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 1מסמך 

 מוזמנות בזה הצעות מקבלנים: 
 באכזיב  בבית השותפויותה, גלידות, מאפים י חנות לממכר שתיהפעלת 

 מספר המכרז  
11/21 

 
1.  " )להלן:  בע"מ  פרויקטים  ופיתוח  ייזום  אשר  "המזמינהמטה  או  בזאת  החכ"ל "  מזמינה   ,)"

פי  -השותפויות באכזיב, עלבבית    חנות לממכר שתייה, גלידות, מאפים  הפעלת  להצעות מחיר  
 התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.    

 
ניתן   .2 יידרש הזוכה במכרז לחתום,  עליו  ונוסח ההסכם  את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, 

מיום  יהיה לרכוש במשרדי המזמינה בבניין המועצה האזורית מטה אשר, מתחם רגבה, החל  
שקלים חדשים(, אשר ישולמו בהמחאה    מאתיים)  ₪  200תמורת סך של      10.00  בשעה     25/4/22

 .סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכשלפקודת המזמינה )מסומנת למוטב בלבד(. 
רכשו         אותו  מכרז  על  רק  תהיה  המכרז  הגשת  אך  המועצה,  באתר  המכרז  את  לראות  יהיה  ניתן 

 . במשרדי המזמינה

לבית השותפויות, ליד  בכניסה    14.30בשעה            25/4/22המזמינה תקיים סיור קבלנים בתאריך   .3
   מסעדת מורגנפלד.

 
למען הסר ספק, השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, וועדת המכרזים לא תדון בהצעה של   .4

ייחשב ולא יהווה מצג כל מידע כאמור שיימסר לא    יודגש, כי  מציע אשר לא ישתתף בסיור.
מטעם המזמינה, וכי אחריות הבדיקה היא על המציע בלבד, המזמינה אינה מתחייבת לחשוף  

 כל מסמך או נתון הנמצא בידה.
 

יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל המזמינה    12.00בשעה             27/4/22  ליוםעד   .5
כל   אל  ויועברו  בכתב,  יענו  שאלה  בלתי  וככל  כחלק  להצעתם,  לצרפן  עליהם  יהיה  המציעים, 

 -למיילק לקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז.תשובות יישלחו אך ור –נפרד מתנאי המכרז 

irit@mta.org.il. 
 

מיום .6 יאוחר  ולא  עד  להגיש  יש  ההצעה  ס/ראש  במשרדי        .0009  בשעה  8/5/22  את  לשכת 
 , במסירה ידנית בלבד. המועצה

 

הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח   .7
 בחשבון. 

 
צו   .8 ניתן  שלא  מקרה  עבודה  בכל  על  התחלת  העולה  תקופה  חודשים  6במשך  ממועד    )שישה( 

והמציע מוותר על כל טענה   , יבוטל המכרז ו/או ההסכםההכרזה על הזוכה, מכל סיבה שהיא
 ו/או תביעה בקשר לכך.  

 
 בכבוד רב,

 
 , מנכ"ל סילס ליביליה

 
 מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 
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 א 1מסמך 

 והוראות למשתתפים  תנאי המכרז
 

 ההצעה מסמכי

" להלן ויקראו מההצעה נפרד בלתי חלק מהווים מטה המפורטים המסמכים .1 מסמכי  ולחוד 
 ":ההצעה

 ( 1מסמך  כללי ) .1.1

 (.א1מסמך ) תנאים והוראות למשתתפים  .1.2

 (. 2מסמך ) טופס הצעת מחיר .1.3
 הצהרה בדבר נסיון המשתתף;  – 2.1נספח 
 אישור רו"ח;  – 2.2נספח 
 נוסח ערבות מכרז אוטונומית; – 2.3נספח 
 התחייבות לקיום החקיקה בדבר העסקת עובדים;  – 2.4נספח 
 ; 1976 –הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  – 2.5נספח 
 ; לעובד המועצה או לחבר המועצה הצהרה על העדר קרבה משפחתית – 2.6נספח 

שהצעתו תבחר במכרז, לרבות נספחיו    , שייחתם עם המציעבית קפהלהפעלת  נוסח ההסכם   .1.4
 (. 3מסמך ( )"ההסכם")להלן: 
 ;החנותן של נ תשריט ומיקום מתוכ – 3.1נספח 
 נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית;  – 3.2נספח 
 אישור על קיום ביטוחים; – 3.3נספח 

 ההצעות הגשת

  המפורטים פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים    הצעת מחירהגשת   .2
וכי בטרם הגיש את הצעתו,   מכרז, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאי ההמכרז  במסמכי

כל הנתונים, הפרטים    נכונות  את  מאשר,  באתר ובדק אותו ביקר  קיבל את מלוא המידע האפשרי,  
פיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט  והעובדות המסופקים על ידו, ול

 על כל פרטיו וחלקיו.  המכרז ו/או תנאי כלשהו של 

כולל   .3 זה,  למכרז  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  בדבר  והאישורים  מסמכיה  נספחיה,  כל  על  ההצעה 
עותקים, כאשר המעטפה תהי  בשני  למסמכי המכרז  תוגש במעטפה המצורפת  בנקאית,  ה  ערבות 

 סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות. 

 

 . על המציע יהיה למלא בכתב יד את הצעתו, לחתום על כל המסמכים הנלווים ועל כל התוכניות .4

 

 . תיפסל על הסף -הצעה שלא תוגש בסדר ובאופן הנ"ל ו/או שתוגש בחלקי חוברת מכרז שפורקו 
 

שיקול   לפי המציע הצעת לפסילת להביא ועלולים בחשבון יבואו לא המציע של תנאי או הערה כל
 ., ובכפוף לכל דיןהמזמינה  של הבלעדי דעתה

ימים    90למשך   וצרופותיה נספחיה מרכיביה, פרטיה, כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .5
 להאריכה מהמציע לדרוש תרשאי היהת המזמינה ההצעות. להגשת הקבוע האחרון מהמועד

 כן.  לעשות יהיה חייב והמציע נוספים ימים 90 למשך
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 העבודות ו/או לאספקת השירותים ולבצע לביצוע הדרושים הרשיונות בכל להצטייד חייב הזוכה .6
 ידי רשות מוסמכת על שידרשו אמצעים נקיטת שמירה או או עבודה כל והוצאותיו חשבונו על

 ביצוע העבודות. לאישור כתנאי

כל  מב .7 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  הלי  בהצעה  מחיר  הזיכיון נקוב  דמי  תשלום  עבור  יהיה 
 העלויות הדרושות כולל את  בלבד, ואינו  חנות לממכר שתייה, גלידות, מאפים   להפעלת  למזמינה  

התקנים  ע"פ  זה  ובכלל  נספחיו  על  המכרז  מסמכי  בכל  כנדרש  בשלמותן  העבודות  לביצוע 
סוציאליות,   זכויות  לרבות  סוג  מכל  כוללות  עבודה  שכר  עלויות  רק,  לא  אך  לרבות,  וההנחיות, 

הוב הוצאות  ציוד,  עבודה,  רשיונות, חומרי  אגרות,  התייקרויות,  תקורה,  ביטוח,  ניוד,  לה, 
במכרז   הקשורה  פעילותו  בגין  או  המכרז  בגין  המציע  לשלם  חייב  אותו  תשלום  וכל  אישורים, 

 .אשר יחולו על המפעיל בנפרד, ובביצוע השירותים וכן הוצאות בלתי צפויות מראש

 , ובכפוף לכל דין. שהיא הצעה איזו או ביותרהגבוהה  ההצעה את לקבל מתחייבת המזמינה אין .8

  ולהביאם  במקום העבודה  תנאי על בעצמם ולעמוד לעבודה המיועדים בשטחים לבקר המציעים על .9
 הצעתם.  במחירי בחשבון

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה ו/או ועדת המכרזים, תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר   .10
פי שיקול דעתה ולשביעות  -הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על

 מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.  -רצונה המלא, על

ויפסלו ולא יכללו בדיוני    מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר  .11 ימסרו לאחר היום הקובע יכול 
 אלא אם כן נדרשו כהשלמות ע"פ המזמינה עצמה.  –ועדת המכרזים 

פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה  -המזמינה תהא רשאית, על .12
 נוספת. 

 מהות השירותים 

הינן   .13 המתבקשות  מאפים   העבודות  גלידות,  שתייה,  לממכר  "חנות  ",  העבודות)להלן: 
כולל  "השירותים" ו(,  בכמות  רכישת  העבודות  לביצוע  אדם  כח  והעסקת  הציוד  כלל  תחזוקת 

המצורף  בהסכם  כמפורט  השירותים,  ולמפרט  להסכם  בהתאם  והכל  כולל,  הנדרשים  ובהיקף 
 למכרז זה ובמסמכי מכרז זה. 

כ .14 שייבחר  המציע  עם  לצורך  ההתקשרות  ותחזוקציוד,  זוכה  שתייה,    לש  תהפעלה  לממכר  חנות 
  5  שללרבות העסקת כח האדם הדרוש לצורך ביצוע השירותים, תהיה לתקופה  ,  גלידות, מאפים   

 . ההתקשרות  תקופת של  תחילתה  ממועד החל, שנים

נוספות  5-ב  ההתקשרות  את  להאריך  הזכות  שמורה  זמינהלמ .15   , חודשים  12  של  אחת  כל,  תקופות 
  כל  יחולו,  כאמור  הזמינהמ  י" ע  ההתקשרות  תקופת  הוארכה.  ולאישור משרד הפנים  בכפוף לכל דין

  זמינההמ  כי  , מובהר.  המוארכת  ההתקשרות  תקופת  על  גם  המכרז  מסמכי  ויתר  ההסכם  הוראות
  .הבלעדי דעתה  לשיקול  נתון והדבר ההסכם  את להאריך  מחוייבת  אינה

דין,   .16 לכל  בהתאם  יבוצעו  עסקים  העבודות  הבריאות,  רישוי  משרד  ודרישות  תקני  ע"פ  לרבות 
גוף רשמי אחר, וכן בהתאם להנחיות המזמינה או מי   משטרת ישראל, כיבוי אש וכל דרישה של 
מטעמה, למפרט ולמסמכי המכרז, שיהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה  

 במכרז. 

של  שירותי ההפעלה וההחזקה  , וכן בגין  החנותציוד  תישא בכל תשלום שהוא בגין    לא  המזמינה .17
ישלםהחנות הקבלן  ספק,  הסר  למען   הדרושים והממשלתיים העירוניים התשלומים כל את . 

 .כולל פינוי אשפה החנות להפעלת

 . והדרושים להפעלת, על חשבונו, בכל המתקנים והציוד החנותהזוכה יהיה אחראי על ציוד  המציע  .18
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העבודות תבוצענה על בסיס ובהתאם לכל האישורים, הרישיונות, התעודות וההיתרים החוקיים   .19
פי כל דין לצורך ביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, באחריות הקבלן ועל  -הנדרשים על

פעילויותיו   לכל  המקומית,  הרישוי  מרשות  עסק  רשיון  לקבל  המזמינה    .בחנותחשבונו  אין 
 יינתן לקבלן רשיון עסק כאמור.מתחייבת כי 

 רבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.  יביצוע עבודות נשוא מכרז זה יבוצע תוך הקפדה מ  .20

הזוכה הינה רשות שימוש בלבד, היא לא תקנה למפעיל זכות חזקה כלשהי,    זכות ההפעלה למציע .21
מעין או  קניינית  ספק -זכות  הסר  למען  אחרת.  זכות  כל  או  הגנת    קניינית  חוק  כי  בזאת  מוצהר 

ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו, לא יחולו על    1972  –הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  
 דמי מפתח בכל צורה שהיא.  למזמינההסכם זה, וכי המפעיל הזוכה לא שילם 

ישלם   .22 הזוכה  ההתקשרות,שנהמידי  מראש  למזמינה  המציע  תקופת  כל  במשך  הסך    ,  הכולל  את 
ידו  כפי שנקבע במסמכי המכרז או הסך  עבור שנה שלמה   על  לפי העניין, בהצעת המחירשיוצע   ,  

 ע"פ מכרז זה. החנותבגין הפעלת   ,מזמינהלחודשיים כדמי זיכיון 

הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או גמול מאת  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי   .23
ביצוע העבודות.  המזמינה   קיזוזים מדמי    , יודגשבגין  לבצע  יהיה  ניתן  לא  בכל מקרה  ,  זכיוןהכי 

 . מזמינהל אשר יעביר המציע 

 תנאי סף 

הצעת מחיר אלו העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים, ואשר המציאו את כל  רשאים להגיש   .24
 המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:  

  לפחות מלאות  שנים    2( של  המזמינהצלח )לפי שיקול דעת  הינו בעל ניסיון מוכח ומו  המציע .24.1
לשם  .הגשת ההצעה ועד למועד    2015וזאת בין השנים    חנות/ מזנון/ בית קפהבהפעלה של  

למכרז זה    2.1בנספח  שלמלא את התצהיר להוכחת הניסיון    המציעה, נדרש  הוכחת תנאי ז
 וכן לצרף המלצות /אישורים מהגופים עימם עבד. 

לעיל(,  בבחי כמפורט  ומוצלח  מוכח  ניסיון  )בדבר  זה  תנאי  על  המענה  המזמינה  תהיה  נת 
רשאית להביא במניין שיקוליה את אמינותו של המציע, ניסיונו בקיום התחייבויות בדומה  

או גופים אחרים עם המציע בעבר, כישוריו,  ן המזמינה  להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונ 
י אחר ולערוך, לצורך כך, בדיקות כפי שתמצא לנכון בעצמה או  המלצות, וכל שיקול רלוונט 

עם   פעולה  לשתף  מתחייב  מציע  כל  מטעמה.  מי  עריכת    המזמינהבאמצעות  בעת  ונציגיה 
 הבדיקות כאמור. 

אשר נובע מעיסוקו, של  ועוסק מורשה או תאגיד בעלי מחזור כספי שנתי ממוצע  המציע הינו   .24.2
 .  לפני מע"מ, בשלוש השנים האחרונות₪ לפחות בכל שנה   500,000

 למכרז זה. 2.2שבנספח לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח  לשם הוכחת תנאי זה, על המציע

 תההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאו .25
 . הנדרשים, יהיו על שם המציע בלבד הערבויות האישורים והמסמכים

 

  ואישורים מסמכים

 במסמכי ההצעה(: הכלולים למסמכים להצעתו )בנוסף יצרף מציע כל

 מכתב עו"ד בדבר זכויות חתימה בתאגיד )ככל שהמציע הינו תאגיד(. .26

 שלטונות מס ערך מוסף.העתק תעודת עוסק מורשה מאת  .27

 הכנסה על ניהול פנקסים כדין. אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס  .28

רשויות .29 )מאת  ציבוריים  גופים  עם  לעסוק  מורשה  תעודת  בסעיף  מע"מ  העתק  כאמור    לחוק   2( 
 . 1976 –עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 
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. כמו כן, כל מציע )גם אם  2.1בנספח  המלצות ומסמכים כמפורט    אישורים בדבר עבודות קודמות, .30
מסמך   יצרף  תאגיד(  חברה"אינו  מבנה    "פרופיל  תיאור  התמחותובו  תחומי  ותק,  העסק,  שנות   ,

וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על    ו , תיאור לקוחותיוכמות ותחומי התמחות עובדי
 ניסיון ומקצועיות. 

 

 מכרזערבות 

 "(ערבות המכרז)להלן: "  בלתי מותניתערבות בנקאית אוטונומית  המשתתף נדרש לצרף להצעתו   .31
להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על  ₪(,  אלפים    חמשת  )ובמילים:  ₪    5,000על סך של  וצמודה  

הנדרשים   והאישורים  המסמכים  כל  ולהמצאת  על    7תוך  בההסכם,  ההודעה  קבלת  מיום  ימים 
 . זכייתו במכרז

; השם שיופיע בערבות יהא שם  למסמכי המכרז  2.3כנספח  הערבות תהא אך ורק בנוסח המצ"ב  
בתוקף  צמודה למדד המחירים לצרכן, תעמוד  הערבות תהא    רוכש מסמכי המכרז ומגיש ההצעה;

וניתנת למימוש לפי דרישת  כולל(  )  6/3/21עד ליום   ובלתי מותנית    המזמינה ותהא בלתי מוגבלת 
  וגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.הצעה שת; לאלתר

, כל  ההמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה, או כל חלק ממנ .32
אחד מאלה,   בו  או אם התקיים  תנאי המכרז  פי  על  יעמוד בהתחייבויותיו  לא  אימת שהמשתתף 

 להשמיע את טענותיו: וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .32.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .32.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .32.3

ת הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראו .32.4
בחלקן   או  האמורות  בדרישות  המציע  עמד  לא  עמו.  המזמינה  של  ההתקשרות  ליצירת 
את  לאשר  ולא  ההצעה  ערבות  את  לחלט  רשאית  המזמינה  תהיה  לכך  שנקבע  ובמועד 
תרופה   ו/או  זכות  בכל  לפגוע  מבלי  זאת  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  במכרז  זכייתו 

המוקנות  פלמזמינה    אחרות  בנסיבות    י על  רשאית  תהא  המזמינה  הסכם.  ו/או  דין 
לעיל,   אחר, המתוארות  מציע  עם  בהסכם  להתקשר  התראה,  או  הודעה  כל  לתת  מבלי 

הזוכה אשר הוחלף, יהיה חייב בפיצוי המזמינה בשיעור    הבלעדי.  הוזאת לפי שיקול דעת
מ אי  עקב  במקומו  שנבחר  המציע  הצעת  לבין  הצעתו  שבין  הוראות  ההפרש  תנאי  ילוי 

 מסמכי המכרז, כולם או מקצתם.

לאחר החתימה עם הזוכה  את הערבות    המזמינה  אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר  .33
בתוך   או  הסכם  על  ההצעהבמכרז  הגשת  של  האחרון  מהמועד  חודשים  המוקדם  שלושה  לפי   ,

תוך  מביניהם הערבות  תשוחרר  תתקבל,  הצעתו  אם  שהמצ   3.  מיום  הסכם ימים  על  יחתום    יע 
וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו     להסכם ההתקשרות   3.2נספח  בנוסח  ההתקשרות 

 (."ערבות ביצוע")להלן: 

יחת   מציע .34 ולא  נתקבלה  ההסכם  ושהצעתו  על  ביצוע  ם  ערבות  ימציא  לא  מיום    7תוך  ו/או  ימים 
על   לכך  המזמינהשיידרש  תהא  ידי  ערבות    המזמינה,  סכום  את  לחלט  לטובתה,  ההצעה  רשאית 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו,  
ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמינה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע  

רת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט  את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אח
 בכל צעד אחר. 
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 סמכויות המזמינה 

ותיקונים  תרשאי  המזמינה .35 שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל   ,
ויובאו, בכתב,    הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה המכרזבמסמכי  

 .המציעיםלידיעתם של כל  

לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה    תרשאי  המזמינה .36
 מונעת הערכת ההצעה כדבעי.  המזמינה התייחסות מפורטת לסעיף שלדעת 

הרות  נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הב  למזמינה .37
 להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.  

 כי אף מציע אינו מתאים.  הלא לקבוע זוכה/ים אם נראה ל ת רשאי המזמינה .38

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר    האת הזכות, לפי שיקול דעת  הלעצמ  שומרת   המזמינה .39
ו/א  המלצות  ו/או  מידע  להשלים  ההצעות  לניסיונו  הגשת  הקשור  בכל  דקלרטיביים  אישורים  ו 

 ויכולתו של המציע ו/או העובדים מטעמו.

, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה  המזמינהחליט תאם  .40
 למציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

תיפסל  מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ו  המזמינה .41

 .ולא תבוא במניין ההצעות  על הסף

 .מציע שעמד בכל תנאי הסף כנדרש, תיבחן הצעתו הכספית .42

 ההסכם על חתימה

ההצעה ושאר ההסכם על לחתום עליו  יהא "הזוכה"( – להלן)במכרז    המציע  זכה .43  מסמכי 
 בכתב. לכך שיידרש מיום ימים 7 תוך למזמינה  חתומים ולהחזירם

 תהא רשאיתכן,   עשה ולא לעיל, כאמור ההצעה מסמכי ושאר ההסכם על לחתום שנדרש זוכה .44
 או זכות בכל לפגועמבלי  הלאה, וזאת   וכך שנייה דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר המזמינה

,  הצעתו הגשת עם עצמו על שהזוכה נטל ההתחייבויות הפרת עקב המזמינה לרשות שיעמדו סעד
 . לרבות, כאמור, חילוט ערבות ההצעה

 ביצוע  ערבות

, במועד חתימת הסכם, ערבות בנקאית בלתי מסויגת )אוטונומית( לטובת  למזמינההזוכה ימסור   .45
 "(.ערבות ביצוע )להלן: " 3.2בנספח בנוסח האמור  המזמינה

והיא ימים,    90למשך כל תקופת ההתקשרות ובתוספת  ערבות הביצוע תהיה בתוקף   .45.1
הביצוע  ערבות  הארכת  אי  האופציה.  תקופת  למימוש  כתנאי  הצורך,  במידת  תוארך 
אשר  ההסכם  כהפרת  כמוה  האופציה,  תקופת  מימוש  על  המזמינה  ותחליט  במידה 

 בחילוט ערבות הביצוע.  המזמינהתזכה את 

ותיועד להבטחת קיום התחייבויות המציע ₪    30,000  שלבסך  ערבות הביצוע תהיה   .45.2
 הזוכה. 

אישית  .45.3 המחאה  ו/או  ביטוח  חברת  של  ערבות  תתקבל  לא  כי  יודגש  ספק  הסר  למען 
 בדבר יתרת חוב לטובת המציע.  המזמינהו/או אישור  
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במשך כל תקופת ערבות הביצוע על שינוי בבעלות    למזמינהעל המציע הזוכה להודיע   .45.4
ולספק   הערבות  חילוט  יאפשרו  לא  אשר  המציע  בשם  ביצוע   למזמינהו/או  ערבות 

 חלופית ליתרת תקופת ערבות הביצוע.

רשאית   המזמינה .45.5 דעת תהיה  שיקול  פי  על  הארכת   ה,  את  לדרוש  והמוחלט,  הבלעדי 
 תוקף ערבות הביצוע לתקופות נוספות בהתאם לצורך. 

  כלליים ותנאים הוראות

 אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות עליהם בדרך כלשהי.   .46

  או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא רשאית המזמינה להתעלם מכל הסתייגות ו/או שינוי ו/ .47
 התניה על האמור במסמכי המכרז. 

 
 בכבוד רב,

 
 , מנכ"ל סילס ליביליה

 
 מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 
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 מסמך 2
 לכבוד

                                                                       מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ

 א.ג.נ.,

חנות לממכר הפעלת ל   11/2021מס' מכרז  –  הצעת מחירהנדון : 
 בבית השותפויות באכזיב שתיה, גלידות, מאפים 

  
 

ו ________________    -אנו הח"מ ___________________ נושא ת"ז מס' _______________ 
אצל   הרשום   _______________ מטעם  חתימה  מורשי   _________________ מס'  ת"ז  נושא 

)להלן: " "( שכתובתו היא  המציע _____________________ שמספרו ____________________ 
שעיינו   לאחר   ,____________ פקס   ______________ טלפון   _______________________

 מסמכי ההצעה ונספחיה, מגישים בזה את הצעת המציע, מצהירים ומתחייבים כדלהלן: היטב בכל  
 
 ההסכם ואת ההצעה, על נספחיה,  תנאי כל את לקבלת הצעות מחיר, הזמנתכם את בעיון קראנו .1

 "(. מסמכי ההצעה)להלן: " נספחיו כל על

על פרטיהם, ביקרנו   .2 ובחנו  הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז  במקום ביצוע העבודות 

את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות סביבתם, דרכי  

לביצוע   הדרושים  האישורים  העבודות,  ביצוע  שיטת  את  העבודות,  של  וטיבן  כמויות  הגישה, 

תינו, תנאי ולוח  העבודות וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות קיום כל התחייבויו

 הזמנים לביצוען של העבודות.

האמורים   .3 התנאים  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל  האמור  לכל  בהתאם 

ומתחייבים   זו  הצעתנו  מגישים  הננו  התשלום,  ותנאי  העבודות  ביצוע  בעבור  שתשולם  והתמורה 

את כל שאר התחייבויותינו,    בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים

 כולן ביחד, במחירים המוצעים על ידנו. 

 :להלן הצעתנו לביצוע מכלול העבודות כהגדרתן במכרז .4

ימי התארגנות שבגינם החברה לא תגבה דמי זיכיון    60מקבלת צו התחלת עבודה ינתן לזכיין   .4.1
עבור   ישלם  הראשונה  10והזכיין  ההפעלה  בשנת  למזמינה  לשלם  מסכימים  הננו    .חודשים 
רז וההסכם  בהתאם לכל תנאי ההתקשרות, המכ  החנותהפעלת  הזכות לכדמי זיכיון תמורת  

)בתוספת    לכל חודש  שקלים חדשים(אלפים    ששת:  ובמילים)₪      6,000נספחיו, סך של:  על  
 בשנה הראשונה.  מע"מ(

זה תושלם   למועד  עד  בין אם  חובתנו לתשלום דמי הזכיון תהא  כי  ואנו מסכימים  לנו  ידוע 
 ובין אם לאו.  החנות ההסדרה הנדרשת לצורך הפעלת 

  7,000סך של:  כדמי זיכיון  שנת ההתקשרות השנייה, הננו מסכימים לשלם למזמינה  במהלך   .4.2
 . )בתוספת מע"מ(אלפים שקלים חדשים( לכל חודש  שבעת: ובמילים) ₪

כדמי  הננו מציעים לשלם למזמינה  ת ההתקשרות השלישית, הרביעית והחמישית,  ובמהלך שנ .4.3
של:  זיכיון   ) ____________סך  חדשים(  ________  :  ובמילים₪  חודששקלים    לכל 

 . )בתוספת מע"מ(

   ההצעה הכשרה הגבוהה ביותר תזכה לניקוד הגבוה

 תפסל על הסף!   -₪  0008,בסך אשר תפחת מדמי זיכיון חודשיים  4.3בסעיף הצעה 
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הננו מסכימים לשלם למזמינה דמי   .4.4 ידי המזמינה,  על  וימומשו  במהלך שנות האופציה, ככל 

מן המחזור השנתי בשנה    3%לעיל וכן תוספת בגובה    4.3זיכיון חודשיים על פי הצעתנו בסעיף  
   ."(תוספת התמורה)להלן: " )בתוספת מע"מ( שקדמה למועד התשלום

 לצורך כך, נמציא למזמינה כל מסמך וכל מידע אשר יידרש לה.

ה .4.5 חודשי  עבור    זיכיוןדמי  הראשונהעשרת  ההתקשרות  במלואם  שנת  נו  ידי-על  ישולמו 
לעיל עבור  המפורטים  שיקים בהתאם לסכומים  בעשרה  ,  מהביום חתימת ההסכם ע  למזמינה
 .  כל חודש

במהלך   .4.6 למזמינה  ידינו  על  מראש  במלואם  ישולמו  ההתקשרות  שנות  ביתר  הזיכיון  דמי 
שיקים בהתאם לסכומים המפורטים לעיל עבור    12-החודש האחרון של כל שנת התקשרות, ב

חודש,   שיק  כאשר  כל  לכל  יתווסף  שיחולו(,  )ככל  האופציה  תוספת  "מסכום    1/12בתקופות 
 .  "התמורה 

אף אם   עבור שנה מראש   םחודשייה  זיכיון מסכימים, כי עלינו לשלם את דמי הידוע לנו, ואנו   .4.7
אין המזמינה מתחייבת להיקף הכנסות כלשהו  . בהקשר זה יובהר, כי  חנותב לא נעשה שימוש  

המוצרים הזיכיון  ,ממכירות  דמי  ואינו    ותשלום  לעיל,  להצעתנו  וקבוע בהתאם  עצמאי  הינו 
 .  )למעט לעניין "תוספת התמורה" בשנות האופציה(כפוף להיקף הכנסות מסוים  

פיגור בתשלום דמי ה .4.8 תוספת הפרשי הצמדה למדד  זיכיוןכל  יגרור אחריו  כולם או חלקם,   ,
האוצר,    ובנוסף במשרד  הכללי  החשב  אצל  כשיעורה  פיגורים  מבל ריבית  בכל  וזאת  לפגוע  י 

 מכוח הסכם זה ו/או הדין.  מזמינה או זכות העומדים לסעד או תרופה  

 הצמדה למדד המחירים לצרכן .5

הפרשי הצמדה למדד המחירים    זיכיוןחודשים שבו ההסכם בתוקף יתווספו  לדמי ה  12  -אחת ל 
לצרכן )אך לא פחות ממדד הבסיס(, זאת החל מראשית השנה השנייה להתקשרות ומראשית כל  

  12חודשים של תקופה מוארכת ככל שתהיה. מובהר, כי העדכון יהיה צופה פני עתיד )למשך    12
 חודשים( וללא הפרשים לעבר.

התחייבויכוללהצעתנו   .6 כל  של  ומושלם  מלא  ביצוע  הסכם  ת  לרבות  המכרז,  מסמכי  פי  על  ותינו 
כולל את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכח האדם הדרוש לביצוע   וכן  על נספחיו  ההתקשרות, 

ובין כלליות, מכל מין  ההעבודה. הצעתנו מהווה מחיר סופי   בין מיוחדות  כל ההוצאות  כולל את 
בביצוע הכרוכות  ומהווה  הוסוג  המכרז,  תנאי  פי  על  המכרז  ,  נשוא  להתחייבויותינו  מלא  כיסוי 

הוצאות   מימון,  הוצאות  אדם,  כח  אספקת  נדרשת,  כמות  בכל  עובדים  העסקת  לרבות  והחוזה 
המכרז,   נשוא  העבודות  כלל  של  ומושלם  תקין  לביצוע  שיידרש  אחר  ואמצעי  ציוד  כל  כלליות, 

ר הדרוש לביצוע העבודות  ביטוחים, מסים, היטלים, תקורות, וכל דבר אח הובלות, פריקה, סילוק,
 נשוא המכרז. 

אנו מסכימים שהמזמינה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה, הכל לפי   .7
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז.  

8.  ( שבעה  בתוך  בידיכם  להפקיד  בזה  מתחייבים  הרינו  הצעתנו  לקבל  תחליטו  ממועד  7אם  ימים   )
 הודעתכם על זכייתנו, או בתוך פרק זמן אחר, שייקבע על ידכם,  את המסמכים הבאים:

 חוזה חתום על כל נספחיו.   .8.1

אוטונומית,   .8.2 בנקאית  )נספח  ערבות  להסכם  המצורף  המפורט    להסכם(  3.2בנוסח  ובסכום 
 .  במסמכי המכרז

ק .8.3 על  המצורף  אישור  בנוסח  ביטוחים  ביטוח    3.3כנספח  יום  חברת  ידי  על  חתום  להסכם, 
 .  כשהוא אינו מסויג מוכרת בישראל

mailto:kalka@matteasher.org.il


         25206מיקוד   •ד. נ . גליל מערבי   •  מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 

 04-9879700פקס         •      04 -9879604/5טלפון ישיר:        •        החברה הכלכלית

 kalka@matteasher.org.il דואר אלקטרוני
 
 

 
- 10 - 

 דין-רכימימוני ושות', משרד עואיתן                          ח.ה.  1222/215

 

ו אנו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות   .9 בהתאם לכל  בהקדם האפשרי, עפ"י הנחיות המזמינה 
 התנאים שבמסמכי ההסכם, הכול לשביעות רצונה המלאה של המזמינה. 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא   .10
 את ההסכם לסיומו בתנאים ובהתאם להוראות ההסכם.  

,  2.1כנספחים  מצורפים לכתב הצעה זה, כחלק בלתי נפרד מן ההצעה, תצהירים בנוסח המצורף   .11
 "(. התצהיר)כל אחד מהם לחוד יכונה להלן: " למסמך זה  2.6-ו 2.5, 2.4, 2.2

היה המציע תאגיד, יתן תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד. היה מי מהמנהלים  
המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים, במישרין  ו/או מבעלי השליטה של  

 או בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה בתאגיד.

מתאימה   .12 וכלכלית  מקצועית  ארגונית,  יכולת  ובעלי  וניסיון  ידע  בעלי  אנו  כי  בזה  מצהירים  הננו 
מנים ובעלי ניסיון בביצוע  לביצוע העבודות נשוא המכרז ועומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיו

 עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת.

 אנו מצהירים כי המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי המכרז הינם נכונים ושלמים. .13

 אחרים.  ת ללא כל קשר או תיאום עם מציעיםאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגש .14

נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו  בעצם הגשת הצעתנו זו, הרינו   .15
מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים  

 במסמכי המכרז, לרבות סבירותם.

 
 ו הננו מגישים בשני העתקים זהים: את הצעתנ

 

 חתימת המציע: 

 _________ __________ ח.פ.:   ______________________ שם המציע:

 שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________ 

  ______________  פון סלולרי: טל______________ טלפון: כתובת:__________________
 ______ דואר אלקטרוני: ________________    מס' פקס: _______________

 חתימה+ חותמת: _________   ______________________  תאריך:   

 
 עו"ד אישור

 
עו"ד   הח"מ,  ________________אני  מרחוב   )______ )מ.ר.  כי  ________  בזאת  ביום  מאשר 

, שזיהה/תה עצמו/ה  ____________מר/גב'    -ו  _____________________, הופיע/ה לפני מר/גב'  
הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי  על    ם/מהחתהמוכר/ת לי אישית, ו /________  זהות מס'לפי תעודת  

אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא  
 יעשה/תעשה כן. 

 
  __________________     __________ ________ 

 חתימה וחותמת עו"ד           תאריך  
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הח"מ  מרחוב  עו"ד    אני   )_______ )מ.ר.   ________________
בזאת  _______________________ ומאשר   __________ ת.ז.   ________________ -כי 

מטעם   חתימה  ומורשה/י  מוסמך/כים   ________________ ת.ז.   ________________
ים  ______________________ ח.פ.  ______________, לחתום בשמה על כל המסמכים וההסכמ

 . 4/19מס' ולחייבה במסגרת הליך מכרז 
 
  ___________________     __________________________ 

  חתימה וחותמת עו"ד                   תאריך                

mailto:kalka@matteasher.org.il


         25206מיקוד   •ד. נ . גליל מערבי   •  מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 

 04-9879700פקס         •      04 -9879604/5טלפון ישיר:        •        החברה הכלכלית

 kalka@matteasher.org.il דואר אלקטרוני
 
 

 
- 12 - 

 דין-רכימימוני ושות', משרד עואיתן                          ח.ה.  1222/215

 

 לכתב ההצעה   2.1נספח 

 ר להוכחת ניסיון המשתתףתצהי
 

את   לומר  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי  לאחר   ,______________ ת.ז.   ______________ הח"מ  אני 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: האמת וכי 

 

 ועד למועד הגשת ההצעה:  2017בין השנים  קפיטריה/ חנות/ מזנוןהמקומות בהן הפעלנו  להלן 
 
 

שם הגוף עבורו ניתן 

 השירות

העבודה   -תקופת 

 מתאריך עד תאריך 

גודל   / תיאור 

 בית האוכל 

נייד של איש קשר שם וטלפון  

ניתן  עבורו  ברשות/בגוף 

 השירות

 הערות

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

 

פרטי  על  המזמין/הלקוח  ואישור  בכתב  המלצות  מתאימים,  אישורים  לצרף  יש  הערה: 
 העבודה.

ו/או  שהמזמינה  הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים המפורטים לעיל וכן מסכים  
לכל   ביחס  בירור  תערוך  וכן  הנ"ל  מהלקוחות  המלצות  לבקש  יפנה  מטעמה  אוכלמי  בהתאם  בית   ,

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

                                                                                  _______ ___ ___ _____________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז                                              

 אישור 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  
יהא/תהא   וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_________ ת.ז.    ,_________
לעיל   תצהירו/ה  תוכן  את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

  עו"ד _____________ 
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 לכתב ההצעה . 2.2נספח 

 אישור רואה חשבון

 )ניתן לצרף ע"ג דף לוגו של רו"ח(       

 

 שם המשתתף: ________________________ 

 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 

עבודות   מביצוע  הכנסות  מחזור  למשתתף  היו   ________________ בשנים  כי  להצהיר  הרינו 
בסך   ידו,  על  זה, שבוצעו  נשוא מכרז  לעבודות  נמוך מדומות/מקבילות  כולל    ₪  300,000  -שאינו  )לא 

 מע"מ(. 

 היה בסך של _________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2018בשנת המחזור השנתי של המשתתף 

 היה בסך של _________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2019בשנת המחזור השנתי של המשתתף 

 היה בסך של _________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2020בשנת המחזור השנתי של המשתתף 

 

 

 חתימת המשתתף +חותמת: _______________    תאריך: ______________ 

 

 אישור רואה חשבון

 

)להלן:    _____________________ ביקרנ" ציע"המלבקשת  שלו,  החשבון  וכרואי  הצהרת  (  את  ו 
. אחריותנו  ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציעבדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל.    המציע

 היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ביקורת   לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  התומכות  ערכנו  ראיות  של  בדיקה  כללה  הביקורת  מקובלים. 
הנ"ל   בהצהרה  שאין  בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  וזאת  זו  שבהצהרה  ובמידע  בסכומים 

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שבקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

נאות מכל   זו משקפת באופן  על ביקורתנו הצהרה  המהותיות את הצהרת  הבחינות  לדעתנו בהתבסס 
 .2018,  2017, 2016 ר נסיון והיקף עבודות בשניםבדב המציע

 

 שם רוה"ח +חותמת: _______________    תאריך: ______________ 
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 נספח 2.3  לכתב ההצעה 
 

 נוסח ערבות המכרז של המציע
 

 לכבוד
 מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 

 מועצה אזורית מטה אשר 
 25206גליל מערבי ד.נ. 

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבותהנדון: 
 

סכום  ₪( )להלן: "אלפים    חמשת  )  5000  הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של
"הערבות  : _____________________)להלן  לכם מאת  להגיע  העשוי  או  בקשר  המציע"( המגיע   )"

השותפויות  עם   בבית  קפה  בית  של  ואחזקה  הפעלה  ניהול,  וזאת      11/2021שמספרו  ,  באכזיבציוד, 
 להבטחת כל התחייבויות המציע כלפיכם.

 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה  

שהו, או לדרוש תחילה את סילוק  לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כל
 סכום הערבות מהתאגיד, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות. 

 
זו תישאר בתוק ליום  ערבות  עד  לידינו    25/8/2פה  פיה צריכה להגיע בכתב  על  וכל דרישה  ועד בכלל, 

בכלל. דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב  בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד  
 כדרישה שהגיעה לידנו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 
 
 

 בכבוד רב         ________ 
 תאריך     

 בנק _________________            

 סניף________________                   

 ______________  כתובת                                                                                                                                 

 

 *טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף. 
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 לכתב ההצעה   2.4נספח 

 עובדים  העסקת בתחום החקיקה לקיום  המציע  תצהיר ואישור

  וכי   האמת   כל   את   להצהיר   עלי   כי   שהוזהרתי   לאחר   .__________ ז . ת ________  __ _ מ  " הח   אני 

 : כדלהלן   בזאת   מצהיר ,  כן   אעשה   לא   אם   בחוק   הקבועים   לעונשים   צפוי   אהיה 

למכרז   .1 כתמיכה  זה  תצהיר  עושה  ופיתוח  שפרסמה    11/2021מס'  הנני  ייזום  אשר  מטה 
בע"מ,   השותפויות    להפעלת  באשר  פרוייקטים  בבית  מאפים  גלידות,  שתיה,  לממכר  חנות 

 "(. המכרז)להלן: " באכזיב

המציע   .2 מטעם  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך   ___________ בתפקיד  במכרז  במציע  מכהן  הנני 
 במכרז.

חלים   העבודה   תנאי  של  קיומם   בדבר  מצהיר,הנני   .3 הם  כי  בהמשך,    יעובדי   כל  על   המפורטים 
לאחר    שייחתם  ההסכם  תקופת  בכל  אקיים  במכרז  ואזכה  במידה  כי   ומתחייב,  "יע  המועסקים

 להלן.   המפורטים החוקים ובכללם  העבודה חוקי כל  את י" ע שיועסקו העובדים  לגבי,  זכייתי

 פירוט החוקים:

 1945     משלוח יד )הודעה( פקודת תאונות ומחלות  •

 1946       פקודת הבטיחות בעבודה  •

 1949    חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(   •

 1951      תשי"א   -חוק שעות עבודה ומנוחה •

 1951      תשי"א   -חוק חופשה שנתית  •

 1953       תשי"ג   -חוק החניכות •

 1953       תשי"ג   -חוק עבודת הנוער  •

 1954       תשי"ד   -חוק עבודת נשים •

 1954      חוק ארגון הפיקוח על העבודה  •

 1958       תשי"ח   -חוק הגנת השכר  •

 1959      תשי"ט   -חוק שירות התעסוקה •

 1967      חוק שירות עבודה בשעת חירום  •

 1995     חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(   •

 1957       חוק הסכמים קיבוציים   •

 1988 תשמ"ח   -חוק שוויון הזדמנויות בעבודה1987תשמ"ז  -חוק שכר מינימום •

 1991    תשנ"א   -חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( •

 1996   תשנ"ו   -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם  •

 1998   תשנ"ח   -פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות •

 1998    תשנ"ח   -לחוק למניעת הטרדה מינית  8סעיף  •

 1957      תשי"ז   -חוק הסכמים קיבוציים •

 2001   תשס"א   -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות •

 2000     תשס"א    -לחוק מידע גנטי 29סעיף  •

 2002     תשס"ב   -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( •

 2006    תשס"ו    -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום •

 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר  5סעיף  •
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 1997      תשנ"ז   -המידות או במינהל התקין 

  זמנים   בלוח  עמידה  תוך,  המכרז  נשוא  העבודות  מלוא  לביצוע  הדרוש   האדם  כוח  ברשותנו .4
 . המכרז מסמכי פי על מתחייבים אנחנו להם  המקצועית ובאיכות  המקצועית ברמה

.  שהיא סיבה מכל  מיומן  אדם  בכוח או/ ו בפועלים  מחסור  בדבר טענה  כל  על בזאת מוותרים  אנו .5
  תנאי   להפרת  עילה   או /ו  הגנה  טענת ,  סיבה,  צידוק  יהיה  לא  אדם  בכוח  מחסור  כי   לנו  ידוע 

  .הזמנים  בלוח הארכה   או/ו  איחור או/ו לעיכוב   או/ו המכרז
  –  ט"תשי  התעסוקה   שירות  חוק  פי  על  עובדים  ורק  אך  להעסיק  יםמתחייב  ואנ  העבודות  לביצוע .6

  אלא ,  ישראלית  אזרחות  בעלי   שאינם  עובדים  העבודות   לביצוע  עסיקנ   לא   מקרה   ובשום   1959
 .בישראל כחוק עבודה  אישור בידיהם יש אם

,  ההרחבה  צווי ,  העבודה  מחוקי   כמתחייב   עובדנו  לכל  ונשלם  בקביעות   שילמנו   כי   להצהיר   הריני .7
  מקרה   ובכל,  נועלי  שחלים  במידה,  נועלי  החלים  האישיים  וההסכמים  הקיבוציים  ההסכמים

  ולמלא   להמשיך  מתחייבים  אנו .  כנדרש  סוציאליים   ותשלומים   כחוק  מינימום  משכר  פחות  לא
  דין   כל  פי  על  להם  ושיגיעו  המגיעים  התשלומים  כל  את  לעובדינו  ולשלם  העבודה  חוקי  כל  אחרי

  בדיקת  לצורך  שתדרשו  מסמך  כל  לכם  להמציא  מתחייבים  אנו.  מינימום  משכר  פחות   ולא
  .זו בהתחייבות עמידתנו

  כל  בגיןהמזמינה    את  לשפות  מתחייבים  אנו,  המכרז  מסמכי  ובשאר  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .8
  המזמינהשיוטל על    ככל  כי  עלינו  מוסכם  כן.  זו  התחייבותנו  מהפרת  כתוצאה   לה   שייגרם  נזק

  לקזז המזמינה  קנס /או חובת תשלום  מכל סוג שהוא  בגין אי קיום חובותיכם תהא רשאית  
 .במכרז תיבחר שהצעתנו ככל לנו שתגיע  מהתמורה  זה סכום

  .אמת דלעיל תצהירי ותוכן  חתימתי להלן,  שמיזהו  .9

 

 ___________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז                               

 

 

 אישור 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  
יהא/תהא   וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_________ ת.ז.    ,_________

לא   באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  לעיל  צפוי/ה  תצהירו/ה  תוכן  את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה 
 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 עו"ד _____________ 
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   לכתב ההצעה  2.5נספח           

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

  

עלי   כי  כחוק  שהוזהרתי  לאחר   ,______________ ת.ז.   ______________ הח"מ  את  אני  לומר 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 

למכרז .1 כתמיכה  זה  תצהיר  עושה  ופיתוח  שפרסמה      11/2021מס'    הנני  ייזום  אשר  מטה 
 "(.המכרז)להלן: " חנות לממכר שתיה, גלידות, מאפים בבית השותפויות באכזיבלפרוייקטים  

מכהן במציע במכרז בתפקיד __________________________ ומוסמך ליתן תצהיר  הנני   .2
 זה מטעם המציע במכרז. 

"(,  החוק)להלן: "  1976-עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3
משתי   ביותר  הורשע  ואם  עבירות,  משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  במכרז  המציע  הורשע  לא 

 י במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. כ –עבירות 

 ב)א( לחוק. 2לעיל, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  3לעניין סעיף   .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

                                                                                          _________ __________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז                               

 

 

 אישור 

 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  
יהא/תהא   וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_________ ת.ז.    ,_________
לעיל   תצהירו/ה  תוכן  את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 עו"ד _____________ 
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   לכתב ההצעה  2.6נספח 

 תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית 

    
כי   לומר את האמת  אני הח"מ ______________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק  עלי 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

למכרז   .1 כתמיכה  זה  תצהיר  עושה  פרוייקטים שפרסמה      11/2021מס'  הנני  ופיתוח  ייזום  אשר  מטה 
 "(. המכרז )להלן: " חנות לממכר שתיה, גלידות, מאפים בבית השותפויות באכזיבלבע"מ  

מציע במכרז בתפקיד __________________________ ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם  כהנני מכהן   .2
 המציע במכרז. 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המזמינה  .3

 כדלקמן:"( הצו )להלן:" לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ב89סעיף 
 10%שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  ")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או   .א

לא בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו,  או  עם    בהונו  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   – "קרוב"לעניין זה  המועצה;

 
בכלל   גם  קיימת  זהה  ניגוד    12הוראה  מניעת  הכללים  ברשויות  של  הציבור  נבחרי  של  עניינים 

 (. 3114המקומיות )י.פ תשמ"ד עמ'  
 
לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידו עצמו או על  לצו קובע כי עובד המועצה    59  סעיף .ב

 ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענה. 
 

אם יש או אין לו קירבה משפחתית לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר ציע להודיע בהתאם לכך התבקש המ
 ., ובכללם המזמינהאו תאגידיה העירוניים מועצה כלשהו או עם עובד הרשות )המועצה(

לפיהן ( לצו  3ב' )ב() 89עיף  הובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות ס 
ברוב   הרשות  לפי    2/3מועצת  התקשרות  להתיר  רשאית  הפנים  ובאישור שר    ב')א( 89סעיף  מחבריה 

 הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 
 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .4
הרשות   .א מועצת  חברי  העירוניים  בין  תאגידה  ו/או  אשר  מטה  אזורית  )מועצה  את יש/אין  מחק 

 ( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.המיותר
)מחק את המיותר( לאחד מאלה  .ב לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין 

חים, אין אחד מהמנויים  בהון או ברוו  10%המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  
 לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

 יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. .ג
 

ועדת המכרזים של   .5 כי  לי  לי קרבה משפחתית  המזמינה  ידוע  יש  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם 
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 י ותוכן תצהירי אמת.זה שמי, זו חתימת .6

                                                                                                            __________________ 
 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז                               

 

 אישור

  ,)  _____ )מ.ר.  עו"ד   ,________ הח"מ  מר/גב'  אני  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת 
_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפני.

 

 עו"ד _____________ 
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 3מסמך 

 יה, גלידות, מאפים  יחנות לממכר שתלניהול הסכם 

 בבית השותפויות באכזיב 

 ונחתם ביום______ חודש _____ שנת _________ שנערך 

 בין          

     

 ומטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ 
 

 25206ד.נ. גליל מערבי, 
 טל: ___________, פקס: _____________ 

 ____________________ דוא"ל: 
 

 "( המזמינה )להלן: "
 ; מצד אחד

 

 לבין

 _______________________________________ 

 ח.צ./ח.פ./ת.ז  _____________________________  

 __________________________________ מרחוב  

 ___________ )עיר( ______________ )מיקוד( 

 ידי מורשי חתימה מטעמו: -על 

 . ________________ ת.ז. ________________ 1 

 . ________________ ת.ז. ________________ 2         

 מצד שני   "(הקבלן"/ "המפעיל" )להלן:           

        

להפעלת    11/2021מס'  מכרז    הזמינה מציעים להציע הצעות מחיר במסגרתוהמזמינה     ואילהא. 
 ;"(המכרז )להלן: " חנות לממכר שתיה, גלידות, מאפים בבית השותפויות באכזיב

 
 המפעיל נבחרה כהצעה הזוכה במכרז; והצעתו של  התמודד במכרז  מפעילוה והואילב. 

 
ו  בתחום ניסיון ועתיר כישורים בעל  הנו כי מצהיר והמפעיל והואילג.  בתי קפה   הפעלתניהול 

 הצעתו במסגרת למזמינה   שמסר  לפירוט בהתאם  בכלל ההסעדה ובתחום בפרט
 ;במכרז

 
עובד   והואילד.  יחסי  תיצור  ולא  קבלני  בסיס  על  תהיה  זו  התקשרות  כי  מסכימים  והצדדים 

 ; המפעיללבין המזמינה מעביד בין 
 

על פי  בתמורה ו  מפעילעל ידי ה  החנותהפעלת  הסכימו ביניהם על    מפעילוה  המזמינהו הואילוה. 
 להלן; נספחיו זה ו הסכםהוראות 

 
 הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן: ,לפיכך

 
 כללי  .1
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 בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  לחוזה זה וההצהרות הכלולות המבוא .1.1

 זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: בחוזה .1.2

 
 "  המזמינה"

  
פרוייקטים   ופיתוח  ייזום  אשר  גוף/ומטה  כל  המוסמך    או 

 . לפעול מטעמה
  

בית "
 " השותפויות

  
 . באכזיבהמצוי  מרכז 

 
 

 "הפרויקט"/ 
 "העבודה"/

 "השירותים"
 

לממכר שתיה, גלידות,    חנותציוד, ניהול, הפעלה ואחזקה של  
בהתאם להוראות הסכם זה      מאפים בבית השותפויות באכזיב

על נספחיו, על ידי המפעיל בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו  
 באופן טבעי וסביר. ירות הנובע מהם ולרבות כל ש

 
 "המפעיל"

וכן    וכל מי שבא מטעמו, יורשיו  נציגיו, עובדיו, מורשיו  לרבות
או   העבודות  בביצוע  עבורו  או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן  כל 

 . המזמינה מראש ובכתבחלק מהן אשר יאושר על ידי 

  "המנהל"
 
 

 "המדד"

 שיוסמך על ידי כך מטעם המזמינה. מי 
 

על  מדד ומתפרסם  לצרכן  הכללי  הלשכה -המחירים  ידי 
ולמחקר   לסטטיסטיקה  ( "הלשכה")להלן:    כלכליהמרכזית 

וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי  
יהיה    וכןאחר,   אם  בין  במקומו,  שיבוא  אחר  רשמי  מדד  כל 

בנוי   שעליהם  נתונים  אותם  על  אם   המדדבנוי  ובין  הנוכחי 
 לאו.  

  
 "מדד הבסיס"

  
 . המדד האחרון הידוע בעת חתימת הצדדים על הסכם זה

  
 "המדד החדש" 

 
 

 "חומרים"
 
 תשלומי"

 "פיגורים

  
כל    המדד לביצוע  שנקבע  ביום  ו/או  לפני  לאחרונה  שיתפרסם 

 תשלום. 
 

 לרבות אביזרים, ציוד, מתקנים וכיו"ב. 
 

 דש.לחו  2% של חודשית ריבית למדד בתוספת הצמדה הפרשי
 

בנוסף,   .1.3 פיזית.  צורפו  לא  אם  אף  זה  מחוזה  נפרד  בלתי  חלקי  מהווים  המכרז  מסמכי  כל 
 מצורפים להסכם זה המסמכים הבאים: 

 ;תופעל החנותהמבנה בו  תשריט ומיקום מתוכן של  – 3.1נספח 

 נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית;  – 3.2נספח 

 אישור על קיום ביטוחים; – 3.3נספח 

זה על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד, לא יפורש במקרה של סתירה,    הסכם .1.4
אי דו-ספק,  או  כל  -בהירות  וללא  הימנו,  העולה  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו,  נגד  משמעות, 

 הזדקקות לכותרות ולכותרות שוליים.

על   .1.5 יהיה מסמך    הסכםעם חתימת הצדדים  בין  זה   הצדדים.זה המסמך המחייב היחיד 
על  חוק   יחול  ה  ההסכםהפרשנות  את  יראו  זו  על  י כח  הסכםולמטרה  להסתמך  אין  קוק. 

 ., והן נעשו לצורך הנוחות בלבדההסכםכותרות סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש 

שה  הסכםעל   .1.6 מקרה  בכל  המכרז.  במסמכי  המצויות  ההגדרות  יחולו  מסופק    מפעילזה 
וזה יהיה    למנהל, יהיה הוא חייב לפנות  ההסכםבפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות  

והוראותיו תחייבנה את הספק ללא   מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, 
 בהסכם. סעיף זה הינו תנאי יסודי  .זכות ערעור
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 המפעיל והתחייבויות הצהרות .2

  , המיומנות,  הכישורים,  היכולת,  הניסיון,  הידע,  מומחיותה  בעל   הינו   כי  מצהיר  המפעיל .2.1
  הפעלת   לשם  הדרושים  ומיומן  מקצועי  אדם  כוח  לרבות  הכלכליים  והאמצעים  המקצועיות

  והתקופה   ההסכם  תקופת  במשך  עת  בכל  העבודה  את  לבצע  מתחייב  והוא  החנות
 . הגבוהים  המקצועיים לסטנדרטים ובהתאם  ביותר הטוב  המקצועי באופן , המוארכת

  כל   את  ולקבל,  לדין  בהתאם  כנדרש  מיטבי  באופן  החנות  את  להפעיל   מתחייב  המפעיל .2.2
  המשטרה ,  אש  כבוי ,  הבריאות  משרד   אישור:  לרבות,  הנדרשים  וההיתרים   האישורים

  ורלוונטי   המתאים  עסק  רישיון  קבלת   לצורך  עסקים  רישוי'  ומח  המקומית  והוועדה
 החנות.  להפעלת

,  חשבונו   ועל  באחריותו  הינה  החנות  להפעלת  עסק  רישיון  הוצאת  כי  מפעילל  ידוע .2.3
 .לכך בקשר המפעיל כלפי  התחייבות כל איןמזמינה ול

להפעלת   .2.4 עסק  לרישיון  הבקשה  את  להגיש  מתחייב  תוך  החנותהמפעיל  ממועד    30,  יום 
 חתימת הצדדים על ההסכם. 

  לשטח  מחוץ  חומרים  או   ציוד   כל  יחזיק   ולא  לחנות   שנועד   מהשטח   יחרוג   לא  המפעיל .2.5
 החנות. 

על כך הכרוך בכך,   החנות  הפעלת   לצורך  הנדרש  הציודירכוש על חשבונו את כל    המפעיל .2.6
 .החוזה תקופת  כל לאורך  תקין   יהיה כאמור  ציודידאג ויוודא כי כל ה וכן

של    הפעילות  שעות  בכל  הולם  שירות  לתת   מנת   על   מספיק   אדם  כוח  להעמיד  המפעיל  על .2.7
 החנות. 

בשטחי   .2.8 שהוא  סוג  מכל  מסחרית  פרסומת  בכפוף    החנות הצגת  תיעשה  המפעיל,  ידי  על 
 .מראש בלבד המזמינה לאישורה של 

עסקים    המפעיל .2.9 רישוי  תקנות  הוראות  אחר  למלא  נאותים  )מתחייב  תברואה  תנאי 
תברואה  ,  היגיינהאו כל דין ו/או חוקים ו/או תקנות לעניין    1973  -, התשל"ד (ברוכלות מזון
 . וטיפול במזון

מטעם   .2.10 יפעלו  אשר  המשנה  קבלני  ו/או  בכל    החנותבהפעלת    המפעיל העובדים  יעמדו 
 ההסכם. התנאים המקצועיים, החוקיים והענייניים כנדרש על פי תנאי  

את    המפעיל .2.11 ובדק  ביקר  כי  להפעלת  מצהיר  המיועד  מתקנ  החנותהשטח  כל  תנאי  ,  יועל 
 . החנותלהפעלת ם כמתאי המקוםת , ומצא אהגישה, התשתיות

להעביר    המפעיל .2.12 מהגורמים  למזמינה  מתחייב  אצלו  התקבל  אשר  תקופתי,  דו"ח  כל 
המזמינה  וכן לאפשר ביקור של נציג    (, איכות הסביבה, וכו'הבריאותמשרד  )הרגולטוריים  

 .וללא צורך בהודעה מוקדמתהמזמינה  בכל רגע נתון על פי שיקול דעת   חנותב

זה, יהא    הסכם בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי    המפעילבכל מקרה בו יסתייע   .2.13
 הגורמים המוסמכים לכך.  מראש ובכתב על ידיהמזמינה הדבר כפוף ומותנה באישור  

 ,להסתייע בקבלני משנה, וזאת מכל סיבה שהיא  המפעיל רשאית לסרב לבקשת  המזמינה   .2.14
 . תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ולספק לא

כלפי    המפעיל .2.15 הבלעדי  האחראי  קבלני  המזמינה  יהא  ו/או  עובדיו  עבודת  ביצוע  לטיב 
להעסקת קבלן משנה  המזמינה  המשנה ו/או עובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של  

 .המפעיל כדי לגרוע מאחריות 

על    המפעיל .2.16 אחראי  יהא  אשר  מטעמו  מנהל  אשר המזמינהמול    החנות  הפעלתיעמיד   ,
על   מקובלת  תהא  המזמינה  זהותו  כאשר  החלפת  המזמינה,  את  לדרוש  עת  בכל  רשאית 

 .המנהל מטעם המפעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי

  ליתן את  המפעילמצהיר כי אין כל מניעה ו/או איסור חוקי ו/או אחר המונע מ   המפעיל .2.17
 רותים נשוא המכרז ונשוא הסכם זה. השי

והוא    המפעיל .2.18 השירותים,  אספקת  על  החלים  המחייבים  הדינים  לו  ידועים  כי  מצהיר 
בכפוף   עבודתו  את  לבצע  מוסמך   -מתחייב  גורם  וכל  מחייב,  תקן  לכל  דין,  כל  להוראות 

 .אחר

ספק,   .2.19 הסר  נשו  המפעיללמען  השירות  את  ליתן  דין  כל  פי  על  מורשה  הוא  כי  א  מצהיר 
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פי   על  הנדרשות  העבודות  ביצוע  זמן  כל  כאמור  מורשה  להישאר  מתחייב  והוא  ההליך, 
 . זה הסכם

 . מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון המפעיל .2.20

האישורים   .2.21 בכל  יחזיק  הצדדים  שבין  ההתקשרות  תקופת  בכל  כי  מתחייב,  המפעיל 
הפעלת   לשם  בדין  קפה  הנדרשים  משרד בית  אישורי  לרבות  המוסמכות,  הרשויות  מכל 

האישורים   את  יחדש  המפעיל  וכו'.  אש  מכבי  עסקים,  רישוי  הסביבה,  איכות  הבריאות, 
על   בדין  וכנדרש  זה הינו תנאי   ה.תקופת ההפעל מנת שיהיו בתוקף בכל  מעת לעת  סעיף 

 בהסכם.יסודי 

 החנות פעילות  .3

את   .3.1 לפתוח  מתחייב  מאוחר   7  החנותהמפעיל  הכי  בבוקר  הפתיחה  שעת  בשבוע,    ימים 
 . , בכפוף לכל דיןשעות בכל יום  10ומינימום   08:00 מהשעה

את   .3.2 להפעיל  מתחייב  לקהל    החנותהמפעיל  ובמסירות  בנאמנות  המבקרים  באדיבות, 
 .במקום

במצב טוב ותקין להימנע מגרימת נזק או   ווהציוד שב  החנותהמפעיל מתחייב להחזיק את   .3.3
ב  לסביבתוקלקול   שיתגלה  נזק  כל  והוצאותיו,  חשבונו  על  מיד  ולתקן  אחראי    ו ולהיות 

  ולהחליף כל פריט ציוד שיינזק או יתקלקל.

יציב   .3.4 לא  ל   חנותב המפעיל  מחוצה  אישור    ואו  קבלת  לאחר  אלא  מודעה,  ו/או  שלט  כל 
מראש ובכתב, לגבי הצבתו של כל שלט ו/או מודעה כאמור, וזאת לאחר שיפעל   ,המזמינה

 כאמור בתקנות וחוקי העזר העירוניים לגבי שילוט.  

מסחרית   .3.5 פרסומת  בסביבת  חנותב הצבת  של    וו/או  לאישורה  בכפוף  המזמינה  תתאפשר 
 . ט ישלם המפעילושיל תהיה אגרת ובאם  בלבד

 מבלי לגרום למטרדי ריח ו/או רעש וכיו"ב.   החנותהמפעיל מתחייב להפעיל את  .3.6

להחזיק את   .3.7 בזה  ומסודרים וסביבותיו    החנותהמפעיל מתחייב  נקיים, אסתטיים  כשהם 
ולסלק   לנקות  מתחייב  המפעיל  העת.  על    ווסביבת  החנותמכל  שיתקין,  האשפה  לפחי 

  , כל לכלוך, אשפה, בקבוקיםהמזמינהחשבונו והוצאותיו, מסוג ובמספר להנחת דעתה של  
 . וכיו"ב

 ביצועתשלומים וערבות  .4

לשלם   .4.1 מתחייב  בתקופת  למזמינההמפעיל  דמי  ההתקשרות,  חודשייזיכ,  ורט  כמפ  ם יון 
, ("זיכיוןהדמי  להלן: ")בתוספת מע"מ כדין  ,  )"הצעת המפעיל"(  למסמכי המכרז   3במסמך  

 וכן את תוספת התמורה כאחוז מהמחזור הכספי בתקופות האופציה, ככל וימומשו. 

מראש,למזמינה  ישולמו  ,  החודשיים  זיכיוןהדמי   .4.2 השנה  כל  עבור  הראשון  ביום    במלואם 
שיקים, בהתאם לסכומים בהם   12-התשלום ייעשה ב   .לחודש הראשון של שנת התקשרות

 . עבור כל חודש התחייב המפעיל בהצעתו

 .יהיו צמודים למדד זיכיוןהדמי  .4.3

זה, בין    הסכםולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי    זיכיון ההמפעיל מתחייב לשלם את דמי   .4.4
, למעט במידה ולא יתקבל רישיון עסק  אמכל סיבה שהי,  וובין אם לא  החנותיפעיל את  אם  

 . מטעמים שאינם בשליטתו

, במעמד  למזמינה, המפעיל ימציא  הסכם זהלהבטחת כל התחייבויותיו של המפעיל על פי   .4.5
בנוסח    הסכםחתימת   בנקאית  ערבות  סךלהסכם  3.2נספח  זה,  על  צמודה  ,  ₪  30,000  , 

למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז. הערבות תהא בתוקף  
זה. המפעיל מתחייב להאריך, מפעם    הסכםיום לאחר תום תוקפו של    30עד לתקופה של  

יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והמפעיל לא    30לפעם, לפחות  
כאמור, הערבות,  תוקף  את  סכום  המזמינה  תהא    יאריך  את  ולהחזיק  לממשה  רשאית 

  .זה הסכםהערבות תחת ידה להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי  
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את    המזמינה .4.6 הפר  המפעיל  בו  מקרה  בכל  הבנקאית  הערבות  את  לממש  רשאית  תהא 
 .זה הסכםהתחייבויותיו על פי 

 

 תשינויים ותוספו .5

הסכמת   .5.1 את  לקבל  מבלי  כלשהן  תוספות  להוסיף  שלא  מתחייב  לכך,   המזמינההמפעיל 
  .מראש ובכתב

אחריותו,    המזמינהאישרה   .5.2 על  לקבל,  המפעיל  על  יהיה  כאמור,  שינויים  ביצוע  למפעיל 
חשבונו והוצאותיו, את כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין ועל פי הוראת כל 

השינויים והתוספות כאמור, ולשלם את כל התשלומים, מכל מין  רשות מוסמכת לביצוע  
 . וסוג שהוא, הקשורים והכרוכים בביצוע השינויים והתוספות האמורים

להשיב  המזמינה  אישרה   .5.3 המפעיל  על  יהיה  כאמור,  תוספות,  ו/או  שינויים  ביצוע  למפעיל 
ככל  לקדמותו,    החנותסביבת  את   והוצאותיו,  חשבונו  אחריותו,  תדרוש שהמזמינה  על 

כאמור לעשות  ו/או   . מהמפעיל  שינויים  ביצע  שהמפעיל  ככל  כי  מובהר,  הספק  להסרת 
לעיל,   כאמור  את  והמזמינה  תוספות  להשיב  מהמפעיל  דרשה  אזי ה לא  לקדמותו,  מצב 

בגין שהוא,  וסוג  מין  מכל  תמורה,  ו/או  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  השינויים    המפעיל 
בקשר לאמור  המזמינה  שנותרו, ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  

 . לעיל

 וסיומו  ההסכםתקופת  .6

תקופת הלן: ")ל    _________מתאריך  החל    ,שנים  5  זה יהיה בתוקף לתקופה של  הסכם .6.1
 "(. ההתקשרות

תקופות    5-בתהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה    המזמינה .6.2
יום, מראש ובכתב, קודם לתום תקופת    30זאת בהודעה של  ו  ,חודשים   12נוספות, כל אחת  

 ת, ובכפוף לכל דין. הנוספ  ההסכםאו תקופת  ההסכם

ימים    14, בתוך  למזמינהימציא המפעיל  האופציה  הודעה על מימוש זכות  המזמינה  נתנה   .6.3
תקופת   הארכת  על  שבידי  ההסכםמההודעה  הבנקאית  לערבות  הארכה  כתב  המזמינה  , 

בתוספת    ההסכםלתקופת   בתוקף    30הנוספת  המפעיל,  ביטוחי  עריכת  אישור  וכן  יום 
 . הנוספת  ההסכםלתקופת  

תקופת   .6.4 של    ההסכםבתום  סיומו  עם  מתחי  הסכםאו  שהיא,  סיבה  מכל  המפעיל  זה,  יב 
, כשהוא נקי ופנוי מכל  מזמינהל  מקום ולמסור את החזקה בוסביבותיו    החנותלפנות את  

וחפץ,   אדם  כפי  ציוד,  תקין  במצב  יהיה  שהאתר  כך  נדרשים  תיקונים  לביצוע  ידאג  וכן 
  ואת   החנותאת  רשאית לפנות    המזמינהתהיה    החנות  אזור  . לא פינה המפעיל את  שקיבלו

  .המיטלטלין והציוד של המפעיל ולאחסנם, הכול על חשבונו והוצאותיו של המפעיל

יימסר כשהוא כולל את כל המחובר חיבור של קבע, לרבות קירות,    חנות להמיועד    האזור .6.5
שינוי,   כל  וכן  וכיו"ב,  אינסטלציה  אביזרי  תאורה,  גופי  דלתות,  ריצפה,  חיפוי  תקרות, 

חיבור של קבע, אפילו אלה בוצעו, הוספו או הותקנו על  שיפוץ, תוספת ומתקן המחוברים  
רשאית לדרוש מהמפעיל פינוי  המזמינה  על אף האמור לעיל תהיה  .ידי המפעיל ועל חשבונו

הותקנו שלא באישור   והמפעיל  המזמינהתוספות או מתקנים שהוספו או  , מראש בכתב, 
של   הראשונה  דרישתה  עם  מיד  לפנותם  או   .המזמינהמתחייב  תוספות  המפעיל  פינה  לא 

כאמור, תהיה   לפנותם,  שנדרש  ולחייב את המפעיל  המזמינה  מתקנים  כן  לעשות  רשאית 
 .בכל ההוצאות הכרוכות בכך 

כלשהו   .6.6 תשלום  ו/או  פיצוי  לקבלת  זכאי  יהיה  לא  המפעיל  כי  מובהר,  ספק,  הסר  למען 
 . תמורת השקעותיו

יחזיר את   .6.7 כל    החנותשטח  המפעיל  וכל התשלומים שעליו היה  כאשר שילם את  המיסים 
אישורים מתאימים, למזמינה  . המפעיל ימציא  , לרבות, מים, חשמל, ארנונה וכיו"בלשלם

 . החנותכי פרע את כל התשלומים החלים עליו בקשר להפעלת  
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תהיה   .6.8 ההתקשרות  תקופת  תום  שלפני  האחרון  החודש  לשלוח    רשאיתהמזמינה  במהלך 
בתיאום   יבדוק,  אשר  מטעמה  את  פקח  על  ,  החנותאזור  מראש,  תיקונים  אילו  ויקבע 

את   להביא  מנת  על  לבצע  בו)המבנה  המפעיל  הבנוי  כל  ותקין  והאזור  ( כולל  טוב  למצב   ,
 . והמפעיל יהיה חייב לבצע את התיקונים

 

תהא   .6.9 הנאות,  בטיב  ביצעם  שלא  או  הדרושים  התיקונים  את  המפעיל  ביצע  המזמינה  לא 
, וזאת מבלי לגרוע  רשאית לבצעם, והמפעיל יהיה חייב לשפותה בגין כל הוצאה שהוציאה

 . לחלט את ערבות הביצוע בשל כך המזמינהמאפשרות 

 פיצויים מוסכמים .7

זה, מוסכם בין הצדדים כי    הסכםפ"י  עלמזמינה  בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים   .7.1
 : זכאית לפיצויים מוסכמיםהמזמינה כמפורט להלן תהא  ההסכםבגין הפרת 

 פיצוי מוסכם ההפרה

  החנות אזור איחר המפעיל במסירת החזקה של 
 ההסכםבתום תקופת למזמינה 

 ליום  ₪ 500

או חלק ממנו לצד ג' ללא קבלת    ההסכםהסבת  
 המזמינה אישור מטעם 

 לכל מקרה   ₪ 10,000

 איחור  ₪ עבור כל יום 250 זיכיון הימים בתשלום דמי  5איחור של מעל 

 לכל מקרה  ₪ 500 או מי מטעמו / התנהגות לא ראויה של הקבלן ו

 

לנזק   .7.2 הצדדים  דעת  אומד  את  משקפים  המוסכמים  הפיצויים  כי  בזאת,  מסכים  המפעיל 
בגין כל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק, ומבלי לגרוע בכל זכות ו/או סעד  למזמינה  שייגרם  

 . כנגד המפעילמזמינה לאחר העומד 

 פיקוח, כפיפות וביקורת .8

דרישה   שוטף באופן  למנהל ידווח המפעיל .8.1 לפי   בעיות  בדבר או/ו מצב העבודה בדבר או 
 והפיגור  הפגם של התגלותו עם מיד  בעבודתו פיגור או/ו פגם כל לרבות ,בה הכרוכות

ידו   על  שיידרש כפי לעבודה בנוגע  למנהל והסברים תשובות המפעיל יספק  ,כן כמו  .האמור
 .העבודה על והפיקוח הביקורת בביצועלו  ויסייע

 על שתינתן והנחיה  הוראה לכל בהתאם ויפעל המנהל והוראות להנחיות כפוף  יהא המפעיל .8.2
 המפעיל מתחייב להשתתף בישיבות ופגישות שידרשו.  .ההסכם עם בקשר ידם

 הביקורת בפעולותבידו    ולסייעידו   על שיידרש הסבר כל למנהל למסור מתחייב המפעיל .8.3
 .והפיקוח

  חנות ב  תיקונים  יערוך כי,  סביר ובאופן הצורך במידת,  מהמפעיל לדרוש זכאייהיה     המנהל .8.4
 .המנהל ידי על שייקבע הזמנים לוח פי על חשבונו על כן לעשות יהא המפעיל ועל וובמתקני

שניתנה   .8.5 הפיקוח  בזכות  לראות  ביצוע  למזמינה  אין  על  מטעמם  למי  או  למנהל  או 
השירותים אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע ההסכם ע"י המפעיל ואין היא יוצרת יחס אחר  

לגבי  המזמינה  מאשר יחס בין מזמין לספק שירותים, הן במידה והמדובר הוא באחריות  
כלפי   התחייבויותיו  ביצוע  לאופן  המפעיל  אחריות  מבחינת  והן  אחר,  שלישי  צד  כל 

 ולתוצאות הביצוע. ינה המזמ

מהתחייבויותיו,   .8.6 המפעיל  את  ישחרר  לא  הנ"ל   פי על  מחיוביו או/ו מאחריותוהפיקוח 
 .דין פי  על או/ ו ההסכם

כאלה  המפעיל   .8.7 זה  ובכלל  חריגים  אירועים  על  ובכתב,  בע"פ  מיידי,  באופן  למנהל,  ידווח 
 פריצה וכיו"ב. , גניבה, ילה לתביעה, כגון: תאונה, פציעההעשויים להוות ע
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 המפעיל ויחסי הצדדים עובדי .9

 ים או עובד  יועסקו על ידו אך ורק עובדים שהנם אזרחי ישראל  חנותב מתחייב כי    המפעיל .9.1
 . , בעיסוקים המותרים.בישראל םישיון עבודה שניתן להעסיקבעל ר  יםזר

וניסיון בעבודות אלו   .9.2 עובדים מקצועיים, בעלי ידע  יעסיק לצורך ביצוע העבודות  המפעיל 
 ובכמויות על פי כל דין.  

העובדים   .9.3 כי  מתחייב  בציבור  המפעיל  באדיבות  התנהגות  ינהגו  כללי  על  הקפדה  ותוך 
 נאותים.  

בין    בכל .9.4 היחסים  למערכת  ולא    המזמינההקשור  עצמאי  כקבלן  המפעיל  יחשב  למפעיל, 
נם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע  י ה  מפעילוהעובדים המועסקים על ידי ה   כעובד
או    אחרת הישפה  מתביעה,  המזמינה  את    מפעיליפצה  כתוצאה  תחויב  בו  סכום  בכל 

   ובשכ"ט עו"ד.  משפט כאמור, וכן בהוצאות 

  והשגחתו והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו    מטעם המפעיל הנם עובדיו בלבד  העובדים .9.5
בתשלום   לרבות  בהעסקתם,  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  בכל  יישא  והוא  המלאים, 

וכן  כולל הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ככל שיחולו על פי כל דין הכרוכים בכך   הניכויים
 זה. הסכםבכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא  

לעובדיו  המפעיל .9.6 לשלם  לחוק    מתחייב  בהתאם  לפחות,  מינימום  מינימום, השכר  שכר 
ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם,   1987  -"זהתשמ
 , הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות.  לאומיביטוח  

ורווחתם המפ .9.7 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  של  קיומם  יבטיח  עיל 
 כנדרש בחוק. 

  ובו  ח"דו,  הבלעדי הדעת שיקול פי על,  הדריש פי על,  למזמינה  להעביר מתחייב המפעיל .9.8
  השירותים  בביצוע המועסקים העובדים של  שכר תלושי כןו  העובדים של שמם  פירוט

 .זה הסכם במסגרת

  התוספות  בטבלת המפורטת הכללי החשב הנחיית את עובדיו כלפי  לקיים מתחייב המפעיל .9.9
  לעת  מעת  שתעודכן  כפי   ,באוצר הכללי  החשב של מפעיל  לעובדי המשולמות  הנוספות

 (."הכללי החשב הנחיית" :להלן(

  ,המפעיל של ח"רו אישור,  חודשים-6 ל אחתלמזמינה   המפעיל יעביר ,לעיל לאמור בנוסף .9.10
  החלים  והתשלומים החובות  בכל עמידתו בדבר, המפעיל  של חתימה מורשה  בידי  חתום

 לפיו זה הסכם במסגרת המועסקים העובדים כלפי זה וחוזה העבודה חוקי לפי עליו
 וההפרשות התשלומים כל וכן בחוק הקבוע המינימום שכר לפחות שולם,  כאמור  לעובדים
 לענף הרלוונטיים  הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה חוקי מהוראותב כמתחיי

. 

 הסבת זכויות איסור .10

, בלבדזה הינו אישי עם המפעיל בלבד וזכות ההפעלה המוקנית בו תהיה למפעיל    הסכם .10.1
רשות    כברואסור למפעיל להעביר ו/או ליתן זכות הפעלה ו/או זכות שימוש ו/או ליתן זכות 

את    להרשותזה לאחר, או    הסכםו/או להקנות ו/או לשעבד זכות כלשהי הנובעת מ   חנות ב
לשתף  חנותב השימוש   ו/או  לאחר  כלשהו,  ובאופן  כלשהי  לתקופה  חלקו,  או  כולו    אחר , 
 . בתמורה, והכול בין בתמורה ובין שלא ואו בהפעלת  ו, בשימוש בהחנותבהחזקת 

  יותר או    50%והמפעיל הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת    היה
אם   ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  השותפות,  מזכויות  או  בתאגיד  מהשליטה 

 . זהבחלקים, כהעברה הנוגדת סעיף  נעשתה

  ביצוע את  מסר או ,מקצתן או ההסכם פי על חובותיו או זכויותיו את המפעיל המחה .10.2
 י"עפ עליו המוטלות להתחייבויותיו  אחראי הוא יישאר,  מקצתה או כולה,  לאחר העבודה
המזמינה     של בזכויותיה לפגוע כדי  בכך שיהא ומבלי האמורה ההמחאה אף על ההסכם

 .הניסב הגורם כלפי
ובכתב   לאישורה בכפוף .10.3  משנה קבלני להעסיק רשאי יהא המפעיל  ,המזמינה שלמראש 
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, ההסכם י"עפ המפעיל התחייבויות בכל יםבמחוי יהיו אשר,  שירותיםה  ביצוע לצורך
המזמינה   כלפי המפעיל  של האישית מאחריותו  לגרוע מבלי  זאת  כל,  הנדרשים  בשינויים
 קבלן של  החלפתו את  לדרוש תוכל  המזמינה ם.ההסכ י "עפ התחייבויותיו   בכל ועמידתו
  שהיא. סיבה מכל המשנה

 

של פטירת המפעיל או הכרזתו כפושט רגל או פירוק התאגיד, במקרה שהמפעיל    במקרה .10.4
תאגיד, ו/או במקרה של אירוע כלשהו שבעקבותיו לא יוכל המפעיל, לפי שיקול דעתה    הינו
  המזמינה (, תהיה  "אירוע מפקיע":  זה )להלן  הסכם, למלא עוד אחר הוראות  המזמינה  של

עם חליפו של המפעיל,    ההסכםזה לידי סיומו או להמשיך בביצוע    הסכם  להביארשאית  
 .  המזמינהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  הכול -לפי העניין 

 אחריות בנזיקין .11

מטה  לעניין סעיפי האחריות, השיפוי והבטוח בחוזה זה משמעותה : המועצה האזורית   המזמינה
ו/או  אשר   ו/או נבחריהם  גופי סמך רשותיים  ו/או  ו/או חברות עירוניות  ו/או תאגידים עירוניים 

 מנהליהם ו/או עובדיהם 

ועד לתום תקופת ההתקשרות, יהא המפעיל אחראי לשמירת  החתימה על הסכם זה  מיום   .11.1
 . ו ועל סביבתו הקרובהולהשגחה עלי ותהחנ

רשאית לתקן את כל הנזקים   המזמינהבכל מקרה ובו המפעיל לא יקיים את האמור, תהיה  .11.2
שנגרמו   ההוצאות    החנותלסביבת  וכל הקלקולים  בכל  יישא  המפעיל. המפעיל  חשבון  על 

כאמור.   והקלקולים  הנזקים  בתיקון  עלות  המזמינה  הכרוכות  את  לגבות  רשאית  תהיה 
 התיקונים, או לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע למפעיל מחובותיו ע"פ סעיף זה. 

נזק גוף,  בנוסף לאמור בכל דין, המפעיל יהיה אחראי אחריות מלאה לכל עבירה, חבלה או   .11.3
רכוש, תוצאתי או אחר, בלי יוצא מן הכלל שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי  

וכן מהמוצרים הנמכרים על   חנות  בכל מעשה או מחדל הנובעים מהפעלת ו/או השימוש  ול
 לצורך ביצוע השירותים ע"פ הסכם זה. ידו 

על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק או אובדן    המזמינה המפעיל ישפה את   .11.4
ע"י   שהוצאו  הוצאות  לרבות  הדרישה  עם  מיד  זה,  הסכם  ע"פ  המפעיל  אחראי  להם 

 .20%ובתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  לצורך סילוק התביעות המדוברות  המזמינה

לכשתג  המזמינה .11.5 בסמוך  אליה,  שתגיע  לתשלום  דרישה  כל  על  למפעיל  אליה,  תודיע  יע 
, והמפעיל יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל  החנותבקשר להפעלת  

להתגונן באמצעות    המזמינהזה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות  
חברות   של  ולתנאים  לדרישות  בכפוף  והכל  כאמור  דרישה  או  תביעה  כנגד  כוחה  באי  

 הביטוח של הצדדים.

 יטוחב .12

“המפעיל”  .12.1 מאחריות  לגרוע  “המפעיל”     מבלי  דין,  כל  עפ"י  ו/או  זה  הסכם  מתחייב    עפ"י 
, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב את הביטוחים הבאיםלבצע על חשבונו,  

 ל הארכה שלו: ת ההסכם וכולהשאירם בתוקף במשך כל תקופ ,3.3כנספח  

 . חנותשהובאו על ידו ל ביטוח לכל הרכוש ולכל התכולה  .12.1.1

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : .12.1.2

 לתקופה.  ש"ח 4,000,000 –למקרה ו   ש"ח  4,000,000
 

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  .12.1.3

 למקרה ולתקופה.  ש"ח  20,000,000  - לעובד  ו  ש"ח  6,000,000
" שעל  המגיעים  המפעיל]מובן  התשלומים  כל  את  לאומי  לביטוח  למוסד  לשלם   "

 [. ועובדי בגיןכחוק, 
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ההסכם,   .12.2 חתימת  ל במעמד  ימציא  עפ"י    "מזמינה"“המפעיל”  הביטוח,  מחברת  אישור 
 . 3.3כנספח  המצ"ב נוסחה
יום לפני תום תוקפו של   15מתחייב להמציא ל"מזמינה" אישור חדש, לפחות    "המפעיל"

 כל אישור, כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.

ביטוחים   .12.3 ו”המפעיל” רשאי לבצע  מינימום בלבד  לעיל הינם דרישות  הביטוחים הנזכרים 
 . אחריותומלוא ניו, על מנת לכסות את י נוספים כראות ע

 

למלהמפעיל" .12.4 מתחייב  בעקבות  "  וכן  הפוליסות  והתנאות  דרישות  כל  אחר  בקפדנות  א 
 מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מזמינה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות. 

 

לעיל, אולם הוא    12.1.1" רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש כנדרש בסעיף  המפעיל" .12.5
רות הכלכליות/העירוניות  פוטר מאחריות את "המזמינה" ומועצה אזורית מטה אשר, החב

 שלה ועובדיהם  בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו.  

 

 " ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו.המפעיל" .12.6
 

 ותרופות  הפרות .13

  המזמינה בקרות המקרים הבאים תהא  מוסכם בין הצדדים כי    מהאמור לעיל,לגרוע    מבלי .13.1
מכל   לגרוע  וזאת מבלי  לבטל את ההסכם  פי  זכאית  על  לה  והתרופות המוקנים  הסעדים 

 :, כדלקמןזה ועל פי כל דין הסכם

 למטרה לא במבנה שהועמד לרשותו וסביבותיו    השתמש או /ו  משתמש המפעיל .א.13.1
 .בהסכם כקבוע לרשותו  האזור הועמד לשמה

 . ההסכם של יסודית הפרה הפר  המפעיל .ב.13.1

 7 בתוך ההפרה את  תיקן לא  אך יסודית שאינה הפרה ההסכם את  הפר פעילמה .ג.13.1
 .כך על התראה לו שנשלחה מיוםמים י

עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכס    הוטל  .ד.13.1
של המפעיל, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין    מהותי

 ביצועם.  ממועדיום   30תוך 

לנכסי המפעיל, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני    מונה  .ה.13.1
 .קבועאו 

או    המפעיל .ו.13.1 לפירוק  בקשה  כנגדו  שהוגשה  או  מרצון  פירוק  על  החלטה  קיבל 
ש   נגדושהוצא   פירוק או  כולם או  צו  נושיו,  הגיע לפשרה או לסידור עם  הקבלן 

למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם    לנושיו חלקם, או שיזם פנה  
 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג  233על פי סעיף 

,  למזמינהאם יתברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל אינה נכונה או כי לא גילה   .ז.13.1
  המזמינה לפני חתימת הסכם זה, עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת  

 לחתום איתו על הסכם זה. 

 . ההסכםכי המפעיל הסתלק מביצוע  המזמינהלהנחת דעתה של   הוכח .ח.13.1

כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע    המזמינהלהנחת דעתה של    הוכח .ט.13.1
בקשר  מענקשוחד,   ו/או  במכרז  הזכייה  עם  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או   ,
 . ביצועוזה או  להסכם
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 סגורה רשימה  בבחינת  ההסכם ביטול כעילות לעיל המנויים המקרים אין  כי , בזאת מובהר .13.2
ו/או    שבדין  עילה כל מכח  ההסכם את  לבטל המזמינה מזכות לגרוע  בכדי במנייתם אין וכי

 בהסכם זה. 

  על  ישולם לא ואשר , הימנו נובע או ההסכם י "עפ המפעיל מאתמזמינה  ל המגיע סכום כל .13.3
  ממועד  וזאת לעיל כהגדרתם פיגורים תשלומי בתוספת ישולם,  הנקוב פירעונו מועד עם ידו

 .בפועל המלא תשלומו למועד ועד הנקוב פירעונו

 הסכםזכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי  והמזמינה  זה תהיה    הסכםהמפעיל    הפר .13.4
, ומבלי לגרוע מכלליות  1970-ועל פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  זה

, לדרוש את סילוק ידו של המפעיל,  ההסכםזכאית לבטל את    המזמינה לעיל תהיה    האמור
פיצויים    לתבוע  בגין מהמפעיל  הערבות.   ההסכםהפרת    לרבות  את  יהיה    ולחלט  המפעיל 

 עם בקשרלמזמינה   שנגרמו הנזקים בעד והפיצויים ההוצאות כל אתלמזמינה     לשלם חייב
 הסכם או  דין מכוח תשלום  וכל ההיטלים  ,המסים כל  לרבות  ,כאמור ההסכם  ביטול 

 עליו בתקופת ההסכם. החלים

  למפעיל הודעה על כך בכתב )להלן:  המזמינהתיתן    ההסכםלבטל את    המזמינה  החליטה .13.5
 "(. הודעת הביטול"

את    עם .13.6 מיידית  לפנות  חייב  המפעיל  יהא  ההודעה  וסביבותיו  קבלת  את המזנה  ולמסור 
שהועמדהחזקה   החזקה  המזמינה  לידי  לרשותו  בשטח  מסירת  את  יעכב  לא  המפעיל   .

כללמזמינה  וסביבותיו    החנות  בשטח טענה  ו/או  כלפי  שבגין תביעה  לו  שיש    המזמינה הי 
 . וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים

 שונות .14

תנאי    מוסכם .14.1 כי  הצדדים  ביניהם    הסכםבין  והמותנה  המוסכם  את  נכונה  משקפים  זה 
וכי  במלואו קשור  המזמינה,  תהיה  מצגים,   הלא  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל 

זה ואשר נעשו, אם נעשו,    בהסכםוהתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים    הסכמים
 לחתימתו.  קודם

כל סכום המגיע    ,מכל סכום המגיע למפעילולנכות  לקזז  בכל עת   תהא רשאית    המזמינה .14.2
על   בין  אחרת שהיא  הסכם  פילה ממנו  עילה  ובין מכל   שאינו  ובין קצוב  שהינו בין,  זה 

 .קצוב

לפי    המזמינה .14.3 זכויותיה  כל  את  להעביר  כלשהו,    הסכםרשאית  אחר  לגוף  ו/או  לאדם  זה 
בהסכמת   לרבות צורך  ללא  אחר,  עירוני  לתאגיד  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 

 שלא תפגענה עקב כך זכויות המפעיל.  ובלבדהמפעיל, 

  כויתור, לא ייחשבו  המזמינהויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד    שום .14.4
ידה,   על  אחרת  תביעה  או  פינוי  לתביעת  כמניעה  ישמשו  ולא  זכויותיה  כן  על  אם  אלא 

 . זה הסכםעל זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מתנאי    ויתרה

  ואינה  תפקידם מתוקף נעשית זה הסכם על  המזמינה מורשי חתימת כי בזאת מוסכם .14.5
 . זה הסכם ליישום אישית אחריות כל עליהם מטילה

 

בדוא"ל  זה תינתן במסירה אישית או    הסכם הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי    כל .14.6
זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום   להסכםרשום לפי הכתובת המצוינת במבוא    במכתבאו  

דואר בישראל.ימי עסקים    3בתוך    נתקבלהתחשב כאילו   בו נשלחה מבית   לאחר המועד 
 במועד שליחתה.  -הודעה שנמסרה בדוא"ל במועדה מסירתה. –הודעה שנמסרה ביד 
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 :באנו על החתום ולראיה     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________    ___________________ 

 המזמינה 
  

 המפעיל                   
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 3.1נספח 
 

 החנותתשריט האזור המיועד להפעלת  
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 3.2נספח 

 נוסח ערבות הביצוע
 

 לכבוד
 מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ 

 
 ערבות מס'  ____/ ____________________ הנדון: 

 
שלושים  :  במיליםשקלים חדשים )  30,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   .1

"( כשהוא צמוד למדד התשומות בבנייה למגורים  הערבות  סכום)להלן: "אלף שקלים חדשים(  
)להלן:    ____________________ מאת:  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע  להלן,  כמפורט 

 בבית השותפויות. החנותציוד, ניהול, הפעלה ותחזוקה של  "( בקשר עם: החייב"
 

 " משמעו: מדדהמונח "  –ערבות זו  לצרכי .2
 
ולמחקר    מדד המרכזית לסטטיסטיקה  הלשכה  ע"י  למגורים המתפרסם  בבנייה  מחירי התשומה 

כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא  
 נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.  אותםבמקומו, בין אם יהיה בנוי על 

 
"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לא )להלן:  זו  לפני התשלום ע"פ ערבות  כי  החדש  המדד חרונה   )"

עלה   החדש  היינו    לעומתהמדד  ב_______,  שפורסם   _______ שנת    ____ חודש  בגין  המדד 
"( אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדל  בשיעור זהה  היסודי  המדד________ נקודות )להלן: " 

 "(.המוגדל הערבות סכוםהלן: "לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )ל

 
כל שינוי   יחול  נמוך הימנו, לא  היסודי או  כי המדד החדש שווה למדד  למניעת ספק, אם יתברר 

 בסכום הערבות. 
 

תוך    נשלםאנו   .3 מקרה  בכל  לפעם,  מפעם  הראשונה    7לכם  דרישתכם  קבלת  יום  לאחר  ימים 
או   דרישתכם  לבסס את  עליכם  להטיל  המוגדל, מבלי  בגבול סכום הערבות  כל סכום  בכתב, 
לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו ע"פ כל דרישתכם 

 . גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל
 

ת  .4 זו  ליום  יערבות  עד  בתוקפה  ע  ________ שאר  דרישה  וכל  בכלל  פיה ועד  להגיע    ל  צריכה 
יאוחר    למשרדיבכתב   לא   ____________________ הוא:  שמענו  מטה  החתום  הסניף 

אלינו   שתגיע  דרישה  קהל.  לקבלת  פתוח  הח"מ  הסניף  שבהן  בשעות  הנ"ל,  בתאריך  מאשר 
מודגש   תיענה.  לא  הנ"ל,  המועד  כוללת  לאחר  אינה  לעיל,  כאמור  בכתב"  "דרישה  כי  בזה 

ערבות   לכתב  כ"דרישה" בהתאם  לא תחשב  וזו  לבנק באמצעות הפקסימיליה  דרישה שתגיע 
 ייעשה לכולם יחד.  ל פיהזה. הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום ע

 

 ניתנת להעברה. אינהערבות זו  .5
 

 
 *בנק ____________ 

 סניף ___________  
 כתובת__________  

 
 *טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף. 
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 3.3נספח 
 ביטוח עריכת אישור 

 ( בבית השותפויות  חנות)הפעלת  
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