  פילה מושט בנוסח מרוקאי 

 דג נסיכה מרוקאי  פילה מושט בעשבי טיבול 

 

 מנה עיקרית 

 

 מעורב ירושלמי בנוסח מחנה יהודה  ך דק+פירות יבשים ברוטב מרסלהאסאדו  חתו 

 ילדים -שניצלונים  מוקפץ עוף+נודלס בסגנון אסיאתי 

   פרגיות 

 

 לבחירה( 3תוספות )

 

 זיתים מרוקאים  אורז לבן/צהוב 

 ירקות סיני מוקפץ  שעועית ירוקה ברוטב 

 ות איטלקילקט ירק  פלחי תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין 

 אפונה וגזר ברוטב עגבניות  דואט תפוחי אדמה ובטטה 

 תפוחי אדמה פריזיאן בשמן זית וריחן 

 

 גזר גמדי ברוטב תפוזים 

 אנטי פסטי

 

 (סוגים לבחירה 8סלטים: )                                           

 

 רצועות פלפל קלוי בתחמיץ  סלט טורקי  חומוס 

 פלפל חריף מטוגן  סלק אדוםסלט   טחינה 

 כרוב אדום במיונז  גזר מרוקאי  חציל על האש 

 כרוב לבן וגזר  גזר מזרחי מגורד פיקנט  חציל יווני 

 סלט ירוק+ חמוציות  חמוצי הבית  חציל במיונז 

 חסה+עלי בייני+פטריות ברוטב השף  סלט ירקות ישראלי  חצילים שלמים בטחינה 

 מטבוחה 

 יל בגמבהרצועות חצ

 עגבניות בשמן זית וריחן 

 סלט כרוב סיני
  

      

 

 

 מפות___________

 מפיות______________

 מיץ/מים/קולה/זירו:שתייה

 לחמניות על השולחן

 מוסים בטעמים/מנה אחרונה: פירות העונה

 

 

 
 

 

₪  135מקסימום  מחיר
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  .3תפריט 
 לבחירה(  2מנה ראשונה )

 

 דג סול מטוגן ברוטב לימון  /עשבי טיבולפילה מושט בנוסח מרוקאי 

 קציצות דגים ברוטב חריימה 

 עלי גפן ,בצל ,כרוב-ממולאים

 דג נסיכה מרוקאי 

 

 מנה עיקרית 

 

 שאורמה הודו+ בצל מטוגן  בשר ראש+ חומוס בסגנון מרוקאי 

 ילדים -שניצלונים  מוקפץ בקר סטרוגנוף 

 שיפודי אנטריקוט  פרגית ממולאות בשר אגוזים ופירות יבשים 

 

 לבחירה( 3תוספות )

 

 זיתים מרוקאים  אורז לבן/צהוב 

 ירקות סיני מוקפץ  שעועית ירוקה ברוטב 

 לקט ירקות איטלקי  פלחי תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין 

 אפונה וגזר ברוטב עגבניות  דואט תפוחי אדמה ובטטה 

 תפוחי אדמה פריזיאן בשמן זית וריחן 

 

 די ברוטב תפוזיםגזר גמ 

 אנטי פסטי

 

 (סוגים לבחירה12סלטים: )                                           

 

 רצועות פלפל קלוי בתחמיץ  סלט טורקי  חומוס 

 פלפל חריף מטוגן  סלט סלק אדום  טחינה 

 כרוב אדום במיונז  גזר מרוקאי  חציל על האש 

 כרוב לבן וגזר  טגזר מזרחי מגורד פיקנ  חציל יווני 

 סלט ירוק+ חמוציות  חמוצי הבית  חציל במיונז 

 פטריות ברוטב השף +עלי בייני+ חסה  סלט כרוב סיני  חצילים שלמים בטחינה 

   סלט ירקות ישראלי  רצועות חציל בגמבה 

 מטבוחה 

 

 עגבניות בשמן זית וריחן 

 
  

 

 

 מפות___________

 מפיות______________

 יץ/מים/קולה/זירומ:שתייה

 לחמניות על השולחן

 מוסים בטעמים/מנה אחרונה: פירות העונה

 
 

            ₪ 155מקסימום  מחיר
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 תפריט שבת חתן/משפחתית

 שבת - שישי יום
 

 ישיש
 עמדת קפה בלבד בקבלת חדרים

 
 לבחירה( 1מנה ראשונה )

 

 פילה מושט בנוסח מרוקאי  דג נסיכה בנוסח מרוקאי 
 מאפה תפו"א ברוטב פטריות  מטוגןדג סול  
 מאפה פילו במילוי בשר ופירות יבשים  ממולאים/עלי גפן/כרוב 
 גלילת חציל במילוי בשר ברוטב עגבניות וריחן  תחתיות ארטישוק ממולא בשר 

 
 

 אפשר לחלק את המנות המוזמנות מהמגוון(-לבחירה 2מנה עיקרית )
 

 קבבוני טלה  שניצל  בסגנון וינאי 
 קדירת בשר עם חומוס  צלי בקר ברוטב השף 
 שניצלוני עוף בשומשום  כרעי עוף ברוטב שום ודבש 
 נתחי בקר פטריות וגמבה מוקפצים בסגנון סיני  רצועות עוף ברוטב צ'ילי 
 חזה עוף ממולא בשר ברוטב לימון  קציצות בקר ברוטב עגבניות  

 
 

 לבחירה( 2תוספות )
 

 מרוקאים זיתים  אורז לבן/צהוב 
 ירקות סיני מוקפץ  שעועית ירוקה ברוטב 
 לקט ירקות איטלקי  פלחי תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין 
 אפונה וגזר ברוטב עגבניות  דואט תפוחי אדמה ובטטה 
 גזר גמדי ברוטב תפוזים  תפוחי אדמה פריזיאן בשמן זית וריחן 

 אנטי פסטי
 
 

 (סוגים לבחירה 7סלטים: )                                               
 

 רצועות פלפל קלוי בתחמיץ  סלט טורקי  חומוס 
 פלפל חריף מטוגן  סלט סלק אדום  טחינה 
 כרוב אדום במיונז  גזר מרוקאי  חציל על האש 
 כרוב לבן וגזר  גזר מזרחי מגורד פיקנט  חציל יווני 
 מאזה–ת חתוכים קוקטייל ירקו  חמוצי הבית  חציל במיונז 
 זיתים סורים מבוקעים  תירס עם פטריות וגמבה  חצילים שלמים בטחינה 
 חסה+עלי בייני+פטריות ברוטב השף  סלט ירקות ישראלי  רצועות חציל בגמבה 
 מטבוחה  עגבניות בשמן זית וריחן  חציל רומני 

 
 
 

 מוגש קינוחים/ פירות העונה בכל ארוחה 
 
 

 מיץ ומיים בקנקנים/לחמניות /יין לקידוש * בכל הארוחות מוגש

 *ארוחת שישי ושבת מוגשות ע"י מלצרים למרכז שולחן
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 שבת 
 

 קפה ועוג ה לפני התפילה  -בוקר  
 

 צהריים: 
 אפשר לחלק את המנות המוזמנות מהמגוון(-לבחירה 2מנה עיקרית )

 
 קבבוני טלה  חמין עשיר +בשר 
 ם חומוסקדירת בשר ע  צלי בקר ברוטב השף 
 שניצלוני עוף בשומשום  כרעי עוף ברוטב שום ודבש 
 נתחי בקר פטריות וגמבה מוקפצים בסגנון סיני  רצועות עוף ברוטב צ'ילי 
 שניצל וינאי  קציצות בקר ברוטב עגבניות  

 
 לבחירה( 2תוספות )

 
 זיתים מרוקאים  אורז לבן/צהוב 
 ירקות סיני מוקפץ  שעועית ירוקה ברוטב 
 לקט ירקות איטלקי  פלחי תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין 
 אפונה וגזר ברוטב עגבניות  דואט תפוחי אדמה ובטטה 
 גזר גמדי ברוטב תפוזים  תפוחי אדמה פריזיאן בשמן זית וריחן 

 אנטי פסטי
 

 (סוגים לבחירה 7סלטים: )                                               
 

 רצועות פלפל קלוי בתחמיץ  ט טורקיסל  חומוס 
 פלפל חריף מטוגן  סלט סלק אדום  טחינה 
 כרוב אדום במיונז  גזר מרוקאי  חציל על האש 
 כרוב לבן וגזר  גזר מזרחי מגורד פיקנט  חציל יווני 
 מאזה–קוקטייל ירקות חתוכים   חמוצי הבית  חציל במיונז 
 זיתים סורים מבוקעים  ות וגמבהתירס עם פטרי  חצילים שלמים בטחינה 
 חסה+עלי בייני+פטריות ברוטב השף  סלט ירקות ישראלי  רצועות חציל בגמבה 
 מטבוחה  עגבניות בשמן זית וריחן  חציל רומני 

 
 
 

 מזנון בשירות עצמי  : סעודה שלישית
 סוגי סלטים 12

 דג מטוגן+לימון
 ת ופשטיד
  יםבורקס

 פירות העונה
 

 פירות העונה בכל ארוחה  מוגש קינוחים/
 
 

 * בכל הארוחות מוגש מיץ ומיים בקנקנים/לחמניות /יין לקידוש

 *ארוחת שישי ושבת מוגשות ע"י מלצרים למרכז שולחן

 

 
 ₪  240 -למבוגר  מחיר
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 ג'ספח נ
 אישור על קיום ביטוחי הספק

 
 

 תאריך ____________                                                                                                    
 לכבוד

 עמותת בית פוסטר
 ,נוה עמל4רח' גיבורי עציון 

 הרצליה
 

 אדון נכבד ,
 

 אישור על קיום ביטוחים של ____________ )להלן: "הספק" (הנדון :                                
 בקשר לאספקת ארוחות לילדים בצהרונים ובמועדוניות במסגרת מכרז                                            

 )להלן : " החוזה" (. 71/204                                            
 
 אנו החתומים מטה __________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן :   
 

 ל ארוחות כמפורט להלן :ערכנו לספק ביטוחים בקשר עם ייצור , שיווק ואספקה ש .1
 

 ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריותו של הספק על פי כל דין, על פי פקודת הנזיקין 1.1
, בגין הארוחות  1980 –)נוסח חדש( ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ 

 המסופקות על ידי הספק על פי החוזה שבנדון , בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך :
 ₪  4,000,000                                                         -תובע 

 ₪  4,000,000                 -(   חודשים 12מקרה ותקופה )כל 
הביטוח יכסה מוצרים המיוצרים ו/או המסופקים על ידי הספק היה וביטוח חבות 

 12מוארכת בת  המוצר נערך על בסיס מועד הגשת התביעה , הביטוח יכלול תקופת גילוי
 חודש לפחות.

 
 ביטוח אחריות כלפי הציבור , על פי כל דין , בקשר ו/או הנובע מיצור , שיווק , מכירה  1.2

ואספקה של ארוחות לרבות כלפי המזמין , עובדיו , וכל הבאים מכוחו או מטעמו , בגין 
וכל נזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של הספק , עובדיו 

הפועלים מכוחו או מטעמו ויכלול כיסוי בגין הרעלה עקב קיומו של חומר זר או מזיק 
 במאכל או במשקה הגבולות אחריות שלא יפחתו מסך : 

 ₪  2,000,000                                                           -תובע 
 ₪  2,000,000                    -חודשים (  12מקרה ותקופה )כל 

 
 ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים המועסקים על ידו , במישרין או בעקיפין , בביצוע 1.3

השירותים נשוא החוזה בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם , בגבולות אחריו שלא יפחתו 
 מסך : 
 ₪  6,000,000                                                             -תובע 
 ₪  20,000,000                     -חודשים (  12ה ותקופה ) כל מקר

 ___________ ועד _____________________ . -תקופת הביטוח היא החל מ  .2

 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים התנאים הבאים :  .3

 

 והחזרה בתביעה כלפי המזמין. ביטול זכות התחלוף 3.1
 

 סעיף אחריות צולבת בבטוחי חבות. 3.2
 

 ים נוספים בפוליסות הינם המזמין וכל הפועלים מטעמו.מבוטח 3.3
 

הספק לבדו אחראי לתשלום פרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ולמילוי כל החובות  3.4
 המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.
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כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  3.5
ח אחר לא יופעל כלפי המזמין , ולגביו הביטוח על פי אחריותנו כאשר קיים ביטו

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי 
תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין וללא זכות לתבוע ממבטחי המזמין 

 .1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59השתתפות בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים את הכיסוי כאשר התביעה  3.6
מעוגנת בנזק למעליות , מכשירי הרמה , טעינה ופריקה , אש , התפוצצות , אדים , 

$ מעל הסכום המבוטח  150,000שטפון , בהלה , זיהום תאונתי , כלי רכב )עד לסך 
י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים , רכוש בביטוח רכב סטנדרטי ( מלבד אחריות לפ

של המזמין שהספק פועל בו , למעט אותו חלק הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 
הספק , הרעלה מכל סוד שהוא עקב קיומו של חומר זר או מזיק במאכל או במשקה , 

ביטוח חבות בגין קבלנים וקבלני משנה , עבודת נוער על פי חוק ותביעות שיבוב של ה
 הלאומי.

 
כל סעיף בפוליסות המפקיע או מקטין או מגדיל בדרך כל שהיא את אחריותנו בגין  3.7

 מעשה או מחדל של הספק לעמוד בתנאי הביטוח יופעל רק כלפיו.

 

 כל הפוליסות צמודות למדד המחירים לצרכן )כללי(. 3.8
 
 יב הספק על פיידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחו .4

 חוזה ההתקשרות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
 
 

                                                         
 

 , בכבוד רב                                                                                                 
 

                                                                                     ________________ 
 המבטח                                                                                                 

 
 
 

 כתובת החברה : ______________________________
 

 סוכן הביטוח : ________________ כתובת : ________________ טלפון: _________
 

 מס' פוליסת חבות המוצר : ___________________
 

 מס' פוליסת אחריות כלפי צד שלישי : ___________________________
 

 מס' פוליסת חבות מעבידים : _______________________________
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 נספח ד
 2016-2017תהליכי ביקורת במערך ההזנה 

 

 המזמין.לבחון את המועמדים כספקי מזון יבוצעו ביקורות במפעלי המזון ע"י על מנת  .1
  

 55הקריטריונים לביקורת יסוכמו לכדי ציון סופי אותו יקבל מפעל המזון. ציון מקסימלי:  .2
 נקודות.

 
 -דו"ח ביקורת ספק מזון 

 
 דוא"ל: טלפון: פרטי הספק:

 
 קריטריונים לביקורת ספק הזנה 

 
 הערות ציון קריטריון סעיף

 [30%]משקל מהציון הכללי:    תברואה ומנהל
מתוך דו"ח ציון המשוקלל של מבדק המפעל ה 1

 מצ"ב  – מבדק יצרן ארוחות חמות
0-4  

מתאימים וסוג )בנוסף  מייצר רישיונות מפעל 2
נות ייצור מזון ואספקתו לתנאי סף לרשיו

תקן תנאים למוסדות חינוך; עסק, יצרן, 
נאותים לייצור מזון, רישוי עסקים, תקנים 

אריזות מזון,  5113ישראלים רלוונטיים, תקן 
, תקנים ותקנות לרכב 1145תקן סימון מוצרים 

 (הובלת מזון

0-3  

)וחומרי גלם( מוכרים בעלי כלל  ספקי מזון 5
 האישורים הנדרשים 

0-4  

)מקבלת חומרי גלם ועד  נוהל בקרת איכות מזון 6
 אריזת המזון ושילוחו(

0-2  

  0-1 שעות לפחות 48שמירת דגימות מזון  7

תקופתיות ממעבדה  בדיקות מיקרוביאליות 8
 חיצונית מוסמכת

0-2  

, העמסת הארוחות לפי תקןאריזת המזון  9
 ומועד יציאת כלי הרכב

 והעמסת המזון , אריזהכל התהליך בשלב ייצור)
יתבצע כך שהארוחות  בהתאם למסלול הנסיעה

בטווח הזמן שנקבע במכרז, ולפי  לצהרוניםיגיעו 
 (הנחיות עדכניות של משרד הבריאות

0-3  

לביקורת וקבלת  מעבר אצל הווטרינר העירוני 11
 אישור חתום

0-1  

  0-3 תקופתיים ודו"חות סיכום משובים 13

  0-3 , מעקב ותיקון ליקוייםלונותמערך טיפול בת 14

  0-4 רשימת ממליצים 15

 [20%]משקל מהציון הכללי:   תזונה
חומרים טבעיים  – דרגת איכות חומרי גלם 16

 בלבד, ללא חומרים מוספים לפי מכרז
0-6  

לפי מכרז בהתאמה  שיטות הכנת מזון 17
 לתפריטים

0-4  
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 והתאמתם גמישות בשינוי/הרכבת מתכונים 18
 בהתאם לצורך, לפי תפריט מאושר ומוסכם

0-6  

ואפשרויות גיוון התאמת התפריטים  19
 לרגישויות שונות ובקשות מיוחדות

0-4  

  סה"כ ציון תברואה, תזונה ומנהל

 [50%]משקל מהציון הכללי: 

  

 התרשמות אישית של הועדה  21

 [5%]משקל מהציון הכללי: 
0-5  

    ציון סופי
 

 
 
 

 


