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  מידע כללי .1

 
 תעירוני חברה"( היא החברהונופש )להלן: " החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט .א

על הפעלת מרכז הספורט והנופש "ויסגל"  ,בין היתר נה,האמו בבעלות עיריית רחובות
ברחוב  3חלקה  3679מגרש הידוע כגוש המצוי ב "(ספורט ונופשמרכז )להלן: " ברחובות

 , רחובות.47ב דובנו

 15,000 -שתרע על שטח כולל של כאשר בבעלות עיריית רחובות, מ "מרכז ספורט ונופש" .ב
  מתחמי בריכות שחיה כדלקמן: 2 -ממ"ר והוא מורכב 

"ר ובריכת מ 404צית פתוחה בשטח של יבריכה קימ"ר ובו  746מתחם בשטח של  - 1מתחם מס' 
 "(.קייציתמתחם הבריכה הלהלן: ")מ"ר  61פעוטות בשטח של 

ר ובריכת "מ 400בשטח של  קורהמבריכה מ"ר ובו  2681מתחם בשטח של  - 2מתחם מס' 
 "(.הבריכה המקורהמתחם )להלן: "מ"ר  95בשטח של  פעוטות

 "(.הבריכות מתחמי)הבריכה הקייצית והבריכה המקורה יקראו ביחד, להלן: " 
 

מ"ר בהתאם לתשריטים המצורפים  25 -בשטח של כקיים מזנון  אחד ממתחמי הבריכותבכל  .ג
  .להסכם ההתקשרות 4כנספח 

 אשר יפעלו ,במתחמי הבריכות יםכשרשני מזנונים מזמינה בזאת הצעות להפעלת החברה  .ד
מסמכי , וכמפורט ב30.9.2019 ועד 15.5.2019בין הימים  ,2019במהלך עונת הרחצה שנת 

 . הזמנה זו

בציוד הנדרש  ניםהמזנוהזכיין לצייד את  באחריות ציוד כלשהו. יםלא מכילהמזנונים  .ה
 כדין. םלהפעלתרישיון ואישור הדרושים כדין ולקבל כל  םולהפעיל

 :ניםהמזנואופן הפעלת  .ו

 ,וונספחי ההזמנהמסמך ג' למסמכי  בהסכם ההתקשרות,באופן המפורט  ויופעל ניםהמזנו
 לרבות:

סוגי אך ורק את המבקרים במרכז הספורט והנופש ועובדיו וימכרו בו  וישרת ניםהמזנו (1
בהתאם לחוק רישוי עסקים,  פורט ונופשהמזון המותרים למכירה במזנון בתחום מרכז ס

להסכם  1נספח מצורף כהו/או כל תקנה ו/או צו מכוחו ובהתאם למחירון  1968-התשכ"ח
 .ההתקשרות

יהיה כשר בכשרות "מהדרין" והמפעיל יהיה אחראי לקבל  ניםבמזנומכר יהמזון אשר י (2
לפעול בהתאם  והוא מתחייב ניםהמזנולצורך הפעלת הרלוונטית אישור כשרות מהרבנות 

 .ניםבמזנולהנחיות הרבנות בכל הנוגע לתנאי הכשרות 

טעונים  (להסכם ההתקשרות 1נספח )העלאת מחירים ו/או הוספת פרטים על המחירון  (3
בהסכם תנאים המפורטים ובלכל דין רלוונטי התאם אישור מראש ובכתב מהחברה וב

 . ההתקשרות

ות וההיתרים הנדרשים לשם הפעלת באחריות הזוכה לקבל את כל האישורים, הרישיונ (4
 ניםהמזנולהפעלת  תנאיכדין. השגת האישורים תהא על חשבון הזוכה ותהווה  ניםהמזנו



  במרכז הספורט והנופש.

אלא לאחר שקיבל את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או  ניםהמזנוהזוכה לא יפעיל את 
ו/או כשרות  מהדריןור כשרות ההיתרים הנדרשים על פי כל דין, לרבות רישיון עסק ואיש

בהתאם להנחיות החברה. הזוכה יפעל בהתאם להנחיות הרבנות  תאחר תרלוונטי
 .ניםבמזנובכל הנוגע לתנאי הכשרות הרלוונטית 

 .המזנוניםלחברה זכות לפקח באופן שוטף על אופן הפעלת  (5

ויצייד את על חשבונו צוות עובדים מיומן וכשיר,  הזוכהיעסיק  ניםהמזנולצורך הפעלת  (6
 על חשבונו בכל הציוד הדרוש. ניםהמזנו

 ובסביבתו כל פרסומת מסחרית.  ניםבמזנולא תוצב  (7

 :זמני הפעלה .ז

תקופת )להלן: ")כולל(  30.9.2019ועד  15.5.2019בין התאריכים המזנונים הזוכה יפעיל את  (1
 בימים ובשעות כמפורט לעיל: ,"(הפעילות

  22:00ועד שעה  12:00: משעה בימי א'
 22:00ועד שעה   08:00משעה  :ה' -בימים ב'

 17:00ועד שעה  08:00משעה  :מי ו' וערבי חגבי
 
למען הסר ספק יודגש, כי במקרה שבו ייחתם הסכם ההתקשרות למול הזוכה לאחר יום  (2

לפי ) החתימה על הסכם ההתקשרות תחל במועד תקופת הפעילות, אזי 15.5.2019
 .(המאוחר

עת החברה בעניין התאריכים וזמני הפעילות המדויקים לרבות האמור לעיל בכפוף לקבי (3
יפעל בכל הנוגע לתאריכים וזמני  הזוכה .במועדים מיוחדים מתחמי הבריכותבעניין סגירת 

במועדים  ניםהמזנופעילות בהתאם להנחיות החברה בלבד וככל שזו תורה לסגור את 
 על פי ההנחיה. הזוכהמיוחדים אלו, יפעל 

מעבר לימים המזנונים לעיל החברה תהא רשאי להתיר לזוכה להפעיל את על אף האמור  (4
וכמפורט בהוראות  ולשעות כאמור לעיל במקרים מסוימים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי

 .ההסכם

 :ניםהמזנוכללי הפעלת  .ח

מהדרין,  בכשרותרים מוכנים, יהיו מוצ ניםבמזנומוצרי המזון אשר ימכרו  (1
 או טיגון במקום. . לא יבוצע בישולארוזים/עטופים

 
יימכרו משקאות חמים וקרים. חל איסור מוחלט למכור משקאות  ניםבמזנו (2

 אלכוהוליים.
 

 בגין מוצרי המזון והמשקאות שימכור הזוכה ימציא הזוכה רישיון יצרן. (3
 

שא מדבקה עם תאריך י. כל מוצר יניםבמזנוהזוכה יקפיד על תוקף כל מוצר שיימכר  (4
 ייצור.

 
 פעמיים.-לא בכלים חדלא ייעשה שימוש א (5

 

 :פיקוח .ט

יבדוק המפקח ו/או מי מטעם החברה . ניםהמזנולחברה הזכות להפעיל פיקוח שוטף על פעילות 
, תקינות הכלים והציוד שמשתמשים בהם, התנאים התברואתיים ניםהמזנואת אופן הפעלת 

עם  וכשירות העובדים. מפקח מטעמה יבדוק באם הזוכה מקיים כהלכה את הוראות ההסכם
 החברה.

, בתנאי הבטיחות ו/או במזון, יתוקן על ידי הזוכה ניםכל ליקוי או פגם שיימצא בהפעלת המזנו
 מיד וללא כל דיחוי. 



לא יעשה כן, תהיה החברה רשאית להביא את ההסכם עמו לידי ביטול לאלתר והזוכה יהיה 
כאי לכל תמורה בגין מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד החברה בעניין זה והוא לא יהיה ז

 ביטול ההסכם בנסיבות כאמור.

 
 

  הזמנהמהות ה .2

מרכז הספורט במתחמי הבריכות בלתשלום חודשי עבור הפעלת המזנון ההצעה תהיה  .א
 . ההזמנה, כמפורט במסמכי והנופש

. המחירים ינקבו בסכום המוצע בשקלים המציעההצעות תוגשנה על גבי טופס הצהרת 
  מוסף. חדשים ולא יכללו מס ערך

יובהר כי מאחר והחברה מוגדרת כמלכ"ר, היא אינה חייבת במע"מ עסקאות על הכנסותיה. 
וההסכם תוגדר על ידי רשויות  ההזמנהיחד עם זאת, ככל שפעילות החברה לצורך הוראות 

המס כעוסק מורשה או תחויב במע"מ כעסקת אקראי, והחברה תידרש לשלם מע"מ בגין 
 ולזוכהמע"מ על פי שיעורו בדין,  השימושלהוסיף לדמי  הזוכהרש , יידהזוכהההתקשרות עם 

 .לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי מהמציעים.  ןיא .ב
המציע  התקשרות, שייחתם עםהההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

  של החברה. המכרזיםידי ועדת  ף לאישור ההצעה  עלופכשיזכה, לאחר וב

מובהר בזאת כי ההצעה תכלול את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיו של  .ג
והוא לא יהא זכאי לקבל מאת החברה דבר, לרבות כל  ההזמנההמציע שיזכה על פי מסמכי 

 ניםהמזנואו תמורה אחרת מכל סוג שהוא, פרט להפעלת תמורה נוספת ו/או טובות הנאה ו/
 .הפעילותבשעות ההפעלה, למשך תקופת 

לא יהיה  בהזמנה. הזוכה בהזמנהתתבצע על ידי הזוכה  ניםהמזנומובהר בזאת כי הפעלת  .ד
 ם. ירשאי להעביר את זכות ההפעלה לצדדים שלישי

 
  הזמנהה מסמכי  .3

 כדלקמן ובהתאם להם: ההזמנהההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי  .א

 
   סמך א'.מ  -    למציעיםוראות הו ההזמנהתנאי  . א 

 
  סמך ב'.מ  -     ונספחיה  המציעהצעת  . ב 
  
   סמך ג'.מ -   הסכם התקשרות  ורשימת הנספחים . ג 

 
   סמך ד'.מ -  בהזמנהערבות בנקאית לצורך השתתפות  . ד 

 
 – נספחים להסכם התקשרות מסמך ג'

 
  1נספח        -         מת מוצרים בסיסית ומחירוןרשי .א

 2נספח        -                ערבות ביצוע .ב

 3נספח        -          אישור קיום ביטוחים .ג

 4נספח        -          מזנוניםהי תשריט .ד

 5נספח   -          הצעת המציע ונספחיה .ה
       

 ".ההזמנהמסמכי , יחד ולחוד, "המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן .ב

 



 סף תנאי .4

כל התנאים  במצטבר הםבם מישמתקיי יםמציע במסגרת הזמנה זו ההצעלהגיש  םשאיר
 המפורטים להלן: 

 בישראל.ישראלית או תאגיד הרשום כדין  תעודת זהותהמציע הוא אזרח ישראל הנושא  .א

בהפעלת בית אוכל  2015-2019ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ברצף במהלך השנים למציע  .ב
 שיון עסק תקף.יבעל רוכיו"ב(  מזנון)מסעדה ו/או 

  הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו.     
רוט מקום הפעילות והעתק יעל המציע לצרף אסמכתאות על עמידתו בתנאי זה, לרבות פ

 שיון עסק.יר
 

דה/ מזנון )מסע הפעלת בית אוכלמעסקיו בתחום שנתי כספי המציע הינו בעל מחזור  .ג
השנים  3במשך  בכל שנהלא כולל מע"מ, ₪( ליון י)חצי מ₪  ,000500 פחותלשל וכיוצ"ב( 

 .שקדמו להגשת ההצעה

  .ע"פ חוקהמציע הוא עוסק מורשה  .ד

ובעל אישור  1976-קאות גופים ציבוריים התשל"וחוק עסמנהל ספרים כנדרש ע"פ המציע  .ה
 בר תוקף על כך.

בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב המציע לא הורשע בעבר על ידי  .ו
אישום ו/או לא מתנהלת נגדו ו/או נגד אחד ממנהליו חקירה בגין ביצוע עבירת מין כאמור 

עמה קלון או הנוגעת בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין או בעבירה שיש 
 .לתחום עיסוקו

 (.2כנספח ב') על המציע לחתום על הצהרה בנוסח המצ"ב

 

 בדיקות מוקדמות .5

 בשעות הפעילות של המרכז, מרכז ספורט ונופשמתחמי הבריכות בב באופן עצמאי המציע יבקר
כדי לחקור את תנאי המקום, את  ודרושים אחרים הנראים לו כנחוציםהאמצעים כל הוינקוט ב

במהלך  רותיםמתן השיואת הקשיים העלולים להתגלות בעת הנדרשים  והיקף השירותיםמהות 
  .ההסכםתקופת 

 

 הצעהללצרף נספחים שיש  .6

על ידי   חתומים, כאשר הם בשני עותקיםעצמם,  ההזמנהכל מציע יצרף להצעתו, נוסף על מסמכי 
 כים הבאים:המציע, את המסמ

 –אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .א
 ה וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע.מטעם פקיד שומ 1976

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ על שם המציע. .ב

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המציע. .ג

אישור מאת הרשם הרלוונטי על רישומו כדין )תעודת  -אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  .ד
 התאגדות(, רשימה עדכנית של מנהליו ותדפיס מאת הרשם הרלוונטי. 

 אישור עו"ד/רו"ח על המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו. -עה מוגשת ע"י תאגיד אם ההצ .ה

  .(1כנספח ב') )ב(, בנוסח המצ"ב4תצהיר בדבר ניסיונו של המציע כמפורט בסעיף  .ו

 . הזמנהרותים מהסוג נשוא היהמלצות בכתב מגופים להם או במסגרתם נתן המציע ש .ז

( 2בנוסח המצ"ב כנספח ב')ומועסקיו,  כתב הצהרה להעדר הרשעה בעבירת מין של המציע .ח



 .על העדר עבירות מין של המציע ועובדיו אישור משטרהלרבות 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע שיזכה יהא חייב להמציא לחברה לפני תחילת הפעלת 
 .מזנוניםאישור על העדר עבירות מין לכל עובד ועובד אשר יועסק על ידו בתפעול ה מזנוניםה

 (3כנספח ב') המציע על העדר הרשעות ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצ"ב תצהיר .ט

  .(4כנספח ב'), בנוסח המצ"ב )ג(4אישור רו"ח על עמידת המציע בתנאי סעיף  .י

 לעיל. (ב)4שיון עסק בהתאם לאמור בסעיף יהעתק ר .יא

 העתק שאלות ההבהרה ותשובות החברה. .יב

 .מנהההזצילום קבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי  .יג

 להלן. 7ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .יד

  תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים המפורטים לעיל. החברה
 

  הזמנהערבות להשתתפות ב .7

, בנוסח החברה, כלפי הזמנהמקורית להשתתפות בערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו  .א
אלף חמש ) ₪ 001,5, ע"ס נההזמלמסמכי ה 'ד מסמךומסומן  הזמנההמצורף למסמכי ה

כשהיא צמודה , שם המציעועל לבקשת שהוצאה על ידי בנק בישראל  (שקלים חדשים מאות
שפורסם ביום  2019 פברואר"( על בסיס חודש המדדלמדד המחירים לצרכן )כללי( )להלן: "

 לחודש שאחריו.  15

  .ההזמנהי קיום תנא וזאת להבטחת 15.6.2019הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד. .ב

 ספק,. למען הסר ביא לפסילת ההצעהת, בהזמנהבנקאית להשתתפות המצאת הערבות י א .ג
יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או 

כרחי להגשת כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי וה
   ., בלעדיו איןלהזמנההצעות 

עלול לגרום לפסילת  ,ההזמנהבמסמכי  ל שינוי בנוסח כתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בכ .ד
 . מציעההצעת 

 לבד.  בוצאות הערבות תחולנה על המציע ה .ה

 פניה חד צדדית של החברה. פי-להערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית וניתנת לגביה ע .ו

 תומה כדין. הערבות תהא ח .ז

 בהזמנהלפי דרישת החברה, מתחייב המציע לדאוג להארכת תוקף ערבות להשתתפות  .ח
לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזכיין. הוראות סעיף זה יחולו גם על 

 ערבות שתוארך כאמור.

חתם יימים מיום שי 10 ךתו במסגרת ההזמנההערבות תוחזר למציע שהצעתו לא זכתה  .ט
 עם מי שיקבע על ידי החברה.   ההזמנהההתקשרות נשוא  הסכם

בערבות להבטחת קיום  בהזמנהאת ערבות ההשתתפות  להחליףיידרש , מציע שהצעתו זכתה .י
כמפורט בהסכם  "(ערבות ביצוע ההסכם)להלן: " ההתקשרות התחייבויותיו על פי הסכם

ר לו בכתב כי הצעתו שנמסימים מיום  10, תוך להסכם 2כנספח המצורף  הערבות ובנוסח
ההסכם  ביצוע אי הפקדה של ערבות. ם המצורפיםמסמכיהזכתה, ולחתום על ההסכם ושאר 

 במועד דינה כדין הימנעות מלחתום על ההסכם.

 

 הצעת המציע .8

לרבות  ההזמנהרותים המפורטים במסמכי יהצעת המציע תתייחס למכלול העבודה והש .א
 .(להסכם ההתקשרות 1נספח ) מזנוניםמכרו במוצע למוצרים שיי למחירון, לרבות הנספחי



 רותים תידחה על הסף ולא תידון כלל.יהצעה שתתייחס רק לחלק מהעבודה או הש
שימולא בשלמותו  ההזמנהמסמך ב' למסמכי  המציעטופס הצעת ההצעה תוגש על גבי  .ב

כך, בשני עותקים בכתב יד ברור וקריא על גבי טפסים המיועדים ללמפורט בו, ויוגש בהתאם 
במעטפה סגורה וחתומה עליה  ההזמנההאישורים הדרושים יחד עם שאר מסמכי  בצירוף
 ."4/2019מס'  הזמנהיצוין "

המוצע לתשלום אותו ישלם המציע לחברה בגין מתן רשות החודשי ההצעה תפרט את המחיר  .ג
  .הפעילותבתקופת  מרכז הספורט והנופשבמי הבריכות מתחב מזנוניםלהפעלת ה

 לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים להלן רשאית החברה שלא לדון בה בכלל.הצעה אשר  .ד

או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות  ההזמנהלא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי  .ה
 .ההזמנהמהאמור במסמכי 

)ולא באמצעות הדואר( לחברה כדי שתוכנס  למסור ידניתת ההצעה במעטפה סגורה יש א .ו
 .0015:בשעה  5.5.2019מיום נציג החברה לא יאוחר בנוכחות  םהמכרזילתיבת 

ו/או  'הפקסלא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר  .ז
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה ידנית ו/או 

 .שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל

בו נדרש הדבר. אי  הזמנהונים הנדרשים בכל מקום במסמכי ההמציע ימלא וישלים את הנת .ח
 .השלמת נתונים נדרשים כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה

של מסמכי  יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודףאם ההצעה מוגשת ע"י יחיד,  .ט
ו וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום ב הזמנהה

יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו  –באם לעסקו של המציע יש שם  נדרשת חתימה מלאה.
 .כמגיש ההצעה

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל דף  .י
 .בו נדרשת חתימת המציע הזמנהובכל מקום במסמכי ה הזמנהודף של מסמכי ה

בצירוף  יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברהברה רשומה, ם ההצעה מוגשת ע"י חא .יא
בו נדרשת  הזמנהובכל מקום במסמכי ה הזמנהחותמת החברה על כל דף ודף של מסמכי ה

 חתימת המציע.

החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  .יב
מלוא הפרטים וההבהרות הנדרשים. והמציע יהיה חייב להמציא לחברה להנחת דעתה את 

למען הסר ספק, הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית החברה 
 שלא לדון בה כלל.  

 הזמנהכמוהם כאישור וכהצהרה שכל פרטי ה הזמנהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בה .יג
כישורים המקצועיים והניסיון ההוא בעל הידע, ידועים ונהירים לו, וכי  הזמנהומסמכי ה

, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את הזמנהוהאחרים המנויים במסמכי ה
 .הזמנההכל כמפורט במסמכי ה - הזמנהנשוא ה התחייבויותה

 או לפרט מפרטיו ו/או פרטי הסכם הזמנהכל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר ל .יד
, טענות לגבי הזמנהנשוא ה יםבמתן השירות, אי ידיעת תנאי כשלהו הקשור ההתקשרות

 המיקום וכו' לא תתקבלנה לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע. 

 .הזמנהאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי ה .טו

החברה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע  .טז
 .ההסכם ולפסול את הצעת המציע/הזמנהמתנאי ה

 

  קף ההצעהותו הבהרות .9

-08 :'פקסות עבאמצלחברה  למסור מציע רשאי 13:00שעה  28.4.2019לא יאוחר מתאריך  .א
על כל סתירה, שגיאה, הודעה  ,orlidt@ironitr.co.ilו/או הודעת דוא"ל לכתובת  9458535

ל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר , ועהזמנההירות שמצא במסמכי הב אי התאמה, או חוסר
או הנוגע לעבודות נשוא  הזמנהכלשהו הכלול במסמכי ה למובנו של סעיף או פרט או עניין

mailto:orlidt@ironitr.co.il


 ."(ההודעה" :)להלן הזמנהה

מנכ"ל מ.מ. החברה באמצעות מסור לו תכאמור לעיל,  בכתבהודעה לחברה מסר המציע  .ב
 ומעייני רוכשי לכל בדוא"ל ' ו/אוהפקסהתשובות תישלחנה במכשיר . תשובות בכתבהחברה 
, לאחר תום על ידם ושנמסר ' ו/או כתובת הדוא"ללפי מס' הפקס במלואה, הזמנהה חוברת
  ."(התשובות)להלן: " לקבלת הבהרותלפניה בבקשות המועד 

כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור  .ג
 לעיל. ..ב9-ו ..א9בסעיפים 

ר בקבלת תשובה מצד החברה או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת  איחו .ד
 ודין הצעתו כדין כל הצעה אחרת. המכרזיםהצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת 

הבהרות, , להכניס הזמנהרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות להחברה  .ה
תשובה לשאלות ובכל תנאי מתנאיו, ב הזמנהותיקונים במסמכי התשובות, שינויים 

. הזמנהלכל רוכשי ה הידתינתן על  בעניין כאמור והודעה בכתב ,יוזמתהו/או ב המציעים
ויובאו בכתב לידיעת כל  הזמנהתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההשינויים וה

      ידם.-על ושנמסר הפרטים, לפי ' ו/או בדוא"להמציעים בפקס

המועד )להלן: " הזמנהרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות להחברה  .ו
 , כאמור לעילהזמנה"( על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב תיקונים שנעשו במסמכי ההאחרון

       .והמועד החדש יחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות

 הזמנהה חוברת ומעייני וכשירהודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל  .ז
      .לחברה ידם-, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על', בהודעה בפקסבמלואה

במקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא החברה רשאית להורות לרוכשי  .ח
להאריך את תוקף הערבות הבנקאית. אי הארכת תוקף הערבות כנדרש,  הזמנהחוברת ה

 כאי הגשת ערבות בנקאית כלל.כמוה 

לחברה לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות לבקשת מציע כזה או  .ט
 אחר, מכל סיבה שהיא.

בכל . הזמנההבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי התשובות,  .י
הדבר עלול להביא ו הזמנהמקרה יובהר כי למציע עצמו אסור לערוך כל שינוי במסמכי ה

 לפסילת הצעתו.

טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות למען הסר ספק, לא תשמע  .יא
מנכ"ל החברה מ.מ. , אלא אם אלה ניתנו ע"י החברהו/או תיקונים שניתנו או נעשו על ידי 

 בכתב כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

. הזמנהיום מהמועד האחרון להגשת הצעות ל 120לתקופה של תישאר בתוקף  המציעהצעת  .יב
לפי דרישת החברה יאריך המציע את תוקף ההצעה לתקופה נוספת, כפי הנדרש ע"י החברה, 

 . הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות ההצעה שתוארך כאמור.הזמנהלשם בחירת הזוכים ב
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 .בל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיאהחברה אינה מתחייבת לק .א

תהא רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה בין היתר ביכולתו של  החברה .ב
שרו לבצען ברמה ו, בכהזמנהב במתן השירותים הנדרשיםהמציע, בניסיונו הקודם המוכח 
בויותיו כלפי מיומנותו והמוניטין של המציע, מילוי התחיימעולה, בגובה הצעתו הכספית, 

, המלצות אודות המציע ומידת הזמנהנשוא ה ליתן את השירותיםאחרים, יכולתו הכלכלית 
שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של החברה והן של העירייה, אם 
היו כאלו, ובאופן כללי כל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת 

 .תה בדבר ההצעה הזוכהקבלת החלט

 תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לקבוע את משקלם של כל הנתונים הללו. החברה .ג

לקבוע את משקלם של הנתונים  בשיקוליה לבחירת הזוכה, שומרת לעצמה החברה את הזכות .ד
 :באופן הבא



 80% –רכיב כספי )גובה ההצעה(  (1
 אה:ייבדק על פי ההתפלגות הבאשר  20% –רכיב איכותי  (2

 נקודות 10% – שנות ניסיון המציע בתחוםוותק ו :ניסיון המציע 
 נקודות 10% – המלצות על ניסיון רלוונטי 

מבחינה כספית לעומת מהות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה החברה  .ה
באופן שלדעת  הזמנהו בשל חוסר התייחסות לתנאי הההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, א

   מונע הערכת ההצעה כדבעי. החברה

החברה תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע  .ו
, או שבכוונתו היתה הזמנהפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי ה

ה להוליך שולל את החברה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנ
 ו/או במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים. הזמנהמוטעית של נושא ה

, כישוריהם מיומנותםתהא רשאית לפי שיקול דעתה, לדרוש מהמציעים להוכיח את  החברה .ז
, ולדרוש מהמציעים הבהרות ו/או פרטים הזמנהכמפורט בניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה 

כון גם לאחר פתיחת ההצעות, לרבות אך לא רק, ו/או מסמכים נוספים כפי שתמצא לנ
ו/או מצבו  מזנוניםסיונו המקצועי המוכח ו/או כושרו להפעיל את היאיתנותו הפיננסית ו/או נ

המשפטי והמציע יהיה חייב להמציא לחברה להנחת דעתה, את מלוא הפרטים וההבהרות 
על מנת לברר פרטים החברה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי  .הנדרשים

 ביחס למציעים ו/או להצעתם ולכל פרט אחר הדרוש לה.

יסרב המציע לסייע לחברה בבירור כאמור לעיל, רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות  .ח
 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

תחתיו ובכל מקרה  החדש הזמנהו/או להוציא  הזמנההחברה תהא רשאית אף לבטל את ה .ט
 יעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של הועדה, באשר תהיה.לא תהא למי מהמצ

, לאחר ובמידה שהצעת הזמנהתודיע למציע שיזכה, במכתב רשום, על הזכייה ב החברה .י
 ימים ממועד משלוח המכתב הרשום.    3הזוכה תאושר. מועד קבלת ההודעה יחשב 

 

 הזמנהחובת הזוכה ב .11

( מסמך ג') ההתקשרות יהא עליו לחתום על הסכם "(המפעיל" )להלן: הזמנהזכה המציע ב .א
ימים מתאריך הודעת  10כדין, תוך לחברה חתום ומאושר ולהחזירו  "(ההסכם)להלן: "

 .הזמנהבדבר זכייתו ב למפעילחברה ה

לחברה את כל האישורים הנדרשים על פי להמציא  המפעילעל  ,ההסכם החתימה עלבמעמד  .ב
על העדר עבירות מין, התחייבות להמצאת אישור על )לרבות ערבות ביצוע, אישור  ההסכם

בכפוף לביצוע במלואן ובמועדן של  .העדר עבירות מין עבור עובדיו ואישור על קיום ביטוחים(
עותק חתום  למפעילכמפורט בסעיף זה, תחתום החברה על ההסכם ותמציא  המפעילפעולות 

 על נספחיו.

ות ביחס לאישור קיום ביטוחים ו/או ערבות מובהר כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייג .ג
בנקאית לביצוע ההסכם בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי, יהוו הפרה 

 מהותית ויסודית של הוראות ההסכם. 

ולא ימציא במועדם, כולם או חלקם,  .ג.12 –.א. 12אחר התנאים האמורים  המפעיללא ימלא  .ד
תהא , הזמנהייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי הלחברה את ההסכם החתום ו/או התח

ה טענות או ינלא תהי ולמפעיל , כולה או חלקההביצועהחברה רשאית לחלט את ערבות 
תביעות בקשר לכך. בנוסף, תהא החברה רשאית להודיע למפעיל על ביטול החלטת הזכייה 

הזכות  רה תעמודוביטול ההסכם ואף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי דין, ולחב
לא תהיה כל טענה ו/או  למפעיל .הבלעדי הלהתקשר עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעת

 עם מציע אחר במקומו.חברה של ה ותביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות

את ההפרש שבין ההצעה חברה לשלם ל המפעילמתחייב  – עם מציע אחרה החברה התקשר .ה
לצורך זה לחלט את הערבות  חברה תהא רשאיתו הוא, והלבין הצעתחברה שנבחרה על ידי ה

 .המצורפת להצעת המציעהבנקאית 

קטן מסכום  המפעיללבין הצעתו של החברה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  .ו
 והחברה תהא רשאית, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, הבנקאית הערבות



 במלואה.הבנקאית לחלט את הערבות 

כנגד החברה לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .ד.12 ן באמור בסעיףאי .ז
 .הזמנהעם הגשת הצעתו למציע עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו  המפעיל

זה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .ח
מנכ"ל החברה יהווה מ.מ. ר מפורש ובכתב של חור. רק אישויאבלהסכמת החברה לקבלתם 

 הסכמה כאמור.    

 

 כללי .12

החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ואו הגשת 
ובפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי  הזמנההצעתו ל

 .הזמנהו/או ביטול ה קבלת ההצעה ו/או צמצום ו/או שינוי

לרבות הכנת ההצעה והגשתה יחולו על המציעים בלבד.  הזמנהכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות ב

 כאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. זהמציעים לא יהיו 
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