
 
  

  

  הזמנה להציע הצעות

10.09.2020  

  #246411סימוכין:

  

  

  לכבוד

  משתתפי המכרז

  

  20/191מכרז/חוזה מס' הנדון : 

  ירותי הסעדה ותפעול חדר אוכל בבית הרמלין בהרצליהש

  

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת 

ו/או  "העבודה" –להלן  (שירותי הסעדה ותפעול חדר אוכל בבית הרמלין בהרצליההצעות לקבלת 

  )."השירותים" בהתאמה

תפעול חדר את כולל ה מחיר מקסימום למנההחברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים 

של כולל בסך  הובלת המזון, ניקיון חדר האוכל מדי יום, שטיפת הכלים, הגשה וסידור אוכל)( האוכל

  . המציעים מתבקשים להציע הנחה ממחיר זה ליום.₪  40

    מהות העבודה . 1

כמפורט  , בשריות וצמחוניות ליום ותפעול חדר האוכל,מוכנות להגשהמנות  *90 -אספקת כ

   .המכרזי במסמכ

  *מובהר כי מדובר באומדן בלבד והחברה אינה מתחייבת לכמות זו. 

  מנות ביום, כמפורט בהסכם המצ"ב.  40מינימום של שלם עבור *החברה מתחייבת ל

    ההסכם . 2

  המצ"ב למסמכי המכרז.ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה במכרז שבנדון יהיה בהתאם לנוסח 

 אין למלא את המחיר/ כתב הכמויות המופיע בחוזה. 

  ביטוח . 3

במכרז זה נדרשים ביטוחים נוספים/בהיקף כספי גדול יותר מאלה המצורפים לנספח  .3.1

הביטוח הנדרש לצורך היכללות ברשימת הספקים המוכרים של החברה, הכל כפי שמפורט 

 .להסכם בנוסח אישור הביטוח המצורף



 
  

  

חברה, כתנאי לחתימת ההסכם, את נספח הביטוח חתום המציע הזוכה ידרש להמציא ל .3.2

ומאושר ע"י חברת ביטוח מוכרת בישראל (להנחת דעתה של החברה). יובהר כי לא 

ביטוח  אישור . בכל מקרה של הגשתהמצורףהביטוח  אישור כל חריגה מנוסחתתאפשר 

יע את ולדרוש מהמצ המכיל הסתייגויות/שינויים, תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה

   , וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת בקשר עם האמור.הפיצוי המוסכם המפורט להלן

טרם הגשת הצעתם,  המצורף הביטוח נוסח אישורהמציעים מתבקשים לעיין היטב ב .3.3

  .להלן 17.8בסעיף ולהעביר לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע 

בקשה להבהרה כאמור, לא יהיה תוקף לכל טענה ו/או  אושרה על ידי החברה ככל שלא

הסתייגויות של המציע ביחס לנוסח החוזה או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס לאישור 

  .שלא התקבלו על ידי החברה הביטוח הנדרש

ל אף האמור, החברה רשאית לשנות את היקף הביטוח הנדרש, על פי שיקול דעתה ע 

 הבלעדי, ולמציעים לא תעמוד כל טענה בעניין זה. 

 התמורה . 4

  שתשולם בגין העבודות תהיה בהתאם להצעה הזוכה, בכפוף לתנאי ההסכם. התמורה 

  על המציע למלא את הצעת המחיר כמפורט בנספח ד' להזמנה להציע הצעות בלבד. 

  אין למלא את כתב הכמויות / התמורה המופיע בהסכם. 

 משך ההתקשרות . 5

לחברה תהיה אופציה להארכת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה . שנה אהי משך ההתקשרות

   .או חלק מהן חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של עד  ארבעהבלעדי, ב

  אופן הגשת ההצעה . 6

) מעטפה הכוללת את כל מסמכי ההצעה 1(נפרדות:  בשתי מעטפותיש להגיש  ההצעהאת  .6.1

) מעטפה הכוללת את ההצעה הכספית בלבד 2למעט הצעת המחיר ("מסמכי ההצעה"); (

מערך  20/191מכרז ("הצעת המחיר"). יש לרשום באופן ברור על כל אחת מהמעטפות "

מערך הסעדה במשרדי  20/191מכרז או " "מסמכי ההצעה -במשרדי החברההסעדה 

על כל מסמכי המכרז יש לחתום בראשי תיבות בשולי בהתאמה.  הצעה כספית", -החברה

יובהר, כי הגשת ההצעה הכספית יחד  כל עמוד, ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.

 עם יתר מסמכי המכרז פוסלת את ההצעה.

כשהם מלאים  את כל מסמכי המכרז על נספחיהםההצעה יש לצרף אל מעטפת מסמכי  .6.2

וחתומים כנדרש על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע. יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל 

יש להפקיד מסמכים אלה בשלושה עותקים  עמוד, ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.

  זהים עם דגלונים לכל נספח.  



 
  

  

ההצעה (להלן: " 'דנספח לחתום כנדרש בטופס המצורף כיש למלא ו ההצעה הכספיתאת  .6.3

 מערך הסעדה 20/191מכרז ועליה ייכתב " במעטפה סגורה ונפרדת") ולהגישה הכספית

 ". אין לצרף מסמכים נוספים למעטפת ההצעה הכספית.הצעה כספית -במשרדי החברה

המכרזים  לתיבת, בבוקר 10:00עד השעה  11.10.2020את ההצעות יש להגיש עד ליום  .6.4

 , א.ת. הרצליה פיתוח.3, במשרדי החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 1הנמצאת בקומה 

  בחירת ההצעה הזוכה . 7

ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, מבין ההצעות שיעמדו בתנאים  .7.1

  במכרז. דרשושנהמקדמיים תיבחר כזוכה במכרז, ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הסף 

ר כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל על אף האמור יובה .7.2

הגבוה ביותר, או כל הצעה אחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות ביטחונית ולרבות היותה, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בלתי כלכלית ו/או חורגת מהאומדן שקבעה החברה ו/או 

כן, החברה שומרת לעצמה את מהתקציב העומד לרשות החברה לביצוע העבודות. כמו 

  הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

הוגשו שתיים או יותר הצעות זהות בסכומן המיועדות לזכות במכרז, תערוך החברה הליך  .7.3

, בו יתבקשו המציעים שהגישו הצעות זהות וכן Best and Finalהתמחרות בדרך של 

מההצעות הזולות, להגיש הצעה  10% -בפער של לא יותר מהמציעים שהצעותיהן קרובות 

מתוקנת. המציע שהציע את ההצעה הזולה ביותר לאחר הליך זה, ייקבע כזוכה. אם התקבלו 

לאחר הליך זה תוצאות זהות, יהיה ניתן לחזור על הליך זה פעמים נוספות עד לקבלת 

   ההצעה הזולה ביותר.

  תנאי סף . 8

סף הבאים בעת הגשתה, הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים על ההצעה לעמוד בכל תנאי ה

    להלן, תיפסל:

  רשיונות .8.1

הבאים, כשהם בתוקף במועד הגשת ההצעה,  תרישיונו על המציע להיות בעל התעודות/

 ולהגיש העתקים מהם כחלק מהצעתו:

חוק נדרש ע"פ כפי ש ,תקף ממשרד הבריאות שניתן למטבח המייצר ייצוררישיון  .8.1.1

 ;. 2015-בריאות הציבור (מזון), תשע"והגנה על 

תעודת כשרות תקפה למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה  .8.1.2

 במחוז שבתחומה פועל המטבח המייצר;



 
  

  

עסק למטבח המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומה, לפי חוק  ןרישיו .8.1.3

 ;1968-רישוי עסקים, תשכ"ח

 בקירורהמציע יידרש להציג רישיון תקף להובלת מזון  – להובלת מזון בקירור ןרישיו .8.1.4

לחדר בקירור את הובלת המזון במסגרת המכרז שלו או של מי מטעמו שיבצע עבורו 

  .האוכל

   של המציע:וניסיון ותק  .8.2

השנים שקדמו למועד האחרון  10רצופות לפחות, מתוך  שנים 3 של ניסיון בעל הינו המציע

 מוסדות ו/או ארגונים 3 עבור אוכל חדרי וניהול הסעדה שירותי במתןלהגשת ההצעות, 

 מנות ביום בממוצע. 50 -בו סופקו  לא פחות מ אוכל חדר לכל אחד מהם , כאשרשונים

וכן יפרט את כל הפרטים  המציע יגיש תצהיר מאומת בידי עו"ד להוכחת תנאי סף זה

   .זה תנאי להוכחת )1(בכנספח הנדרשים בטבלה המצ"ב 

   מחזור שנתי של המציע .8.3

כולל מע"מ בכל אחת מהשנים ₪  800,000על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות 

2017 ,2018 ,2019.  

 אישורים .8.4

על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .8.4.1

  . המציע יגיש את האישורים המפורטים להלן כחלק מהצעתו:1976-התשל"ו

אישור פקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות  .8.4.2

כדין (או שהוא פטור מלנהלם), שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על 

. על האישור 1975-עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  להיות תקף  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  גיש יחד עם הצעתוהמציע י .8.4.3

  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א עובדים זרים (איסור 

. המציע יצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו, 1987–ולפי  חוק שכר מינימום, התשמ"ז

עבירות לפי חוק כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי 

חלפה  –עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר משתי  עבירות כאמור 

שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך 

   .הגשת ההצעה

  

 



 
  

  

  שמירה על זכויות עובדים .8.5

חובותיו על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה החתימה מטעמו בדבר קיום 

של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים 

   .הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים המבוקשים

לא יתקיים סיור קבלנים למכרז הנדון. מציעים המעוניינים בסיור, יפנו לכתובת המייל  .8.6

proposals@pei.co.il והדבר ייעשה בתיאום מראש  ,16.09.2020, לא יאוחר מיום

   ה תנאי סף. ווהשתתפות בסיור קבלנים לא תהבלבד. 

  אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף . 9

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, לרבות  .9.1

  המסמכים הבאים:

          (אכיפת ניהול חשבונות פים בהתאם לחוק גופים ציבוריים אישורים תק .9.1.1

               (אישור רואה חשבון או פקיד שומה  1976 -ותשלום חובות מס) התשל"ו 

  על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).

  ).ברשימת הספקים המוכרים של החברה שאינו כלולחל רק על מציע (

          אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק, בצירוף העתק  .9.1.2

  תעודת התאגדות. (באם מדובר בחברה).

  ).ברשימת הספקים המוכרים של החברה שאינו כלולחל רק על מציע (

  .אישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע .9.1.3

  החברה). (חל רק על מציע שאינו כלול ברשימת הספקים המוכרים של

 אישור ספק מוכר בתוקף שנשלח למציע על ידי החברה. .9.1.4

  ).החברה של המוכרים הספקים ברשימת שכלולרק על מציע  חל(

תקפה למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי  תעודת כשרות .9.1.5

  .כוחה במחוז שבתחומה פועל המטבח המייצר

 .מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומה המייצרלמטבח  רשיון עסק .9.1.6

 .שניתן למטבח המייצר משרד הבריאותתקף מ ייצוררשיון  .9.1.7

שיבצע עבורו במסגרת המכרז את מי או של  של המציע רשיון הובלת מזון בקירור .9.1.8

 .הובלת המזון בקירור לחדר האוכל

 יביד יםומאומת יםמלאכשהם להזמנה להציע הצעות  , ד'ג', )2(, ב)1( בים נספח .9.1.9

 עו"ד.

 .8.2ף ונו של המציע כמפורט בסעייסינותק ואסמכתאות המעידות על  .9.1.10

 .2017,2018,2019אישור רו"ח לגבי המחזור הכספי של המציע בשנים  .9.1.11



 
  

  

 .אישור ניהול ספרים כדין .9.1.12

 להזמנה  'אתצהיר המציע בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (נספח  .9.1.13

 להציע הצעות) כשהוא מלא ומאומת ע"י עו"ד. 

 )להצעה להציע הצעות 'גשמירה על זכויות עובדים (נספח המציע בדבר תצהיר  .9.1.14

 .כשהוא מלא ומאומת ע"י עו"ד

בבדיקת עמידת המציע בתנאי המכרז ובכלל זה תנאי הסף, יחולו בין השאר ההוראות  .9.2

  הבאות:

 רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה מכרזים הועדת  .9.2.1

שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל דרישה פורמאלית ולפרש 

באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי 

  ההתקשרות נשוא המכרז. 

 רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע בבקשה לקבלת השלמות מכרזים הועדת  .9.2.2

ו/או הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים 

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הגשת אישור שנשמט, תיקון 

להצעה והגשת מסמכים נוספים בהתאם וכדומה ובלבד שהתקיימו תנאי  יםנספח

 ועדת מכרזיםהסף במציע במועד הגשת ההצעות למכרז. יובהר לעניין זה כי 

  מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

  מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .10

 כל הנספחים המצורפים לפניה זו, כשהם מלאים וחתומים כנדרש. . 10.1

תיבות בתחתית כל בראשי מסמכי המכרז לרבות מסמך ההבהרות, כשהם חתומים  . 10.2

  דף, וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.

  להלן. 9המוכיחים עמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף  מסמכים . 10.3

  להלן. 11מסמכים הנדרשים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט בסעיף  . 10.4

  במידת הצורך. –להלן  15אישור ניהול עסק בידי אישה לפי סעיף  . 10.5

  .חומר רקע על המציע . 10.6

 .הצעת תפריט . 10.7



 
  

  

 סיפקגופים להם  2הצעתו, את פרטיהם של ל )2(ב נספחהמציע ימסור, במסגרת  . 10.8

שקדמו למועד האחרון השנים  5מתוך  שנתיים ברציפות במהלך שירותי הסעדה

 הדומות לארוחותלפחות ביום, ארוחות חמות  50אספקת  ות, הכולללהגשת ההצעות

מפרט רגיל /  -להסכם המצ"ב יםמפרטאחד ההנדרשות על ידי החברה (בהתאם ל

 ), ואשר מוכנים לשתף פעולה עם החברה בדירוג הצעתוקורונה נגיף מפרט בתקופת

  .כממליצים

עם נספח  לעיל, הצעתו הכספית של המציע תוגש במעטפה נפרדת 6.1כאמור בסעיף  . 10.9

כי הגשת ההצעה הכספית יחד עם יתר  יובהר,ולא עם יתר מסמכי המכרז.  ד' בלבד

  מסמכי המכרז פוסלת את ההצעה.

  הליך בחירת הזוכה .11

  רקלעיל.  8תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  - ראשון שלב . 11.1

. הצעות שלא השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה הצעות

 תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה.

  איחוד על להחליט, הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית החברה, האמור אף על . 11.2

  .איכותה בדיקת עם יחד, הסף בתנאי ההצעה של עמידתה ובדיקת, השלבים

 מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך  . 11.3

מראש , והמציע מוותר חברה(לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המוחלט של ה

  על כל טענה,  דרישה או תביעה בעניין זה.

  ניקוד איכות ההצעה –שלב שני  . 11.4

  ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל אחד מהמרכיבים הבאים: .11.4.1

  נקודות): 25חוות דעת ממליצים (עד  .11.4.2

ממליצים מבין הרשימה שהמציעים העבירו. הממליצים לשני החברה תפנה  .11.4.2.1

  השאלון הבא:יידרשו למלא את 

  הניקוד                

  הפרמטר

 5  4  3  2  1  (גרוע) 0

  (מצוין)

               מהקבלן והשרותהערכה כללית   1

עמידה בלוחות זמנים במתן   2

  השירות

            



 
  

  

זמינות כל המנות במהלך   3

  הארוחה, התמודדות עם חוסרים

            

              קיון וסדרינ  4

              טעם, גיוון  5

  

. הניקוד 0-5עבור כל אחד מן הפרמטרים יקבל כל אחד מן המציעים ניקוד בין   

נק'. הציון הממוצע שיתקבל  25המקסימאלי האפשרי ע"י כל אחד מן הממליצים הוא 

 במידה כי, יובהרהממליצים יהווה ציונו של המציע לרכיב זה.  שנימחוות דעתם של 

 הממוצע חישוב לצורך לצתוהמ תחושב, המלצתו את ישלח לא הממליצים ואחד

  .0 כציון

   נקודות): 10וותק (עד -ניסיון .11.4.3

   יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע  ןהניסיוהציון שיקבל כל מציע עבור רכיב           

  בכל אחד מן המרכיבים הבאים:          

טבלה 
  מס'1

  אורית

  

ציון 
איכות 

  מקסימלי

 10שנים רצופות, מתוך  3-נוספת מעבר לעבור כל שנת ניסיון   1
במתן שירותי הסעדה השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, 

עבור ארגונים ו/או מוסדות שונים, כאשר לכל אחד וניהול חדרי אוכל 
יקבל מנות ביום בממוצע,  50-מהם חדר אוכל בו סופקו לא פחות מ

שנות  7נקודות עבור  4ן מקסימאלי של המציע נקודה אחת, ועד לציו
  . ניסיון ומעלה

  .1ניתן לציין להוסיף את הניסיון הרלוונטי לנספח ב'

  נק' 4



 
  

  

טבלה 
  מס'1

  אורית

  

ציון 
איכות 

  מקסימלי

הארגונים/המוסדות  3-ל , מעברעבור כל ארגון ו/או מוסד נוסף  2
, לו נתן המציע שירות 8.2הנדרשים לצורך עמידה בתנאי סף 

השנים  10במהלך שנים רצופות,  3הסעדה וניהול חדרי אוכל, של 
בו כאשר בכל חדר אוכל , שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

נקודות,  2, יקבל המציע בממוצע מנות ביום 50-לא פחות מ סופקו
כאמור מוסדות ו/או ארגונים  3נק' עבור  6ועד לציון מקסימאלי של 

  .ומעלה

  .1הארגונים/ המוסדות הנוספים בנספח ב'ניתן להוסיף את  

  נק' 6

  נק' 10   סה"כ  

  נקודות): 5המציע בעל מערכת ניהול בטיחות מזון ( .11.4.4

מטעם מכון התקנים, יקבל  ISO  9001/2015מציע אשר יציג אסמכתא לקיום תקן

 נקודות נוספות לרכיב ציון האיכות. 5

  נקודות): 60 טעימות והתרשמות כללית (עד .11.4.5

 ידרשו להגיענציגים מטעמה. נציגי המציע  3החברה תמנה צוות טעימות של 

  ,יםהמוצע יםלפי התפריטשל טעימות למשרדי החברה עם מבחר דוגמאות 

ידרג בנפרד צוות הטעימות כל אחד מחברי  .להסכם 2ב'-ו 1ים ב'המצ"ב כנספח

לפי קריטריון יחיד של טיב וטריות , 1-10את כל אחד מהמציעים לפי סולם של 

ייקבע כסך הניקוד עבור רכיב זה הציון הסופי של כל אחד מהמציעים האוכל. 

   שקיבל המציע ע"י חברי צוות הבדיקה.

  .ניקוד ההצעה הכספית –שלב שלישי  . 11.5

 בשלב השני ייפתחו ההצעות הכספיות של המציעים בקבוצת המציעים  .11.5.1

  הסופית, ויינתן לכל הצעה כספית ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר האחרות  

אשר יחושב כתוצאת חילוק המחיר בהצעה הכספית הזולה ביותר מבין ההצעות, 

 הצעה הנבדקת.הבמחיר 



 
  

  

  יובהר כי מחיר ההצעה הכספית יחושב עפ"י הנוסחה הבאה: .11.5.2

   חישוב הציון הסופי –שלב רביעי  . 11.6

לאחר מתן ציון להצעה הכספית. יחושב הציון המשוקלל של ההצעות. הציון המשוקלל יכלול 

 את ציון האיכות מהשלב השני ואת ציון ההצעה הכספית, כדלקמן:

  

40*   ניקוד סופי למציע = *60 + 

  

יוכרז כזוכה, בכפוף לזכויות החברה לפי מכרז  -המציע שיזכה בציון הסופי הגבוה ביותר  . 11.7

  זה.

  פיצוי מוסכם .12

מוסכם כי בשל כל אחד מסוגי ההפרות המפורטות להלן, ישלם המציע לחברה פיצוי  . 12.1

"), סכםפיצוי מו" –ש"ח, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש (להלן  10,000בגובה של 

 ללא צורך בהוכחת נזק:

  בו מהצעתו, ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות. חזר המציע .12.1.1

רב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות יס המציע .12.1.2

ד בהתחייבויותיו במלואן עמבדבר החתימה על הסכם ההתקשרות, ו/או לא 

 ובדייקנות.

ובכל האמצעים החוקיים העומדים החברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין,  . 12.2

לרשותה. כמו כן, ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי המציע, בין מהתקשרות זו או 

אחרת או בשל כל עילה אחרת, מסכים המציע כי החברה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי 

  או יהיה לה כלפי המציע. המוסכם מכל חוב כספי, קיים או עתידי, שיש

למען הסר ספק מובהר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה לפי חוק  . 12.3

, לרבות הזכות לפיצוי גבוה יותר 1971-החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א

מסכום הפיצוי המוסכם, היה והפרה כלשהי של המציע גרמה לחברה נזק גבוה יותר 

  מוסכם. מסכום הפיצוי ה

  

המציע של הכספית בהצעה המחיר

ההצעות מבין ביותר הנמוכה הכספית בהצעה המחיר

100

המציע של האיכות ציון

 

מנות  90*ליום₪  40ותפעול חדר האוכל, העומד על סך כולל של  למנה המקסימוםמחיר ההנחה המוצעת מ

 ימים) = ההצעה הכספית 22*



 
  

  

  תוקף ההצעה .13

ד האחרון להגשת ימים מהמוע 120ך ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במש

ההצעות. לאחר תום תקופה זו, יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך 

המכרז בקשה בכתב של המציע לבטל את הצעתו. אם לא הוגשה בקשה בכתב של מציע כאמור, 

הימים כאמור. בוטלה ההצעה  120גם בחלוף כזוכה במכרז אית לבחור בהצעתו החברה רש

, (אם נדרשה) הימים האמורים, רשאי עורך המכרז לחלט את ערבות ההצעה 120לפני תום 

או לגבות את הפיצוי המוסכם, לפי שיקול דעתה  ב לתקנות חובת המכרזים16בהתאם לתקנה 

 .המוחלט

  מתן העדפות על פי דין .14

ב 2שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם בסעיף  להצעות העדפה תיתן החברה . 14.1

קבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת כך שאם י, 1992-לחוק חובת המכרזים תשנ"ב

זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר 

  .בעת הגשתה, אישור ותצהירההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, 

 המסמכים את להצעתו לצרף המציע על, לעיל 14.1 בסעיף כאמור מההעדפה ליהנות בכדי . 14.2

  :  הבאים

נושאת במציע מכהנת  כי אישור ובה במציע החתימה מורשי ידי על חתומה הצהרה .14.2.1

-משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 )1( אף אחד מאלה: במציע ל סוג של אמצעי השליטה בעסק. וכי לא התקייםמכ 50%

. הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 

 .אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  )2(

 בהצהרת כמפורט כי המציע הינו עסק בשליטת אישה חשבון רואה מאת אישור .14.2.2

 תצורף ואליו, בישראל המקובלים הביקורת לתקני בהתאם יערך האישור. המציע

 זיהוי לשם החשבון רואה בחותמת מסומנת, לעיל 14.2.1 בסעיף המציע הצהרת

  .בלבד

 הודעה על זכייה וחתימת חוזה התקשרות  .15

ככל הניתן  החברה תחליט על הזוכה, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך . 15.1

 לאחר קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות ההחלטה.

יובהר כי חוזה ההתקשרות המצורף עליו יחתום המציע, יהיה החוזה המחייב במהלך  . 15.2

 התקשרותו עם החברה. 



 
  

  

ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז, להעביר לחברה  10המציע מתחייב, בתוך  . 15.3

בצירוף אישור הביטוח הנדרש ועותק  במציע -המסמכים הנדרשים להתקשרותאת כל 

 מקור של ערבות הביצוע.

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה מפניה  . 15.4

זו ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה, ושלא 

דם ככל האפשר לחתום על חוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור תימסר למציע, מוק

 בנסיבות העניין.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל, היא לא  . 15.5

תשא בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם 

 קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין. 

את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם הזוכה, הכל החברה שומרת לעצמה  . 15.6

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים. 

  עיון במסמכי המכרז .16

 תמורת ייעשה, 1993-ג"התשנ, המכרזים חובת תקנות פי על המכרז בתוצאות עיון . 16.1

, יוחזר לא ואשר לעיון הבקשה הגשת עם לחברה ישולם אשר, ח"ש 1,000 של שלוםת

  .העניין לפי, פסילה או הזכייה-אי הודעת קבלת ממועד יום 30 תוך

 בהצעתו) בכלל אם( חלקים אלו ברורה בצורה לפרט המציע על, הצעתו הגשת עם . 16.2

 תוך, אחרים מציעים לעיון להעבירם אין אשר מקצועי או מסחרי סוד לדעתו מהווים

 רשאית החברה תהא - מסחרי כסוד מהצעתו חלק אף המציע סימן לא. נימוקים מתן

  . אחרים מציעים לעיון הצעתו כל את להעביר

 בזאת מוותר הריהו, מסחרי כסוד בהצעתו מסוימים חלקים המציע שסימן ככל כי, מובהר . 16.3

 החברה את לחייב כדי באמור אין כי מובהר. אחרות בהצעות המקבילים בחלקים עיון על

  . שלו מהצעתו חלקים לחשוף שלא המציע עמדת את לקבל

 בשלב גם בעניין עמדתו את להבהיר למציע לאפשר, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה . 16.4

  . יותר מאוחר

, אחרים מציעים לעיון להעביר בהצעה פרטים אלו לקבוע תידרש שהחברה ככל . 16.5

    כאמור העיון נתבקש שבהצעתו המציע עמדת את שיקוליה במסגרת החברה תיקח  

, החברה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה כאמור החלטה כי זאת עם מובהר. לעיל

 הצעתו להעברת בקשר שהיא טענה כל לו תהיה לא כי המציע מסכים הצעתו ובהגשת

  .אחרים מציעים של לעיונם חלקה או



 
  

  

 כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, תסבור שהחברה במקרה כי מסכים המציע כן כמו . 16.6

 תהיה, בה לעיין יבקש שהמציע בהצעה מידע לגלות יש האם בשאלה ספק קיים  

  לפי משפט בית צו ניתן לא עוד כל, כאמור מידע כל מלגלות להימנע רשאית החברה  

  .פנייתו

  הוראות כלליות .17

 למציע, או לקבלן משנה מטעמו, בעל שליטה במי מהם, וחברת בת של מי מהם,  . 17.1

  אסור להגיש יותר מהצעה אחת במכרז. 

אי מילוי אחת או יותר על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.  . 17.2

הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז, בטופס ההצעה ו/או מההוראות האמורות ו/או 

לגרום  יםבטופס למילוי על ידי המציע, לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא, עלול

  הבלעדי של החברה., זאת בהתאם לשיקול דעתה לפסילת ההצעה

בנוסף רשאית החברה להתיר תיקון והשלמה של הצעה חסרה או פגומה, לרבות תיקון  . 17.3

והשלמת פרטים ומידע שבה, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון. כמו כן, החברה 

תהא רשאית לוותר על דרישות או תנאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם אינם 

  מהותיים.

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את הצעתו של מציע אשר לחברה החברה רשאית לפסול . 17.4

קיים לגביו ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות, לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה 

השירותים על בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה, מאספקת הטובין או ממתן 

  ידו, הפרת התחייבויות כלפי החברה, חשד למרמה וכיו"ב.

 רע נסיון בעקבות במכרזיה מלהשתתף מציעים ותעלהש רשאית החברה כי, בהרמו . 17.5

 במכרז. שימוע עריכת ולאחר, קצוב לזמן תארך זו ייהעהש. דומות בהתקשרויות עימם

 . החברה במכרזי מלהשתתף ועהוש אל אשר מציעים רק להשתתף רשאיים זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם  . 17.6

  חתימת החוזה, באם ישתנו צורכי החברה. 

על המציעים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהגיש לחברה את הצעתם בליווי כל  . 17.7

המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך זה, לרבות, על כל נספחיו, כשכל המסמכים 

  מוסמכים לחתום בשמו של המציע.חתומים ע"י ה

  

  

  

  



 
  

  

בדואר אלקטרוני  לעו"ד מאיה בן דוריש לפנות , בקשת הבהרה/בכל מקרה של שאלה . 17.8

  . 17.09.2020וזאת לא יאוחר מיום  proposals@pei.co.ilבלבד. כתובת המייל : 

מציע יספק את הקורונה, ה נגיףבכל מקרה של מצב מיוחד או מצב חירום, לרבות עקב  . 17.9

באריזות אישיות  הקורונה,נגיף תפריט המותאם לתקופת התאם להמנות הקבועות ב

לעובדי החברה. כל שינוי שיתחייב מעבר לכך יתבצע בהתאם להסכמת המתאם מטעם 

  תש"ן.

  

  בכבוד רב,

  

  מאיה בן דור, עו"ד

  מח' רכש והתקשרויות          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  טופס למילוי על ידי המציע -ספח א' נ

  

____________, ת.ז -אנו הח"מ (שמות החותמים), ______________ ת.ז. ________ ו

 ,____________  

_________________ _______________המשפטי)(שם הגוף  מגישים תצהיר זה בשם

  .ת.ז./ח.פ.   _________________ 

___________________________________________ מיקוד _________ __כתובת 

  טלפון _____________________ פקס. _______________     

  "המציע") -מייל _______________________________________________ (להלן 

  ים בזה:ומאשרים ומצהיר

  

   - השרותיםביצוע  . 1

שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות; לרבות החוזה ונספחיו,  .1.1

"מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור  -וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד 

  בהם.

את העבודות,  יש לנו היכולת הארגונית, הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע והניסיון לבצע .1.2

 כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.

המציע לא נתן שירותים ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים  .1.3

 בין אותם השירותים שהוא נותן לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות.

י הסף המפורטים בהזמנה להציע הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנא – סף בתנאי עמידה  .2

  הצעות.

   הזמנה להציע הצעות.ל 9ף להצעה זו מצורפים כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בסעי  .3

בצע את כל פרטי החוזה ונספחיו אני מצהיר ומתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, הוא י  .4

, במדורג על פי לוח ידרשיתחיל בביצוע העבודות מיידית או בכל יום אחר כפי שיבמלואם, ו

  בתנאים המפורטים בחוזה. ביצועמשיך ביזמנים שייקבע על ידי החברה, ו

יום מהמועד  120המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה   . 5

  האחרון להגשת ההצעה.

 7חלפו  –ואם הורשעו כאמור (המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון   .6

שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) וכן ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין 

  עבירה שיש עמה קלון. 

  במקום המתאים): Xהמציע ו/או מי ממנהליו (יש לסמן   .7



 
  

  

  גופים ציבוריים. [  ] לא הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, וחוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם

[  ] הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, או חוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, 

  אולם חלפו מאז ___ שנים.   

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף לו,   . 8

עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע  ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או

  העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,  . 9

   .בהתאם לנהלי החברה

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן.      10

(להלן: "חוק  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9] הוראות סעיף    [

  שוויון זכויות") לא חלות על המציע;

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9הוראות סעיף  ]   [

המציע מצהיר ומתחייב גם  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 1( :כדלקמן

לשם קבלת הנחיות  – לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ה ) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווח2בקשר ליישומן, או לחילופין (

לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן. -ממנו הנחיות בעניין 

כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי  –" מעסיקלצורך סעיף זה: "

וחה והשירותים החברתיים, יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הרו

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 30בתוך 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא   . 11

התייעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל מציע 

שנה בהם בכוונת המציע להשתמש במסגרת הצעה זו, אשר אחר כאמור, למעט ספקי מ

נא לציין שם  -פרטיהם הינם: ________________________________ (אם קיימים 

 ספק המשנה, התחום בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר).

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן  . 12

  ברת בת/ חברת אם/ חברה אחות.[  ] למציע אין ח

[  ] למציע יש חברת בת/ חברת אם/ חברת אחות בשם _______ אך היא לא הגישה הצעה 

 במכרז זה. 

 המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 13



 
  

  

אחר להגיש הצעה גבוהה או המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה   . 14

 נמוכה יותר מהצעה זו.

המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית   . 15

 מכל סוג שהוא

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או   . 16

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

ני והמציע מתחייבים להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על א  . 17

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

  מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. ני והמציעא  . 18

החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם, לא  אני והמציע מתחייבים כי המציע, מנהליו, מורשי.  19

יהיו מעורבים בהצעה, הבטחה, מתן, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה 

כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן 

ע מודעים לכך כי ככל בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. אני והמצי

שיעבור המציע או מי מטעמו כמפורט לעיל על הוראות סעיף זה, תש"ן תהיה רשאית לסיים 

  את ההתקשרות עם המציע לאלתר וללא התראה מראש.  

  

    אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

  

____________________    ____________________    _______________  

  חותמת וחתימה    תאריך    שם המציע

  

  אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך  

____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

_________________ / המוכר לי ידי ת.ז. מס' -____________________ שזיהה עצמו על

אישית, המוסמך לחתום בשם _______________ [המציע], ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

  הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________          _________________                  

  חתימה                  חותמת

  



 
  

  

  – )28.דומים העומדים בתנאי הסף (תנאי סף  פרויקטים -) 1ב(נספח 

השנים שקדמו למועד האחרון  10רצופות לפחות, מתוך  שנים 3 של ניסיון בעל הינו המציע

שונים,  מוסדות ו/או ארגונים 3 עבור אוכל חדרי וניהול הסעדה שירותי להגשת ההצעות, במתן

  מנות ביום בממוצע. 50 -בו סופקו  לא פחות מ אוכל חדר לכל אחד מהם כאשר

+  שם הארגון/ המוסד  שם הלקוח. 

  אופי השירות

שנת / תקופת 

  ההתקשרות

שם איש קשר 

  + מס' טלפון

  הערות

  

  

  

יש לצרף כתבי כמויות       

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

  

  

  

יש לצרף כתבי כמויות       

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

  

  

  

יש לצרף כתבי כמויות       

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

העומדים לפרויקטים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.



 
  

  

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

יש לצרף כתבי כמויות         

ו/או חשבונות סופיים/ 

חלקיים  בקשר 

לפרויקטים העומדים 

  בתנאי הסף.

  

  

  

  

  



 
  

  

 תצהיר מורשי חתימההנדון : 

בהזמנה להציע הצעות למכרז  8.2אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת, בהתאם לסעיף 
  בנספח ב' למכרז, על כל פרטיהם.  בעל הניסיון המפורט"), כי המציע המכרז(" ________

  
  אישור

הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 

________________________, נושא ת.ז. מס' ____________________/המוכר/ים לי 

חברת _______ בע"מ, ואחרי שהזהרתי  -באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע 

אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן, 

  אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.

  __________, עו"ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  ולקוחות ןפירוט ניסיו -) 2נספח ב(

  

שירותי הסעדה במהלך שנתיים ברציפות מתוך המציע גופים להם סיפק  2ת פרטיהם של יש לפרט א

 ארוחות חמות לפחות ביום, 50הכוללות אספקת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  5

מפרט רגיל  -הדומות לארוחות הנדרשות על ידי החברה (בהתאם לאחד המפרטים המצ"ב להסכם

  רונה), ואשר מוכנים לשתף פעולה עם החברה בדירוג הצעתו כממליצים.מפרט בתקופת נגיף קו /

  

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

  כדלקמן:

ם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו אני מגיש את התצהיר בש

  ").המציע(להלן ולפי העניין: "

  לקוחות המציע וניסיונו:שני הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה אלה הם פרטי 

  

  

שם   מס'

  הלקוח 

תיאור 

השירותים 

 -שניתנו ללקוח

(האם דובר 

בהגשה/ 

אספקת 

ארוחות חמות/ 

באיזה תפריט 

  מדובר

כמות 

הארוחות 

שסופקו 

ביום 

  בממוצע

תקופת מתן 

   -השרותים

האם קיימת 

המלצה בכתב 

(אם כן נא 

  לצרף)

איש קשר (שם, 

  תפקיד וטלפון)

  הערות

1              

  

  

2              

  

  



 
  

  

  אישור

   

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך    

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר -על

ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו את האמת, וכי יהיה צפוי לכל הע

  וחתם עליה בפני.

   

       

_________________                                                          ___________________  

        חותמת                חתימה              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  '   גספח נ

  

  של מציע לעמידה בדרישותטופס הצהרה 

  תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

  

אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי 

  לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:

  

______________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה הננו ________________

במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים 

  את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

  

_________________________________  _____________________  

  חתימה וחותמת  שם מלא של מורשה/י החתימה

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  אישור עורך דין

  

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ 

  יע/ה הופ

  

  בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_____________________ 

  

  מר / גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ 

  

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.לעונשים 

_______________  _____________________

_  

____________________

_  

  חתימה וחותמת  מספר רשיון  תאריך



 
  

  

  יש להגיש במעטפה נפרדת -כספית הצעהטופס  -' דנספח 

  לכבוד:

  תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

  3הסדנאות 

  א.ת. הרצליה

  אני הח"מ __________  ת.ז./ח.פ.   __________ מרחוב ____________ , 

 ")המציעטלפון ________ פקס' _________   (להלן: "

  מאשר ומצהיר בזה:

 אני עומד בכל תנאי הסף של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות. . 1

י ההזמנה להציע הצעות על נספחיה, קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכ . 2

 לרבות בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.

יש לי היכולת המקצועית והארגונית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות, כמפורט  . 3

 במסמכי ההזמנה, בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו. 

שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים, ישיר או לא נתתי ואינני נותן  . 4

עקיף, לרבות בהליכים משפטיים קיימים או צפויים, בין אותם שירותים לבין  השירותים לבין 

 השירותים נשוא המכרז.

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו במסמכי  . 5

 המכרז.

חייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות מיידית אני מת . 6

או בכל יום אחר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, ולהמשיך 

 בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה.  

רש , כולל אישור הביטוח הנדאני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי (על נספחיו) . 7

 ימי עבודה מההודעה בדבר הזכייה. 8בתוך  וערבות הביצוע,

יום מהמועד  120אני מצהיר בזאת, כי הצעתי איננה ניתנת לביטול, והיא עומדת בתוקפה  . 8

 האחרון להגשת ההצעה.

  

  

  



 
  

  

 ההנחה המוצעת ממחיר המקסימום למנה

 על ידי הנה כדלקמן: ההנחה המוצעת . 9

ה* הכולל את תפעול חדר האוכל ליום. למנ₪  40 ______ אחוז הנחה מסך כולל של  . 9.1

   *לסכום יתווסף מע"מ כדין.  

  גם בתקופות האופציה, ככל שהחברה תחליט לממשן. יוותר למנה מחיר המוצעה  .9.2

את כל התמורה הנדרשת  לסופי ומוחלט וכול והמחיר הנקוב על ידי הנאני מצהיר בזאת כי  .10

על ידי עבור ביצוע כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא אהיה 

תפעול חדר האוכל ו/ זכאי לתשלום נוסף כלשהו או להחזר הוצאות מכל סוג לרבות הוצאות 

י ביצוע השירותים על פאו העסקתם של עובדים, עלויות אוכל וכל עלות אחרת המשתמעת מ

 מכרז זה.

  

ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת 

 התאגיד.

  

  רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.

  החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם: __________________  

  ___________________       תאריך: ____________  

  חתימה וחותמת המציע                               

  אישור

אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. _____________, מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 

  המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי

יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני 

  על טופס זה.

_______________            ________________  

  ____________, עו"ד              חותמת          

    מ.ר. _____________                


