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 מבוא .1

 לתועלת (חברה חל"צ בע"מ, ברמלה כונותהש והתחדשות לקהילה המרכזים חברת 1.1
 ומוצרים מזון מוצרי אספקתל מחיר הצעות לקבל מבקשת ),"מזמינהה" (להלן: הציבור)
 (להלן: זה רכש הליך תנאי פי על הכל מפעילה, שהיא ולמתנס"ים היום, למעונות נלווים,

 .)"טוביןה" או ",השירות"

 לשם היום, מעונות לילדי ארוחות נתהכ לשם נדרשים הנלווים והמוצרים המזון מוצרי 1.2
 לכיבוד וכן אפייה סדנאות כגון הקהילתיים, במרכזים שמופעלות וסדנאות חוגים ביצוע

 לעת. מעת הנערכים שונים לאירועים

 הבאים: העקרונות פי על תהיה המוצרים אספקת 1.3

 המוסמכים גורמים של רשימה ידי על שיוצאו הזמנות פי על תהיה מוצרים אספקת 1.3.1
-בכ  המזמינה אצל תפקידים ובעלי היום מעונות מנהלות ובהם ההסכם לפי מיןלהז

 רמלה. ברחבי אתרים 12

 אלה הזמנה למסמכי שהמצורפת מוצרים של רשימה מתוך תבוצענה ההזמנות 1.3.2
 להסכם. ושתצורף

 במחיר מוכפלת שהיא המוזמנת הכמות פי על יהיה שיבחר לספק שישולם התשלום 1.3.3
 ומוצר. מוצר לכל שיציע כפי היחידה

 רשאי יהיה מציע וכל ומוצר מוצר לכל מקסימום מחירי כוללים  הבל"מ מסמכי 1.3.4
 .המקסימלי למחיר נמוך או שווה מחיר להציע

 מזון מוצרי של אספקה גם מהספק לבקש המזמינה רשאית תהיה הבל"מ במסגרת 1.3.5
 יעביר ההזמנה ביצוע וטרם המוצרים ברשימת נכללים שאינם יםונלו מוצרים או
 להזמין לבחור רשאית תהיה והמזמינה מוצרים לאותם פרטנית מחיר הצעת ספקה

 מהמחיר בהנחה או בפיקוח מחיר פי על יהיו בפיקוח מוצרים ,חלקם או המוצרים את
 .בפיקוח

 במידה המציע, ע"י המוצע המותג של התאמתו את לבדוק רשאית תהא המזמינה 1.3.6
 מתאים. חליפי מוצר להגיש מתחייב המציע מתאים, כלא יימצא והמוצג

 טובין לרכוש או מקבילים שירותים להזמין מהמזמינה למנוע כדי הצעה בקבלת אין 1.3.7
 בכלל. והן מסוים למקרה הן אחרים, מספקים המוצרים ברשימת הנכללים

 לגבי או המוצרים כלל לגבי בלעדיות זכות לזוכה מעניקה איננה זה בהליך הזכייה 1.3.8
 כלשהו. בהיקף הלהזמנ זכות לו מקנה ואיננה חלקם

 והיא בלבד ההצעות השוואת לשם נועדה המוצרים ברשימת הנקובות הכמויות 1.3.9
 להוות כדי בה ואין דנן ההליך לפרסום שקדמה בשנה שבוצעו הזמנות על מתבססת

 בכלל מהמוצרים איזה להזמין המזמינה של כלשהי התחייבות ליצור או כלשהו מצג
 כלשהי. בכמות או

 אחר מקום בכל או רמלה בעיר המזמינה תורה שעליו למקום ישירות תבוצע הטובין אספקת 1.4
 קניתלמ עד והאספקה ההובלה מחיר וכאשר תשלום תוספת ללא פעילות, המזמינה תקיים שבו

 .ההצעה במחיר כלול המזמינה מחסני או

  השירות המבוקש 2

 .דנן ההזמנה למסמכי ב בנספח כמפורט נלווים ומוצרים מזון מוצרי של האספק 2.1

 מפרט פי ועל '),ח (נספח המחיר הצעת כתב פי על המוצרים את לספק יתחייב זה בהליך זוכהה 2.2
 3 מחלוף החל גדולה) ובין קטנה (בין שתוזמן כמות בכל )השירות לחוזה 'א (נספח השירות

 ההודעה מתן מועד זה. ממועד חודשים 60 לחלוף ועד הליךב זכייה על ההודעה מתן מעת ימים
 ההתקשרות. ותחילת ההסכם חתימת כמועד בייחש הזכייה על

 יופעל ואשר זה, בבל"מ זוכה מציע/ספק אחרי הבא במקום שייָקבע מציע :חלופי' ספק' 2.3
 עפ"י שהיא, סיבה מכל השירות את לספק מסוגל/רוצה לא זוכה מציע/ספק שבהם במקרים

 המזמינה דעת שיקול שעפ"י וככל אם אחר ספק ייָבחר כי יתכן זאת עם המזמינה. דעת שיקול
 זאת. יצדיקו אשר נסיבות העת באותה יהיו
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 תקופת השירות וספק חלופי .3

 כאמור השירות תקופתל בהתאם השירות את ליתן ערוך יהיה זה בבל"מ יזכה אשר מציע/ספק 3.1
 .השירות) לחוזה א' (נספח השירות מפרטל ובהתאם השירות חוזהב 4 בסעיף

 החוזה. בנוסח לאמור בהתאם ההתקשרות, פתתקו את לקצר או לבטל רשאית תהא המזמינה 3.2
 באיכות השירות את לסֶּפק יכול/רוצה אינו זוכה ספק כי ההתקשרות במהלך ויתברר היה 3.3

 להקפיא/להפסיק המזמינה רשאית אחרת, סיבה מכל ו/או שהוגדרו הזמנים בלוחות או המצופה
 למנותו ואף מלא/חלקי באופן החלופי הספק את ולהפעיל זמני/קבוע באופן ההתקשרות את

 בחוזה. לאמור בהתאם הכל זמני/קבוע, באופן
 המזמינה. דרישת עפ"י קבוע או זמני באופן השירות את לספק מתחייב החלופי הספק 3.4
 יהיה לה והתמורה החוזה, תנאי כל עליו יחולו כי מובהר החלופי, הספק ע"י שירות וניתן היה 3.5

 עפ"י או בו) והשתתף (במידה הבל"מ בהליך הסופית בהצעתו התעריפים עפ"י תהיה זכאי
 העת. באותה שיהיו לנסיבות בהתאם מולו שייקבעו אחרים תעריפים

 תגרע לא אחר גורם מכל או חלופי מספק הזמנה ביצוע כי בזאת מובהר ספק, הסר למען 3.6
 כולה ערבותו את לחלט רשאית תהיה והמזמינה בבל"מ יזכה אשר המציע/ספק מהתחייבויות

 פי על ו/או הצדדים בין השירות סכםה פי על לרשותה שעומד הליך בכל נגדו קוטלנ או חלקה או
 דין. כל

 :בל"ממתכונת ה 4

 כלליות הוראות 4.1

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה או כל הצעה  4.1.1
 אחרת.

חור/מו"מ עם מציעים שהצעותיהם יהמזמינה  שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך ת 4.1.2
צאנה מתאימות על ידה או עם חלק מהם או לא לקיימו כלל, לרבות, ולפי שיקול תימ

דעתה, לדון עם המציעים או עם חלק מהם בפרטי הצעותיהם, לבקש הבהרות לגביהן 
פה ובין בכתב, ולערוך תיחור בין -ולבקש מהם לתקן ו/או לשפר את הצעותיהם, בין בעל

ימת המציעים עימם ינוהל תיחור, ייקבעו כלל המציעים או חלק מהם. סדרי הדיון ורש
ע"י המזמינה . מודגש כי משיקולי תקציב ו/או יעילות, קיימת האפשרות כי לא יתקיים 

מבחינתו,  הצעת המחיר הטובה ביותרכן מצופה מן המציע לתת את -הליך מו"מ כלל, על
 כבר בשלב הגשת ההצעה.

ות דעת מיועצים וגורמים שונים מובהר כי המזמינה  שומרת לעצמה את הזכות לקבל חו 4.1.3
 לגבי המציעים והצעותיהם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה. 

המזמינה  רשאית לבטל את הבל"מ, להקפיאו, לעדכנו ו/או לצאת בבל"מ חדש לפי  4.1.4
שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב משלבי הבל"מ, ללא צורך במתן הסברים וללא הודעה 

מציעים הרלוונטיים לאותו שלב, בהתאם לנתונים מוקדמת. במקרה זה תימסר הודעה ל
 שיהיו באותה העת בידי עורך הבל"מ.

והיא מועברת למציע לצורך הגשת  מזמינההינה קניינה הרוחני של ה חוברת הבל"מ 4.1.5
הצעה בלבד. חל איסור על המציע להעבירה לגורם אחר ו/או לעשות בה שימוש שחורג 

 מהגשת הצעה בהליך זה.

תהא מזמינה יהיו ללא זכויות קנייניות של המציע, ול מזמינהגשו למסמכי המציע שיו 4.1.6
 הזכות להשתמש בהם ובמידע שבהם לכל שימוש הקשור בפעולתה.

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך, בהתאם להקשר.  4.1.7
 ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך, בהתאם להקשר.

ת השיפוט המקומית לגבי הבל"מ הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים ולו סמכו 4.1.8
 בלבד.

והתקנות שהותקנו  1992-לא חלות הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב מזמינהעל ה 4.1.9
פועלת ברוח מזמינה . המכוחו, ובהתאם לכך גם לא על בל"מ זה, על כל הכרוך בכך

 מעת לעת. הןשלה ולשינויים שייערכו ב ים פנימיהלים עקרונות דיני המכרזים בכפוף לנ

  בל"מה מבנה 5

 עיקריים: שלבים 3 -ב ייערך ההליך
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 שלב בדיקת עמידה בתנאי הסף לצורך בחירת מציעים מאושרים. - שלב ראשוןה 5.1
בשלב זה תיבחן עמידתם של המציעים וההצעות בתנאי הסף המנהליים 

ימת מציעים והמקצועיים וקיום כל המסמכים הנדרשים, לצורך הרכבת רש
עשויה להיפסל. במהלך הבדיקה  -מאושרת. הצעה שלא יוגשו בה מסמכים כנדרש 

עשוי מציע להידרש ליתן הבהרות. הצעות שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף 
 תיפסלנה. רק מציעים שהצעתם תעמוד בתנאי הסף, יוכלו לגשת לשלב הבא. -

יבחנו המציעים המאושרים, בשלב זה י שלב בדיקת איכות המציע. - שלב שני 5.2
רק מציעים שציון האיכות  וישוקלל ציון מרכיב האיכות של כל אחד מהם.

) יעברו לשלב 100נקודות ומעלה (מתוך  80המשוקלל שיקבלו בשלב זה יהיה 
מובהר כי למרכיב האיכות ישנה השפעה רק על האפשרות של מציע לעבור  .הבא

י למרכיב האיכות אין השפעה על הדירוג שלב בדיקת הצעת המחיר, וכ -לשלב הבא 
שמורה הזכות לפסול הצעת מציע על סמך חוות הדעת  מזמינההסופי של ההצעה. ל

שקיבלה. לאמות המידה של מרכיב האיכות ישנן נוסחאות שקלול אשר מוגדרות 
מנכ"ל כחסויות בשלב זה של ההליך. הנוסחאות ייקבעו, יירשמו ויופקדו אצל 

 בטרם הגיע המועד האחרון להגשת הצעה.דת הרכש המזמינה כנציג וע

 האיכות מרכיב ציון ישוקלל פיהן-שעל המידה אמות  5.2.1
 נושאים ממגוון הבל"מ עורך והתרשמות מידה אמות על יתבסס האיכות מרכיב ציון

 להלן: כמפורט
 דעת חוות עפ"י הרצון ושביעות המציע ע"י הניתן השירות מאיכות התרשמות 5.2.1.1

 לקוחות.
 יכולות עסק, גודל  המציע, של המקצועיות מיכולותיו לליתכ התרשמות 5.2.1.2

 עם להיפגש הבל"מ עורך עשוי ךכ לצורך להפצה רכב כלי כמות ,לוגיסטיות
 המציע  נותן הםל נבחרים באתרים ולבקר המציע מטעם תפקידים בעלי

 שירות.
ניסיון המציע באספקת מוצרים זהים או דומים לבקשה מ כללית התרשמות     5.2.1.3

 לנושא הרלוונטית נוספת מידה אמת כל וכן דומים ופים מוסדייםזו לג
 הבל"מ.

 האיכות רכיב של המינימאלי ברף עמד לא מהמציעים אחד ואף היה :הערה 5.2.1.4
 דעתו) שיקול (לפי הבל"מ עורך רשאי לעיל), 25. בסעיף כאמור נקודות 80(

 70 על שיעמוד כך הנ"ל המינימאלי האיכות ניקוד סף את ולשנות להקל
 נקודות.

בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר של שלב בדיקת הצעת המחיר.  -שלב שלישי  5.3
(נספח ח' לחוברת  כתב הצעת המחירבהמציעים המאושרים, כפי שמולאו 

הצעת כתב  –לצורך קבלת קובץ האקסל של נספח ח'   אקסל כקובץ  הבל"מ)
 .לבל"מ זה 9בהתאם לאמור בסעיף נדרש לפעול המחיר 

מניקוד המציע ומדירוגו הסופי. הצעת מחיר אשר לא  100%תהווה הצעת המחיר  
תמולא כנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה. עורך הבל"מ יהיה רשאי (אך לא 

של  כסכימת המכפלותהצעת המחיר תיבחן  חייב) לקיים הליך תיחור בשלב זה.
 שנה, הערכת כמות רכישות ל, משמעותהכמות  .פריט לכלכמות ומחיר מוצע 

 נועדה לצורך השוואת מחירים בהליך הבל"מ.ו

 לכך. המיועד במקום הקובץ בגוף המזהה ומספרו שמו את למלא המציע על 5.3.1
 המוגש לחומר ולצרפו המחיר הצעת כתב את להדפיס המציע על חובה כי מודגש

  ידו.-על
 ח' (נספח המחיר הצעת כתב גבי-על המוצעים המחירים את להגיש חייב המציע 5.3.2

 הרשומים סכומים כשעליה תוגש אשר מחיר הצעת בהקלדה.  מ)הבל" לחוברת
 !תיפסל - בהקלדה שלא

 הרלוונטיים התאים בכל ידו-על המוצע המחיר את להקליד תחילה נדרש המציע
-ח' נספחב סעיף כל עבור תא בכל מחיר למלא חובה כי מודגש אקסל- ה בקובץ

 .)דיסק און קי( ֵסן ַנָּידֶהְח על גבי  ,12 בסעיף כאמור ולהגישו המחיר הצעת כתב
 

  ! תיפסל,  בה יירשם שלא ו/או יותר או אחד למוצר מחיר בה חסר אשר הצעה
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 לפי תהיה האיכות) ובדרישות הסף בתנאי שעמדו אלה (מבין ההצעה בחירת 5.4
 הכדאיות את שיקוליה מתוך המזמינה לצרכי ביותר והמתאימה יבההמיט

 , המזמינה ע"י בחשבון יילקחו אשר יםוארגוני תפעוליים והיבטים הכלכלית
 כהצעה מדורגת אינה אם גם הצעה, בכל לבחור רשאית המזמינה ובמסגרתם

 הרכש. עדתובו לדיון יובאו התוצאות .ביותר הזולה

 הסביר אינה היא דעתה שיקול שלפי בהצעה, להתחשב שלא רשאית המזמינה 5.5
 ותנאיו. זה הליך מהות לעומת מחירה מבחינת

 או בכלל מהצעתו - הצעה הגשת שלאחר שלב בכל - בו לחזור שאיר אינו המציע 5.6
 בהצעתו. כלשהו תעריף לָיֶקר או הצעתו מתעריפי ו/או חלקי באופן

 הצעות של בדיקתן את יותר מאוחר לשלב לדחות או כלל לבדוק שלא רשאית מזמינהה :הערה
 דעתה. שיקול לפי יקרות, מחיר

 נדרשים סף תנאי 6

 :זה מציעים העונים במועד הגשת ההצעה לכל התנאים הבאים במצטבררשאים להשתתף בהליך 

 על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל. 6.1

על המציע להיות בעל אישור עדכני ותקף על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ורישום  6.2
 במע"מ.

ניסיון מוכח של אספקת מוצרים זהים או ל המציע לעמוד בדרישת ניסיון כדלהלן: ע 6.3
לשנה לכל כולל מע"מ  ₪  500,000 -וף או גופים מוסדיים בהיקפים שלא יפחתו מדומים לג

 עיסוקן הדומים במהות גופים מוסדיים 5לפחות . 2021 -ו 2020, 2019אחת משנות המס 
  מזמינה.עיסוק המהות ל

מערך של קבלה וביצוע של הזמנות  , קיומו של מערך לוגיסטי לרבות אחסנה וניהול מלאי 6.4
הנדרשים בהליך רכש זה ובכלל זה מערך של הפצה ואספקה, התואם את צרכי  דוגמת אלה

  .1968 -, המופעל ברישיון עסק שניתן על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח המזמינה

ויוערכו על ידה  המזמינהההצעות שיעמדו בתנאי הסף יבחנו על ידי מובהר ומודגש כי 
החלטה על המשך ההליך ותהיה הרכש מבחינת איכותן ומחירן ולאחר מכן תקבל ועדת 

 רשאית לקבל כל החלטה לגבי המשך בחינת ההצעות, כמפורט להלן.

שהצעותיהם יעמדו בתנאי  מתכוונת לזמן את המציעים, המזמינהמובהר כבר עתה כי 
איש הקשר המוצע מטעם לשם קיום ראיון לנציגי המציע ובכלל זה כולם או חלקם,  הסף,

 .המציע

  הסף: בתנאי עמידה הוכחת לצורך רףלצ שיש מסמכים 7

 חתומים ונספחיהם החוזים ואת ונספחיה הבקשה חוברת את להצעתו לצרף המציע על 7.1
 הסף תנאי בכל עמידתו להוכחת ומסמכים אישורים אסמכתאות, וכן תיבות בראשי

 לעיל. 6 בסעיף הרשומים

להצעתו אישור שלעיל יצרף המציע  6.1בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המנוי  7.2
על רישום במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין. חברה תצרף תעודת התאגדות ונסח חברה 

 7עדכני מאת רשם החברות (עדכני = נסח שהונפק מאתר רשם החברות לכל המוקדם 
 ימים קודם להגשת ההצעה).

שלעיל יצרף המציע להצעתו אישורים  6.2בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המנוי  7.3
 אימים כדלהלן:מת

אישור בתוקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי  7.3.1
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וחובות מס') 

 .1976 –התשל"ו 

אישור לצורך ניכוי מס על פי תקנות מס הכנסה (זיכוי מתשלומים  7.3.2
 .1977 –בעד שירותים או נכסים) התשל"ז 
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 ה.תעודת עוסק מורש 7.3.3

שלעיל יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח ד'  6.3בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המנוי  7.4
 לבל"מ.

שלעיל  יצרף המציע רישיון עסק למרכז הלוגיסטי  6.4בסעיף לצורך עמידה בתנאי הסף המנוי  7.5
צרף עוד יוכן מסמכים ודוגמאות להוכחת קיומה של תוכנה מתאימה לניהול המערך הלוגיסטי. 

ציע תצהיר בנוסח נספח  ג' לבל"מ זה הכולל את מס' העובדים, שטח המחסן, שטח חצר, המ
כמות רכבי הפצה המותאמים להובלת מזון בקירור על פי התקן וכן אישור בעלות על כלי רכב 

 המשמשים לאספקת מוצרים. 

 בטוחות 8

 ההצעה הגשת בגין ערבות 8.1

של תאגיד בנקאי בישראל,  וריתמקעל מציע לצרף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית  8.1.1
לטובת/לפקודת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ , על שם הספק ע"ס 

) צמוד לעליות במדד המחירים הכללי לצרכן אשר עשרת אלפים שקלים חדשים(₪  10,000
נספח ז' תהיה בתוקף החל מיום הפקתה ועד לתאריך הנקוב בה בהתאם לנוסח המצ"ב כ

 . הערבות תוגש כחלק מההצעה.הבקשהלחוברת 
. לגבי כתבאם המזמינה תבקש זאת ב רקכל שינוי בתאריך הרשום בערבות ההגשה ייעשה  8.1.2

ערבות שכבר הוגשה, רק במידה ויידרש לכך בכתב מאת עורך הבל"מ, המציע מתחייב 
ימים מרגע שנתבקש  7חדש, בתוך  מקורלהאריך את תוקף הערבות ולהעביר לידי המזמינה 

 לכך.
המזמינה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, בנסיבות שבהן חזר בו  8.1.3

המציע מהצעתו לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה או בנסיבות שבהן מציע שזכה 
בבל"מ סירב לחתום על החוזה או סירב להמציא ערבות שירות או סירב למלא כל דרישה 

 "מ או לחוזה.אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לבל
מציע שלא זכה בהליך יהיה זכאי לקבל בחזרה את הערבות, אולם מובהר כי ערבות שפקעה  8.1.4

 לא תוחזר, ותיגרס.
מציע שהצעתו נפסלה על הסף או שנופה מן ההליך בשלב מוקדם יהיה זכאי לקבל את  8.1.5

 הערבות אלא אם כן פקעה.

 שירות ערבות 8.2

פק (מציע זוכה) יגיש למזמינה ערבות במעמד חתימת החוזה, כתנאי להתקשרות עמו, הס 8.2.1
של תאגיד בנקאי בישראל, לטובת/לפקודת המרכזים  מקוריתבנקאית/ביטוחית אוטונומית 

עשרים אלף (₪  20,000לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ , על שם הספק ע"ס 
פ"י ) צמוד לעליות במדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ביום עריכת החוזה עשקלים חדשים

 . נספח ד' לחוזההנוסח המצ"ב כ
הערבות תהיה בתוקף החל מיום הפקתה למשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם לתאריך  8.2.2

מֶעֵבר לו, להבטחת קיום כל  ימים 90ועוד  חוזה השירותב 4.1התוקף הרשום בסעיף 
 התחייבויות הספק שבחוזה.

יית קנסות, פיצויים המזמינה  תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה לצורך גב 8.2.3
מוסכמים ואחרים המגיעים לה עקב הפרת הוראה מהוראות החוזה ע"י הספק או לצורך כל 
תשלום אחר המגיע לה מהספק, כיסוי נזקיה ו/או הוצאותיה שנגרמו בשל מעשה או מחדל 

 של הספק או מי מטעמו, והכל כאמור בחוזה.

 מחיר: הצעת להגשת אקסל קובץ וקבלת להליך הרשמה 9
MATNAS@ESTIL- דוא"ל: באמצעות לפנות נדרש בהליך להשתתף המעוניין ציעמ 9.1

IL.CO.RAMLA  נציג .0010: בשעה 3.202224.  מיום יאוחר לא להליך, להירשם בבקשה 
 של מזהה מספר המציע, של והרשמי המלא שמו את וימסור הפניה בעת יזדהה המציע
 קשר ליצירת טלפון מספרי ותפקידו, הקשר איש שם את דואר, למשלוח כתובת וכן  המציע

 מובהר כראוי. נרשמו נציגו שפרטי לוודא המציע באחריות דוא"ל. וכתובת ובנייד) (במשרד
  הרכש. להליך הקשור בכל המציע מטעם הקשר איש את יהווה המציע נציג כי

 ,להב אסתי הגב' עם טלפוני קשר ליצור ניתן הרשמה ושאבנ בלבד טכניים בעניינים לשאלות 9.2
 שאלה לכל , 09:00-15:00 השעות בין 073-2717917  בטל'– והתקשרויות רכש מנהלת
 .שלהלן 10 בסעיף לאמור בהתאם הבהרה שאלתב לפנות שי מהותי בעניין

 האחרון המועד וחלף במידה גם להירשם למציע לאפשר רשאי הבל"מ עורך כי מובהר 9.3
 לכך. הצדקה שֶישָנה סבור הוא באם וזאת לבל"מ, להרשמה

 הנדרש. השירות את מכיר הוא כאילו ייָראה הצעה המגיש מציע כי מובהר 9.4

mailto:estil@matnas-ramla.co.il
mailto:estil@matnas-ramla.co.il
mailto:estil@matnas-ramla.co.il
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 מסר שהוא הפרטים לפי  אקסל בפורמט קובץ בדואל ישלח שנרשם ולנציג ההרשמה לאחר 9.5
 הנוסח. לפי הרישום במעמד

 התקבל. שהקובץ לוודא המציע באחריות 9.6
 הרהבה שאלות 10

 אצל והתקשרויות רכש מנהלת להב, אסתי לגברת בדוא"ל רק להגיש יש הבהרה שאלות 10.1
 24.3.2022  חמישי יוםל עד ,ESTIL@MATNAS-RAMLA.CO.IL אלקטרוני: לדואר המזמינה,

 מתחייבת אינה המזמינה כי מובהר ליעדן. השאלות הגעת לוודא הפונה על , 13:00 בשעה
  .שיוגשו השאלות לכל להשיב

 שתחליט ככל ההבהרה. שאלות בחינת במהלך הבהרות ממציע לבקש רשאית מזמינהה  10.2
 המסמך את להדפיס המציע על הבהרה, לשאלות והתשובות השאלות את לפרסם המזמינה

 להצעה. ולצרפו עליו לחתום האמור,
 שלא פנייה וכי זה להליך בנוגע המזמינה אצל אחר גורם לכל לפנות אין כי בזאת ומודגש מובהר 10.3

 להתעלם רשאית כמובן המזמינה לעיל, כאמור אלקטרוני בדואר הבהרה, שאלת של בדרך
 שיקול לפי הכל והתשובות, השאלות למסמך ולצרפה הכתב על להעלותה או כאמור מפנייה
  המזמינה. של הבלעדי דעתה

בפניה יש לציין את שם המציע, שם הנציג הפונה ואמצעי התקשורת אליו, את הסעיף/  10.4
חלק במסמך אליו היא מתייחסת ואת השאלה או בקשת ההבהרה. מובהר כי פניות הפרק/ה

 בכתב יד לא יענו. פניה שלא תהיה במתכונת הרשומה לעיל עשויה שלא להיענות.
 : הבאה לטבלה בהתאם שאלותיהם את לערוך נדרשים הפונים  10.5

 
היא תראה בהן עניין מהותי ו/או שיש בהן שינוי  המזמינה כל ההבהרות שעפ"י שיקול דעת 10.6

 בנוסח שפורסם, יישלחו בדוא"ל אל המציעים שיהיה ידוע באותו הזמן שנרשמו לבל"מ. 
רשאית לשלוח הודעות ו/או הבהרות בהתאם לצורך, כל עוד לא חלף המועד האחרון  מזמינהה 10.7

חלק בלתי נפרד ממסמכי הבל"מ. מובהר כי הסוכנות אינה מתחייבת להגשת הצעה, אשר יהוו 
 להתייחס לכל השאלות והבקשות שיופנו אליה.

ולוודא שהוא  מזמינהבאחריות המציע לעקוב מידי יום אחר הפרסומים באתר האינטרנט של  10.8
שיפורסמו באתר  מודע ומוריד את כל ההודעות שיפורסמו באתר. אך ורק הודעות והבהרות

 .יבו את המזמינהיחי
להצעתו את העתק המענה לשאלות ההבהרה (אם וככל שיהיה) וגם כל הבהרה  יצרףהמציע  10.9

ידו -והודעה מאת עורך הבל"מ או מי מטעמו אשר פורסמה באתר הסוכנות, חתומים על
 כנדרש כראיה על קריאתם.

 עניינים ניגוד היעדר 11

 .הבל"מ חוברתל ב' בנספח המופיע בנוסח עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר להצעתו יצרף המציע

  להגשה: ומקום מועד 12

  ההצעה הגשת מועד 12.1

הגשת ההצעה עד המועד  .12:00בשעה  6.4.2022 -ה רביעיעה הינו יום המועד האחרון להגשת הצ
 המצוין לעיל היא על אחריות המציע בלבד.

 הצעה שתגיע במועד מאוחר יותר, תיפסל על הסף ולא תיבחן. 12.1.1
 אית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות כל עוד לא חלף מועד זה.המזמינה רש 12.1.2

 מבנה ותכולת הגשת ההצעה הפיזית  12.2

ואת המסמכים  את חוזה השירות ונספחיוונספחיה,  חוברת הבקשהההצעה תכלול את  12.2.1
נספח ח'  כתב הצעת המחיר .להלן 13הנדרשים להגשה המופיעים ברשימה מרוכזת בסעיף 

ע"י המציע במקומות הנדרשים כולל מודפס וחתום  אקסלכקובץ  קבל שהת  לחוברת הבל"מ
. )(דיסק און קי ֶהְחֵסן ַנָּידעל גבי יצורף  בנפרד  ובנוסףאימות חתימת עו"ד במקום הנדרש. 

למען הסר ספק, מובהר כי חובה על המציע להגיש כל מסמך אשר נדרש לכך בחוברת הבקשה, 
 "ל.גם אם אינו מוזכר במפורש בסעיף הנ

יש להגיש במעטפה סגורה, ללא פרטי המציע או כל סימן מזהה  ַנָּידהֶהְחֵסן והאת המסמכים  12.2.2

 מס' נספח מספר שאלה

 ושם חוברת

 פירוט השאלה מס' סעיף מס' עמוד
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מס'  אספקת מוצרי מזון ומוצרים נלוויםלהצעת מחיר ל בקשה"אחר, כשעליה יירשם: 
, צילום עותק נוסף ממנו, בצירוף  של ההצעה העותק המקוריהמעטפה תכלול את  "01/2022

ם המצורפים לחוברת הבקשה, וכן את המסמכים הנדרשים להגשה הכולל את כל הנספחי
 .כאמור ַנָּידהְחֵסן ההֶ  ואת שלהלן 13המופיעים ברשימה מרוכזת שבסעיף 

של ההצעה יוחתם בחותמת המציע. בנוסף, מורשי החתימה מטעם  בעותק המקוריכל עמוד  12.2.3
בהר כי, בכל מקום שבו המציע יחתמו בכל מקום המיועד לכך (בו נדרשת חתימתם במפורש). מו

 נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה החתימה מטעמו.
 .במלואויהיה צילום של העותק המקורי  הנוסף העותק 12.2.4
את המעטפה יש לשלשל, באחריות המציע בלבד, לתיבת ההצעות של המרכזים לקהילה  12.2.5

 9 והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  הנמצאת במשרדי מתנ"ס היכל התרבות רמלה, ויצמן
 .רמלה

 .16:00 -ל 09:00ה' בין השעות -ניתן להגיש את ההצעות בימי העבודה א' 12.2.6
 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה החתימה מטעמו. 12.2.7
 .הצעת מחיר אחת בלבדניתנת האפשרות לכל מציע להגיש לתיבת ההצעות  12.2.8
 וברת הבל"מ נספח ח' לח -כתב הצעת המחירלהגיש מסמכים ו/או את  אסור בשום מקרה 12.2.9

 בדואר, בפקס או בדוא"ל, אלא אם נתבקש לכך המציע בכתב מעורך הבל"מ.

 להצעה: לצרף שיש מסמכים רשימת 13
 הסף. בתנאי עמידה להוכחת סעיפיו, תתי כל על לעיל 7 בסעיף הנדרשים המסמכים כל 13.1
 מטעם חתימה מורשי ע"י נחתמה ההצעה כי עו"ד  ע"י המאושר המציע אודות פרטים אישור 13.2

 הבל"מ. לחוברת א' נספח בנוסח המציע,
 הבל"מ. לחוברת ב' נספח בנוסח עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה 13.3
 הבל"מ. לחוברת ג' נספח בנוסח המציע התחייבויות תצהיר 13.4
 .הבל"מ לחוברת ד' נספח בנוסח המציע ניסיון בדבר תצהיר 13.5
 הבל"מ. לחוברת ה' נספח בנוסח מהמציע שירות המקבלים גופים רשימת תצהיר 13.6
 הבל"מ. לחוברת ו' נספח ע"ג הכנסות היקף על רו"ח אישור 13.7
 הבל"מ. לחוברת ז' חפנס בנוסח הגשה ערבות 13.8
 .הבל"מ לחוברת ח' נספח בנוסח מחיר הצעת כתב 13.9

 .זה לבל"מ המצ"ב השירות בחוזה עמוד כל על חתימה 13.10
  השירות לחוזה 'א כנספח המצ"ב השירות במפרט עמוד כל על חתימה 13.11
 השירות. לחוזה ב' כנספח המצ"ב התמורה כתב  על חתימה 13.12
 על אישור - השירות לחוזה ג' בנספח עיין כי ביטוח סוכן או מבטח מאת ביטוחים קיום על אישור 13.13

 7 בתוך מבטח ידי על חתום כשהוא שינוי ללא הביטוח נספח את יעביר המציע וכי ביטוחים קיום
 השירות. לחוזה ג' כנספח מצ"ב תזכה. שהצעתו ככל זכייתו, ממועד ימים

 השירות. לחוזה ד' כנספח המצ"ב שירותה ערבות על חתימה 13.14
 חי'. 'עסק אודות חשבון רואה בחתימת עדכני אישור 13.15
 שיועבר. ככל המציע, ידי על חתום הבהרה ותשובות שאלות מסמך 13.16

 

 כלליות הוראות 14

 ההצעה תוגש בעברית. 14.1
ד, והניסיון וכל התנאים והרישיונות הנדרשים הצעת המציע תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלב 14.2

 בבל"מ (כולל העמידה בתנאי הסף), כולל הערבות, יתקיימו במציע בלבד. 
המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לאפשר למציע לצרף, להשלים או לתקן כל מסמך הקשור להצעתו  14.3

בות אחרות לב או בנסי-אם אירע הדבר, לפי שיקול דעתה, עקב טעות שנעשתה לדעתה בתום
 ידה.-שנמצאו מוצדקות על

פה להצעה, כולה -רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של הבל"מ הבהרות בכתב או בעל מזמינה ה 14.4
 או מקצתה.

שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לפסול הצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש, או  מזמינהל 14.5
להתעלם מחוסר או מפגם שנפלו לאפשר למציע להשלים כל חוסר ולתקן כל פגם שנפל בהצעתו, או 
 בהצעה, אם מצאה שיש בכך כדי לשרת את תכליתו של הליך זה.

 רשאית שלא להתחשב ואף לפסול מציע שקיימת סכנה לאיתנותו הפיננסית. מזמינה ה 14.6
רשאית לפסול מציע אשר נתן/נותן לה שירות או לגורם אחר ולא עמד ברמת  מזמינהה 14.7

ו, לא עמד בלוחות זמנים, לא מילא אחר התחייבויותיו, או האספקה/השירות/האיכות שהוגדרה ל
שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על השירות, איכות התוצרים וכיו"ב, שלדעתה הינה חמורה 

 מספיק בכדי להביא לידי פסילתו.
רשאית לפסול מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו נתונים מטעים או מידע שקרי, ו/או  מזמינהה 14.8

א בכתב או בע"פ, או שלא כלל בהצעתו נתונים או מידע שראוי היה לגלותם, בין אם הציג מצג שוו
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 נדרש לכך ובין אם חובת הגילוי הנאות חלה לגביהם.
הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור בחוברת הבקשה והחוזה  14.9

 הסכמתו הבלתי מסוייגת.המצורף לו ובנספחיהם, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את 
חל איסור על המציע לסייג את הצעתו ו/או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  14.10

הבל"מ. הצעה מסויגת או מותנית ו/או הצעת מחיר שלא ימולא בה תעריף בהתאם למבנה ולנוסח 
 , עשויה להיפסל.כתב הצעת המחירשל 

ניה או להסתייגות, רשאי יהיה להעלות את מציע הסבור כי דרישות הבל"מ ראויות להת 14.11
תשקול את פנייתו ותשיבהו  המזמינה השגותיו/הערותיו במסגרת הליך שאלות ההבהרה, ו

בהתאם. מובהר כי מציע אשר לא הגיש השגות/הערות כלל, ייחשב כאילו ויתר על זכות זו ולא 
ו שאלות בשלב שאלות יהיה רשאי להלין על כך בהמשך. מאידך, מציע שהגיש השגות/הערות א

 ההבהרה, לא יהיה רשאי להלין לאחר מכן על השגות/הערות/שאלות שלא העלה בתחילה.
 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעה. 120ההצעה תהיה בתוקף למשך  14.12

 אשר הצעות, לקבלת זו פנייה במסמכי והבהרות שינויים על להודיע שלב, בכל רשאית, המזמינה 14.13
 מציעים. משאלות נובעים אינם אם גם הפניה, ממסמכי דנפר בלתי חלק הם גם יהוו

 אחר. למקום שתוגש או המועד לאחר תימסר או תוגש אשר הצעה מכל להתעלם רשאית המזמינה 14.14
 מכל נוספות, הצעות דעתה שיקול לפי לקבל הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי זאת עם מובהר

 עם בחוזה התקשרותה בדבר הסופית טתההחל קבלת למועד ועד הנ"ל התאריך אחרי גם ג', צד
 כאמור. נוספות הצעות לשקול או לקבל לחייבה כדי לעיל באמור שיהיה מבלי כלשהו, מציע

 ולשנות הצעות לקבלת זו בהזמנה הקבוע מועד כל לדחות דעתה, שיקול פי על רשאית, המזמינה 14.15
 הצעות. להציע בהזמנה הקבועים אחרים תנאים

 חלקים או בשלמותה כלשהי, הצעה או ביותר, הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המזמינה 14.16
 לרבות שהיא, סיבה מכל להצעות הבקשה היקף את לצמצם או להרחיב המזמינה רשאית כן ממנה.
 הזוכה. עם ההתקשרות לאחר

 התייחסות בה שאין או לדעתה, סבירה בלתי שהיא בהצעה, כלל להתחשב לא רשאית המזמינה 14.17
 שלא או כראוי, ההצעה הערכת מונעת המזמינה שלדעת להצעות, הבקשה סעיפימ לסעיף מפורטת

 הדרוש. במבנה שלא שהוגשה או הנדרשים האישורים כל אליה צורפו

 בהתאם מהספק שיידרשו השירותים כל את כוללים להציע, המציעים נדרשים שאותם התעריפים 14.18
 כל יכללו וכן הובלה ו/או אחסנה יןבג לרבות בהם, הכרוכה הוצאה או עלות כל לרבות זה, להליך
 מהערכות איזו התקיימות ואי אותו, מחייבת המציע הצעת . מע"מ יכללו לא אך אחר מס או היטל

 עילה מקרה בשום יהוו לא תכניותיו, או תחזיותיו מציפיותיו, איזו של התממשות אי ו/או המציע
 לקבלת זו פנייה במסמכי לוליםהכ ובהוראות בתנאים אחר שינוי לכל ו/או הצעתו של לשינוי

 הצעות.

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת 15

  אחת. כיחידה ומוצעת שלימה היא המוגשת ההצעה כי המציע על ומוסכם ברור 15.1
 כי מובהר השירות. מתן לכלל אחראי ויהיה מטעמו והיחיד הראשי לספק ייחשב ההצעה מגיש 15.2

 אם אלא זולתו, אחר גורם לכל אובמלו או בחלקו השירות מתן את להעביר לספק יהיה אסור
 מהמזמינה בכתב לכך אישור קיבל כן

 סוג מכל תאגיד או שותפויות חברות, או שבשליטתו ותאגיד יחיד מציע כגון קשורים מציעים 15.3
 וחברות שלובות חברות בת, וחברות אם חברות כגון אחת, מקבוצה חלק המהווים שהוא

 בהליך להשתתף רשאים יהיו ולא זה, בהליך ההצע הגשת לצורך אחד כמציע ייחשבו קשורות,
 נפרד. כמציע מהם אחד כל זה,

 לחוברת הבקשה רשימת נספחים 16

 ;המציע אודות פרטים אישור - א' נספח 16.1
 ;עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה - ב' נספח 16.2
 ;המציע התחייבויות תצהיר – ג' נספח 16.3
 ;המציע ניסיון בדבר תצהיר – ד' נספח 16.4
 מהמציע; שירות המקבלים גופים שימתר תצהיר – ה' נספח 16.5
 הכנסות; היקף על רו"ח אישור - ו' נספח 16.6
 ;הגשה ערבות - ז' נספח 16.7
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 מחיר; הצעת כתב - ח' נספח 16.8

 השירות נספחים לחוזהרשימת  17

 ;השירות מפרט - א' נספח 17.1
 ;התמורה כתב - ב' נספח 17.2
 ביטוחים קיום על אישור – ג' נספח 17.3
 ;שירותה ערבות  -ד' נספח 17.4

  השירות מתן תחילת ומועד זההחו על חתימה 18
תעביר למציע שנבחר הודעה על זכייתו בהליך הבל"מ. מציע שהצעתו נבחרה (הספק   המזמינה 18.1

הזוכה) יוזמן לחתום על החוזה. מיד עם קבלת הודעה זו, יהיה על הספק להיערך למתן השירות 
  הנדרש ממנו בהתאם ללוח הזמנים הנדרש.

ימים מרגע  3על החוזה ולהחזירו חתום כנדרש בתוך המציע/הספק הזוכה יידרש לחתום  18.2
  שנדרש לכך, בצירוף כל המסמכים והאישורים שנדרש להמציא.

מובהר כי עצם הודעת הסוכנות למציע כי הצעתו נתקבלה אין בה כדי ליתן תוקף להתקשרות  18.3
נספח בנוסח  מקורית שירותערבות ביניהם. ההתקשרות תיכנס לתוקף רק לאחר המצאת 

  , וחתימה על החוזה ונספחיו כנדרש, ע"י שני הצדדים.השירות חוזה' לד
השירות יחל בהתאם למועד שיוגדר בחוזה או במועד אחר כפי שיוגדר ע"י עורך הבל"מ,  18.4

 השירות חוזהבשים לב לתקופת ההתארגנות המוגדרת לעיל. מובהר כי השלמת החתימה על 
רחי שבלעדיו לא יורשה הספק להתחיל בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים מהווים תנאי הכ

את השירות. עם זאת, רשאי עורך הבל"מ לאשר את ההתקשרות ו/או את תחילת השירות, 
אלו מהמסמכים הנזכרים לעיל, והכל בכפוף לשיקול דעתו בנסיבות -גם אם טרם הומצאו אי

  העניין.
א ימציא ערבות במידה והמציע/הספק הזוכה לא יעביר את החוזה חתום כנדרש ו/או ל    18.5

מקורית ו/או כל מסמך אחר שנדרש לצרף, בתוך פרק הזמן שהוקצב לו, רשאית 
לראות זאת כהפרת תנאי הבל"מ על כל המשתמע מכך והיא תהא רשאית לחלט   המזמינה

את ערבות ההגשה, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של הסוכנות 
כל נזק שנגרם לה כתוצאה מההפרה. בנוסף, המזמינה תהא להיפרע מהספק/המציע בגין 

רשאית להקפיא/לבטל את הודעת הזכייה שנמסרה לו ולהתקשר עם ספק/מציע אחר 
  בהתאם לדירוג הזוכים בהליך הבל"מ באופן זמני/קבוע עפ"י שיקול דעתה.

קף הספק אינו ערוך/מסוגל/רוצה ליתן את השירות בהי -לאחר חתימת החוזה  -צב בו מ 18.6
הנדרש עם כלי הרכב המתאימים ו/או בלו"ז המבוקש וכיו"ב, בנסיבות בהן סבורה הסוכנות 
כי אין לכך הצדקה, הדבר ָיקנה למזמינה את הזכות לראות זאת כהפרת תנאי החוזה על כל 
המשתמע מכך, והיא תהא רשאית לחלט את ערבות ההגשה ו/או השירות, כולה או חלקה, 

ת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להיפרע ו/או לעכב תשלומים וזא
  מהספק בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מההפרה.

פק אשר לא יוכל לעמוד בהתחייבותו ליתן שירות כאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית ס 18.7
לבטל/להקפיא את ההתקשרות בין הצדדים ולהתקשר עם הספק החלופי ולהזמין ממנו את 

  באופן קבוע/זמני עפ"י שיקול דעתה, בהתאם לנסיבות. השירות במלואו
ק מציע שהשתתף בהליך ולא זכה יהיה רשאי לבקש מידע אודות הצעת מציע זוכה, בכפוף ר 18.8

ימים ממועד ההודעה שקיבל אודות תוצאות הבל"מ. זכות זו  7להגשת בקשה בכתב בתוך 
לפגוע במציע שזכה ו/או מוגבלת למידע אשר לפי שיקול דעת עורך הבל"מ אין בו בכדי 

 בסוכנות ו/או בתכלית הבל"מ ולגרום לגילוי סוד מסחרי/מקצועי או מידע רגיש.
ציע הסבור שיש בהצעתו מידע המהווה מבחינתו סוד מסחרי/מקצועי יציין זאת במפורש מ 18.9

 בפרק נפרד בהצעתו ויצרף נימוקים משפטיים לדבריו. 
ע וזהות הלקוחות שצויינו ע"י המציע בהצעתו ובהר כי מרכיבי ההצעה, מאפייניו של המצימ 18.10

לא יהוו סוד מסחרי/עסקי. מציע שבחר להשתתף בהליך הבל"מ מביע בכך את הסכמתו 
 לאמור בסעיף זה.

תהא רשאית להציג בפני מציע שלא זכה בהליך הבל"מ כל  מזמינהחד עם זאת, מובהר כי הי 18.11
 סוד מסחרי או מקצועי. מסמך שלהערכתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אינו מהווה

 ולמציע ובהגשתה, ההצעה בהכנת הכרוכות הכלל, מן יוצא ללא ההוצאות, בכל יישא מציעה 18.12
 קבלת בעקבות שהוא סוג מכל פיצוי תשלם לא מזמינהה זה. בעניין טענה כל תעמוד לא

 .ותוצאותיה הצעות להציע ההזמנה בעניין החלטותיה

    יחשב והוא המזמינה כעובד יחשב לא ("הזוכה"), ר)ייבח (אם הטובין לאספקת שייבחר הגורם 18.13
 ועניין. דבר לכל כעצמאי
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 ההתקשרות את שיעגן ,28 עמודמ החל המצורף בנוסח השירות חוזה על יחתום הזוכה המציע 18.14
 משינוי כתוצאה ,מזמינהה לדעת שיתחייבו, לשינויים בכפוף ת,הצעו להציע זו הזמנה נשוא

 השירות חוזה נוסח על חתימתה את המזמינה תוסיף ציע,המ ההצעת קבלת עם .המפרט של
 בכל לרבות ההסכם לפי לפעול מתחייב והמציע לתוקפו ייכנס וההסכם כאמור להצעה שיצורף

 ימים 7 תוך והכל בהסכם כאמור מבטח מאת ביטוחים ואישור ביצוע ערבות להגשת הנוגע
 כאמור. הזכייה הודעת קבלת מעת

 תבחר שהצעתו המציע עם ומתן המשא בסיום תוסכם אשר התמורה כי ומוסכם מובהר 18.15
 ומתן המשא במסגרת הצדדים בין שיוסכם כפי בנוסחו המפרט עבור הנה הזוכה, כהצעה
 טובין ולגרוע להוסיף האפשרות את גם יכלול ההתקשרות הסכם הזכייה. הודעת למתן שקדם

 סוכםת בגינן התמורהש תוך זו, הצעות להציע ההזמנה למסמכי ב' נספח המוצרים לרשימת
 הצדדים. בין

 בעיר המשפט לבתי מוקנית זה להליך הנוגע משפטי עניין בכל לדון המקומית הסמכות 18.16
 להגיש זו בהזמנה הנקובים התנאים לכלל המציע מסכים זה להליך הצעה בהגשת ירושלים.

 הצעות.

 הצעות להציע נההזמה על וכי ותקנותיו, מכרזים חובת לחוק כפופה אינה המזמינה כי מובהר 18.17
 להציע הזמנה סמךבמ הקבועים התנאים יחולו עמו וההתקשרות הזוכה בחירת הליך זאת,

  .זה הצעות

        
 

 בכבוד רב                                                                                                
 הרכשועדת                                                                                                 

 המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ      
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 טופס פרטי המציע –נספח א' 

 ____________________________  :אהספק כפי שהושם 

 ____________________________  תאגיד: זהות/ מספר

 ____________________________ :המציעכתובת 

 פקס: _____________  טלפון: _____________

 דוא"ל: ______________________

 

 שם איש קשר: _______________

 ת.ז. איש קשר:_______________

 פקס: _____________  : _____________נייד

 דוא"ל: _______________

.  

  תאריך: ____________

 

 

 , עו"ד מ.ר. ___________ שהנני יועצה המשפטי של __________אני הח"מ _____

"), מאשר בזאת המציעהחברת _____________________ בעלת מספר רישום: ______________(להלן: "

 כדלהלן:

 

 ת.ז. : __________________ _________חתימתו של מר : _____________

 

 דבר ועניין. בצירוף חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל

 

ידוע לי כי אישורי זה יוגש במסגרת הצעת המציעה לחברת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ 

(להלן: "המזמינה")  במסגרת המציעה, לפי פניית המזמינה לקבלת הצעות לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים 

 למזמינה.

 

 

 _________________  היום: ______________
 חתימה וחותמת     
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים -נספח ב' 
 

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
 אם לא אעשה כן, מצהיר כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________  מספר מזהה 
 ). 'המציע'המבקש להגיש הצעה במסגרת בל"מ זה (להלן: _____________ שהוא הגוף 

אני מכהן בתפקיד __________________________ והנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם 
 המציע.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש 
ל"מ זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים סביר לניגוד עניינים בין מתן השירות בהתאם לב

 אחרים אותם הוא ממלא. 
ככל שתיבחר הצעתו של המציע בהליך הבל"מ או בשלב מאוחר יותר, מתחייב המציע להודיע 
לעורך הבל"מ מטעם המזמינה, באופן מיידי, על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי 

 ניינים כאמור לעיל. מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד ע
 הריני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמינה ו/או מתן השירותים: 

למציע אין ולא יהיה עניין משל עצמו או עניין אחר כלשהו, זולת עניינה של המזמינה,  .1
 באתרים בו יינתן השירות על ידי המציע, אלא אם כן אישרה זאת המזמינה מראש ובכתב.

יהיו עבודות/פעילויות (שאינן קשורות למתן השירות נשוא בל"מ זה) עם  למציע אין ולא .2
 עובדי המזמינה.

המציע אינו מצוי בקשרים משפחתיים, אישיים, חבריים או עסקיים עם מי מעובדי  .3
המזמינה. מובהר כי קשר משפחתי נחשב קירבה של: אב, אם, אח/ות, בן/בת, נכד/ה, 

במידה וכן, מתחייב המציע להודיע וד/ה, קשרי נישואין. נין/נינה, בן זוג של אחד מהנ"ל, ד
 על כך בכתב במסגרת גילוי נאות תוך פירוט מהות הקשרים ועם מי מעובדי המזמינה.

המציע אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים עם מי מעובדי  .4
בינו לבין מציעים אחרים  המזמינה ו/או יועצי הבל"מ העשוי לפגום בעקרון השוויון

 בבל"מ זה ו/או במתן השירות באם ייבחר.
המציע מתחייב שלא לספק את הטובין ו/או השירות באופן פרטי לעובדי המזמינה ולא  .5

למי מטעמם או למי שקשור איתם באופן ישיר ושלא על פי בקשת המזמינה ולצרכי 
 המזמינה לפי חוזה השירות. 

נה על כל הזמנה מסוג זה שתבוצע אצלו וזאת מבלי לגרוע המציע מתחייב להודיע למזמי .6
 .מהוראות חוזה השירות שלא לבצע הזמנות כאמור

המציע יודיע למזמינה על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים עבור המציע במסגרת  .7
 הבל"מ ו/או מתן השירות ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיה.

 רי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהי .8

 המצהיר
 
  ____________________  _________________ 
 תאריך    חתימה וחותמת המציע    
 

 אישור עו"ד

 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה  -אני הח"מ, ____________________ 
ידי ת"ז -בפניי מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על

_________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ___________
אמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, חתם/ה בפניי על התצהיר 

 דלעיל. 
 

______________________            _____________ _      _________ 
 תאריך  "דחתימת עו  חותמת ומספר רישיון עו"ד
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 תצהיר התחייבויות המציע - נספח ג'

אני הח"מ ___________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לאמר את האמת ואם לא אעשה כן אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

")  המזמינהרמלה בע"מ (להלן: "אני עושה תצהירי זה לשם הגשתו לחברת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ב

מחיר "), לפי פניית המזמינה לקבלת הצעות המציעהבמסגרת הצעת חברת _____________________ (להלן: "

 לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים למזמינה.

 הנני מצהיר בזאת בשם המציעה:

, הבנתי אותם והבאתי בחשבון כי עיינתי בכל מסמכי הפנייה לקבלת הצעות וכן בכל סעיפי החוזה המצורף .1

את תכנם באופן מלא בעת עריכת הצעת המציעה וכי כל תנאי הליך הרכש וההתקשרות מקובלים על המציעה 

 והיא מתחייבת לפעול על פיהם.

כי המציעה הבינה את מהות השירות/ים הנדרשים, א טיב ואיכות הטובין שיוזמנו אם תתקבל הצעתה, את  .2

 קה וכי קיבלה את מלוא המידע שנדרש לה לצורך עריכת הצעתה.הכמויות ואת תנאי האספ

 כי היא לא תמצא במצב של ניגוד עניינים בשל מתן השירותים לפי הליך הרכש דנן. .3

 כי תשמור על סודיות פנייה זו וסודיות של כל מידע שתקבל במסגרתה ובמסגרת מתן השירותים. .4

אחסנה וניהול מלאי ולרבות מערך של קבלה וביצוע שעומד לרשותה מערך לוגיסטי לרבות כי היא מאשרת  .5

של הזמנות דוגמת אלה הנדרשים בהליך רכש זה ובכלל זה מערך של הפצה ואספקה, התואם את צרכי 

 :המזמינה

כתובת הסניף ו/ או המחסן שמשם צפוי  

 לספק את השירות:

  

   מס' עובדים:  

   שטח המחסן: 

   שטח חצר: 

הובלת מזון כמות רכבי הפצה המותאמים ל  

 בקירור על פי התקן:
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בהתאם לאמור מתאימה לניהולו של המערך הלוגיסטי ממוחשבת כי היא מתחייבת שעומדת לרשותה תוכנה  .6

 . 5מפרט השירות סעיף  –בנספח א' לחוזה השירות 

כי היא מתחייבת לעמוד בכל תנאי הסף המנויים בראשיתה של בקשה זו להציע הצעות זאת על פי דרישות  .7

 מזמינה.ה

 כי היא מתחייבת לעמוד בכל התחייבויותיה כלפי המזמינה במשך כל תקופת הביצוע. .8

ידוע למציע/ה כי המזמינה מסתמכת על הפרטים ההצהרות וההתחייבויות שמסרתי בתצהירי זה לצורך  .9

 בחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף ולצורך ניקודה.

 זה שמי זאת חתימתי ותוכן תצהירי. .10

 
_____________ 

 המצהיר

 

התייצב/ה בפני עו"ד __________ במשרדי ברח' ___________ מר/גב'  ___הנני מאשר בזאת כי ביום ___

בעל ת.ז. ___________ וכי לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  __________________________

 תם עליה בפני.ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק, אישר הצהרתו דלעיל וח

 

_______________    _______________ 
 חתימה      חותמת
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 נספח ד' - תצהיר בדבר ניסיון המציע
 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 
 כן, מצהיר/ה כדלקמן:

 
 :זה בשם הנני נותן/ת תצהיר 

_______________________________________________________ מס' מזהה 

). אני 'המציע'(להלן: 01/2022בל"מ מס' ________________ שהוא הגוף המגיש הצעה במסגרת 

 ____________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -מכהן/ת כ

 ברת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מלחאני עושה תצהירי זה לשם הגשתו  .1

"), לפי פניית ה/המציעבמסגרת הצעת _____________________ (להלן: "") המזמינה(להלן: "

 .מזמינה לקבלת הצעות לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים למזמינהה

 .הבל"מ זח' ללמפורט בנספח  באספקת מוצרים זהים או דומים ת/עוסקה /מציעה .2

: לא מספק/ת המציע/ה את המוצרים הבאים הצעת המחיר  –' חמבין המוצרים הכלולים בנספח  .3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (ככל שנדרש ניתן לצרף רשימה מפורטת)

תצהיר  -ספח ה' כנ( והיקף המכירות מפורט בטבלה בעמוד הבא לקוחות עיקריים של המציע/ה .4

  . )רשימת גופים המקבלים שירות מהמציע

ידוע לי כי הפרטים שמספרי בתצהירי זה ישמשו לצורך בחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף ולצורך  .5

 ניקודה.

 זה שמי זאת חתימתי ותוכן תצהירי. .6

_____________ 
 צהירהמ

 

___________ מר/גב'  'הנני מאשר בזאת כי ביום ___ התייצב/ה בפני עו"ד __________ במשרדי ברח

__________ בעל ת.ז. ___________ וכי לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן 

 יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק, אישר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 
_______________    _______________ 

 חתימה      חותמת
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    גופים המקבלים שירות מהמציערשימת  תצהיר -' הנספח 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לא אעשה כן, מצהיר/ה כדלקמן:

_______________________________ הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________
). 'המציע'(להלן: 01/2022בל"מ מס' מס' מזהה ________________ שהוא הגוף המגיש הצעה במסגרת 

 ____________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -אני מכהן/ת כ
 ות המפורטים בטבלה שלהלן:הנני מצהיר כי המציע מספק שירותים דומים לשירותים נשוא הבל"מ ללקוח

 
 
 

_____________ 
 המצהיר

 

_ התייצב/ה בפני עו"ד __________ במשרדי ברח' ___________ מר/גב' ___הנני מאשר בזאת כי ביום __
__________ בעל ת.ז. ___________ וכי לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 לעיל וחתם עליה בפני.לעונשים הקובעים בחוק, אישר הצהרתו ד

_______________    _______________ 
 חתימה      חותמת

 היקף מכירות לקוחשם                  #

2019 

 היקף מכירות

2020 

 היקף מכירות

2021 

 איש קשר אצל הלקוח

 , תפקידטלפון, שם

 שם:     1

 טלפון:

 תפקיד:

 שם:     2

 טלפון:

 תפקיד:

 שם:     3

 טלפון:

 תפקיד:

 שם:     4

 טלפון:

 תפקיד:

 שם:     5

 טלפון:

 פקיד:ת
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 אישור רואה חשבון על היקף הכנסות –' ונספח 

 01/2022מס' בל"מ אני רו"ח/עו"ד הח"מ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע (הספק) ב

   .לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים

  רשמי: _____________________________.שם הספק כפי שהוא רשום במרשם 

  סוג התארגנות: ________________________________________________.

  תאריך הרישום: _______________________________________________.

  מספר מזהה:  _________________________________________________.

  ____________________________________.כתובת הספק: _____________

 בש"ח היקף הכנסות שנת מס

2019  

2020  

2021  

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הספק ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו 

  תוספת חותמת, אם יהיו: 

  ת"ז: _____________________  גב': _____________________/מ

  ת"ז: _____________________  _______________ר/גב': ______מ

מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים 

וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן  1976-ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו

  ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

 

 

  חתימה וחותמת    רו"ח/עו"ד    שם מלא

 

  טלפון    כתובת
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 גשהערבות ה –זנספח 
 

 לכבוד 

 המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ

 רמלה  7241510 מיקוד 285ת.ד , 9רח' ויצמן 
 

 ,א.ג.נ 

 

 '     ______________הנדון: כתב ערבות מס

___ על פי בקשת _____________________________ מס' מזהה ____________ .1

 ₪ 10,000), אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 'המבקשים'(להלן: 

) צמוד לעליות במדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ביום עשרת אלפים שקלים חדשים(

  "לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים 01/2022בל"מ מס' "הוצאת ערבות זו, בקשר עם 

 .השכונות ברמלה בע"מ המרכזים לקהילה והתחדשות עבור

ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  .2

מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

 דרישתכם או לדרוש את סילוק הסכום תחילה מאת המבקשים או כל צד ג'.

ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את  ערבות זו הינה בלתי חוזרת .3

דרישתכם על פיה בהליך משפטי או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם 

קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת 

 המבקשים או כל צד ג'.

. במידה ויידרש ע"י נציג 1.6.2022ליום  ערבות זו תהיה בתוקף החל מיום הפקתה ועד .4

מטעם המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ , המבקש מתחייב להאריך 

 המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ את תוקף הערבות ולהעביר לידי 

 ימים מרגע שנתבקש לכך. 7, בתוך חדשמקור 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה. .5

בקשה לחידוש/הארכת הערבות יכולה להישלח אל הבנק באמצעות הדואר והיא תיחשב  .6

ימי עבודה/עסקים, או במשלוח פקס או בהודעת דוא"ל או במסירה ידנית  5שנמסרה בתוך 

 והיא תיחשב במקרים אלו כאילו נמסרה ביום העבודה/העסקים שלמחרת.

 

 

 

 תאריך: ______________

 

 בנק: _____________
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ספח ח' – כתב הצעת מחיר

מספר תאגיד:שם המציע:
החיות כלליות:

1. כמות- בטבלה זו, משמעותה הערכת כמות רכישות לשה, הכמות איה מחייבת וועדה לצורך השוואת מחירים בהליך הבל"מ.

2. מובהר כי אין לקוב במחיר גבוה מהמחיר הקוב כמחיר מקסימום למוצר.

3. יובהר כי קובץ זה יצורף על גבי ֶהְחֵסן ַָּיד (דיסק און קי) כחלק מהגשת ההצעה עם אימות חתימה כדרש להלן.

.E 4. יש למלא מחיר מוצע בעמודה

.F 5. יש למלא מותג מוצע בעמודה

תאור מוצרקטגוריהספ'
מחיר מקסימום 
ליחידה (לא כולל 

מע"מ)

מחיר מוצע 
ליחידה (לא 
כולל מע"מ)

סיכום שורהכמותמותג מוצע

 9.766ביצים 12 יח' Lביצים1

 22490ביצים 30 יח' Mביצים2

מוצרי חלב3
גביה לבה 5% 250 גר' 

תובה/טרה
4.061,065 

מוצרי חלב4
גביה לבה 5% 500 גר' 

תובה/טרה
7.86753 

מוצרי חלב5
גביה לבה 5% 750 גר' 

תובה/טרה
12.1512 

מוצרי חלב6
גביה צהובה מהדרין עמק 

תובה/ טרה 400 גר'
20.16187 

מוצרי חלב7
גביה צהובה גלבוע תובה/ 

טרה 400 גר'
17.670 

מוצרי חלב8
גביה צהובה  עמק תובה/ 

טרה 600 גר'
30.2496 

מוצרי חלב9
חלב בקרטון 1% 1 ל' 

תובה/טרה
4.811,019 

מוצרי חלב10
חלב בקרטון 3% 1 ל' 

תובה/טרה
4.27670 

מוצרי חלב11
חלב טרי מועשר בבקבוק 3% 

יטבתה 1 ליטר
7.7260 

 6.722חמאה 200 גר' תובה/טרהמוצרי חלב12

מוצרי חלב13
מרגריה בטעם חמאה 200 גר' 

בלובד/ שמרית
436 

מוצרי חלב14
פתיתי גביה צהובה תובה/ 

טרה 3 ק"ג
137.530 

מוצרי חלב15
פתיתי גביה צהובה 
תובה/טרה 500 גר'

29.09120 

 11.4891צפתית 200 גר' תובה/טרהמוצרי חלב16

מוצרי חלב17
צפתית מלבית 5% ק"ג 

תובה/טרה
33.9162 

 4.611,259קוטג' 5% 250 גר' תובה/ טרהמוצרי חלב18

מוצרי חלב19
שמת לקצפת 38% 250 מ'ל 

תובה/טרה
5.2430 

סלטים וקיקים20
סלט חומוס 1 ק"ג  אחלה  

/צבר
10.5259 

מוצרי יסוד21
אורז יסמין 1 ק"ג –  מיה/ 

סוגת/סולימי
3.894 

מוצרי יסוד22
אורז פרסי 1 ק"ג –  
מיה/סולימי/ סוגת

9.9576 

מוצרי יסוד23
אורז פרסי קלאסי 1 ק"ג  

כשרות העדה החרדית
4.8968 

מוצרי יסוד24
אטריות למרק 400 גר' -  לה 

פסטה /אסם
2.860 
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תאור מוצרקטגוריהספ'
מחיר מקסימום 
ליחידה (לא כולל 

מע"מ)

מחיר מוצע 
ליחידה (לא 
כולל מע"מ)

סיכום שורהכמותמותג מוצע

 284מצות 2.5 ק'ג  - אביב /ראשוןמוצרי יסוד25

 3.5150סוכר 1 ק"גמוצרי יסוד26

מוצרי יסוד27
סולת 1 ק'ג סוגת/ תחת קמח 

יפו
2.821 

מוצרי יסוד28
פסטה בורג 5 ק"ג  אוסם/ 

טעמן/  לה פסטה
25.546 

מוצרי יסוד29
פסטה בורג500 גרם   אוסם/ 

טעמן/  לה פסטה
2.75121 

מוצרי יסוד30
פרורי לחם 1 ק'ג אסם/ 

סולימי/ המל
5.531 

 16.554פתי בר 1.75 ק'ג אסםמוצרי יסוד31

מוצרי יסוד32
פתיתים ארוכים 10 ק"ג אסם/ 

סולימי
7924 

מוצרי יסוד33
פתיתים עגולים 500 גר' 

אוסם/ טעמן
3.760 

מוצרי יסוד34
קוסקוס אסם 10 ק'ג- אוסם/ 

סוגת/ קור
75.260 

מוצרי יסוד35
קורפלקס אלופים תלמה 850 

גר'
16.930 

מוצרי יסוד36
קמח  מופה 1 ק'ג   סוגת / 

אוסם
5.930 

מוצרי יסוד37
לחם אחיד(כהה) פרוס  ארוז 
750 גר' ברמן/ אג'ל/ דגית 

עין בר
5.37100 

 10.6150מארז 10 פיתותמוצרי יסוד38

 7.7564שמן קולה 1 ל' טעמן/ עץ הזיתמוצרי יסוד39

ממרחים40
טחיה גולמית 1 ק"ג עדה 

חרדית - עדן /אחווה
14.5107 

ממרחים41
ממרח חלבה 400 גר' אחווה/ 

B&D
6.945 

ממרחים42
ממרח חרובים טעם שוקולד 

B&D '350 גר
13.4732 

ממרחים43
ממרח תמרים  480 גר'  טעמי 

הגליל
4.5228 

ממרחים44
סילאן ללא סוכר 880 גר' - 

טעמי הגליל/ כרת /יד מרדכי
19.3618 

ממרחים45
ריבה בטעם תות  820 גר' 

מיטב/ אמן
6.933 

 20.519שוקולד השחר 1 ק"ג חלביממרחים46

מתוקים וחטיפים47
בייגלה טבעות שומשום בייגל 

בייגל שקית 300 גרם
11380 

 14.9570עוגיות דלי 700 ג אג'ל/ ברמןמתוקים וחטיפים48

מתוקים וחטיפים49
עוגיות מזרחיות עבאדי 400 

גרם
12.7570 

קטיות50
אפוה יבשה 1 ק"ג סולמי/   

סוגת
5.6176 

קטיות51
בורגול 950 גר   מיה/ סוגת/ 

סולימי
4.1356 

 5155גריסי פיה 500 גר'קטיות52

קטיות53
עדשים אדומות 1ק"ג סולמי / 

סוגת
7.897 

חותמת המציע: ______________ - 23  -
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תאור מוצרקטגוריהספ'
מחיר מקסימום 
ליחידה (לא כולל 

מע"מ)

מחיר מוצע 
ליחידה (לא 
כולל מע"מ)

סיכום שורהכמותמותג מוצע

קטיות54
עדשים ירוקות 1 ק"ג סולמי/ 

סוגת
7.8178 

קטיות55
קווקר 500 גר' דק סוגת/ 

תבואות/ סולימי
8.6431 

קטיות56
שומשום 1 ק'ג סוגת/ מימון/ 

מיה
1830 

קטיות57
שעועית לבה 1 ק"ג סולמי  

/סוגת
8.593 

קטיות58
שעועית לבה בד"ץ 5 ק"ג 

סולמי / סוגת
3922 

קפה ואפייה59
אבקת אפייה חב' 10 יח'  
המל/ אלפרדו/ הטחה

1.7590 

קפה ואפייה60
סוכר ויל חב' 10 יח' במל/ 

אלפרדו/ הטחה
1.2575 

17.5263קפה מס עלית 200 גר'קפה ואפייה61

קפה ואפייה62
קפה שחור 200 גר'  עלית/ 

לדוור
12.4292 

קפה ואפייה63
שמרים יבשים בואקום 500 
גר' סגת/ מימוס/ שמרית

9.923 

קפה ואפייה64
תה בשקית 100 יח' ויסוצקי/ 

בלו לייבל
4100 

קפה ואפייה65
תה לימוית ולואיזה סרמוי 

בד"ץ 25 יח'
12.84156 

שימורים66
זית חרוזית 550 גר'  - פרי יר 

/קבוצת יבה
5.596 

שימורים67
זיתים טבעות 560 גר' פרי יר/ 

קבוצת יבה
7110 

 5.2144תירס 550 גר'שימורים68

שימורים69
טוה תחים  מוסדי 1 קג' 

סטרטקיסט/ פילטוה
26.5685 

שימורים70
 תחי טוה 

סטארקיסט/פילטוה 425 גר'
18.72156 

שימורים71
תחי טוה 

סטארקיסט/פילטוה  בשמן 
160 גר'

5.2232 

שימורים72
מלפפון במלח 600 גר'  תומר/ 

פרי יר / וילי פוד/ יכין
5.5123 

שימורים73
עגביות מרוסקות 800 גר' פרי 

יר / יכין
6.89275 

שימורים74
רסק עגביות 28% מרוכז 600 

גר'  פרי יר / יכין
4.25286

 2.1450מים מרליים 2 ל' אקווה ובהשתיה ותרכיזים75

 3.3110מיץ לימון 1 ל' בשקביץ/אמןשתיה ותרכיזים76

 7.35372פריגת טבעי 1.5 ל' תפוזיםשתיה ותרכיזים77

 6.36550קוקה קולה 1.5 ל'שתיה ותרכיזים78

 1428כורכום 1 ק'ג  מימון /בשקביץתבליים79

 1820כמון 1 ק'ג  מימון /בשקביץתבליים80

תבליים81
מלח לימון 1 ק'ג מימון 

/בשקביץ
11.920 

 27.515פלפל שחור 1 ק'ג פטון/מימוןתבליים82

תבליים83
פפריקה מרוקאית בשמן 1 

ק"ג בשקביץ'
1825 

תבליים84
פפריקה מתוקה 1 ק"ג 

(בשקביץ')
1323 

 4.9214אבטיח ק"גפירות וירקות86
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תאור מוצרקטגוריהספ'
מחיר מקסימום 
ליחידה (לא כולל 

מע"מ)

מחיר מוצע 
ליחידה (לא 
כולל מע"מ)

סיכום שורהכמותמותג מוצע

 6339אגס ק"גפירות וירקות87

 7.59אשכולית ק"גפירות וירקות88

 5.5451בטטה מתוקה ק"גפירות וירקות89

 7848בה ק"גפירות וירקות90

 3.5391בצל ק"גפירות וירקות91

 3.7420גזר ארוז ק"גפירות וירקות92

 3.541גזר תפזורת ק"גפירות וירקות93

 5244דלעת ק"גפירות וירקות94

 5.553חסה גוש יח'פירות וירקות95

 447חצילים ק"גפירות וירקות96

 4244כוסברה גוש יח'פירות וירקות97

 477כרוב אדום ק"גפירות וירקות98

 4353כרוב לבן ק"גפירות וירקות99

 8.541כרובית ק"גפירות וירקות100

 6.539לימון ק"גפירות וירקות101

 5.5122מלון ק"גפירות וירקות102

 5.5945מלפפון ק"גפירות וירקות103

 4.933עע גוש יח'פירות וירקות104

 4.5322סלק אדום ק"גפירות וירקות105

 5.9179סלרי גוש יח'פירות וירקות106

 512סלרי ראש יח'פירות וירקות107

 51,756עגבייה ק"גפירות וירקות108

 6.982עלי מגולד יח'פירות וירקות109

 4281פטרוזיליה גוש יח'פירות וירקות110

 6578פלפל אדום ק"גפירות וירקות111

 6256פלפל בהיר ק"גפירות וירקות112

 8.919פלפל חריף ק"גפירות וירקות113

 6227פלפל צהוב ק"גפירות וירקות114

 6112קולורבי ק"גפירות וירקות115

 5.5427קישואים ק"גפירות וירקות116

 8.514רימון ק"גפירות וירקות117

 7.580שום יבש מארז יח'פירות וירקות118

 14.522תמרים צהובים ק"גפירות וירקות119

 5296תפוז ק"גפירות וירקות120

 4.5837תפוח אדמה אדום ק"גפירות וירקות121

 3.51,552תפוח אדמה לבן ק"גפירות וירקות122

 5.5170תפוח עץ אדום ק"גפירות וירקות123

 7.5636תפוח עץ גדול ק"גפירות וירקות124

 5.5185תפוח עץ מוזהב ק"גפירות וירקות125

 24.5158אפוה 3 ק'ג קפואקפואים126

 24.585אפוה וגזר 3 ק'ג קפואקפואים127

 321,810בקר טחון 1 ק"ג (100% בקר)קפואים128

 20132גזר גמדי 3 ק'ג קפואקפואים129

 2974דג פילה מרלוזה ק"גקפואים130

 25.55157דג פילה סול ק"גקפואים131
 23.5135הודו טחון 1 ק"ג (100% הודו)קפואים132
 3443חומוס קפוא 3 ק"גקפואים133

 27.543חזה הודו פרוס ארוז ק"גקפואים134

קפואים135
חזה הודו פרוס ק"ג (קרטון 

תפזורת)
2252 

 2697חזה עוף ארוז ק'גקפואים136

 31.5405חזה עוף פרוס ארוז ק"גקפואים137

 44756סיכת הילוס ק'גקפואים138

 24.2573תחי חזה הודו תפזורת ק"גקפואים139
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תאור מוצרקטגוריהספ'
מחיר מקסימום 
ליחידה (לא כולל 

מע"מ)

מחיר מוצע 
ליחידה (לא 
כולל מע"מ)

סיכום שורהכמותמותג מוצע

 16708עוף טחון 1 ק"גקפואים140

 22817שוקיים עוף א' ארוז ק"גקפואים141

 25110שעועית ירוקה קפואה 3 ק'גקפואים142

 2560שעועית צהובה 3 ק'גקפואים143

 2945תירס גרעיים  3 ק'ג קפואקפואים144

סה"כ הצעת מחיר ב-₪ לפי מע"מ
 

אימות חתימה

מספר מזהה:

מאשר את חתימתו על-גבי הצעה זו, וכי (מקום שהמציע הוא תאגיד) אי מאשר כי חתימתו עשתה באמצעות מורשי החתימה שלו:

   ה"ה __________________________ ת.ז. __________________

וה"ה __________________________ ת.ז. ___________________

שחתמו עליה בפיי, וכי חתימת התאגיד על הצעה זו עשתה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ולפי החלטה בת-תוקף שהוא קיבל כדין.

אי הח"מ,עו"ד של 

חותמת המציע: ______________ - 26  -



 1-2021המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  -אספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים   -חוזה השירות

 __________חותמת המציע: ____
 

- 27 - 
 

 

 

 

 

 חוזה השירות
 

 

 ____________________________  שם המציע:

 ____________________________  מספר תאגיד:
 

 

, תיבותולחתום על כל העמודים בראשי לחוזה השירות  למלא הפרטים בעמוד הראשון על המציע 

 כולל עמודי הנספחים.

 

על ידי עורך דין או רואה  חתומים כשהם  חוזה שירותבשלב הגשת ההצעה אין לצרף את נספחי ה

 . אלא רק על ידי המציע חשבון

 

בנוסח הסופי, על נספחיו כולל נספחי  חוזה שירותעל המציע שהצעתו תתקבל יהיה לחתום על ה

 ימים מיום מתן הודעת הזכייה. 7התמורה והמפרט כפי שיוסכם עליו ולצרף ערבות ביצוע בתוך 
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 חוזה
 

 יך:___________בתארברמלה שנערך ונחתם 

 

 המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ   בין:

 510705700מספר  חל"צ     

  רמלה, 9ויצמן  רח'    

     ")המזמינה(להלן: "

 מצד אחד                                      

 _____________ מספר מזהה: ______________   :לבין
 כתובת: _____________

 ")הספק: "(להלן

 מצד שני

 

 השירותים ואספקת פעילות קיום לצורך נלווים ומוצרים מזון מוצרי לרכוש מעוניינת והמזמינה   הואיל

  ");טוביןה"  – (להלן אמונה היא עליהם

  ;הטובין את לספק ויכולת ידע בעל הוא כי מצהיר הספקו והואיל

 הצעות; לקבלת פנייה במסגרת למזמינה שרותיו את הציע הספקו  והואיל

 זה; שירות חוזה של לתנאים בכפוף הכל ,הטובין את הספק מאת לרכוש מסכימה מזמינהוה  והואיל

 

 ולפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 .שירות חוזהמה נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה שירות חוזהל המבוא 1.1

 .שירות חוזהה פרשנות לצורכי בהן להשתמש ואין בדבל הקריאה לנוחות הן הסעיפים כותרות 1.2

 "נציג (להלן היד-על שיוסמך מי או הרכש מנהלת איה זה שירות חוזה לצורך המזמינה תנציג 1.3

  המזמינה").

 על שיפקח הספק. אצל כ___________ המשמש _,___________ את כנציג בזאת ממנה הספק 1.4

 זה שירות חוזה ביצוע לצורך המזמינה עם וקהד בקשר יהיה ואשר אישי באופן הטובין אספקת

 ליצירת נייד __________________ אלקטרוני: דואר . ")הספק "נציג (להלן

 קשר____________.

 

 עליו. הצדדים שני חתימת לאחר רק לתוקף ייכנס זה שירות חוזה 1.5

 מורשי ידי-על ונחתם בכתב נערך אם רק תוקף-בר יהיה שירות חוזהב תיקון ו/או שינוי כל 1.6

 הצדדים. שני של החתימה
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 ,הטובין אספקתל הכלליים התנאים לרבות זה, שירות חוזה לתנאי בכפוף האת הטובין אספקת 1.7

  זה: שירות חוזהמה נפרד בלתי חלק המהווים שלהלן לנספחים ובכפוף

 א' נספח – השירות מפרט )א

 ב' נספח – התמורה )ב

 ג' נספח – ביטוחים קיום על אישור )ג

   ד' חנספ -ביצוע ערבות )ד

 יגבר. בנספחים האמור לנספחיו, שירות חוזהה בין סתירה של במקרה 1.8

 

 : חוזה שירותמהות ה .2

 ב' נספח- התמורה כתבב המפורטת הטובין רשימת מתוך הטובין, את הספקמ מזמינה המזמינה 2.1

 .לעת מעת לספק המזמינה שתוציא בהזמנות שיכללו כפי זה, שירות חוזהל

 שאינם אחרים, מוצרים או טובין הספק מאת לעת מעת זמיןלה המזמינה רשאית תהא בנוסף 2.2

 הצעת העברת יהיה ההזמנה לביצוע תנאי כאמור ובמקרה פרטנית הזמנה לפי ב', בנספח נכללים

 .כאמור המחיר הצעתל ומראש בכתב אישורה וקבלת ההזנה ביצוע טרם למזמינה מחיר

 השירות. לחוזה א' חנספ – השירות מפרט לנספח בהתאם  המוצרים את יספק הספק 2.3

 :הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 מתחייב והוא הטובין אספקת לשם הדרושים התנאים הפרטים, כל את היטב בדק כי מצהיר הספק 3.1

 הטובין לטיב הבחינות מכל אחראי, בלבד הספק ביותר. הגבוהה ברמה הטובין לספק יוכל כי

 ואיכותם.

 הרגולציה ,המנהל והוראות החקיקה החוקים, כל לו וידועים מצוי הוא כי בזאת מצהיר הספק 3.2

 את לספק ומתחייב פיהם על לפעול מתחייב הוא וכי זה שירות חוזה לנשוא יםהרלוונטי והתקנים

 אופן את להתאים האמורות בהוראות שינוי שיהיה ככל וכי אלה להוראות שיתאם באופן הטובין

 תמורה. תוספת כל ללא שיהיו כפי להוראות הטובין אספקת

 ויש זה שירות חוזה נשוא הטובין את לספק דין, כל פי על ומורשה, מוסמך הוא כי מצהיר הספק 3.3

 והביטוחים האישורים הרישיונות, ההיתרים, הניסיון, האמצעים, האדם, כוח הידע, את בידיו

 משרד מאת ו/או הבריאות משרד מאת רישיונות עסק, רישיונות לרבות ,כך לשם הדרושים

 כי ביטוח סוכנות או הביטוח חברת מטעם אישור להגיש (נדרש ביטוח עריכת אישור הכלכלה,

 הביטוח נספח את הצעתו, קבלת על הודעה המזמינה לו שתמסור מיום ימים, 7 בתוך יציג המציע

 הספק כי בחשבון מביאה דנן בהליך המוגשת המחיר הצעת וכי ביטוח) חברת ידי על חתום כשהוא

 רישיונות בגין כלשהו בתשלום לשאת תידרש לא והמזמינה כך בגין ותהנדרש בעלויות שיישא הוא

 אלה. ואישורים

 זו פנייה נשוא השירותים ו/או הטובין לעניין מחייב ישראלי תקן כל הוראות אחר ימלא הוא כי 3.4

 הצעות. לקבלת
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 ,המזמינה ידי על הנדרשות והבטיחות הביטחון דרישות בכל לעמוד להתחייב ומסכים מבין הוא כי 3.5

 בכל לרבות בישראל, המתחייב פי על המידע, פרטיות על ושמירה מידע בטחון ובין פיזי בטחון בין

 למוסדות השאר בין יסופקו הטובין ו/או שהשירותים בהינתן עובדים העסקת על למגבלות הנוגע

 ילדים. מוחזקים בהם חינוך

 יתוקן שירות חוזהל ייבמח כנוסח יצורף אשר ד כנספח המצורף השירות שהמפרט לו ידוע כי  3.6

 דעתה ושיקול המזמינה דרישת ולפי שירות חוזהה ביצוע כדי תוך תשלום, תוספת כל ללא ויותאם,

 כל ו/או העירייה ו/או המדינה ידי על ויתקבלו יכול אשר ובמגבלות בשינויים בהתחשב הבלעדי

 המזמינה. אצל מוסמכים גורמים לרבות אחר, מוסמך גורם

 וכי האופציה תקופות לרבות ההתקשרות תקופת כל במשך השירותים את תתל מתחייב הוא כי 3.7

 לאפשר מנת על האמצעים בכל לנקוט השירותים, את לתת שהיא סיבה מכל ממנו ויבצר במידה

 המתחייבת בתמורה ורק אך תישא המזמינה כאשר אופן, באותו השירותים את לתת אחר ג' לצד

 שיחתם. השירות שירות חוזהמ

 הרלוונטיים ולנהלים לדינים ובהתאם זה, שירות חוזה להוראות בהתאם הטובין את קיספ הספק 3.8

 תהיה ולא אין כיו ,הטובין יסופקו שבו זמן בכל ויעודכנו שיהיו כפי הטובין לאספקת למתן

 רישיון תנאי של הפרה למזמינה, הצעות לקבלת זו פנייה נשוא השירות/ים ו/או הטובין באספקת

 כלשהן. תקנות או חוק הוראות או כלשהו

 עם בקשר או המזמינה עם בקשר או המזמינה של ומסמכים שמידע לו ידוע כי מצהיר הספק 3.9

 נחלת הינו המידע אם (אלא סודיים ולאחריו שירות חוזהה בתקופת לידיו שיגיע ,הטובין אספקת

 סמכיםומ במידע במישרין, ובין בעקיפין בין שימוש, כלל לעשות לא מתחייב הספק הציבור).

 הספק ולפרסמם. לגלותם לא לרבות ולאחריו, שירות חוזהה בתקופת לידיו שיגיעו ככל כאמור

 לשם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט והמסמכים המידע את בהקפדה לשמור מתחייב

 אחר. לידי הגעתם מניעת

 וסופי כולל ירמח הינו זה שירות חוזהל ב' נספח התמורה, בנספח הנקוב המחיר כי זאת עם מובהר 3.10

 יחולו אם גם ,מע"מ בתוספת הנקוב למחיר מעבר כלשהו תשלום לשלם תידרש לא המזמינה וכי

 זה. שירות חוזה על והחתימה הצעתו הגשת בעת צפה לא אותן נוספות, הוצאות הספק על

 באספקת להתמיד מטעמה, שימונה הנציג ועם המזמינה עם פעולה לשתף מתחייב הספק 3.11

 המזמינה, ולדרישות לפניות להיענות הספק מתחייב כן, כמו המזמינה. רצון ותלשביע השירותים

 .זה שירות חוזהל ב' בנספח שכלולים המוצרים מרשימת החורגות מיוחדות הזמנות לרבות

 ובכלל שהציג המצגים על השאר בין התבססה הצעתו, שבחירת לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק 3.12

 .ההתקשרות תנאי ביתר לעמוד ויכולתו שנקב המחירים זה

 והסוכנות המתנסים חברת ,רמלה עיריית של בת כחברת שהמזמינה לו נמסר כי מצהיר הספק 3.13

 גם חוקי, גורם כל ידי על והפיקוח הביקורת לחובת בנוסף לעמוד מחויבת ישראל, לארץ היהודית

 מבקרי וליטיח שעליה ביקורת כל עם פעולה לשתף מתחייב והוא הנ"ל הגופים ימבקר של לביקורת

 .הנ"ל הגופים
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 אחר, מקור מכל נוסף מימון כל יקבל ולא קיבל לא פנה, לא הטובין אספקת לצורך כי מצהיר הספק 3.14

 אחרת. תשלום צורת בכל מדובר אם ובין במענק מדובר אם בין

 העובדה את יפרסם ,זה שירות חוזה לפי ההתקשרות עובדת את ויפרסם במידה כי מתחייב הספק 3.15

 אישור קבלת לאחר יעשה ההתקשרות לביצוע הקשור פרסום כל המזמינה. עבור מבוצע שהוא

 ומיקומו. גודלו, הפרסום, לאופן ביחס לרבות בכתב, המזמינה

 עצמו יעמיד ולא המזמינה, של האינטרסים עם עניינים ניגוד תוך מקרה בשום יפעל לא הספק 3.16

 לניגוד אפשרות או חשש שמתעוררים מקרה בכל למזמינה מיד יודיע והוא עניינים, ניגוד של במצב

 עניינים.

 חוזה שירותתקופת ה .4

 31.07.2025 בתאריך הוסיומ שירות חוזהה חתימת ביום התשתחיל לתקופה הוא שירות חוזהה 4.1

 שירות חוזהה תקופת את להאריך רשאית תהא המזמינה ").שירות חוזהה "תקופת (להלן

 ליום עד יהא שירות חוזהה תקופת שסך ךכ חודשים, 24 של נוספת לתקופה פעם כל, כפעמיים

 שירות חוזהה יוארך המזמינה ידי על כלשהי הודעה תימסר שלא ככל כי מובהר  .31.07.2029

 ,שירות חוזהה את להאריך שלא המזמינה ביקשה כאמור. חודשים 24 של נוספת לתקופה מאליו

 זה. שירות חוזהל להלן 7.1 בסעיף הנקובה לזכותה בהתאם לספק הודעה כך על תמסור

 את למכור יוכל הוא אולם סיום, לידי זה שירות חוזה להביא יוכל לא הספק כי ומוסכם מובהר 4.2

 את לשקול הזכות שמורה ולמזמינה נימוק ידי על  בכתב  המזמינה לאישור בכפוף ג', לצד זכויותיו

 בקשתו.

 התמורה: .5

  במכפלת התמורה כתב – 'ב ספחנב שמופיע פריט לכל המחיר לפי לתשלום זכאי יהיה הספק 5.1

 . נתון קלנדרי בחודש בפועל ממנו שהוזמנה יותוהכמ

 לעיל, כנדרש והדיווחים התשלום דרישת הגשת מיום 45+ שוטף בתנאי: יבוצעו, המזמינה תשלומי 5.2

 וכי םבמלוא סופקו שבהזמנה הטובין כי המזמינה נציג לאישור ובכפוף בפועל, לביצוע בכפוף וזאת

 יש ידו. על שנמסרו הדיווחים אישור לרבות לתשלום, כתנאי שנדרשו תנאיםה בכל עמד הספק

 נציג/ת ע"י שהוצאה כפי בהזמנה המבוקשות הכמויות את במפורש מציינתה משלוח תעודת לצרף

 .המזמינה נציג ע"י חתומות כשהן בפועל שסופקו כפי אספקהה כמויות את ומנגד המזמינה

 .טובין של בפועל אספקה בורע רק תשולם התמורה כי בזאת מובהר 5.3

 ומבלי לרבות הספקל שיהיו ההוצאות כל את בתוכה וכוללת ומוחלטת מלאה סופית, היא התמורה 5.4

 הובלה אחסנה, בגין כלשהו ג' לצד לשלם ידרשיש תשלומים ו/או הוצאות האמור, בכלליות לגרוע

 בכתב המזמינה הסכמת לכך ניתנה אם אלא ונסיבות, מקרה בכל תשתנה לא התמורה וכיו"ב.

 ומראש.

   כחוק. מע"מ יתווספו המחירים על 5.5
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 חייבת שהיא הניכויים, את זה שירות חוזה פי על ספקל המגיעים מהתשלומים תנכה המזמינה 5.6

 אותה הפוטר אישור הספק ימציא כן אם אלא עצמאיים, שירותים נותני לגבי דין פי על לנכותם

 כאמור. מניכוי

 לפי הספק של הבנק לחשבון ישירות בנקאית, בהעברה התשלום את לבצע רשאית תהא המזמינה 5.7

 כרטיס באמצעות או המזמינה ידי על זה לצורך לו שיימסר בטופס הספק ידי על שיימסרו הפרטים

 כמועד יחשב ההעברה מועד למזמינה. הספק שיעביר ישראכרט בחברת לקוח מספר לפי אשראי

 התשלום. ביצוע

 כהגדרתו מורשה, מפקיד מתאימים אישורים ,שירות חוזהה תחתימ טרם למזמינה ימציא הספק 5.8

 פי-על חשבונות פנקסי ניהול על חשבון מרואה או ,1976 - תשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות בחוק

 אישורים כי אחראי הספק מלנהלם. פטור או ,1975 תשל"ו מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת

 לדרוש רשאית המזמינה תשלום, לביצוע כתנאי ת.ההתקשרו תקופת כל במשך בתוקף יהיו אלו

 נוספים. ודיווחים מסמכים לה להמציא הספקמ

 סוג מכל משפטי עיכוב ו/או עיקול לו המגיעים כספים על יוטל באם תשלומים ספקל ישולמו לא 5.9

 צו ו/או רגל פשיטת צו ו/או פירוק צו מתן על הודעה הספק כנגד למזמינה תימסר אם ו/או שהוא,

 למזמינה. שהומצאו מיום יום 30 תוך הוסרו לא כאמור והצווים קבועים, או זמניים נכסים, סכינו

 עתידי, או קיים דין כל פי על עליו החלים החובה ותשלומי המיסים כל את לשלם מתחייב הספק 5.10

 התמורה. קבלת בגין

 של שוקה במחירי שיחולו םלשינויי ובהתאם לעת מעת רשאית תהיה המזמינה כי בזאת מוסכם 5.11

 שינוי על הוסכם בכלל. ובין לתקופה בין המחירים עדכון ולדרוש לשיחה הספק את להזמין הטובין,

 בלתי חלק ויהווה זה שירות חוזהל שיצורף מתאים נספח יערך בכלל ובין לתקופה בין המחירים

 שאיתר תהיה המזמינה, ידי על המוצע/נדרש המחירים לשינוי יסכים לא שהספק ככל הימנו. נפרד

 הספק לרבות אחר, מספק המחיר עדכון ביקשה שלגביהם טובין אותם את להזמין המזמינה

 הבל"מ. במסמכי כהגדרתו החלופי

 שירותערבות  .6

 ההתקשרות, תנאי פי על הספק התחייבויות ומילוי זה שירות חוזה לפי המזמינה זכויות להבטחת 6.1

 בהתאם ₪ 20,000 של בסך המזמינה בתלטו תלויה בלתי בנקאית ערבות חשבונו, על ,הספק יעמיד

  .שירות חוזהל ד' לנספח

 .השירות חוזה עריכת ביום  ידוע שהיה כפי לצרכן, המחירים למדד צמודה תהיה הערבות 6.2

 שיוארך ככל .שירות חוזהה תקופת תום לאחר ימים 90 לפחות של לתקופה בתוקף תהיה הערבות 6.3

 בהתאם בותהער תוקף את להאריך הספק מתחייב שירות חוזהה

 הערבות מסך 3 פי גובה עד תשלומים לעכב רשאית תהא המזמינה כנדרש ערבות תוארך ולא היה 6.4

 .הספק על יחולו הערבות עלויות 6.5

 .ספקל הודעה נתןית שעליה לבנק, המזמינה של צדדית חד בהודעה תחולט הערבות 6.6

 ביטולים ושינויים: .7
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 יום 30 לפחות של בכתב הודעה במתן לסיום זה שירות חוזה להביא תוכל המזמינה כי מוסכם 7.1

 לכך. בקשר תביעות או טענות כל יהיו ולא אין ולספק כלשהו, נימוק במתן צורך ללא מראש

  3 ךבתו ההפרה לתקן המזמינה לו תאשר יסודית שאיננה בהפרה שירות חוזהה את הספק הפר 7.2

 ו/או שירות זהחוה את לבטל רשאית תהא המזמינה רשאית תהיה כן יעשה ולא ובמידה ימים

 לא וההפרה בכתב התראה כך על ספקל שנמסרה ובלבד תשלומים, העברת לבטל או להפסיק

 איננה המזמינה זה בסעיף האמור אף על כי מובהר .ההתראה משלוח ממועד ימים 3 תוך תוקנה

 לנכון שתמצא ככל .הבלעדי דעתה לקולשי מסור והדבר הספק עם בהתקשרותה להמשיך חייבת

 או תובקנס הספק את לחייב מזכותה לגרוע כדי בכך ואין רותפהה בגין הספק את בתחיי היא

 זה. שירות חוזה פי על פיצויים

 הפרה בגין דין כל פי על וסעד תרופה לכל המזמינה מזכות לגרוע ומבלי כאמור, שירות חוזהה בוטל 7.3

 השירות לקיח בגין ספקל ששולמו התמורה כספי של השבה לדרוש המזמינה זכאית תהיה זו,

 למזמינה להשיבם מחויב יהא הספקו ההפרה, עקב שבוטלו ו/או שירות חוזהה הפרת תוך שבוצעו

 מיידי. באופן

 ספק הסר למען אולם הספק מאת ההתקשרות ביצוע ואת השירות את להזמין תעתדתמ המזמינה 7.4

 בהיקף נותהזמ לביצוע כלשהי זכות לספק להקנות כדי שירות חוזהה על בחתימה אין כי מובהר

 להזמנות קשר ובלא זמן בכל ,רשאית תהא המזמינה המוצרים. הזמנת על לבלעדיות ולא כלשהו

 לא ולספק אחר גוף ו/או אדם מכל מהם, חלק או ,הטובין את רכושל ,היקפן או הספק אל שנשלחו

  .זה בעניין טענה כל תהיה

 באריזה, ג,תבמו ביצרן, שינוי ןכגו ,הטובין בפרטי והתאמות שינויים לבצע רשאית תהא המזמינה 7.5

 את מגדילים אינם אלו והתאמות ששינויים ובלבד הבלעדי, דעתה שיקול לפי והכל ,וכיו"ב בכמות

  המוצר מחיר

 אחריות וביטוח: .8

 שהוא סוג מכל הפסד ו/או פגיעה ו/או רכוש ו/או גוף נזק לכל הבלעדית באחריות יישא הספק 8.1

 ו/או מעובדיה מי ו/או מטעמה מי ו/או המזמינה זה ובכלל םאד לכל בעקיפין או במישרין שיגרם

 חלק הלוקחים המבוגרים או הילדים ו/או במעונות המוחזקים מהילדים למי ו/או מלקוחותיה מי

 כל - ג' צד לכל ו/או מטעמו, והפועלים עובדיו ,ספקל ,הוריהם ו/או בסדנאות או בחוגים בפעילות

 חוזה בביצוע ו/או הטובין באספקת מחדל ו/או ממעשה הכתוצא ו/או עקב ו/או כדי תוך זאת

 כלשהי. מסיבה מהם הנובע ו/או אליהם בקשר ו/או זה שירות

 דרך בכל לשלם המזמינה תידרש אשר הסכום במלוא המזמינה את ולפצות לשפות מתחייב הספק 8.2

 םקיו-אי ו/או מהפרה כתוצאה ו/או הספק ידי-על שנגרם מחדל ו/או ממעשה כתוצאה שהיא

 מדרישה כתוצאה ו/או דין כל פי-על ו/או זה שירות חוזה פי-על הספק על החלה כלשהי התחייבות

 הפיצוי דין. כל פי על ו/או זה שירות חוזה פי על לגביו אחראי הספקש חבות או נזק בגין תביעה ו/או

 בותבנסי המזמינה ידי-על שיוצאו משפט והוצאות עו"ד שכ"ט על גם יחולו האמורים והשיפוי

 הנ"ל.
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 בין הספק לרכוש שייגרם עקיף) או (ישיר נזק לכל אחריות מכל המזמינה את בזאת פוטר הספק 8.3

 ייכלל שהיא, כל ביטוח בפוליסת מבוטח זה ורכוש היה לאו. אם ובין כזה ביטוח ידו על נערך אם

 מטעמה. והבאים המזמינה כנגד התחלוף זכות על מוותר המבטח לפיו סעיף בה

 שירות חוזהב האמור פי-על אחריותו לכיסוי הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו לע יעשה הספק 8.4

  זה.

 עריכת בדבר מבטחיו, מאת אישור למזמינה הספק ימציא הזכייה הודעת מקבלת ימים 7 בתוך 8.5

 בלתי כחלק זה שירות חוזהל המצורף ג') (נספח הביטוח לנספח בהתאם לעיל, כאמור הביטוחים

 וימציא ,שירות חוזהה תקופת בכל בתוקף יהיה הביטוח שאישור ייבמתח הספק ממנו. נפרד

 – משולבת מוצר מקצועית אחריות לביטוח וביחס הצורך, במידת מעודכן ביטוח אישור למזמינה

  דין פי על אחריותו קיימת עוד כל הכיסוי ולהחזיק להמשיך הספק על

 של מאחריותו לגרוע כדי בהם יןא – בחלקם או במלואם – הביטוחים של ביצועם אי או ביצועם 8.6

 למזמינה החתום הביטוח נספח המצאת כי מובהר דין. כל פי על ו/או זה שירות חוזה פי על הספק

 זאת. שירות חוזהב כאמור התמורה להעברת מקדים תנאי מהווה רצונה, לשביעות

 בגין מטעמה מי ו/או המזמינה כנגד  תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר הספק 8.7

 אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק לכל וכן לרכושו שייגרם נזק כל

 ידו. על הנערכים הביטוחים במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות

 חשבון על ולקיים, לערוך הספק על דין, כל פי על או זה חוזה פי על הספק מאחריות לגרוע לימב 8.8

 מוצר, חבות ביטוח (ולעניין קיימת הספק אחריות עוד וכל השירות חוזה פתתקו כל שךלמ הספק,

 עריכת באישור המפורטים הביטוחים את ),חוזהה תקופת תום לאחר נוספות שנים 3 למשך

 ביטוחי" (להלן: ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה ג, כנספח זה שירות חוזהל המצורף הביטוח

  בישראל. כדין מורשית ביטוח חברת אצל העניין), לפי ",וחהביט עריכת אישורו" "הספק

 באמור (אין הספק ביטוחי בכל יבוטל רבתי" "רשלנות חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי 8.9

  הדין). פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי

 מתן תחילת לפני ,מזמינהה לידי להמציא הספק על ,מזמינהה מצד דרישה בכל צורך ללא 8.10

 עריכת אישור את התמורה, חשבון על תשלום לכל או להתקשרות מוקדם וכתנאי שירותיםה

 להמציא הספק על הביטוח, תקופת בתום מיד כן, כמו הספק. מבטח בידי חתום כשהוא הביטוח,

 ביטוח לתקופת הספק ביטוחי תוקף חידוש בגין מעודכן, ביטוח עריכת אישור מזמינהה לידי

 8.8 בסעיף כמפורט נוספת לתקופה ו/או בתוקף זה שירות חוזה עוד כל טוח,בי תקופת ומדי ,נוספת

  לעיל.

 לחול עומד או מבוטל להיות עומד הספק מביטוחי מי כי ,מזמינהל יודיע הספק שמבטח פעם בכל 8.11

 מחדש הביטוח אותו את לערוך הספק על הביטוח, עריכת לאישור בסיפא כאמור לרעה, שינוי בו

 כאמור. בביטוח לרעה השינוי או הביטול מועד לפני חדש, ביטוח כתערי אישור ולהמציא

 מזערית, דרישה בבחינת הינם הספק ביטוחי במסגרת הנדרשים האחריות גבולות כי מובהר 8.12

 דין, כל פי על ו/או חוזהה לפי הספק של התחייבות מכל עלגרו כדי בה שאין הספק, על המוטלת
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 תהיה לא ולספק דין, פי על ו/או זה שירות חוזה פי על ותהחב ממלוא הספק את לשחרר כדי בה ואין

 כאמור. האחריות לגבולות הקשור בכל ,מזמינהה מטעם מי או מזמינהה כלפי טענה כל

 הספק ידי על שיומצא הביטוח, עריכת אישור את לבדוק החובה, לא אך הזכות, תהא מזמינהל 8.13

 את להתאים מנת על שיידרשו הרחבה, או התאמה תיקון, שינוי, כל לבצע הספק ועל לעיל, כאמור

 זה. שירות חוזה פי על הספק להתחייבויות הספק ביטוחי

 אינן לעיל, כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת מזמינהה זכויות כי ומוסכם מוצהר 8.14

 הספק, ביטוחי לגבי שהיא אחריות כל או חובה כל מזמינהה מטעם מי על או מזמינהה על מטילות

 הספק על המוטלת שהיא, חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין העדרם, לגבי או ותוקפם, יקפם,ה טיבם,

 אם ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין וזאת דין, כל פי על או זה שירות חוזה פי על

 לאו. אם ובין הביטוח עריכת אישור  נבדק אם בין לאו,

 ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות מינהמזה מטעם הבאים ואת מזמינהה את פוטר הספק 8.15

 מתן לצורך המשמש ו/או מזמינהה לחצרי הספק מטעם מי או הספק ידי על המובא כלשהו,

 נזק ו/או אובדן בגין לעיל הנזכרים כלפי תביעה או דרישה טענה, כל לספק תהיה ולא השירותים,

 בזדון. קלנז שגרם מי כלפי יחול לא כאמור שהפטור ובלבד כאמור,

 חובה ביטוח מטעמו: הבאים באמצעות או בעצמו הבאים, הביטוחים את לערוך הספק על בנוסף, 8.16

 שלישי צד של רכוש בגין אחריות ביטוח רכב, בכלי השימוש עקב גופנית פגיעה בגין דין פי על כנדרש

 יטוחוב הרכב לכלי "מקיף" ביטוח אחד, נזק בגין ₪ 400,000 לסך עד רכב בכלי השימוש עקב

 הנדסי. מכני ציוד לעניין הסיכונים" "כל במתכונת

 שלישי) צד אחריות ביטוח (למעט הרכוש ביטוחי את לערוך שלא הזכות, לספק לעיל, האמור אף על 8.17

 נערכו כאילו יחול, לעיל 6 בסעיף המפורט הפטור אך בחלקם, או במלואם זה, בסעיף המפורטים

  במלואם. האמורים הביטוחים

 זכות על המבטח ויתור בדבר סעיף ייכלל הספק, ידי על שייערך משלים או נוסף כושר ביטוח בכל 8.18

 יחול לא כאמור התחלוף זכות על הוויתור ;מזמינהה מטעם הבאים וכלפי מזמינהה כלפי התחלוף

  בזדון. לנזק שגרם אדם לטובת

 אם אלא ת,יסודי הפרה תהווה לא במועד הביטוח עריכת אישור המצאת אי לעיל, האמור אף על 8.19

 כאמור. הביטוח עריכת אישור להמצאת בכתב, הספק מאת מזמינהה בקשת ממועד ימים 10 חלפו

 כללי: .9

 המזמינה לעובדי פרטי באופן השירות ו/או הטובין את לספק הספק על גורף איסור חל כי מובהר 9.1

 זמינההמ לצרכיו המזמינה בקשת פי על ושלא ישיר באופן איתם שקשור למי או מטעמם מיל ולא

 וזאת אצלו עשתבוצ זה מסוג הזמנה כל על למזמינה להודיע מתחייב הספק זה. שירות חוזה לפי

 .כאמור הזמנות לבצע שלא שירותה חוזה מהוראות לגרוע מבלי

 בהנחה וזאת מהספק הכמויות בכתב מצויים שאינם פריטים לרכוש יוכל המזמינה כי מובהר 9.2

 לפי עסקיים ללקוחות הספק של המחירון במחירי או הספק של המחירון ממחירי 5% של קבועה

 הגבוהה. ההנחה
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 בכתב שונים למוצרים מחיר הפחתת וכל הספק שעורך מבצע כלמ תהנול תזכאי תהא מזמינהה 9.3

 .התמורה כתב במסגרת שלא או הכמויות

 על יעלה לא מחירם ממשלתי בפיקוח הנמצאיםו התמורה כתב – ב' בנספח המצוינים מוצרים 9.4

 במשק. המחירים ירידת עליית/  בהתאם.  יעודכן מחירה אזי יעלה, חירמוה במידה יקוח.הפ מחיר

 אלא ישונו ולא ההתקשרות תקופת אורך לכל קבועים יהיו התמורה בכתב הרשומים המחירים 9.5

 ולפי מתאימות אסמכתאות הצגת עם רק יינתן אשר המזמינה, נציג של ומראש בכתב חריג, באישור

 החלטתו. את לנמק חייב היהי לא אשר המזמינה נציג של והמוחלט יהבלעד הדעת שיקול

 של בשיעור חודשים 12 -ל אחת יעודכנו התמורה בכתב הרשומים המחירים כי, מובהר האמור חרף 

 בעת הידוע המדד הינו זה לעניין הקובע המדד (כאשר לצרכן המחירים מדד עליית בשיעור או 1.5%

 הנמוך. לפי זה), הסכם על החתימה בעת הידוע המדד נוהי הבסיס ומדד המחירים עדכון

 ובכתב. מראש אישור ללא הכמויות בכתב מהקבוע אחר במוצר/מותג מוצר/מותג להחליף ניתן לא 9.6

 בבקשה לפנות רשאי מסוים, מוצר של בחיר התייקרות שחלה סבור הספק שבו חריגים במקרים 9.7

  בקשתו. את תשקול המזמינה טענותיו לביסוס אסמכתאות בצירוף מנומקת

-התשל"ד קבלנות, חוזה לחוק בהתאם עצמאי, כקבלן זה שירותה חוזהל הקשור בכל פועל הספק 9.8

 ולא אין זה שירותה חוזה בביצוע ולמענו מטעמו בשמו, והפועלים הספק לבין המזמינה בין .1974

 שהוא. סוג מכל אחרים משפטיים יחסים ו/או ומעביד עובד יחסי יהיו

 בין כי  ייקבע, שהיא סיבה מכל אם הרי ,הספק הצהרות ולרבות לעיל האמור כלליותמ לגרוע מבלי 9.9

 או תידרש והמזמינה עצמאי, קבלן – מזמין יחסי מתקיימים לא מטעמו מי ו/או הספקל המזמינה

 חוזרת בלתי בהתחייבות הספק מתחייב זה, שירות חוזהב לקבוע מעבר כסף סכומי לשלם תחויב

 שיהיו. ככל עו"ד, ושכ"ט הוצאות לרבות כאמור בו שתישא תשלום כל גיןב המזמינה את לשפות

 אלא תאגיד, או אדם לכל זה שירות חוזה פי-על וחובותיו זכויותיו להעביר רשאי יהא לא הספק 9.10

 ומראש בכתב יורשה הספק אם אף כי מובהר ומראש. בכתב המזמינה הסכמת את קיבל כן אם

 כלפי הספק של מאחריותו לגרוע כדי בכך יהיה לא אחרים, באמצעות מהשירות חלק לבצע

 זה. שירות חוזה פי על המזמינה

 רשאית המזמינה תהיה כלשהו, סכום זה שירות חוזה לפי המזמינה מאת ספקל שיגיע מקרה בכל 9.11

 .הספק מאת שהיא, סיבה ו/או מקור מכל לה, המגיע סכום ממנו ולנכות לקזז

 זה, שירות חוזהל צד שאינו לאדם כלשהי זכות מקנה, אינו והוא להקנות, נועד לא זה שירות חוזה 9.12

 שירות חוזה מהוראות הוראה לפרש אין כלשהו. לעניין זה שירות חוזהב במפורש שמו נזכר אפילו

 זה. שירות חוזהל צד שאינו אדם לטובת כחלה זה

 התביע בכל הבלעדית השיפוט סמכות תוקנה ירושלים בעיר המשפט שלבתי מסכימים הצדדים 9.13

 לו. הנוגעים ו/או זה שירות חוזהמ הנובעים סכסוך ו/או טענה ו/או
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 אישור חתימה 

 

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר/ת בזאת:

מאוגד כ______________ שמספרה___________ והרשומה אצל  הספק .1

 _____________ופועלת כדין.

זה חתמו __________________________ הרשאים לחתום בשם  חוזה שירותעל  .2

 מותיהם.ולחייבו בחתי הספק

  

 עו"ד / רו"ח __________________  
 

 

 

  

__________________ 

 המזמינה 
 

 ע"י ה"ה:___________________
 המוסמכים לחתום בשמה

_______________________ 

 הספקשם מלא של 

 

 ע"י ה"ה: ____________________

 המוסמכים לחתום בשמו
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 השירותמפרט  –נספח א' לחוזה 

 מבוא .1

ולא לגרוע מהן ובכל מקרה של סתירה בין  חוזה שירותנספח זה בא להוסיף על הוראות ה .1.1

 לנספח זה תחולנה ההוראות שבנספח זה. חוזה שירותהוראות ה

וראות כל דין ודרישות הרשויות , החוזה שירותהשירותים יבוצעו בהתאם להוראות ה .1.2

 המוסמכות.

  הנחיות כלליות לאספקה: .2

בשר/עוף  קפוא,  100%בשר בקר ו/או עוף ו/או הודו ו/או דג יהיה מחלקים ונתחים שלמים  .2.1
מעובדים, ללא תוספות של חומרים מייצבים ומסמיכים, מים, ניטריטים, פוספטים, לא 

 כל תקן ו/או כל דין.  מעבר למותר על פי   עמילנים מעובדים וכו'

עבור מוצרים המצוינים בכתב התמורה נדרש כי רמת חומרי הגלם תהא הגבוהה ביותר,  .2.2
  טרי באריזות מקוריות, משווק בהתאם להוראות היצרן.

 4-הספק מתחייב כי מרגע יציאת המזון ועד למועד האספקה באתר לא יעברו למעלה מ  .2.3
  שעות. 

ם בלבד בעלי רישיון הובלה בטמפרטורה מבוקרת, הובלת המזון תעשה ברכבים מורשי .2.4
נקיים סגורים ומיועדים להובלת מזון בלבד, ובציוד המבטיח שמירת טמפ' נאותה לפי 

של משרד הבריאות כולל אישורים וטרינרים, מכלים שלמים מבודדים בעלי  5113תקן 
של המזון.מכסה הנסגר היטב המונעים כניסת זיהום מכל סוג שהוא ואיבוד טמפרטורה 

  

הספק מתחייב כי המזון שמגיע לאתרים  ולמתקני המרכז ישמר בטמפ' נאותה כפי  .2.5
  להובלת מזון ועל פי כל תקן נדרש להובלת מזון. המתחייב בהנחיות משרד הבריאות 

   החברה רשאית לבדוק  טמפ' זו תיבדק ע"י גורם מוסמך מטעם המזמינה

   מעלות צלזיוס.  4עד כל מזון קר מוכן לאכילה יהיה בטמפ' של  .2.6

  מעלות צלזיוס מתחת לאפס.  12מזון קפוא בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על  .2.7

 -דק' מרגע קבלת הודעה 60הספק מתחייב לספק מזון טרי חלופי מתאים באופן מידי, עד  .2.8
להוריד , במידה והמזון אינו עומד בטמפ' נאותה להגשה, ו/או ישנם ליקויים באספקת 

ו ליקויים בקבלת המזון ו/או באיכותו ו/או קיים חשד בתקינות המזון ו/או המזון ו/או על
 בנראות המזון באתר  לפי שיקול דעתו של המזמינה

הספק מתחייב כי מצרכי המזון שיסופקו על ידו, לרבות כלי האחסון, יהיו בטיב ובאיכות  .2.9
ך מזון מעולים, לפי תקן מאת משרד הבריאות ככל שנדרש תקן משרד הבריאות למצר

ספציפי, טריים ונקיים כפי המפורט בסעיף "מזון" בבל"מ  זה, וכן כי ימציא לחברה באופן 
  קבוע ושוטף וגם בכל עת לפי דרישה אישור על דגימת המזון ותוצאותיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי כל תהליך אספקת המזון מתבסס  .2.10
ישות לתזונה נכונה של מזון, וכי אספקת המזון תעשה על דרישות לתברואת מזון ועל דר

  בהתאם להנחיות ולדרישות המרכז ומשרד הבריאות.



 1-2021המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  -אספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים   -חוזה השירות

 __________חותמת המציע: ____
 

- 39 - 
 

הספק מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו הינו אוכל כשר בהשגחת הרבנות הראשית ו/ או  .2.11
  כשר למהדרין.

י הספק לא יאפשר מגע עם ילדים אלא למי שמורשים לכך לפי חוק למניעת העסקת עבריינ .2.12
   . 2001 -מין תשס"א

הספק מתחייב להחזיק וליתן מענה אנושי זמין בקו טלפון ייעודי למטרה זו במהלך ימי  .2.13
חוזה , לטיפול בכל פניה שוטפת בנוגע ל16:00ועד  9:00האספקה, לפחות בין השעות 

  זה.  שירות

סיפק הספק את ההזמנה בכמויות חסרות ו/או ללא מוצרים מסוימים ו/או מוצרים  .2.14
גומים/פגי תוקף, יודיע המרכז לספק הדבר הליקויים והספק ידאג לאספקה או השלמה פ

שעות ממועד מתן ההודעה, ללא כל תמורה. כל עיכוב נוסף  24או החלפת המוצרים תוך 
 בתיקון הליקויים כאמור, יגרור קנס בהתאם למפורט להלן. 

ו מוצרים פגומים ו/או יובהר כי אספקת מוצרים שאינם תואמים את דרישות המזמינה א .2.15
 פגי תוקף, תיחשב כפריטים שלא סופקו כלל. 

על הספק או איש מטעמו, לעדכן את המנהל להגדיר מנהל או נציג מטעמו אודות שעת  .2.16
האספקה. המזמינה  יוכל לשנות את מועדי ההזמנות ו/או הרכב המוצרים בהודעה מראש 

 שעות מקבלת ההזמנה. 48לספק עד 

  הזמנת מוצרים .3

עם שמות  .11:00נת מוצרים  תעשה באמצעות נציגי האתרים  עד יום חמישי בשעה  הזמ .3.1

 המורשים להזמנה עם שם משתמש וסיסמא. 

   ההזמנות יועברו לספק, באחת מהדרכים הבאות בלבד: .3.2

 הפנימי. E-MAIL-באמצעות תקשורת מחשבים, בטופס ממוחשב ב .3.2.1

  באמצעות טופס מובנה בפקס. .3.2.2

וחשבת של הספק (באמצעות מספרי לקוח תחת לקוח אתר באינטרנט/מערכת ממ .3.2.3

  ראשי).

 אספקת מוצרים: .4

אספקת המוצרים תבוצע אחת לשבוע ישירות למעונות היום/ מוקדי פעילות נוספים של  .4.1

המרכז ,ביום קבוע שיקבע מראש. יובהר כי יום אספקה קבוע נדרש שיהיה בימים  שני 

. ככל מועדי האספקה יהיו בחלון 07:00-13:00חלון הזמנים לאספקה הינו:  –עד רביעי 

 .הזמנים גם כאשר המועד שיוסכם בין הצדדים יהיה ביום _______________

מועדי אספקה בהתאם לימות השבוע  לקראת חגים וערבי חג יתואמו מראשמובהר כי  .4.2

שעות עם  24איחור באספקה יסופק תוך  חריגה ממועדי האספקה כאמור לעיל אסורה.

 תיאום מראש .
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 אתרים עיקריים לאספקה: .4.3

 רמלה. 19עוזי חיטמן   -מעון קריית האומנים .4.3.1

 רמלה. 33יאיר שטרן  -מעון פיצפוני .4.3.2

 רמלה. 7אהרון בוגנים  -מעון היכל הטף .4.3.3

 ה.רמל 2יהודה שטיין  -ן קטקטיםמעו  .4.3.4

 . אגף הגיל הרך -רמלה 9ויצמן  -עונות של אגף הגיל הרךמטה המ .4.3.5

 .מנהל אחזקה היכל התרבות -, רמלה9ויצמן  -אולם היכל התרבות .4.3.6

 .רמלה 37בר אילן  -מתנ"ס רוחני 4.3.5

 .רמלה 33יאיר שטרן  -מתנ"ס קריית מנחם 4.3.6

 .רמלה 1משה שרת  -מתנ"ס ג'רסי 4.3.7

 .רמלה 6הזית  -שלוחת אשכול הפיס 4.3.8

 .רמלה 31 עוזי חיטמן  -מתנ"ס קריית האומנים 4.3.9

 .א', רמלה 5וילנא  -מתנ"ס טבג'ה 4.3.10

 ., רמלה34דוד רזיאל  -מפגשים 4.3.11

 פן אספקה:או .4.4

מסירת המוצרים תהיה לידי נציג האתר  או לידי מי מטעמו ברשימה שתוגדר מעת  .4.4.1
  לעת.

המוצרים המסופקים, יגיעו באריזה נאותה עם תווית זיהוי ועם תעודת משלוח  .4.4.2
  לפי מספר הלקוח של כל מעון/מרכז/מוקד בצירוף עותק מההזמנה.

נה אחר בו  כפי שיורה לו האספקה תהיה לכל אתר לפתח מחסן המטבח או כל מב .4.4.3
  נציג המזמינה מאחסנים את המוצרים.

במועד אספקת המוצרים ימסור הספק  לנציג המזמינה  תעודת משלוח, בה יפרט  .4.4.4
את שם וכמות המוצרים אשר סופקו על ידו (להלן: "תעודת משלוח"). חתימת 

 נציג המזמינה  תהווה הוכחה לכאורה לנכונות הנתונים המפורטים. 

בוצע החלפה של מוצר/מותג אלא אם התקבל אישור מראש מטעם  ע"י מנהלת הרכש לא ת .4.5
מטעם המזמינה  במקרה כאמור, תנחה  את הספק ביחס למוצר/מותג החלופי או ביחס 

 לוויתור על מוצר/מותג כאמור.
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לעיל, לא ניתן להחליף מותג של מוצר מסוים או גודל מוצר ללא  4.5בכפוף לאמור בסעיף  .4.6
אש ובכתב של מנהלת הרכש מטעם המזמינה. סירב המרכז להחלפה כאמור, אישור מר

 ימשיך הספק לספק את המותג בהתאם לדרישת המרכז.

 
  קנסות בגין פיגור ואיחור באספקת הטובין  ואי עמידה בלוחות הזמנים או באיכות המוצרים .5

 

 גובה הפיצוי המוסכם נדרש SLA מרכיב איכות השירות

על פי יום/ימי ושעות  ריםאיחור באספקת המוצ
 האספקה המוגדרים

 לכל יום איחור₪  500

אספקת מוצר שאינו 
 מהמותג שהוזמן

 24תיקון הדרוש בתוך 
שעות במידה והמוצר אינו 
מוצר שהשימוש בו הכרחי 

 ליום האספקה

למקרה, למוצר ₪  100
 בודד שסופק שגוי

אספקת מוצר שלא עומד 
 בתקן משרד הבריאות

 ה בגינם,לא תשולם תמור

והחלפת הטובין בטובין 
שיעמדו בתנאי התקן ללא 

 תמורה

 למקרה₪  1,000

 24תיקון הדרוש בתוך  חוסרים באספקה
שעות במידה והמוצר אינו 
מוצר שהשימוש בו הכרחי 

 ליום האספקה

 למקרה ₪  250

 למקרה₪  100 שעות  2תיקון הדרוש בתוך  אספקה לאתר לא נכון

אי הגשה חשבוניות עם 
 ירוטפ

 24תיקון הדרוש בתוך 
 שעות 

 

הובלה עם רכב לא מתאים/ 
לא ארוז נכון/ טמפרטורה 

 לא נכונה

למקרה וזיכוי ₪  1000 מיידי
מלא של הסחורה 
שהתקבלה ללא הוכחת 

 נזק

 
מובהר בזאת כי אין בפיצויים המנויים בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות המזמינה לכל פיצוי נוסף  5.1

 זה. חוזה שירותהאמור ב

 מערכת הזמנות ממוחשבת: .6

לספק תהא מערכת מידע ממוחשבת וציוד תקשורת המותאמים לנפח השירותים כפי  .6.1

 זה.  חוזה שירותשיידרשו מעת לעת על פי 

 מערכת המחשוב והתקשורת של הספק תפיק את הנתונים הבאים:  .6.2
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 קטלוג ממוחשב שאנו הגדרנו עם מחירון ייחודי בהתאם לכתב התמורה . .א

רד להזמנות כל אתר  (כמויות ומחירים) לרבות הזמנות פתוחות להשלמת ניהול נפ .ב

 חוסרים.

 דו"ח השוואתי בין המוצרים שסופקו בפועל לבין המוצרים שהוזמנו. .ג

 על פי דרישה, כגון:   EXCEL דו"חות בקרה והתחשבנות בחתכים שונים, בפורמט  .ד

 הזמנות ומכירות לכל יחידה. -

 כלל ההזמנות והמכירות. -

 ומכירות לפריט פר תקופה. הזמנות -

 כל נתון או דו"ח אחר, בהתאם לצורך ולדרישת המרכז. -

 נציג הספק .7

הספק ימנה נציג קבוע מטעמו, בעל כישורים מתאימים וניסיון רלוונטי קודם, שירכז  .7.1
  וינהל את כל השירותים שיינתנו מטעם הספק למרכז.

ו/או איתורית וישמש כאיש נציג הספק יצויד בטלפון סלולארי תקין ו/או מכשיר קשר  .7.2
 קשר מול המרכז על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת.

-המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק להחליף את נציגו במקרים של אי התאמה או אי .7.3
  עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות. 
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 התמורהכתב  -נספח ב'
 תמורה כוללת. .1

מעת לעת ובהתאם  ספקזה תשלם המזמינה ל ירותחוזה שבגין ביצוע השירותים המפורטים ב

 על ידו. סופקו בפועלי ההזמנות שישלחו אל הספק ויאת סך שוו חוזה שירותלתנאי ה

בגין כל מעון/מרכז וכל מוקד פעילות אצל המזמינה המנויים במפרט השירות נספח א' לחוזה  

 השירות, תועבר חשבונית נפרדת.

 

 מורהשינוי היקף השירותים ושינוי הת .2

ועל האמור לעיל, מוסכם בזאת כי למזמינה  חוזה שירותל 5.4על אף האמור בס"ק   2.1

. מוסכם כי משלימים טובין הספקנתון שיקול הדעת הבלעדי, להוסיף ולהזמין מאת 

, עובר הצעת מחיר יעביר הספק  של טובין או שירותיםבכל מקרה של תוספת 

לדעתו הוא יהיה זכאי בגין אותה באשר לתוספת שאספקת הטובין או מתן השירות ל

לא נתנה המזמינה הסכמתה למחיר המבוקש יפעלו הצדדים להעביר לחוזה תוספת.. 

להגיע להבנה לגבי המחיר המבוקש לרבות באמצעות פנייה לבוררות והכל טרם 

 ביצוע העבודה.

את כל סוגי הפירות והירקות בכל עונות השנה ללא קשר לעלותם לספק הספק מחויב  2.2

 מזמינהלהדגיש. ל -מחיר הוצע זה המחיר שילווה אותו ללא תלות במחירי השוק, ה

 .תשמר האופציה לבדוק זמינות של המוצרים בשוק הסיטונאי

לנספח  5סעיף  ובנספחיו ובכללם חוזה שירותכלל הסעיפים ב מבלי לגרוע מהוראות 2.3

ת מובהר ומוסכם בזאת כי במקרה ויפר הספק את ההתחייבו א' מפרט השירות

לעיל תהיה רשאית המזמינה להזמין את הטובין אצל כל ספק  2.2הנקובה בסעיף 

ההפרש שבין המחיר שבו רכשה המזמינה את אחר והספק יחויב במלוא תשלום 

הטובין מהספק החלופי לבין המחיר הנקוב בנספח הצעת המחיר ובצירוף תקורה 

 פי הגבוה מביניהם.להזמנה ל₪  1000מההפרש כאמור או  50%בשיעור שלא יפחת מ

או באיכות  בלוחות הזמנים הדיואי עמ באספקת הטובין קנסות בגין פיגור ואיחור  .3

 .5 מפרט השירות סעיף –כמפורט בנספח א'  המוצרים

, או חוזה שירותמובהר ומוסכם כי הספק יהיה רשאי לפנות למזמינה, תוך כדי ביצוע ה .4

כת המועד לביצוע ההזמנה. מוסכם לאחר שחלף המועד לביצוע אותה הזמנה ולבקש האר

כי במקרה כאמור יהיה לנציג המזמינה, שיקול הדעת הבלעדי האם לאשר את תוספת הזמן 

 כולה או חלקה. קביעת נציג המזמינה בעניין זה הנה סופית ולא ניתנת לערעור.

למען הסר ספק מובהר כי אין בביצוע תשלום כלשהו לספק כדי להוות הסכמה להארכת  .5

הספק לא עמד בו והמזמינה תהיה רשאית לדרוש בכל שלב תשלום הפיצוי המוסכם מועד ש

  כאמור ולקזזו מכל תמורה שתגיע לספק בכל שלב שהוא.

 

 :והמחיר המוסכם ליחידה רשימת הטובין .6
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע כולל מע"מ)

     Lיח'  12ביצים  ביצים 1
     M יח' 30ביצים  ביצים 2

גר'  250 5%גבינה לבנה  מוצרי חלב 3
     תנובה/טרה

גר'  500 5%גבינה לבנה  מוצרי חלב 4
     תנובה/טרה

גר'  750 5%גבינה לבנה  מוצרי חלב 5
     תנובה/טרה

גבינה צהובה מהדרין עמק  מוצרי חלב 6
     גר' 400תנובה/ טרה 

גבינה צהובה גלבוע תנובה/  מוצרי חלב 7
     גר' 400טרה 

גבינה צהובה  עמק תנובה/  מוצרי חלב 8
     גר' 600טרה 

ל'  1 1%חלב בקרטון  מוצרי חלב 9
     תנובה/טרה

ל'  1 3%חלב בקרטון  מוצרי חלב 10
     תנובה/טרה

 3%חלב טרי מועשר בבקבוק  מוצרי חלב 11
     ליטר 1יטבתה 

     גר' תנובה/טרה 200חמאה  מוצרי חלב 12

 200מרגרינה בטעם חמאה  מוצרי חלב 13
     גר' בלובנד/ שמרית

פתיתי גבינה צהובה תנובה/  מוצרי חלב 14
     ק"ג 3טרה 

פתיתי גבינה צהובה  מוצרי חלב 15
     גר' 500תנובה/טרה 

     גר' תנובה/טרה 200צפתית  מוצרי חלב 16

ק"ג  5%צפתית מלבנית  מוצרי חלב 17
     תנובה/טרה

גר' תנובה/  250 5%קוטג'  מוצרי חלב 18
     טרה

מ'ל  250 38%שמנת לקצפת  מוצרי חלב 19
     תנובה/טרה

סלטים  20
 ונקניקים

ק"ג  אחלה   1סלט חומוס 
     צבר/

מיה/   –ק"ג  1אורז יסמין  מוצרי יסוד 21
     סוגת/סולימני

  –ק"ג  1אורז פרסי  מוצרי יסוד 22
     מיה/סולימני/ סוגת
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע כולל מע"מ)

ק"ג   1אורז פרסי קלאסי  מוצרי יסוד 23
     כשרות העדה החרדית 

לה   -גר'  400אטריות למרק  מוצרי יסוד 24
     פסטה /אסם

אביב  -ק'ג   2.5מצות  מוצרי יסוד 25
     ראשון/

     ק"ג  1סוכר  מוצרי יסוד 26

ק'ג סוגת/ תחנת  1סולת  רי יסודמוצ 27
     קמח יפו

ק"ג  אוסם/  5פסטה בורג  מוצרי יסוד 28
     טעמן/  לה פסטה

גרם   אוסם/  500פסטה בורג מוצרי יסוד 29
     טעמן/  לה פסטה

ק'ג אסם/  1פרורי לחם  מוצרי יסוד 30
     סולימני/ הנמל

     ק'ג אסם 1.75פתי בר  מוצרי יסוד 31

ק"ג  10פתיתים ארוכים  וצרי יסודמ 32
     אסם/ סולימני

גר'  500פתיתים עגולים  מוצרי יסוד 33
     אוסם/ טעמן

 -ק'ג 10קוסקוס אסם  מוצרי יסוד 34
     אוסם/ סוגת/ קנור

קורנפלקס אלופים תלמה  מוצרי יסוד 35
     גר' 850

ק'ג   סוגת /  1קמח  מנופה  מוצרי יסוד 36
     אוסם

 מוצרי יסוד 37
לחם אחיד(כהה) פרוס  ארוז 

גר' ברמן/ אנג'ל/ דגנית  750
 עין בר

    

     פיתות 10מארז  מוצרי יסוד 38

ל' טעמן/ עץ  1שמן קנולה  מוצרי יסוד 39
     הזית

ק"ג עדה  1טחינה גולמית  ממרחים 40
     עדן /אחווה -חרדית 

גר' אחווה/  400ממרח חלבה  ממרחים 41
B&D     

ממרח חרובים טעם שוקולד  ממרחים 42
     B&Dגר'  350

גר'   480ממרח תמרים   ממרחים 43
     טעמי הגליל 
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע כולל מע"מ)

 ממרחים 44
 -גר'  880סילאן ללא סוכר 

טעמי הגליל/ כנרת /יד 
 מרדכי

    

גר'  820ריבה בטעם תות   ממרחים 45
     טב/ נאמןמי

     ק"ג חלבי 1שוקולד השחר  ממרחים 46

מתוקים  47
 וחטיפים

בייגלה טבעות שומשום 
     גרם 300בייגל בייגל שקית 

מתוקים  48
 וחטיפים

ג אנג'ל/  700עוגיות דלי 
     ברמן

מתוקים  49
 וחטיפים

 400עוגיות מזרחיות עבאדי 
     גרם

י/   ק"ג סולמנ 1אפונה יבשה  קטניות 50
     סוגת 

גר   מיה/ סוגת/  950בורגול  קטניות 51
     סולימני

     גר' 500גריסי פנינה  קטניות 52

ק"ג סולמני 1עדשים אדומות  קטניות 53
     סוגת  /

ק"ג  1עדשים ירוקות  קטניות 54
     סולמני/ סוגת 

גר' דק סוגת/  500קווקר  קטניות 55
     תבואות/ סולימני

ק'ג סוגת/ מימון/  1שומשום  ניותקט 56
     מיה

ק"ג סולמני   1שעועית לבנה  קטניות 57
     סוגת /

ק"ג  5שעועית לבנה בד"ץ  קטניות 58
     סולמני / סוגת

יח'   10אבקת אפייה חב'  קפה ואפייה 59
     הנמל/ אלפרדו/ הטחנה 

יח' בנמל/  10סוכר וניל חב'  קפה ואפייה 60
     האלפרדו/ הטחנ

     גר' 200קפה נמס עלית  קפה ואפייה 61

גר'  עלית/  200קפה שחור  קפה ואפייה 62
     לנדוור

 500שמרים יבשים בואקום  קפה ואפייה 63
     גר' סגת/ מימונס/ שמרית

יח' ויסוצקי/  100תה בשקית  קפה ואפייה 64
     בלו לייבל 
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע ע"מ)כולל מ

תה לימונית ולואיזה סרמוני  קפה ואפייה 65
     יח' 25בד"ץ 

פרי  -גר'   550זית חרוזית  שימורים 66
     ניר /קבוצת יבנה

גר' פרי  560זיתים טבעות  שימורים 67
     ניר/ קבוצת יבנה

     גר'  550תירס  שימורים 68

קג'  1טונה נתחים  מוסדי  שימורים 69
     קיסט/ פילטונה סטרט

 שימורים 70
נתחי טונה  

 425סטארקיסט/פילטונה 
 גר' 

    

 שימורים 71
נתחי טונה 

סטארקיסט/פילטונה  בשמן 
 גר' 160

    

 שימורים 72
גר'   600מלפפון במלח 

תומר/ פרי ניר / וילי פוד/ 
 יכין 

    

גר'  800עגבניות מרוסקות  שימורים 73
     פרי ניר / יכין

מרוכז  28%רסק עגבניות  שימורים 74
     גר'  פרי ניר / יכין 600

שתיה  75
 ותרכיזים

ל' אקווה  2מים מנרליים 
     נובה

שתיה  76
     ל' בשקביץ/נאמן 1מיץ לימון  ותרכיזים

שתיה  77
     ל' תפוזים 1.5פריגת טבעי  ותרכיזים

שתיה  78
     ל' 1.5קוקה קולה  ותרכיזים

ק'ג  מימון  1כורכום  תבלינים 79
     בשקביץ/

     ק'ג  מימון /בשקביץ 1כמון  תבלינים 80

ק'ג מימון  1מלח לימון  תבלינים 81
     בשקביץ/

ק'ג  1פלפל שחור  תבלינים 82
     נפטון/מימון

 1פפריקה מרוקאית בשמן  תבלינים 83
     ק"ג בשקביץ'

ק"ג  1פפריקה מתוקה  תבלינים 84
     (בשקביץ')

     אבטיח ק"ג פירות וירקות 86
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע כולל מע"מ)

     אגס ק"ג פירות וירקות 87
     אשכולית ק"ג פירות וירקות 88
     בטטה מתוקה ק"ג פירות וירקות 89
     בננה ק"ג פירות וירקות 90
     בצל ק"ג פירות וירקות 91
     גזר ארוז ק"ג ירקותפירות ו 92
     גזר תפזורת ק"ג פירות וירקות 93
     דלעת ק"ג פירות וירקות 94
     חסה גוש יח' פירות וירקות 95
     חצילים ק"ג פירות וירקות 96
     כוסברה גוש יח' פירות וירקות 97
     כרוב אדום ק"ג פירות וירקות 98
     כרוב לבן ק"ג פירות וירקות 99
     כרובית ק"ג פירות וירקות 100
     לימון ק"ג פירות וירקות 101
     מלון ק"ג פירות וירקות 102
     מלפפון ק"ג פירות וירקות 103
     נענע גוש יח' פירות וירקות 104
     סלק אדום ק"ג פירות וירקות 105
     סלרי גוש יח' פירות וירקות 106
     לרי ראש יח'ס פירות וירקות 107
     עגבנייה ק"ג פירות וירקות 108
     עלי מנגולד יח' פירות וירקות 109
     פטרוזיליה גוש יח' פירות וירקות 110
     פלפל אדום ק"ג פירות וירקות 111
     פלפל בהיר ק"ג פירות וירקות 112
     פלפל חריף ק"ג פירות וירקות 113
     ל צהוב ק"גפלפ פירות וירקות 114
     קולורבי ק"ג פירות וירקות 115
     קישואים ק"ג פירות וירקות 116
     רימון ק"ג פירות וירקות 117
     שום יבש מארז יח' פירות וירקות 118
     תמרים צהובים ק"ג פירות וירקות 119
     תפוז ק"ג פירות וירקות 120
     ק"ג תפוח אדמה אדום פירות וירקות 121
     תפוח אדמה לבן ק"ג פירות וירקות 122
     תפוח עץ אדום ק"ג פירות וירקות 123
     תפוח עץ גדול ק"ג פירות וירקות 124
     תפוח עץ מוזהב ק"ג פירות וירקות 125
     ק'ג קפוא 3אפונה  קפואים 126
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מחיר (לא  תאור מוצר קטגוריה ספ' 
 מותג מוצע כולל מע"מ)

     ק'ג קפוא 3אפונה וגזר  קפואים 127

 100%ק"ג ( 1בקר טחון  קפואים 128
     בקר)

     ק'ג קפוא 3גזר גמדי  קפואים 129
     דג פילה מרלוזה ק"ג קפואים 130
     דג פילה סול ק"ג קפואים 131

 100%ק"ג ( 1הודו טחון  קפואים 132
     הודו)

     ק"ג 3חומוס קפוא  קפואים 133
     חזה הודו פרוס ארוז ק"ג קפואים 134

חזה הודו פרוס ק"ג (קרטון  קפואים 135
     תפזורת)

     חזה עוף ארוז ק'ג קפואים 136
     חזה עוף פרוס ארוז ק"ג קפואים 137
     נסיכת הנילוס ק'ג קפואים 138
     נתחי חזה הודו תפזורת ק"ג קפואים 139
     ק"ג 1עוף טחון  קפואים 140
     שוקיים עוף א' ארוז ק"ג קפואים 141
     ק'ג 3שעועית ירוקה קפואה  קפואים 142
     ק'ג 3שעועית צהובה  קפואים 143
     ק'ג קפוא 3תירס גרעינים   קפואים 144

 
 

 

        

 שם הספק: _____________________________  מספר מזהה: ______________           

 
 

 חותמת וחתימת הספק: __________________    תאריך: ___________________
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 אישור על קיום ביטוחים –נספח ג' 
 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

ת תאריך הנפק אישור קיום ביטוחים
 )DD/MM/YYYYהאישור(

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

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

שם: המרכזים 
לקהילה והתחדשות 

 השכונות ברמלה בע"מ

  שם
 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☒
שירותי ייצור אחר: ☒

 ואספקת מזון
 

 
 רמשכי☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒
 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 510705700ת.ז./ח.פ.: 

 מען , רמלה9מען: ויצמן 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

אחריות/ סכום גבול ה תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

  Xבהתאם לנספח 

 מטבע סכום

 309 ₪       רכוש 
328 

       
       
       

 315  302 ₪  4,000,000     צד ג'
304  321 
307 322 
312  
328  
329   

 309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
319 
328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר
304 
307 
321 
328 
332 )12 

 חודשים)
 )*:ג'בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  חוזה שירות(בכפוף, לשירותים המפורטים בפירוט השירותים 

 כלמזון /שירותי הסעדה/ בתי או – 041

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.



 
  

 1-2021המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  -אספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים   -ה השירותחוז
 

 

 שירותערבות – נספח ד'  
  תאריך: ____________

 : לכבוד

  השכונות ברמלה בע"מהמרכזים לקהילה והתחדשות 

  רמלה  7241510מיקוד  285, ת.ד 9רח' ויצמן 

  __________________ערבות בנקאית מספרהנדון: 

על פי בקשת ________________________________ מס' מזהה _________ (להלן:  .1
קלים אלף ש  עשרים( ₪ 20,000), אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 'המבקשים'

) צמוד לעליות במדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ביום הוצאת ערבות זו, בקשר עם החוזה חדשים
חברת המרכזים לקהילה  לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים עבור') החוזהונספחיו (להלן: '

  והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ.

ימים מיום דרישתכם  7לסך הנ"ל, תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם כל סכום או סכומים עד .2
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש את סילוק 

  הסכום תחילה מאת המבקשים או כל צד ג'.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על  .3
ך משפטי או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה פיה בהלי

  משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים או כל צד ג'.

ערבות זאת תעמוד בתוקפה החל ממועד הפקתה למשך כל תקופת החוזה ו/או מתן השירות בפועל  .4
פי בקשת -לפחות, דהיינו עד ליום __________, אלא אם תוארך עלימים  90(המאוחר מביניהם) ועוד 

 פי דרישת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  קודם לכן. -המבקשים או על

  מובהר כי חברת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ .5
  פי שיקול דעתה.-רשאית להקטין את הסכום על

  להעברה או להסבה.ערבות זו איננה ניתנת  .6

ימי  5בקשה לחידוש/הארכת הערבות יכולה להישלח אל הבנק באמצעות הדואר והיא תיחשב שנמסרה בתוך 
עבודה/עסקים, או במשלוח פקס או בהודעת דוא"ל או במסירה ידנית והיא תיחשב במקרים אלו כאילו נמסרה 

  ביום העבודה/העסקים שלמחרת.
 
 
 

___________________ 
 ימה וחותמת הבנקחת   
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	4 מתכונת הבל"מ:
	4.1.1 המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה או כל הצעה אחרת.
	4.1.2 המזמינה  שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך תיחור/מו"מ עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות על ידה או עם חלק מהם או לא לקיימו כלל, לרבות, ולפי שיקול דעתה, לדון עם המציעים או עם חלק מהם בפרטי הצעותיהם, לבקש הבהרות לגביהן ולבקש מהם לתקן ו/או לשפר את ה...
	4.1.3 מובהר כי המזמינה  שומרת לעצמה את הזכות לקבל חוות דעת מיועצים וגורמים שונים לגבי המציעים והצעותיהם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.
	4.1.4 המזמינה  רשאית לבטל את הבל"מ, להקפיאו, לעדכנו ו/או לצאת בבל"מ חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב משלבי הבל"מ, ללא צורך במתן הסברים וללא הודעה מוקדמת. במקרה זה תימסר הודעה למציעים הרלוונטיים לאותו שלב, בהתאם לנתונים שיהיו באותה העת בידי עורך הבל"מ.
	4.1.5 חוברת הבל"מ הינה קניינה הרוחני של המזמינה והיא מועברת למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. חל איסור על המציע להעבירה לגורם אחר ו/או לעשות בה שימוש שחורג מהגשת הצעה בהליך זה.
	4.1.6 מסמכי המציע שיוגשו למזמינה יהיו ללא זכויות קנייניות של המציע, ולמזמינה תהא הזכות להשתמש בהם ובמידע שבהם לכל שימוש הקשור בפעולתה.
	4.1.7 ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך, בהתאם להקשר. ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך, בהתאם להקשר.
	4.1.8 סמכות השיפוט המקומית לגבי הבל"מ הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים ולו בלבד.
	4.1.9 על המזמינה לא חלות הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם לכך גם לא על בל"מ זה, על כל הכרוך בכך. המזמינה פועלת ברוח עקרונות דיני המכרזים בכפוף לנהלים פנימיים  שלה ולשינויים שייערכו בהן מעת לעת.
	5.1 השלב ראשון - שלב בדיקת עמידה בתנאי הסף לצורך בחירת מציעים מאושרים. בשלב זה תיבחן עמידתם של המציעים וההצעות בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים וקיום כל המסמכים הנדרשים, לצורך הרכבת רשימת מציעים מאושרת. הצעה שלא יוגשו בה מסמכים כנדרש - עשויה להיפסל. במהל...
	5.2 שלב שני - שלב בדיקת איכות המציע. בשלב זה ייבחנו המציעים המאושרים, וישוקלל ציון מרכיב האיכות של כל אחד מהם. רק מציעים שציון האיכות המשוקלל שיקבלו בשלב זה יהיה 80 נקודות ומעלה (מתוך 100) יעברו לשלב הבא. מובהר כי למרכיב האיכות ישנה השפעה רק על האפשרו...
	5.3 שלב שלישי - שלב בדיקת הצעת המחיר. בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר של המציעים המאושרים, כפי שמולאו בכתב הצעת המחיר (נספח ח' לחוברת הבל"מ)  כקובץ אקסל  לצורך קבלת קובץ האקסל של נספח ח' – כתב הצעת המחיר נדרש לפעול בהתאם לאמור בסעיף 9 לבל"מ זה.
	הצעת המחיר תהווה 100% מניקוד המציע ומדירוגו הסופי. הצעת מחיר אשר לא תמולא כנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה. עורך הבל"מ יהיה רשאי (אך לא חייב) לקיים הליך תיחור בשלב זה. הצעת המחיר תיבחן כסכימת המכפלות של מחיר מוצע וכמות לכל פריט. כמות משמעותה, הערכת כמו...
	המציע נדרש תחילה להקליד את המחיר המוצע על-ידו בכל התאים הרלוונטיים בקובץ ה- אקסל מודגש כי חובה למלא מחיר בכל תא עבור כל סעיף בנספח ח'-כתב הצעת המחיר ולהגישו כאמור בסעיף 12, על גבי הֶחְסֵן נַיָּד (דיסק און קי).
	הצעה אשר חסר בה מחיר למוצר אחד או יותר ו/או שלא יירשם בה , תיפסל!
	8.1.1 על מציע לצרף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מקורית של תאגיד בנקאי בישראל, לטובת/לפקודת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ , על שם הספק ע"ס 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) צמוד לעליות במדד המחירים הכללי לצרכן אשר תהיה בתוקף החל מיום הפק...
	8.1.2 כל שינוי בתאריך הרשום בערבות ההגשה ייעשה רק אם המזמינה תבקש זאת בכתב. לגבי ערבות שכבר הוגשה, רק במידה ויידרש לכך בכתב מאת עורך הבל"מ, המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות ולהעביר לידי המזמינה מקור חדש, בתוך 7 ימים מרגע שנתבקש לכך.
	8.1.3 המזמינה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, בנסיבות שבהן חזר בו המציע מהצעתו לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה או בנסיבות שבהן מציע שזכה בבל"מ סירב לחתום על החוזה או סירב להמציא ערבות שירות או סירב למלא כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהת...
	8.1.4 מציע שלא זכה בהליך יהיה זכאי לקבל בחזרה את הערבות, אולם מובהר כי ערבות שפקעה לא תוחזר, ותיגרס.
	8.1.5 מציע שהצעתו נפסלה על הסף או שנופה מן ההליך בשלב מוקדם יהיה זכאי לקבל את הערבות אלא אם כן פקעה.
	8.2.1 במעמד חתימת החוזה, כתנאי להתקשרות עמו, הספק (מציע זוכה) יגיש למזמינה ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מקורית של תאגיד בנקאי בישראל, לטובת/לפקודת המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ , על שם הספק ע"ס 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) צמוד לעלי...
	8.2.2 הערבות תהיה בתוקף החל מיום הפקתה למשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם לתאריך התוקף הרשום בסעיף 4.1 בחוזה השירות ועוד 90 ימים מעֶבֵר לו, להבטחת קיום כל התחייבויות הספק שבחוזה.
	8.2.3 המזמינה  תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה לצורך גביית קנסות, פיצויים מוסכמים ואחרים המגיעים לה עקב הפרת הוראה מהוראות החוזה ע"י הספק או לצורך כל תשלום אחר המגיע לה מהספק, כיסוי נזקיה ו/או הוצאותיה שנגרמו בשל מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמ...
	10.4 בפניה יש לציין את שם המציע, שם הנציג הפונה ואמצעי התקשורת אליו, את הסעיף/ הפרק/החלק במסמך אליו היא מתייחסת ואת השאלה או בקשת ההבהרה. מובהר כי פניות בכתב יד לא יענו. פניה שלא תהיה במתכונת הרשומה לעיל עשויה שלא להיענות.
	10.6 כל ההבהרות שעפ"י שיקול דעת המזמינה היא תראה בהן עניין מהותי ו/או שיש בהן שינוי בנוסח שפורסם, יישלחו בדוא"ל אל המציעים שיהיה ידוע באותו הזמן שנרשמו לבל"מ.
	10.7 המזמינה רשאית לשלוח הודעות ו/או הבהרות בהתאם לצורך, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעה, אשר יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבל"מ. מובהר כי הסוכנות אינה מתחייבת להתייחס לכל השאלות והבקשות שיופנו אליה.
	10.8 באחריות המציע לעקוב מידי יום אחר הפרסומים באתר האינטרנט של מזמינה ולוודא שהוא מודע ומוריד את כל ההודעות שיפורסמו באתר. אך ורק הודעות והבהרות שיפורסמו באתר יחייבו את המזמינה.
	10.9 המציע יצרף להצעתו את העתק המענה לשאלות ההבהרה (אם וככל שיהיה) וגם כל הבהרה והודעה מאת עורך הבל"מ או מי מטעמו אשר פורסמה באתר הסוכנות, חתומים על-ידו כנדרש כראיה על קריאתם.
	המועד האחרון להגשת הצעה הינו יום רביעי ה- 6.4.2022 בשעה 12:00. הגשת ההצעה עד המועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע בלבד.
	12.1.1 הצעה שתגיע במועד מאוחר יותר, תיפסל על הסף ולא תיבחן.
	12.1.2 המזמינה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות כל עוד לא חלף מועד זה.
	12.2 מבנה ותכולת הגשת ההצעה הפיזית
	12.2.1 ההצעה תכלול את חוברת הבקשה ונספחיה, את חוזה השירות ונספחיו ואת המסמכים הנדרשים להגשה המופיעים ברשימה מרוכזת בסעיף 13 להלן. כתב הצעת המחיר נספח ח' לחוברת הבל"מ  שהתקבל  כקובץ אקסל מודפס וחתום ע"י המציע במקומות הנדרשים כולל אימות חתימת עו"ד במקום...
	12.2.2 את המסמכים וההֶחְסֵן הנַיָּד יש להגיש במעטפה סגורה, ללא פרטי המציע או כל סימן מזהה אחר, כשעליה יירשם: "בקשה להצעת מחיר לאספקת מוצרי מזון ומוצרים נלווים מס' 01/2022" המעטפה תכלול את העותק המקורי של ההצעה , בצירוף צילום עותק נוסף ממנו, הכולל את כ...
	12.2.3 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בחותמת המציע. בנוסף, מורשי החתימה מטעם המציע יחתמו בכל מקום המיועד לכך (בו נדרשת חתימתם במפורש). מובהר כי, בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה החתימה מטעמו.
	12.2.4 העותק הנוסף יהיה צילום של העותק המקורי במלואו.
	12.2.5 את המעטפה יש לשלשל, באחריות המציע בלבד, לתיבת ההצעות של המרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ  הנמצאת במשרדי מתנ"ס היכל התרבות רמלה, ויצמן 9 רמלה.
	12.2.6 ניתן להגיש את ההצעות בימי העבודה א'-ה' בין השעות 09:00 ל- 16:00.
	12.2.7 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה החתימה מטעמו.
	12.2.8 ניתנת האפשרות לכל מציע להגיש לתיבת ההצעות הצעת מחיר אחת בלבד.
	12.2.9 בשום מקרה אסור להגיש מסמכים ו/או את כתב הצעת המחיר- נספח ח' לחוברת הבל"מ  בדואר, בפקס או בדוא"ל, אלא אם נתבקש לכך המציע בכתב מעורך הבל"מ.
	14.1 ההצעה תוגש בעברית.
	14.2 הצעת המציע תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלבד, והניסיון וכל התנאים והרישיונות הנדרשים בבל"מ (כולל העמידה בתנאי הסף), כולל הערבות, יתקיימו במציע בלבד.
	14.3 המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לאפשר למציע לצרף, להשלים או לתקן כל מסמך הקשור להצעתו אם אירע הדבר, לפי שיקול דעתה, עקב טעות שנעשתה לדעתה בתום-לב או בנסיבות אחרות שנמצאו מוצדקות על-ידה.
	14.4 המזמינה  רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של הבל"מ הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה.
	14.5 למזמינה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לפסול הצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש, או לאפשר למציע להשלים כל חוסר ולתקן כל פגם שנפל בהצעתו, או להתעלם מחוסר או מפגם שנפלו בהצעה, אם מצאה שיש בכך כדי לשרת את תכליתו של הליך זה.
	14.6 המזמינה  רשאית שלא להתחשב ואף לפסול מציע שקיימת סכנה לאיתנותו הפיננסית.
	14.7 המזמינה רשאית לפסול מציע אשר נתן/נותן לה שירות או לגורם אחר ולא עמד ברמת האספקה/השירות/האיכות שהוגדרה לו, לא עמד בלוחות זמנים, לא מילא אחר התחייבויותיו, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על השירות, איכות התוצרים וכיו"ב, שלדעתה הינה חמורה מספיק בכדי...
	14.8 המזמינה רשאית לפסול מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו נתונים מטעים או מידע שקרי, ו/או הציג מצג שווא בכתב או בע"פ, או שלא כלל בהצעתו נתונים או מידע שראוי היה לגלותם, בין אם נדרש לכך ובין אם חובת הגילוי הנאות חלה לגביהם.
	14.9 הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור בחוברת הבקשה והחוזה המצורף לו ובנספחיהם, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסוייגת.
	14.10 חל איסור על המציע לסייג את הצעתו ו/או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הבל"מ. הצעה מסויגת או מותנית ו/או הצעת מחיר שלא ימולא בה תעריף בהתאם למבנה ולנוסח של כתב הצעת המחיר, עשויה להיפסל.
	14.11 מציע הסבור כי דרישות הבל"מ ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי יהיה להעלות את השגותיו/הערותיו במסגרת הליך שאלות ההבהרה, והמזמינה  תשקול את פנייתו ותשיבהו בהתאם. מובהר כי מציע אשר לא הגיש השגות/הערות כלל, ייחשב כאילו ויתר על זכות זו ולא יהיה רשאי לה...
	14.12 ההצעה תהיה בתוקף למשך 120 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעה.

	15 שלמות ההצעה ואחריות כוללת
	16 רשימת נספחים לחוברת הבקשה
	17 רשימת נספחים לחוזה השירות
	18.8 רק מציע שהשתתף בהליך ולא זכה יהיה רשאי לבקש מידע אודות הצעת מציע זוכה, בכפוף להגשת בקשה בכתב בתוך 7 ימים ממועד ההודעה שקיבל אודות תוצאות הבל"מ. זכות זו מוגבלת למידע אשר לפי שיקול דעת עורך הבל"מ אין בו בכדי לפגוע במציע שזכה ו/או בסוכנות ו/או בתכלי...
	18.9 מציע הסבור שיש בהצעתו מידע המהווה מבחינתו סוד מסחרי/מקצועי יציין זאת במפורש בפרק נפרד בהצעתו ויצרף נימוקים משפטיים לדבריו.
	18.10 מובהר כי מרכיבי ההצעה, מאפייניו של המציע וזהות הלקוחות שצויינו ע"י המציע בהצעתו לא יהוו סוד מסחרי/עסקי. מציע שבחר להשתתף בהליך הבל"מ מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
	18.11 יחד עם זאת, מובהר כי המזמינה תהא רשאית להציג בפני מציע שלא זכה בהליך הבל"מ כל מסמך שלהערכתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי.
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