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  1 פרק .1
 

 כללי .1.1

 של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ("המזמינה" ו/או "ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 ציבוריים. גופים ושל ישראל ממשלת של ביצועית זרוע המשמשת ישראל, ממשלת

 המפורטים הסף בתנאי העומדים פוטנציאלייםמפרסמת בזאת מכרז פומבי ומזמינה מציעים ענבל 

 צהריים לארוחת קצה ומטבח אוכל חדר ניהול ,הסעדה שירותי מתן לצורך הצעותיהם את להגיש להלן

" ו/או הליך לקבלת הצעות)להלן: " להלן שיפורט כפי והכל ענבל עובדי עבור נוספים מזון יושירות

 "(. ההליך"

 והיקפה ההתקשרות מהות .1.2

 ארוחת היתר, בין שיכללו, הסעדה שירותי מזמינהל לספק יידרש במכרז הזוכה המציע 1.2.1

 התעופה(, שדה קריית 3 הערבה )ברחוב ענבל במשרדי הנמצא האוכל בחדר שתוגש צהריים

  .14:00-ל 12:00 השעות בין ה' עד א' בימים

 הגשת באמצעות המזמינה, של המלא רצונה לשביעות הסעדה שירותי יספק הזוכה המציע 1.2.2

 דין. כל לפי כנדרש ומסודרת נקייה בצורה האוכל חדר ותפעול וטעים מזין בריא, מגוון, מזון

 ידו-לע מופעל אשר ,הזוכה המציע של מרכזי במטבח צעויב והבישול האוכל הכנת עיקר  1.2.3

  המזון. הכנת לשם

 מצויד ענבל(, )בבית בשרי קצה במטבח יבוצע  ההגשה לפני וחימום המזון הכנת השלמת 1.2.4

 ומטבח האוכל )חדר ענבל בבית האוכל לחדר צמוד אשר ,המזמינה באמצעות ומאובזר

 להלן(. כמפורט שיתקיים מציעים בסיור יוצגו הקצה

 -כ בחברה מועסקים ההליך פרסום ליום )נכון ענבל עובדי לכל השירותים את יספק המציע 1.2.5

  מטעמה. ומוזמנים לאורחים וכן עובדים( 230

 מתחייבת וענבל חודש, במהלך ארוחות 2,200 -כ של בממוצע מוערכת הארוחות כמות 1.2.6

 כמות בדבר נתונים המציעים, התרשמות לשם ביום. ארוחות 80 מינימום של תשלוםל

 ההליך. למסמכי 4 בפרק מוצגים  2019 ושנת 2018 בשנת בענבל שסופקו הארוחות

 הגדרות .1.3

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן

 מציעה
: ענבל של האינטרנט מאתר ההליך טפסי את הוריד אשר מציע

WWW.INBAL.CO.IL ( ההצעה: "להלן) למזמינה בכתב הצעה והגיש"
 ;המבוקשים השירותים את אישי באופן לתת וביכולתו

 המציע הזוכה
, אשר מציע שהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה בהליך

וענבל חתמה  המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור
 ;עמו על הסכם התקשרות

ענבל ו/או 
 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה

 ;חברת ענבלועדת המכרזים של  ועדת המכרזים
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 מסמכי הזמנה שלהלן על כל נספחיהם; מסמכי המכרז

תוגשנה ארוחות צהריים די בקומת הקרקע ב"בית ענבל" שבו חדר ייעו חדר אוכל
 יומיות עבור עובדי ענבל וגורמים נלווים;

 ארוחת צהריים
ארוחה חמה ומבושלת, הכוללת מנה עיקרית )בשרית או צמחונית(, 
תוספות חמות הכוללות פחמימות, סלטים קרים ו/או חמים, מרקים 

 למסמכי ההזמנה; ג'סוגים( וקינוחים והכל כמפורט בנספח  שני)לפחות 

ניהול חדר אוכל 
 ושירותי הסעדה 

והכל ניהול חדר האוכל מהבחינה התפעולית, חימום והגשה, ניקיון 
 ;ג'כמפורט בנספח 

 ;המחמם אוכל מוכןאלא מטבח מטבח שאינו בבחינת מטבח "מבשל"  מטבח קצה

 מטבח מרכזי 
 הכנת לשם אותו ומשמש הזוכה המציע ידי על מופעל אשר מרכזי מטבח

 המזון;

 השירותים
 המבוקשים

 2בפרק  כמפורטמכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה במכרז, 
 להזמנה זו;

אחראי מטעם 
על ביצוע ענבל 

 ההתקשרות

 

  בענבל ו/או כל מי שימונה מטעמו לשם כך מעת לעת; סמנכ"ל כספים

אחראית מטעם 
 ענבל על ההליך  

   בדוא"ל: בענבל, ומכרזים רכש אגף ,שרפמן מורן ד"עו

M2319@inbal.co.il 

 בודק איכות חיצוני 
 בכל תקופתיות בדיקות שיבצע המזמינה מטעם חיצוני איכות מבקר

 בהזמנה לאמור בהתאם הזוכה ע"י המבוקשים השירותים לביצוע הקשור

 ;ההסכם לרבות נספחיה  על זו

 

 להליך זמנים ותלוח .1.4

 מועד הפעילות

 2019 בדצמבר 3 הליךה פרסום מועד

  .ענבל במשרדי 10:00 בשעה 2019 בדצמבר 11  ספקים כנס

 סף תנאי מהווה בכנס השתתפות כי לבכם )תשומת

 במכרז( להתמודדות

 14:00 בשעה 2020 בינואר 1 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 הצעות להגשת אחרון מועד

 יבחנו לא זה מועד לאחר שיוגשו )הצעות

 ההליך( במסגרת

 14:00 בשעה 2020 בינואר 02

 האחרון מהמועד ימים 120 הינו ההצעה תוקף ההצעה תוקף

 תוקף להארכת אופציה למזמינה .הצעות להגשת

  נוספים. ימים 60 -ב ההצעה

 

mailto:M2319@inbal.co.il
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 המנויים מהמועדים אחד כל לדחות או/ו לשנות הבלעדי הדעת שיקול את לעצמה שומרת המזמינה

 בקשר דרישה או/ו טענה כל מהמציעים למי תהיה ולא, ענבל באתר למציעים שתפורסם בהודעה, לעיל

 .לכך

  ההתקשרות קופתת .1.5

 1 ליום ועד ההתקשרות הסכם על ענבל של החתימה ממועד תהא ההתקשרות תקופת 1.5.1

  ."(ההתקשרות תקופת" :להלן)  חודשים( 29 -)כ 2022 באוקטובר

 ההסכם תוקף את להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול התאםב רשאית, תהיה ענבל 1.5.2

 וזאת חודשים( 36) במצטבר שנים שלוש על יעלו שלא נוספות לתקופות או נוספת לתקופה

 תקופות" :להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת זהים בתנאים 2025 באוקטובר 1 ליום עד

  (."המוארכת ההתקשרות

 הזוכה, למציע מראש הודעה מתן באמצעות ייעשה זה, בסעיף כאמור הברירה זכות ימושמ 1.5.3

 .זה בנושא ההסכם להוראות ובכפוף ההתקשרות תקופת תום לפני ימים 30 לפחות

 ההתקשרות הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.5.4

 מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 .ומראש בכתב ימים 03 של

  מציעים כנס .1.6

 קריית 3 הערבה רחוב ענבל, במשרדי 10:00 בשעה 2019 בדצמבר 11 ליום נקבע ספקים כנס 1.6.1

  התעופה. שדה

 בדבר הסבר יימסר וכן והמחסן הקצה מטבח ענבל, עובדי של האוכל חדר יוצגו הספקים בכנס 1.6.2

 למכרז. הצעה הגשת ודרך השירות מתן אופן המבוקשים, השירותים מהות

 השתתפות לצורך סף תנאי ומהווה חובה הינה סופו, ועד מתחילתו ספקים, בכנס השתתפות 1.6.3

 הסף. על תיפסל הצעתם כאמור, בכנס ישתתפו שלא ספקים לכך, בהתאם זה. במכרז

 המכרז )לתיבת מייל שליחת באמצעות להירשם נדרשים בכנס להשתתף יניםהמעוני מציעים 1.6.4

M2319@inbal.co.il) ותפקידו ת.ז. מס' שם, - מטעמו הנציג/ים פרטי המציע, שם בציון 

 המשרד. לתחומי להיכנס יורשה לא מזהה תעודה וללא מראש תאום ללא שיגיע נציג במציע.

  ההליך מסמכי פרסום .1.7

 תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו המכרז מסמכי 1.7.1

 ואת ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו המכרז, במסגרת

  המציעים.

 ענבל לאתר להיכנס ,ההליך משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.7.2

 .ענבל ידי על שיבוצעו וככל אם והעדכונים ההבהרות ,השינויים דברב שוטף באופן ולהתעדכן

 ,פורסמו ואכן במידה ,והעדכונים ההבהרות ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש לא אשר מציע

 .להיפסל עלולה הצעתו

mailto:M2319@inbal.co.il
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 הקשר אשת .1.8

 זה הליך במסגרת פנייה כל שרפמן. מורן עו"ד היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 לאשת ייעשו זה הליך בגין הפניות כל .@IL.CO.INBALM2319 :להדוא" לכתובת בלבד בכתב תעשה

 ליעד הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על לעיל המצוין המייל באמצעות בלבד בכתב הקשר

 המבוקש(.

 ובירורים שאלות העברת נוהל  .1.9

 בדצמבר 71 ליום עד וזאת ל"הנ האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב שנהתוג המציעים שאלות 1.9.1

  ענבל. באתר יפורסם אשר ההבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות 14:00 בשעה  2019

 אשר תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.9.2

.והמציעים ענבל את יחייבו בכתב ענבל י"ע ייערכו

 ההצעות מסירת .1.10

 הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש 1.10.1

כמפורט  שלישית, -נוספת יוכנסו למעטפה  אשר (,נספח ב' -להצעה הכספית נפרדת ומעטפה

  . יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש.להלן 5בהרחבה בפרק 

, ענבל בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדתוגש ההצעה  1.10.2

, חג ערבי)למעט  16:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה ברחוב

 המועד" :להלן) בדיוק 14:00בשעה  2020בינואר  02 מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים

 (. "ההצעות להגשת האחרון

הסעדה  שירותילמתן  ספק לבחירת פומבי מכרז -  23/2019ס' הליך מעל המעטפה יש לציין: "

 ".לידי עו"ד מורן שרפמן -מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור

 ההצעה הגשת אישור העתק כי לוודא המציע באחריות המכרזים, לתיבת ההצעה במעמד הגשת 1.10.3

  .למעטפה ישודך (ורוד טופס) המכרזים לתיבת

 .  ההליך במסגרת תבחן לאתפסל ו ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל 1.10.4

 תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.10.5

 1993-תשנ"גה המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא

 ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות" )להלן:

 ,שהן וסוג מין מכל דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור.

 סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה או/ו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר

  .כאמור

 ההצעה תוקף .1.11

 להודעה בכפוף, נוספים ימים 60או /ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .ענבל מאת ומראש בכתב

 ביצוע ערבות .1.12

 ימציא זכייתו, ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, במכרז הזוכה בחירת עם 1.12.1

המציע הזוכה לענבל ערבות ביצוע, מאת מוסד בנקאי ישראלי, שתהיה אוטונומית ובלתי 

mailto:M2319@inbal.co.il
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להבטחת התחייבויותיו על  ש"ח  )חמישים אלף שקלים חדשים( 50,000  מותנית בסכום של

 פי הסכם ההתקשרות.

 .ההתקשרות הסכםל 'אנספח כ ףמצורנוסח ערבות הביצוע 

הביצוע תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, לרבות  ערבות 1.12.2

 להסכם במידה ויהיו.הארכות 

 הפר בו מצב בהתקיים חלקה, או כולה ,זו ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המזמינה 1.12.3

 או במישרין הכלולה אחרת הוראה כל או הדין ההסכם, המכרז, הוראות את הזוכה המציע

 מי או ענבל מהוראות הוראה של מילוי אי או חריגה או הפרה לרבות זה, במכרז בעקיפין

 מטעמה.

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.13

את הניקוד  צברש . המציע הזוכה יהיה זהזה מסגרת מכרזב מציע אחדלהתקשר עם  המזמינהבכוונת 

האופציה להתקשר  שמורההגבוה ביותר. מבלי לגרוע מן האמור, למזמינה איכות + מחיר( ) המשוקלל

 נוספים והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.עם מציעים 

 שוויון בין ספקים  1.13.1

במידה ושני מציעים או יותר יצברו ניקוד זהה אשר יהווה את הניקוד הגבוה ביותר, 

למזמינה שמורה הזכות לערוך התמחרות בין מציעים אלה כך שהמציע שישפר את הצעתו 

, הכל בכפוף יציע הצעת מחיר זולה יותר, יהיה זה שיזכה במסגרת המכרז הכספית, קרי,

    .להוראות הדין

 הפסקת התקשרות  ביטול זכייה/ 1.13.2

בוטלה זכייתו של מציע זוכה או שהופסקה ההתקשרות עימו ו/או מכל סיבה אחרת, 

 ("חלופי זוכה"מציע )להלן:  שהשתתף בהליךאחר לפנות למציע  למזמינה שמורה הזכות

אפשרות זו תעמוד  מתן השירותים המבוקשים.לשם להתקשר עמו ובכפוף להסכמתו, 

חודשים( לאחר  24לרשות המזמינה החל ממועד הכרזת הזכייה במכרז ועד לתום שנתיים )

 מכן.

מציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים ל המזמינהתפנה  ה שכזה,יובהר כי במקר

לפעול כאמור לעיל המזמינה התחייבות של  כלבאמור אין יודגש כי שלא זכו בהליך. 

בהתאם לצרכיה שמורה הזכות לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל  מזמינהול

עד להכרזה על מציע זוכה חלופי וחתימה על הסכם התקשרות עימו,  די.שיקול דעתה הבלעו

  השירותים המבוקשים.לשם אספקת  , בכפוף לכל דין,תוכל המזמינה להתקשר עם כל גורם

 השירותים היקף את להגדיל ו/או להקטין הזכות שלא לקבל, 1.13.3

 והכל בכפוף המבוקשיםאת היקף השירותים  שמורה הזכות לצמצם או להרחיב  מזמינהל

 להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי יודגשכמו כן,  .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה

 היקף להבטיח כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה או זה במכרז ואין כלשהו בהיקף שירותים

  המזמינה. ידי על שירותים הזמנת של מסוים
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 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.14

, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות בכל עת רשאית המזמינה 1.14.1

 ההליך, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/ תנאיאת 

 אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'. מערכתית/

ההצעה בעל הניקוד  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל  1.14.2

לקבלת  חוזהר בהגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקש

ו/או להחליט שלא להיענות להצעה בכפוף לכל דין, השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, 

כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה נוספת שתמצא 

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי  לנכון,

 וכו'.מדיניות/נהלים 

 לדעתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  1.14.3

שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה  ו/או בלתי סבירה הצעה הינה המכרזים ועדת

 , ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. הליךעל פי דרישות מסמכי ה

אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים  המזמינה תהא רשאית, 1.14.4

שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

להצעתו של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, 

ת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, זה, ולרבו הליךהיתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

למועד האחרון  נכוןובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה 

 להגשת הצעות. 
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 השירותים המבוקשיםהגדרת  - 2 פרק .2

 

 כללי 2.1

למען הסר ספק, מובהר כי ענבל איננה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והשירותים המבוקשים  2.1.1

 ., למעט האמור באופן מפורש בהליך זהבהתאם לצרכיהיינתנו 

המציע הזוכה מתחייב לקיים את כל החוקים, התקנות, התקנים והוראות השעה הקשורים  2.1.2

לעבודתו לפי הליך זה, ולשתף פעולה עם כל הגורמים המקצועיים בענבל ובחברת המערכת לצורך 

 ביצוע השירותים המבוקשים.

הגדרת השירותים " - זה להליך ג' בנספח ובפרט המכרז, במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי 2.2

 השירותים" להלן:) במצטבר כדלקמן הינם מהמציע הנדרשים השירותים ,"המבוקשים והנחיות עבודה

 "(:המבוקשים

המציע הזוכה יספק לכל אורך תקופת ההתקשרות : לארוחת צהריים שירותי הסעדה מתן 2.2.1

צהריים שתוגש בחדר האוכל במשרדי ענבל בימים א' עד ה' בין השעות ארוחת לירותי הסעדה ש

 השלמת. במטבח מרכזי של המציע הזוכהעיקר הכנת האוכל והבישול יבוצע  ,:0014 -ל 12:00

 באמצעות ומאובזר מצויד ,בשרי קצה במטבח יבוצע ההגשה לפני וחימום המזון הכנת

 להליך. 'גבנספח והכל כמפורט בהרחבה   ענבל בבית האוכל לחדר צמוד אשר המזמינה,

: ביצוע השירותים והתפעול יבוצע לכל אורך תקופת ההתקשרות באמצעות תפעול חדר האוכל 2.2.2

  -כמפורט להלן  עובדים נישלפחות 

 מנהל חדר האוכל יהיה במועד הגשת ההצעה ולכל אורך תקופת  - מנהל חדר אוכל

האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח במשרד , מטעם לפחות 2תעודת טבח סוג ההתקשרות בעל 

 ,יותר או אחד גוף עבור ומטבח אוכל חדר בניהול לפחות ניסיון שנות חמש בעלוכן  הכלכלה;

 לפחות. יום בכל סועדים 90 לפחות סעדו בו אוכל חדר ניהל שבמהלכם

ניהול  הקצה וכן על מטבחחדר האוכל ועל הפעלת אי על בישול סופי של המזון, אחרהמנהל 

יודגש כי מנהל חדר האוכל יהיה  .שמבצעים עבורו את השירותים המבוקשים םעובדיה

תפקידו בכל בוקר ובכל שעות פעילותם,  08:00האוכל ובמטבח החל מהשעה  נוכח בחדר

הגורם המקשר בין המציע הזוכה  והואניהול סדיר ותקין של חדר האוכל והמטבח לוודא 

  לבין ענבל.

  חדר של ויבצע את שירותי התחזוקה  של מנהל חדר האוכלעובד נוסף שיהיה עוזרו

 .האוכל

הגדרת השירותים המבוקשים והנחיות  -בנספח ג' כמפורט בהרחבה  אספקת הציוד והמזון 2.2.3

 .עבודה

הגדרת השירותים המבוקשים  -כמפורט בהרחבה בנספח ג'  ניקיון חדר האוכל והמטבח 2.2.4

 .והנחיות עבודה

 :כדלקמן פי דרישה ובתמורה שתסוכם מראש-על נוספים לענבל,מתן שירותים אופציה ל 2.2.5

 וכדומה,  , סלטיםהצבת מכונות בבית ענבל לממכר שתייה קלה, חטיפים, כריכיםאופציה ל

 לרבות אחזקתן השוטפת; 
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 חברת ענבלבמסוגים שונים לצרכי אירוח ושתיה אספקת כיבוד אופציה ל; 

  מעת  ענבלאופציה לאספקת שירותי הסעדה )קייטרינג( לאירועים שונים שעורכת חברת

  .לעת
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 :תנאי סף - 3 פרק .3

 מציע רק הצעה להגיש רשאי המכרזים. ועדת בפני לדיון תובא ולא תיפסל הסף תנאי בכל תעמוד לא אשר הצעה

 ,במצטבר הבאים התנאים בכל ועומד שונים לחברות/גופים )קייטרינג( הסעדה שירותי במתן קבע דרך שעוסק

 הצעות: להגשת האחרון במועד

 .לעיל, במלואם 2כל השירותים המבוקשים המפורטים בפרק העניק את יכולת והתחייבות המציע ל 3.1

' גנספח וכן ב לעיל 2המבוקשים המפורטים בפרק השירותים כל את  קהמציע יצהיר כי יש ביכולתו לספ

 .הגדרת השירותים והנחיות עבודה -

 :המציע ותק 3.2

ועד למועד האחרון להגשת  7201בינואר  1מתאריך )לפחות  לפחות שלוש שניםשל  המציע בעל ניסיון

 אחת בכלכאשר  מטבחי קצה במקומות שונים,עבור במתן שירותי הסעדה וניהול חדרי אוכל  (ההצעות

כאשר בכל  מטבחי קצה במקומות שוניםשלושה עבור  הנ"ל השירותים סופקו על ידי המציע מהשנים

 סועדים ביום לפחות. 90-ל ( 1.3)כאמור בסעיף צהריים ארוחת  המציע סיפקכאמור,  מטבח קצה

*מובהר כי אין חובה כי שירותי ההסעדה כאמור סופקו ללקוח אחד ברצף, ככל שהשירותים ניתנו למספר  

 לקוחות, התקופה במצטבר תהא רצופה.

 :המציע של שנתי מחזור 3.3

כולל ש"ח )שני מיליון  לפחות שלשנתי, מפעילותו בתחום ההסעדה,  כספי מחזור בעל להיות המציע על

  .בנפרד 2018-ו 2017 מהשנים תאחבכל  (מע"מ

   :הצגת רישיונות 3.4

 -בתוקף במועד הגשת ההצעה הרישיונות/ תעודות/ אישורים כשהם  כלבעל הוכיח כי הינו על המציע ל

-חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו פי -המציע מחזיק ברישיון יצרן תקף שניתן לו על .א

2015 . 

או תקן מקביל שיאושר על ידי המזמינה, תקף במועד  ISO 9001הסמכה לתקן איכות  למציע .ב

 .נשוא המכרז, שניתן על ידי גוף המוסמך ליתן הסמכות לתקן בתחוםלהגשת ההצעות למכרז, 

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

 .שבתחומה פועל המטבח המייצר

רישיון עסק למטבח המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומה פועל המטבח המייצר,  .ד

  .1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

רישיון עסק להובלת מזון מטעם רשות מקומית רלוונטית שבתחומה פועל המציע שניתן לרכב  .ה

 . המציע, המאפשר הובלה, הפצה וחלוקת מזוןהמיועד להובלת מזון שבבעלות 

באמצעות קבלן משנה שהוא התקשר  בלבד, המציע רשאי להציג את התעודה הנדרשת בסעיף זה

 .(9טופס מס'  -הצעתו )נספח א' עימו לשם כך והדבר יצוין במסגרת 

 

על המציע להוכיח כי לעיל,  ה'למעט הדרישה בסעיף  למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש, כי

לא תאפשר ייחוס היתרים  ענבלהוא עצמו עומד בתנאים המצטברים המפורטים בפסקאות לעיל, 

ו/או רישיונות, תנאים, אישורים וכיוצ"ב הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף לכל גוף או אדם אחר 

 במציע. ואם, חברות בנות או כל גוף או אדם הקשור באופן כלשה-שאינו המציע, לרבות חברה
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 השתתפות בכנס מציעים 3.5

 .10:00בשעה  2019בדצמבר  11 רביעי, ביוםשיתקיים ציעים מ, בכנס הףעל המציע להשתת

  תנאי סף מנהליים למציע 3.6

שום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס רהוא תאגיד המציע  -עוסק מורשה או תאגיד  3.6.1

 .1975 -ערך מוסף, התשל"ו 

דין הצריך לעניין נשוא למציע עצמו קיים רישום בכל מרשם המתנהל על פי  -רישום כדין  3.6.2

 .ההתקשרות

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  -ניהול ספרים כדין  3.6.3

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםציבוריים, תשל"ו )להלן: "

( שהמציע עצמו מנהל את 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) - פנקסים ודיווח

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס 

; "חוק מס ערך מוסף"( או -)להלן ובהתאמה: "פקודת מס הכנסה" ו 1975-ערך מוסף, תשל"ו

מציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על ( שה2שהוא פטור מלנהלם; )

עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על אישור כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום 

 הגשת ההצעה.

תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים  - קיום דיני עבודה

חוק עובדים )להלן: " 1991-סקה שלא כדין והבטחת תנאם הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור הע

"(. המציע יצהיר כי חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

ביותר משתי לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו 

חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה הגשת ההצעה כי במועד  -כאמור הורשעו ביותר משתי עבירות 

 האחרונה.

על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א  3.6.4

מסמך בחתימה מלאה כל לחתום בסוף המצורפים למסמכי ההזמנה,  יםצהירתהכל , על 1971 -

 הצהרתו.לצורך אימות וכן להחתים עורך דין 

לקיים בכל תקופת  -6חתימה על נספח א' טופס מס'  - התחייבות לקיום זכויות עובדים 3.6.5

הוראות המפורטות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ה אתההתקשרות 

 .,כנוסחה מעת לעת 2011-התשע"ב
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 תמורה  - 4 פרק .4

 תמורה הזוכה למציע תשולם המכרז, במסמכי לעיל המפורטים המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור 4.1

 .הליךה למסמכי 'ב נספח גבי על שתמולא ,שהגיש המחיר להצעת בהתאם מענבל חודשית

 הבאים: הרכיבים  משלושת מורכבת תהיה הזוכה למציע שתשולם החודשית התמורה 4.2

    המחיר להצעת בהתאם האוכל חדר של  תחזוקה שירותי של בפועל עבודה שעות ביצוע בגין תשלום 

  .הליךה למסמכי ב' נספח גבי על שתצוין זוכהה ספקה של מטעמו עובד של עבודה לשעת

 מחירהמ חומרו אחוז מתן באמצעות עובד של עבודה לשעת זה רכיב לתמחר מתבקשים המציעים

 לשעת המינימאלי הסכוםו מידהב .לשעה ש"ח 38.16 - 3 מס' טופס - 'א נספחב שנקבע מינימליה

 שעת מחיר ,ההתקשרות במהלך עת בכל הרחבה צווי ו/או הדין הוראות במסגרת ישתנה עבודה

  בפועל. המחיר הצעת חישוב במועד ףתק האי אשר לעדכון בהתאם יעודכן העבודה

    במהלך ענבל בבית האוכל חדרב לסועדים שהוגשו הארוחות מכלול בעבור ,משתנה חודשי תשלום 

 המציע שהגיש המחיר הצעת בגובה יהיה ארוחה כל עבור שישולם המחיר כאשר ,החודש אותו

 כל עבור ("ממע ללא - ש"ח 31 של מירבי מחיר על תעלה שלא הצעה) זה להליך ב' בנספח הזוכה

  .האוכל בחדר שתוגש ארוחה

    וביום במידה .צהריים ארוחת בכל (סועדים)ארוחות 80 מינימום של תשלוםל מתחייבת המזמינה 

 80 -ל בפועל הסועדים מספר בין ההפרש את תשלם ענבל ,80-ל מתחת תרד הסועדים כמות מסוים

 (.כלשהי השלמה לשלם תדרש ענבל מהימים 20% -כב לפיה הערכהל בהתאם חושב )הנתון ,ארוחות

  לעיל. כאמור הקבועים והמקסימאליים המינימאליים למחירים המציעים לב תשומת

  תידון. ולא תיפסל -והמקסימום המינימום מדרישות החורגים כספיים רכיבים בה שיצוינו הצעה

 בלוח שהוגדרו וימים המועד( חול ימי )כולל חג וערבי ישראל חגי שבת, שישי, בימי יופעל לא האוכל חדר 4.3

 ,יפעל לא האוכל חדר בהם בשנה( ימים מעשרה יותר )ולא נוספים ימים שיהיו ככל .שבתון כימי השנה

 מראש. שבוע לפחות לזוכה מראש המזמינה כך על תודיע ,חברה כלל והשתלמויות עיון ימי כדוגמת

 : וקנסות מנגנון בונוסים 4.4

להסכם  'בנספח בהרחבה בכמפורט  על המציע הזוכה, טיל קנסותתאו ו/ שלם תוספת בונוסיםתענבל 

 ההתקשרות.

 :וכן מדד שביעות רצון העובדים 2019 -ו 2018נתונים בדבר כמות הארוחות שסופקו בענבל בשנת הצגת 

 2018סיכום שנת 
   

 סך הכל ארוחות לא מרוצים מרוצים 

 3947 734 3213 רבעון 1

%81 אחוז מרוצים  
  

    

 3779 627 3152 רבעון 2

%83 אחוז מרוצים  
  

    

 3478 624 2854 רבעון 3

%82 אחוז מרוצים  
  

    

 4289 805 3484 רבעון 4
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%81 אחוז מרוצים  
  

    2019שנת 
 ארוחות סך הכל לא מרוצים מרוצים 1 רבעון

 
3647 956 4603 

%79 אחוז מרוצים  
  

    

 4077 926 3151 רבעון 2

%77 אחוז מרוצים  
  

    

 4286 921 3365 רבעון 3

%79 מרוצים אחוז  
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 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט - 5 פרק .5

 המכרזים לתיבת ידנית במסירה הצעתו יגיש בהליך, להשתתף ומעוניין להלן המפורטים התנאים על העונה מציע

 שלהלן: החלוקה לפי לעיל, 1.10 בסעיף כמפורט

 

  - ההליך( )מסמכי 1 מס' מעטפה 5.1

לבחירת ספק  23/2019מכרז פומבי מס'  " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל

 מס' מעטפה -לצורך מתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

  ".ההליך מסמכי - 1

על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את  בקלסר עם חוצציםעל המציע להגיש את הצעתו 

 :הכותרת המודגשת בכל תת סעיף

 .מנהליים סף תנאי - 1 חוצץ 5.2.1

יש לצרף מסמך המעיד כי הזוכה הינו ישות  - עוסק מורשה או תאגידאישור  5.2.1.1

משפטית רשומה כדין בישראל )תעודת התאגדות/ רישום כחברה ו/או כעוסק 

 מורשה מכל סוג שהוא(.

האישורים הנדרשים לפי  לצרף את כלעל המציע עצמו  - ניהול ספרים כדיןאישור  5.2.1.2

"( חוק עסקאות גופים ציבורייםחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "

  כמפורט להלן:

( שהמציע 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) - פנקסים ודיווח

שומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה עצמו מנהל את פנקסי החשבונות והר

פקודת מס )להלן ובהתאמה: " 1975-]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

( שהמציע עצמו נוהג 2"( או שהוא פטור מלנהלם; )חוק מס ערך מוסף; "-" והכנסה

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 .להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה ק מס ערך מוסף. על אישור כאמורחו

מסמכי ההליך כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע כל  5.2.1.3

 .)בתחתית כל עמוד ישנו מקום לחתימה( וחותמת המציע

ככל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל  - מכתבי הבהרה 5.2.1.4

 עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.

" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף עסק בשליטת אישהמציע שהוא " 5.2.1.5

 -ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף 

1992. 

  ההזמנה למסמכי א' בנספח (10 עד 1) הטפסים מכלול הגשת - תצהירים נספח  -2 חוצץ 5.2.2

 למסמכי יצורף כך לשם יד, בכתב ולא מחשב באמצעות למלא יש 1 מס' טופס א' ונספח א' נספח את

 כחלק ולצרפו כדין להחתימו להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD קובץב א' נספח ההזמנה

 הבאים התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה. ממסמכי

 כל בסוף לחתום ,1971 - התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותם

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר
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  שיונותיאישורים ור - 3חוצץ  5.2.3

  תקף ממשרד יצרן  ן, יצורף רישיו)א( לעיל 3.4התקיימות תנאי הסף הנדרש בסעיף להוכחת

, 1960-א"כהתש ,חסנתו(הו ייצורופיקוח על מצרכים ושירותים )סחר במזון, הצו  הבריאות לפי

  ;על שם המציע

  אישור הסמכת המציע יצורף  )ב( לעיל 3.4להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף בסעיף

או תקן מקביל שיאושר על ידי ענבל, תקף במועד להגשת ההצעות  ISO 9001לתקן איכות 

 נשוא המכרז, שניתן על ידי גוף המוסמך ליתן הסמכות לתקן. בתחוםלמכרז, 

  תעודת כשרות תקפה יצרף המציע   )ג( לעיל 3.4להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף בסעיף

י כוחה במחוז שבתחומה פועל המטבח למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או בא

 המייצר.

  רישיון עסק למטבח יצרף המציע   )ד( לעיל 3.4להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף בסעיף

המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומה פועל המטבח המייצר, לפי חוק רישוי 

 . 1968-עסקים, התשכ"ח

  טופס  -נספח א'   יצרף המציע את )ה( לעיל 43.להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף בסעיף

 .9מס' 

 .אישור מטעם ענבל על השתתפות בכנס מציעים 

 שוברים שישה למסמכי ההליך, יש לצרף  6.2.2בהתאם לסעיף  - שוברים לארוחת צהריים

 בארגון.לקבלת ארוחת צהריים 

 התקשרות סכםה - 4 חוצץ 5.2.4

 .(נספחיו על )הסכם ההתקשרות 'ד נספח הגשת

, כדיןידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרות)ה להזמנהד'  נספחהמציע להגיש את  על

בתחתית כל דף מדפי . על המציע לחתום עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם מלאה בחתימה

 וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם.  ההסכם בראשי תיבות

 - כספית( )הצעה 2 מס' מעטפה 5.2

לבחירת ספק  23/2019מכרז פומבי מס' : "על גבי המעטפה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

 2' מס מעטפה -לצורך מתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

  "כספית. הצעה

כל וחתום  ( כשהואהצעת מחיר - 'ב)נספח הצעתו הכספית  של העתק אחדמעטפה זו יכניס המציע ל

 סעיפיו מולאו כנדרש.

  - 3 מס' מעטפה 5.3

לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל  23/2019מכרז פומבי מס' " המציעיה יציין על

 " עבור עו"ד מורן שרפמן - ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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חסרת כל סימני אשר המעטפה ויגיש כ 2' מס מעטפה ואת 1' מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

 זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע. 

 לכלול אין כי מובהר לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 כל או ,הכספית ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה

 .הסף על ההצעה תפסל אחרת ממנה, חלק

 בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע :ההצעה על חתימה 5.4

 ההצעה מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל .התבקש בו מקום

 יחתום המזמינה, ידי על נערך םא ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל

  תיבות. בראשי המציע

 .הצעתו לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע

 :ההצעה של עותקיםה מספר 5.5

 בשני להגיש יש אותו ד'( )נספח ההתקשרות ההסכם למעט מקורי, אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

  צילום(. )לא מקוריות בחתימות חתומים יהיו יוגשו אשר העותקים .כדין חתומים עותקים

  בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על

 :בהצעה אסורים שינויים 5.6

 חייב והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע 5.6.1

 נספחיה. על בהזמנה הכלולים המסמכים גבי על ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא

 כל ו/או ובנספחיו החוזה בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה מסמכיב המציע ידי על שיעשה שינוי כל 5.6.2

 לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספות או שינויים ,הסתייגות

  .ההצעה לפסילת

מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים דרוש ל הזכות לענבל: כללית הערה

תו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו יו, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועליךשניתנו בהתאם לה

פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות -לצורך ביצוע התחייבויותיו על

(. המציע יעמיד לרשות המזמינה את כנדרש ותשאולים ראיונות קיוםאו /ו ברההח)לרבות ביקור באתר 

 הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה - 6 פרק .6

 המסמכים את שהגישו ההצעות מבין ענבל, חברת של המכרזים ועדת ידי-על תיבחר במכרז הזוכה ההצעה

 שיגישו המחיר הצעת ושל המידה( )אמות איכותיים קריטריונים של שקלול פי-על ,הסף בתנאי ועמדו הנדרשים

 הבאים: השלבים פי על וזאת המציעים

 הסף בתנאי עמידה - 1 שלב 6.1

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

)כאמור לעיל( " 1' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתהמציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.  רקשל כל מציע. 

 נקודות(. 05 - זה שלב עבור הניקוד )סך הצעהה איכות בדיקת - 2 שלב 6.2

 - להלן כמפורט שלבים בשני ייעשה המידה אמות לפי ההצעה בחינת

 (נקודות 15 עד) א' שלב 6.2.1

 :להלן המפורטות המידה אמות לפי הסף, בתנאי שעמדו ההצעות יבחנו זה בשלב

 נקודות 7.5 - נוספים ארגוניםל המבוקשים שירותיםה במתן ניסיון  

)לפחות שנים שלוש לפחות  הינו בעל ניסיון של להצהיר כי המציע על הסף, תנאי בפרק כאמור

במתן שירותי הסעדה וניהול חדרי  (ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 2017בינואר  1מתאריך 

הנ"ל השירותים סופקו על  מהשנים אחת בכלכאשר מטבחי קצה במקומות שונים, עבור אוכל 

 סיפקכאמור,  מטבח קצהכאשר בכל , מטבחי קצה במקומות שוניםשלושה ידי המציע עבור 

 .סועדים ביום לפחות 90-ארוחת צהריים ל המציע

 הבא: המדרג פי על ניקוד לו יקנה הסף לתנאי מעבר המציע של ניסיון

 .נקודות 3 - זה בסעיף כאמור קצה מטבחי 10 עד 4-ל הסעדה שירותי שהעניק מציע  (1)

 .נקודות 5 - זה בסעיף כאמור קצה מטבחי 20 עד 11-ל הסעדה שירותי שהעניק מציע  (2)

 .נקודות 7.5- זה בסעיף כאמור ומעלה קצה מטבחי ומעלה 21-ל שירותים שהעניק מציע  (3)

 

 נקודות 7.5 -  שירותים המציע מעניק/העניק להם מגופים משוב קבלת 

אותם פירט  שונים נציגים של ארגוניםני ש קבלת משוב מלפחות סמךעל  ניקוד יינתן למציע

 בזאת מובהר כגופים להם העניק שירותי הסעדה והפעלת חדר אוכל., 1טופס מס'  -נספח א' ב

לענבל שמורה הזכות לנקד לפי סעיף זה על בסיס ניסיון קודם שלה עם המציע, גם אם המציע  כי

  ו התקשרות מול ענבל. לא ציין בהצעת

 

 (.נקודות 53עד )התרשמות המזמינה ממערך הסעדה אותו מפעיל המציע  - שלב ב' 6.2.2

במערך  צוות ועדת המשנה, אשר הוסמך לשם כך ע"י ועדת המכרזים מקרב עובדי ענבל, יבקר

טופס מס'  -נספח א' בידו לצורך עמידה בתנאי סף -ידי המציע, אשר הוצג על-הסעדה המופעל על

במהלך מציע שעבר לשלב זה לוודא כי צוות וועדת המשנה מטעם ענבל יוכל להגיע, על כל . ,1

ובלבד כי מעניק להם  -הצעתו שפורטו על ידו ב תקופה מוגדרת שתימסר לו, לכל אחד מהגופים

   שירות כיום.

 .יודגש כי הביקור בכל אחד מהגופים ייעשה ללא מתן הודעה מוקדמת וללא תיאום מראש
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ההתרשמות והניקוד יתבסס על ביקור במערך ההסעדה וייבחנו הקריטריונים הבאים: טעם 

שלו, נראות המזון, סדר במערך  תהמזון, ניקיון חדר האוכל והמטבח, הופעת הצוות והשרירותיו

 ועוד. (םההסעדה, מצב כלי האוכל )לרבות תקינותם וניקיונ

 

לשם כך נדרש  ,1בנספח א' טופס מס' המציע  שציין אחד ארגוןבייעשה יש לציין כי הביקור 

  .לקבלת ארוחת צהריים שוברים שישהצעתו המציע לצרף לה

 

  .()שלב א' + שלב ב' של בדיקת האיכותנקודות  05נקודות מתוך  37: צעת המחירשלב הללמעבר  ציון סף

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ציון הסף ועדת המכרזים של מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

 .ומנימוקים שיירשמו דעתה האיכותי, בהתאם לשיקול

 :איכותה ניקוד לבחינת המשקולות סיכום

 ניקוד פירוט הבדיקה רכיב

 שלב א
 

 נקודות 7.5עד   נוספים לארגונים המבוקשים השירותים במתן ניסיון

 נקודות 7.5עד   שירותים המציע מעניק להם מגופים משוב קבלת

 נקודות 35עד  התרשמות המזמינה ממערך הסעדה אותו מפעיל המציע  שלב ב'

 נקודות 05 -סה"כ ניקוד מקסימלי לבדיקת איכות המציע 

 

  . (נקודות 05 -סך הניקוד עבור שלב זה) המחיר דירוג - 3 שלב 6.3

, של המציעים אשר לעיל 5.2כאמור בסעיף כספית(  )הצעת - 2' מס מעטפהבשלב זה תפתח המזמינה את 

  ציון הסף האיכותי הנדרש.הצעותיהם עברו את 

 :לכדי מחיר אחד כמוויסאשר , הצעת המחיר מורכבת משני רכיבים כדלקמןתשומת לבכם כי 

כפול הערכת מס' הארוחות  ההליךבהתאם להגדרתה במסמכי  - מחיר לארוחת צהריים הצעת .1

 .בחודש

 4.2אחוז המרווח מעלות שעת עבודה מינימאלית כאמור בסעיף  -עבור עובד כללי מחיר  הצעת .2

ומוכפל במספר שעות העבודה המוערכות  ש"ח( 38.16ערך השעה המינימאלית )מוכפל ב 1לעיל + 

 . שעות( 176) בחודש

 בשקלול הציון הסופי בעבור כל הצעה. 50%כאמור, לניקוד הכולל עבור הצעת המחיר יינתן משקל של 

  :אופן מתן הניקוד בעבור הצעות המחיר

  Zmin=  ביותר נמוכההצעת המחיר ה

      iZ=  המציע של המחיר הצעת

Zmin/Zi X 50   =   הניקוד הכספי של המציע 
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 :ציון משוקלל כולל )איכות ומחיר(

המציע הזוכה בהליך, יהיה המציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )בחיבור הציון שקיבל לפי 

 הבאה: הנוסחה לפימרכיב האיכות והציון עבור הצעת המחיר( 

Q איכות ההצעה )אמות המידה(: ניקוד סופי בעבור 

Yציון סופי בעבור הצעת המחיר : 

T : סופיציון משוקלל 

Y+Q=T 
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 ההצעות בחינת רךד - 7 פרק .7

 
 ההצעה הגשת 7.1

 
 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור שהמציע משמעה ההצעה הגשת 7.1.1

 כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים ,העבודה

 או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי

 על החוזה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול תהיינה אם הליךל וההבהרות נספחיו

 להגשת שנקבע האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,יהותצרופ כל על ,שהוגשה הצעה 7.1.3

 .ענבל "יע המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 או/ו ,ההצעות

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 7.1.4

 מילוי כי למציע ידוע .ופועלו המציע את ומדויק תקף ,מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 בהליך הזוכה ההצעה בחירת דרך 7.2

 : כדלקמן זו הזמנה פי-על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 כולל) ותקינותם הנדרשים המסמכים כלל הימצאות בדיקת - נדרשיםהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 (.ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדת ההצעה אם תבחן המזמינה -הסף  תנאי ' בשלב 

 או/ו הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא, שגוי הינו ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם

 הסף בתנאי שעמדו ההצעות בחינת - המידה אמות של האיכותי החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

 .האיכותי בחלק ההצעות וניקוד לעיל 6 בפרק המפורטות המידה לאמות בהתאם

שיעברו  הצעות רק -( המחיר הצעת פתיחת) העלות מרכיב בדיקת לשלב הסף ציון של מעבר 'ד שלב

 .המחיר הצעות פתיחת של לשלב יעברואת ציון הסף בשני שלבי בדיקות האיכות, 

 כמפורט ההצעות וניקוד המחיר מעטפות פתיחת - העלות של החלק פי על ההצעות ניקוד 'ה שלב

  .להזמנה 6 פרק - המידה אמות בפרק

 .ההצעות של סופי ניקוד - ההצעות כלל של משוקלל ציון 'ו שלב

 . הזוכ מציע בחירת 'ז שלב

 וכן ההליך תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ח שלב

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת ההזוכ מהמציע דרישה

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

 ותהצעלשם הגשת מפורסמים באתר ענבל כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

והמציע אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם 

 למטרה אחרת כלשהי.
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 ליךהה תוצאות על הודעה 7.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על המציעים לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה             

 תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. להזמנה' א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 בכתב נמסרה אם אלא, שהיא צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא, ההזמנה תוצאות בדבר הודעה לכל

, המזמינה את לחייב כדי הזכייה הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו

. הנדרשים המסמכים כל והמצאת ההסכם על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כל

הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, לקבלת הבהרות להצעתו, או כדי  למזמינה שמורה

  להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.

 עיון זכות 7.5

 
 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע 7.5.1

 מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .מפורט הסבר בתוספת

 את להעביר רשאית ענבל תהא ,הזוכה ההצעה את להציג תתבקש שענבל במקרה כי לכך מסכים שלו

 החלקים חשיפת כי בזאת מודגש .אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו

 ענבל .הבלעדי דעתה קוליבש מצוי והינו בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד ,דרישה בעת ,המסומנים

 .המכרזים וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע מתחייבת

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע 7.5.2

 מן אין כי מובהר .ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת

 ,ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים וועדת של מסמכותה לגרוע האמור

  .המלא דעתה שיקול לפי וזאת

 רשאית וענבל דין פי-לע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות 7.5.3

  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש

 ההסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6
 

 וטופס הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 האמור והטופס הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי

 .פרטיו כל על מלא

 קבלת לאחר אלא לתוקף ההתקשרות הסכם יכנס לא הזוכה, למציע זכייה הודעת קבלת לאחר אף 7.6.2

 ערבות  - לרבות כדין, חתומים כשהם ההתקשרות, הסכם לפי הנדרשים והרישיון האישורים כל

 לאחר רק לתוקפו, יכנס ההתקשרות הסכם כדין. חתום ביטוחים קיום אישורו כדין חתומה ביצוע

 הזוכה. למציע והעברתו ההסכם על ענבל בחברת החתימה מורשי חתימת ולאחר המסמכים קבלת

 להפעלת עסק רישיון - לענבל ולהציג שמו על להעביר מחויב הזוכה המציע ,לעיל האמור על נוסף 7.6.3

 כניסת מיום ימים 120 בתוך וזאת ,מודיעין חבל אזורית מועצת מטעם ענבל בבית קצה מטבח

 כל לבצע וכן מביניהם המאוחר ,ענבל שם על יוןהריש קבלת מיום או לתוקפו ההתקשרות הסכם

 .בלבד עצמו בכוחות כך לשם הנדרשת פעולה
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 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

 איסור הסבת זכויות 8.1

או חובותיו ו/, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו לצד שלישיהמציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר 

 , כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.מכרז זהלפי 

 עובדי המציע 8.2

לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש המציע מתחייב 

ובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר שיידרש ע"י 

 ענבל.

 כלפי המועסקים על ידו אחריות המציע 8.3

 ,כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודההבלעדי אחראי הבלבד הינו  הזוכה המציע .8.3.1

 ו/או לכל נזק שיגרם על ידוהבלעדי כן יהיה המציע לבדו אחראי כמו . והוראות כל דין הנזיקין

 זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות הסכםעל ידי המועסקים על ידו למטרות 

, יפצה אותה לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, או כלשהי שנגרמה באחת מן הדרכים האמורות

 ובאופן מיידי.על כך המציע באופן מלא 

המציע  עובדי של ושכרם עבודתם לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות תהיה רשאית לערוך ענבל .8.3.2

, בהסכם כאמור לה השירותים המבוקשים המסופקים מטעמו בביצועהלוקחים חלק  הזוכה

המציע  .ביקורת שכר שיועבר לעיון והתייחסות המציע הזוכהיפורטו בדו"ח  הבדיקה וממצאי

 המוסמך השכר בודק ידי על שיבוצעו הבדיקות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב הזוכה

 לצורך ענבל ידי-על ימונה אשר מוסמך מקצועי גורם כל עם או/ו החיצוני החשבון רואה או/ו

 .ולתקן את הליקויים, ככל שיימצאו, בהתאם לכל דין העניין

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע 8.4

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים 

שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

לת השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קב

הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול 

 ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

 דרישות ביטוח 8.5

הסכם בכמפורט  נדרשיםקיים את כלל הביטוחים הי ,כמציע זוכה בחרייומתחייב כי במידה המציע 

 .  הצורך במידת, המוארכת ההתקשרות תקופתאו /ו ההתקשרות תקופת כל למשךההתקשרות 

 להסכם 14סעיף במפורטות הדרישות הביטוח כל כי הינו עומד ב בטרם הגשת הצעתועל המציע לוודא 

 .ההתקשרות
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 כלליים תנאים - 9פרק  .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   9.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום 

 צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל  9.2

 נציג ענבל ו/או מי מטעמו. בלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י מ

 השיפוטסמכות   9.3

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מניהול 

 בעלי הסמכות העניינית באזור תל אביב יפו ו/ המרכז. הליך זה, תהיה בבתי המשפט 

 העדר בלעדיות 9.4

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא וחתימה על ההסכם בהליך הזוכים המציעים הצעת קבלת

, השירותים לביצועים /אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל

 .בכפוף לכל דין

 שמירת דינים והוראות 9.5

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל, לדעת, תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

 את התחייבות הזוכה על פי דין. שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.6

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

 ביותר או איזה מההצעות שיוגשו בהליך זה.

 

 

 

 כבוד רב,ב    

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                     
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 תצהירים -מסמכי ההזמנה ל א'ספח נ
 

 WORD)נוסח בקובץ  ולא בכתב יד באמצעות מחשבלמלא  ( יש1טופס  -)נספח א' נספח תצהירים זה 

 . מופיע באתר ענבל תחת מסמכי ההליך(

על מורש/י החתימה כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההזמנה. יש להדפיסו, להחתימו  נספחלאחר מילוי ה

מכלול , על 1971-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אבמציע להצהיר, כמשמעותו 

  .( לנספח זה10עד  1)המצורפים כטפסים  התצהירים

 

 :תצהיר כללי

 

ומר/גב' אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

להצהיר  נו/כי עלי נו/לאחר שהוזהרתי_________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

בזאת בכתב  יםכן, מצהיר/ נעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ נהיה/את האמת וכי אהיה

 כדלקמן:

 

"( לחתום על תצהיר זה מציעה________ )להלן: "__________חברת  כדין על ידי הוסמכנו/הוסמכתי

ניהול חדר אוכל , לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדהה שהגשנו במסגרת מכרז פומבי בתמיכה להצע

 (23/2019מס' ומטבח קצה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ )

 

 :פרטי המציע

 שם המציע: ________________ .א

 מס' ח.פ./ ע.ר. :______________ .ב

 :המציע כתובת .ג

 ומספר: ________________  רחוב

 עיר:_______________________ 

            _____________________ : טלפון .ד

 ________________: תפקיד  ________________       :הקשר איש שם .ה

 _______________________________ :הקשר איש של נייד טלפון מס'

 _________________  __________________   :הקשר איש של דוא"ל

לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע למכרז ולמתן השירותים 

 המבוקשים.

 כתובת המבטח המבשל: ________________________ .ו

 ידי המציע )במועד הגשת ההצעה(:  __________-מספר העובדים הקבועים המועסקים על .ז

 ניסיון בתחום שירותי הסעדה: _________________________________מספר שנות  .ח

 מערכי ההסעדה אותם מפעיל המציע, נכון למועד הגשת ההצעה: _____________פר מס .ט
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 :הינםלעניין השתתפות בהליך  במציעהחתימה  מורשי

 

 

 :זכות עיון

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד להליך על המציע לציין  7.5לאמור בסעיף  בהתאם

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 . הגדיר אותם ככאלההזוכה גם אם המציע הזוכה לא 

 מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'

   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על

  :הצעותתצהיר אי תאום 

 _____________ מצהיר בזאת כי:  .ז.אני הח"מ______________________________ מס ת

על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה זו הוחלט .א

 .פוטנציאלי אחר

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  ההצעה זו לא הוצג .ב

 .הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

  לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו.לא הייתי מעורב בניסיון  .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

 מורשה שם

 החתימה
 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד

    

 מורשה שם

 החתימה
 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד
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 קבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרההצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בע .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  המציע לא 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-"חהעסקיים, תשמ

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין ומ.ר.שם מלא של עורך הדין  תאריך
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 ניסיונו של המציע )החברה( ושל מנהל חדר האוכל  פירוט: תצהיר עמידה בתנאי סף -1טופס מס' 

ורך מתן ניקוד בהתאם לאמות ובמפרט הטכני וכן לצ 3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שפורטו בפרק 

למלא את הפרטים החסרים במקומות סמכי ההזמנה, על מורשה/י החתימה למ 6המפורטות בפרק  המידה

 המסומנים במסמך זה בהתאם למצבו של המציע ושל מנהל חדר האוכל המוצע מטעמו במועד הגשת ההצעה:

 .לעיל, במלואם 2הנני מצהיר כי יש ביכולתי לספק את כל השירותים המבוקשים המפורטים בפרק  .א

 ניסיון המציע )החברה( .ב

ועד למועד האחרון להגשת  7201בינואר  1מתאריך ) לפחות שלוש שניםשל ניסיון מצהיר כי אני בעל  נינה

 אחת בכלכאשר מטבחי קצה במקומות שונים, עבור שירותי הסעדה וניהול חדרי אוכל  במתן (ההצעות

מטבח כאשר בכל , מטבחי קצה במקומות שוניםשלושה עבור הנ"ל השירותים סופקו על ידי  מהשנים

 .סועדים ביום לפחות 90-ארוחת צהריים לתי סיפקכאמור,  קצה

 :(לעיל ב'שירותי הסעדה )בהתאם לסעיף נים כיום גופים להם ניתטבלת פירוט 

 :הערות בקשר למילוי הטבלה

  פירוט  ,נדרש לצורך עמידה בתנאי הסףאותם מפעיל המציע  מטבחי קצהשלושה לפחות פירוט של

 . למסמכי ההזמנה 6נוסף יקנה ניקוד כמפורט בפרק 

  לצורך קבלת חוות דעתם  אנשי קשרשני ענבל לשיפרט המציע בטבלה, תפנה הארגונים מתוך רשימת

 ו)ל במטבח קצה אחדצוות מטעם ענבל יערוך ביקור  ובנוסףלהם,  תניםבקשר לאיכות השירותים שני

  למסמכי ההזמנה. 6מתן ניקוד, כמפורט בפרק זאת לצורך וניתנים השירותים כיום( 

 :2017שנת 

 בו מופעל מטבח הקצה והמקום שם הארגון 

 מספר טלפון נייד, )כולל איש קשר, תפקידו

 (וכתובת

מועד אספקת השירותים 

)תאריך התחלה ותאריך 

 סיום(

 ממוצע סועדים יומי

1    

2    

3    

 

 :8201שנת 

מטבח הקצה שם הארגון והמקום בו מופעל  

)כולל איש קשר, תפקידו, מספר טלפון נייד 

 וכתובת(

מועד אספקת השירותים 

)תאריך התחלה ותאריך 

 סיום(

 ממוצע סועדים יומי

1    

2    

3    
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 :9201שנת 

שם הארגון והמקום בו מופעל מטבח הקצה  

)כולל איש קשר, תפקידו, מספר טלפון נייד 

 וכתובת(

 מועד אספקת השירותים

)תאריך התחלה ותאריך 

 סיום(

 ממוצע סועדים יומי

1    

2    

3    

 

 

 ניתן להוסיף לטבלה עמודות(במידת הצורך, ) 

 

 :המציע של שנתי מחזור .ג

שני מיליון ש"ח  לפחות בתחום ההסעדה, של שנתי, מפעילות כספי מחזור תבעל הריני מצהיר כי החברה

  .בנפרד 2018-ו 2017 )כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים

 

, מטעם האגף לפחות 2תעודת טבח סוג הנני מצהיר כי מנהל חדר האוכל, הינו בעל  - חדר אוכלמנהל  .ד

 ומטבח אוכל חדר בניהול ניסיון שנות חמש לפחות בעלהבכיר להכשרה ולפיתוח במשרד הכלכלה; וכן 

 לפחות. יום בכל סועדים 90 לפחות סעדו בו אוכל חדר ניהל שבמהלכם יותר, או אחד גוף עבור

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 טופס מס' 2 - כתב התחייבות 

 לכבוד

 חברי וועדת המכרזים

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

מתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח למכרז פומבי : הנדון
 בע"מ

 

(, להגיש בשמו "המציע"אני הח"מ, הוסמכתי/נו כדין על ידי  חברת _________________ )להלן  .1
 ביצוע השירותים המבוקשים במסגרת המכרז שבנדון.הצעה לצורך 

למסמכי ההליך באופן  2אני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם בפרק  .2
 מצטבר ומלא.

אני מצהיר כי בדקתי היטב את מסמכי ההזמנה להגשת הצעות והנספחים שצורפו אליהם ואני  .3
ן, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע מצהיר כי המציע הינו בעל הידע, הניסיו

, ניסיוןרבות המומחיות, הידע, המיומנות והמלא ושלם של השירותים המבוקשים נשוא מכרז זו, ל
פי דין לשם ביצוע השירותים -וכן כי הוא בעל כל הרישיונות ההיתרים והאישורים הנדרשים על

 ובהסכם ההתקשרות על נספחיו. בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה

אני מתחייב לספק את השירותים באיכות גבוהה מאוד הדורשת מיומנות מקצועית וכי יש ברשותי  .4
כל המשאבים, כח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת השירותים כאמור. לא תהיה לי כל 

ת בגין העדר כח אדם זכות לטענת עיכוב או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבו
 מיומן. 

כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הכלליות, ב' אני מאשר כי הצעת המחיר בנספח  .5
 הכרוכות באספקת השירותים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שבמידה והמציע הזוכה לא יבצע את השירותים המבוקשים באופן מלא  .6
במפרט הטכני, תהיה זכאית המזמינה לכל סעד או תרופה לפי הסכם ההתקשרות  ושלם, כהגדרתם

המצורף למכרז זה וכן לפי כל דין. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה להטיל על המציע הזוכה 
קנסות כאמור במסמכי ההזמנה ובהסכם ו/או לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת 

 ההתחייבויות.

דוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים של חברת ענבל. כמו כן, י .7
ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי 
החתימה מטעם חברת ענבל, וכן הגשת ערבות ביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים מצד המציע. 

ע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה למציע שקיבל את הודעת לפיכך, ידו
 הזכייה. 

נדרשים כמפורט בהסכם הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע הזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .8
 למשך כל תקופת ההתקשרות.

תעמוד בתוקפה ותחייב אותי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא  .9
ימים נוספים, בכפוף למתן הודעה בכתב  90 -ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ו 120לתקופה של 

 ומראש מאת ענבל.

הזמנה להגשת הצעות ובנספחים שצורפו אליהם וכן מסמכי ההתנאים המפורטים במקבל את  יאנ .10
בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(, את כל ההתחייבויות הכלולות מתחייב לבצע בצורה מלאה 

 ומסכים לפעול על פיהם.
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ציג כל תביעות ו/או דרישות אולא  מכרזהזמנה ובהלכל האמור במסמכי בשם המציע  םמסכי יאנ .11
מוותר מראש על  יואנשל תנאי מתנאי המכרז ו/או אי ידיעה  בהירות-איהבנה, -המבוססות על אי

 . הכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלאו תביעה ו/או דרישה כאמור, /וכל טענה 

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז  .12
 זה.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את  .13
 הצדדים.

ה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  המזמינהי כי ל ידוע .14
 והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  הבלעדי

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .15
ו/או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( כל סיבה שהיא במכרז ו/או ביטול המכרז, מ ישל

כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית 
 לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

פעל בניגוד לאמור לעיל, תהיה ו ו/או מי מטעמ המציעמאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי  יהננ .16
במכרז, ו/או לא לקבל או  לפסול את המשך התמודדותוהבלעדי,  הועדה הזכות, עפ"י שיקול דעתלו

אף לבטל במידת הצורך , אם יינתן, ווו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל ולפסול את הצעת
 .שנחתם עימו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות וזכייתאת 

ו/או כל נספח אחר תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה  לבצעכי בסמכות ועדת המכרזים  לי ידוע .17
ועדת וכן רשאית באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, שצורף אליהם לרבות המפרט הטכני, בין היתר 

לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי המכרזים 
 .כל דיןולפי  המכרז

הצעתי מוגשת בשמי בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים  .18
. ובכלל 1986 -הצעות למכרז זה, לרבות קשר של בעלי עניין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אגיד ציעים האחרים ו/או תאגידים בשליטתם, או תמזה, ידוע לי כל לא אהיה רשאי להעסיק מי מה
 השולט באחד המציעים האחרים, בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.

על ידי הגורמים המוסמכים במציע ועולים בקנה אחד  כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .19
 עם תקנות החברה וכלליה.

במסגרת  ידי-הנני מתחייב להודיע למזמינה על כל שינוי בעובדה, במצב או בהצהרה שניתנו על .20
ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי -הצעתי או בכל מסמך אחר שנמסר על

להשפיע השפעה מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה, שינוי במבנה 
בהליכי  המציע, בבעלות בו, מינוי מפרק, מתן צו הקפאת הליכים נגד המציע, הטלת עיקול או פתיחה

 הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של המציע.

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .21
 פרט כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר

 החתימה במציע: יחתימת מורשה/

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 הסעדה לעובדי המינימלית השכר עלות מרכיבי - 3טופס מס' 

 2011-( להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב1)א()28תצהיר בהתאם לסעיף סעיף 

 המגולמות העלויות במסגרת ( כימציע"ה" חברת _________________)להלן:בשם הריני להצהיר 

 הצעת כי מתחייב אניבנספח ב' למסמכי ההזמנה,  להצעתי בהתאם המזמינה, ידי על לי תשולם אשר בתמורה

 זו עלות כי מתחייב אני .השירותים לנותן ורווח נוספות עלויות, לעובדים מינימלית שכר עלות כוללת המחיר

 עלות" וכדומה ובכללן רישוי, מס: כגון חוק לפי הנדרשים תשלומים עבור הדרושות העלויות כל כוללת את

 .להלן כמפורט" מינימלית שכר

 פירוטכוללים  אינם אלו תעריפים כי לציין יש, הסעדה בענף קבלן עובד שעת לעלות תמחור מהווה זה נספח

 צו בהגדרת עומד אינו העסקה שסיווג כך לאור 2008 - בישראל אירועים וגני אולמות בענף הרחבה צו אודות

 .הרחבה

 :כדלקמן הנוספים הרכיבים את לקבל זכאי הוא הרחבה צו י"עפ לתנאים זכאי ועובד במידה

 יותר גדולה חופשה ימי כמות; 

 יותר גדולה הבראה ימי כמות; 

 משפחתיות מסיבות לחופשה זכאי העובד; 

 עבודה שנתיים לאחר יום 22 תהיה מחלה ימי צבירת; 

 8.22% הינה מנהלים בביטוח לפיצויים הפרשות; 

 לשנה אחת עבודה בגדי; 

 השתלמות קרן; 

 ותק תוספת; 

 משפחה תוספת; 

עלות השכר המינימאלית בגין עובד המועסק על ידי המציע במתן שירותי הסעדה עבור ענבל המציע מתחייב כי 
  ", בהתאמה( לא תפחת מהמפורט בטבלה להלן:ענבל" -" והשירותיםלביטוח בע"מ )להלן: "חברה 

 
 הערות שעה ראשונה -חישוב שעתי  רכיב

 לעובד החודשי היסוד שכר ש"ח 29.12 שכר יסוד עובד הסעדה
 ש"ח 5,300 על יעמוד, הסעדה
 קרי, מלאה משרה עבור לחודש
 .עבודה לשעת ש"ח 29.22
, מינימום שכר חוק - מקור

 .1987 -ז"התשמ
 ש"ח 1.35 חופשה

(4.62%) 
 ימי 14 או בתשלום חופשה ימי 12

 שנים בחמש בתשלום חופשה
 שבוע אורך לפי, הראשונות

 בחינת לצורך. העובד של העבודה
 יש העובד של המשרה הגדרת
 העסקה ימי כמות את לבחון

 מתוך חודשים הארבעה במסגרת
 ימי וכמות במידה - שחלפה השנה

 על עולה אלו בחודשים העסקה
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 הערות שעה ראשונה -חישוב שעתי  רכיב
 משרת את להגדיר יש ימים 21.67
 .בשבוע ימים 6- כ העובד
. שנתית חופשה חוק -מקור
 הרחבה צו וכן 1951 -א"תשי

 במשק העבודה שבוע קיצור בדבר
2018 

 
 ש"ח 1.01 חגים

(3.46%) 

 בשנה חג ימי 9 -ל זכאים עובדים
 הזכאות. עבודה חודשי 3 לאחר
 בהם במקרים הינה חג לימי

 או/ו לפני יום נעדרו לא העובדים
 בהסכמת אלא ,החג אחרי יום

 .הקבלן
 - מסגרת הסכם הרחבה צו -מקור
2000 

 
 עומד 2019 לשנת הבראה יום ערך ש"ח 0.88 הבראה

 יום תעריף. ליום ש"ח 378 על
 שיעור פי על יעודכן הבראה
 של אפריל חודש מדד שבין השינוי
 דמי משולמים בה השנה

 אפריל חודש מדד לבין, ההבראה
 הינה הבראה לדמי הזכאות .2013

. עבודה שנת השלמת לאחר
 תשלום גילום כולל זה תעריף

, החג ימי עבור גם הבראה
 רכיב כי יובהר .ומחלה החופשה

 עבור ישולם לא ההבראה דמי של
 משרה להיקף מעבר העסקה

 .מלאה
 בדבר הרחבה צו -מקור

 בהוצאות המעביד השתתפות
 1998 ונופש הבראה

 
 ש"ח 2.05 פנסיה

(6.5%) 
 המשולמת, גמל לקופת הפרשה
 בחוק כהגדרתה, לפנסיה לקצבה
 פיננסיים שירותים על הפיקוח

, 2005 -ה"התשס, (גמל קופות)
 חצי לאחר ,העובד שם על תעשה

 מהיום החל או העסקה של שנה
 במידה להעסקתו הראשון
 .פעילה ג"קופ לעובד וקיימת

, יסוד שכר על תתבצע ההפרשה
, מחלה ימי, חופשה דמי, חג ימי

 ודמי מילואים ימי עבור תשלום
 .לידה
 [משולב נוסח] הרחבה צו -מקור

 2011 חובה לפנסיה
 

 ש"ח 1.89 פיצויים
(6%) 

, לפיצויים גמל לקופת הפרשה
 על הפיקוח בחוק כהגדרתה
, (גמל קופות) פיננסיים שירותים

 שם על תעשה, 2005 -ה"התשס
 להעסקתו שנה חצי לאחר העובד
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 הערות שעה ראשונה -חישוב שעתי  רכיב
 במידה הראשון מהיום החל או

 .פעילה ג"קופ לעובד וקיימת
 [משולב נוסח] הרחבה צו-מקור

 ההפרשה. 2011 חובה לפנסיה
, חג ימי, היסוד שכר על תתבצע

 תשלום, מחלה ימי, חופשה דמי
 .לידה ודמי מילואים ימי עבור

, פיטורין פיצויי חוק -מקור
 .1963 -ג"התשכ

 
 ש"ח 0.73 השלמה לפיצויים

(2.33%) 
 מתפטר או פוטר והעובד במידה
 זכאי יהיה מפוטרים בתנאי
 בהתאם מלאים לפיצויים העובד
 .פיטורין פיצויי לחוק

 נותן על, לחוק בהתאם
 בעבור 6% להפריש השירותים

 במקרה אך (שנתי72%) פיצויים
 יש פיטורים לפיצויי זכאות של

 כלומר, פיצויים 100% לשלם
 (.28%)  2.33% של השלמה

, היסוד שכר על תתבצע ההפרשה
, מחלה ימי, חופשה דמי, חג ימי

 ודמי מילואים ימי עבור תשלום
 .לידה
, פיטורין פיצויי חוק -מקור

 . 1442 -ג"התשכ
 

 ש"ח 1.13 ביטוח לאומי
(3.45%) 

 60% של בגובה שכר להיקף עד
 3.45% - משולם הממוצע מהשכר

 . לאומי ביטוח
 . 7.5% משולם זה לשכר מעבר
 השכר רכיבי בחישוב כי יודגש

 התעריף בחשבון נלקח זו בטבלה
 העובדה בשל וזאת הנמוך

 עד משתכרים העובדים שמרבית
 .במשק הממוצע מהשכר 60%

 לנהוג יש מיוחדים במקרים
 הביטוח להנחיות בהתאם
 ביטוח י"ע כמפורט הלאומי

 ביטוח הפרשה אחוזי: לאומי
 .הלאומי

 על משולם לאומי ביטוח
 בחוק כמפורט, נוספים מרכיבים

, [משולב נוסח] הלאומי הביטוח
 לשכר מעבר, 1995 -ה''התשנ
, חגים ,ותק, חופשה: כגון, היסוד

, לחגים מתנות, הבראה, נסיעות
 .ארוחות סבסוד

 הלאומי הביטוח חוק -מקור
 . 1995 -ה"התשנ, [משולב נוסח]

 
 ש"ח 38.16סך הכל: 

 
 :ידי המציע לעובדיו על פי הביצוע-להיות משולמים עללהלן רכיבי שכר נוספים אשר אמורים 

 



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
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 הערות רכיב
 עלות פי על הנסיעות תשלום את להתאים יש נסיעות

 לעת מעת המתעדכנת לתקרה עד, בפועל הנסיעות
 ש"ח 26.4 הינה הנוכחית התקרה. ההרחבה בצו

 .עבודה ליום
 המשרד, הסעות שירותי מספק הקבלן בו במקרה

 באזור חודשי חופשי תעריף עלות לקבלן ישלם
 .השירותים קבלת
 המעביד השתתפות בדבר הרחבה צו -מקור

 .לעבודה נסיעה בהוצאות
 

 דמי לחוק בהתאם המשרד ידי על יבוצע זה תשלום מחלה
 וכן מחלה אישור קבלת כנגד, 1976 -ו"תשלה מחלה
 בפועל התשלומים ביצוע על חשבון רואה אישור

 לפי לקבלן ישלם המזמין כי יובהר. לחודש אחת
 בתקופת בחברה העובד של המחלה ימי זכאות

 לגרוע כדי באמור אין אצל המזמינה, העסקתו
 .העובד כלפי מציעה של החוקיות מחובותיו

 הסוציאליים השכר רכיבי כל ישולמו זה רכיב בגין
 מעביד ועלויות השתלמות קרן, פיצויים, פנסיה)

 .(לאומי ביטוח
 .1976 -ו"התשל, מחלה דמי חוק -מקור

 

אני מתחייב בזאת כי התשלום לעובדי לשעת עבודה, אשר יועסקו על ידי במתן השירותים כאמור במסמכי  .1
היה ותיקבע ערך המכרז על נספחיו, לא יפחת בשום מקרה מעלות השכר המינימאלית לעובד כמפורט בכל דין. 

השכר המינימאלית המפורטת לעיל, החל מהמועד שעת עבודה גבוה יותר, הרי שקביעתו תחליף את עלות 
 ידי השר.-שייקבע על

חלה עליי החובה להתעדכן בחישובי השכר המעודכנים המתעדכנים מעת לעת והאחריות בגין כך מוטלת עלי  .2
 ועלי בלבד. 

בכל עדכון שכר ו/או תנאים, אעדכן מיד, ולא יאוחר מתלוש השכר של החודש הראשון בו בוצע עדכון, את שכר  .3
 עובדי. 

באחריותי המלאה להתעדכן בטבלאות השכר/ הוראת התכ"מ/ צווים/הסכמים/חוקים עדכניים נכון ליום  כי .4
הגשת הצעתי במסגרת מכרז זה וככל שיפורסם/יעודכן חוק ו/או הסכם ו/או צו ו/או הוראה המיטיבה עם 

כן את שכרם של עובדיי עובדיי, הם יכללו בהצעה אשר תוגש על ידי במסגרת מכרז זה. כמו כן, הנני מתחייב לעד
בהתאם לכל חוק ו/או הסכם ו/או צו ו/או הוראה המיטיבה עם עובדיי ואשר יפורסמו/יעודכנו במשך תקופת 

 ההתקשרות ובתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש.

ידי ענבל מכוח הצעתי עבור אספקת -אני מצהיר ומאשר כי לאחר בדיקה שערכתי, התמורה המשולמת לי על .5
תים כאמור במסמכי המכרז על נספחיו מכסה את כלל העלויות כאמור וכי הצעתי משקפת את האמור השירו

 במלואו וללא כל סייג.
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

בזאת כי ביום _________ הופיע ר _______, מרח' ____________, מאשר .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
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 טופס מס' 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ,  מר/גב'  ________________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ 
בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בזאת כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם ענבל המציע"בשם חברת ________________)להלן:  הנני נותן/ת תצהירי זה .1
 חברה לביטוח בע"מ. 

 להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.הנני מוסמך/ת לתת  .2
ב לחוק עסקאות 2בסעיף "תושב ישראל" כהגדרתם -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .3

אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים  ,"(החוק" -)להלן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 אלה וכי הם ברורים לי.

 (לסמן את האפשרות המתאימהיש ) -הנני מצהיר כי  .4

  ,ב 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  המציעעד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה
עבירה לפי חוק עובדים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  לא הורשעו( לחוק

חוק שכר מינימום, או לפי  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-התשמ"ז

לחילופיןאו   

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעוב לחוק( 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  מציעה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהבמועד ההתקשרות 

 או לחילופין

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעוב לחוק( 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  מציעה
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  עבירה לפי חוק עובדים זרים -)עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהלא במועד ההתקשרות 

 

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

 
   

 חתימה וחותמת המציע בשם המציע שם מלא של החותם תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 

 



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
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 עובדים כויות תצהיר בדבר קיום ז - 5טופס מס' 

__________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  מס' ת.ז.נושא אני הח"מ _________________ 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:את האמת 

( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציע" ה בשם ____________________)להלן:הנני נותן/ת תצהיר ז .1
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  ,"(ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " עם ענבל

פי דיני העבודה, -בעניין זכויות עובדים עלחובותיו את כלל ויקיים בעתיד מקיים  הנני מצהיר כי המציע .2
  צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת השירותים.

 :יש לסמן את האפשרות המתאימה, בדין הפלילי פירוט בדבר הרשעות  .3

  לא הורשע המציע בדין הפלילי.למועד האחרון להגשת ההצעות, בשלוש השנים שקדמו 
  הורשע המציע בדין הפלילי, כדלקמן: בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 אפשרות המתאימה:יש לסמן את ה, פירוט בדבר קנסות בגין הפרת חוקי עבודה .4

 בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

פלילית אחת או יותר בגין הפרת דיני עבודה בשלוש השנים האחרונות ולא הושתו על מי מאלה 
 ת  בגין הפרת חוקי עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. קנסו

 
  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר בגין הפרת  הורשעוהמציע או מי מבעלי השליטה בו

קנסות  2-דיני עבודה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או נקנס ב
 או יותר בגין הפרת חוקי עבודה בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כדלקמן:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

הנני מתחייב בזאת שלא אעבור כל עבירה בנוגע לכל דין/הסכם/צו הרחבה המפורטים לעיל ו/או אשר  .5
 יעודכנו או יתפרסמו במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש.

הנני מתחייב לדווח למזמינה לגבי כל עניין הקשור בכל היתר ו/או עבירה ו/או חשד לעבירה וזאת מיד  .6
 עם היוודע העניין. 

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
   

 חתימה וחותמת המציע מלא של החותם בשם המציעשם  תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 

 



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
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 טופס מס' 6 - התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקה עובדים

 

בזאת לקיים בכל תקופת ההתקשרות בעקבות זכייתי במכרז האמור בהוראות המפורטות  אני הח"מ מתחייב

 :,כנוסחה מעת לעת, ובכלל זה 2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב

 ;"חוק חופשה שנתית)להלן: " 1951-מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית, התשי"א .א

 ;לחוק חופשה שנתית 11-ו 10חופשה לפי סעיפים תשלום דמי  .ב

 ;לחוק חופשה שנתית 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  .ג

-לחוק שעות עבודה ומנוחה, 6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  .ד

 "(;החוק שעות עבודה ומנוחלהלן: ") 1951 -התשי"א

השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה  .ה

 ;הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה

 ;לחוק שעות עבודה ומנוחה 9איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  .ו

 ;לחוק שעות עבודה ומנוחה 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  .ז

 ;שעות עבודה ומנוחה לחוק 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  .ח

-לחוק עבודת הנוער, התשי"ג 20איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  .ט

 "(;חוק עבודת הנוער: "להלן)1953

 ;לחוק עבודת הנוער 21איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  .י

 ;לחוק עבודת הנוער 24איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  .יא

 ;לחוק עבודת הנוער 25איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  .יב

חוק להלן: ")1959 -לחוק הגנת השכר, התשי"ח 25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  .יג

 יו;זמת מזמין השירות או לפי הוראותכשניכוי הסכומים היה ביו - "הגנת השכר

 ;א לחוק הגנת השכר25לפי סעיף העברת סכומים שנוכו,  .יד

 ;(לחוק הגנת השכר 1)(1ב(ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף   .טו

 ;תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום .טז

יד(ב) לחוק 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף  .יז

  ;1957-קיבוציים, התשי"זהסכמים 

 ;בה בעניין פנסיהתשלומים מכוח צווי הרח .יח

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 

 

 



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

39 

 טופס מס' 7 - תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות

 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. מס' __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן/ת תצהיר זה בשם ____________________)להלן: "
 "(, הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 :יש לסמן את האפשרות המתאימה

 המציע. על חלות לא 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

  המצי והוא מקיים  על חלות 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
 אותם.

 
 נדרש המציע על חלות 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה

 :המתאימה במשבצת x לסמן

  עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע. 
 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע . 
 

 :המתאימה במשבצת X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה

 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 
- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 . ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם -הצורך ובמקרה ,1998
 לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

 פנה הוא, 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת
 זו פנייה לבצע בעבר התחייב שהמציע במקרה) ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור

 . (זו התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו ונעשתה
 הרווחה, העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב מציעה

 . ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים
 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
 , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישיהופיע 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 
 כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין ומ.ר.שם מלא של עורך הדין  תאריך
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 טופס מס' 8 - תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים

 

"( המבקש להתקשר עם ענבל המציע" :הנני נותן/נת תצהירי זה בשם חברת ________________)להלן
 חברה לביטוח בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם גוף זה.

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הן המציע והן העובדים מטעם המציע אשר מיועדים מטעמו לבצע את השירותים 
 המבוקשים מתחייבים לשמירת סודיות ולהיעדר ניגוד עניינים כדלקמן:  

 במישרין ו/או בעקיפין או הנובעו/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור  .1
 ממתן השירותים.

פוף ובכלהשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .2
לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לתועלתי האישית או לכל שימוש עצמי אחר 
שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את 

 המידע.

או לאחר מכן ו/ ההתקשרותבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ומ .3
וללא הגבלת זמן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם להגיש את המידע, בין במישרין ובין 
 בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי

 או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.ו/את המידע 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב  .4
התחייבות זה, לרבות שמירה על סודיות המידע ושלמותו, ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 בחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.הנדרשים מ

או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של ו/משנה קבלני או ו/להביא לידיעת עובדי  .5
 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס התחייבות זה.

, ועניין או תוצאה מכל סוגו/או הוצאה ו/או פגיעה ו/להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק  .6
לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת  למי מטעמכם ו/או אוו/אשר ייגרמו לכם 

  בין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים., בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור

או חפץ שקיבלתי מכם ו/ או אחרו/להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב  .7
, שהגיע לחזקתי ו/או שהגיע אליי כתוצאה מההתקשרות עמכם, באופן ישיר או עקיף או השייך לכםו/

או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי ו/או לידי עקב מתן השירותים 
 ומר כאמור או של מידע.עבור ענבל. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של ח

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות  .8
זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של 

ענבל לבין עניין אחר. בכלל ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים ל
"עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או 
עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות 

או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או  מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני
 "(.עניין אחרבפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: "

בכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי  .9
אחר שלי או עניין לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין 

 של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

בכל מקרה שאפר התחייבות זו, לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לענבל ו/או הנמצא  .10
ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי אישית בגין 

י מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות הפרת חובת הסודיות שלעיל. הננ
וחוק הגנת הפרטיות,  1997 -זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 .1981 -התשמ"א
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נכם, ימעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לב-התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד .11
 פי כתב התחייבות זה.-שית עללמעט אחריותי האי

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו אצלי בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .12
 כתב התחייבות זה.

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לענבל  .13
 על פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

 

 
  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר בדבר קבלן משנה - 9טופס מס' 

 

 .באמצעות קבלני משנה ,)ה( למסמכי ההליך 3.4רק על ידי מציעים אשר עומדים בתנאי סף  וגשטופס זה י

 
 הנדון: הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף באמצעות קבלן משנה 

 
טעם חברת אני החתום מטה, מר/גב'__________________, מוסמך לחתום על תצהיר זה מ

כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה  "(, לאחר שהוזהרתיהמציע"________________ )להלן: 
 כדלקמן:  אתצפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בז

 

התקשרתי בחוזה מחייב, חוקי ותקף עם קבלן המשנה מטעמי, חב' _________________ מס' ח.פ/  .1
( וזאת לטובת הגשת הצעה במסגרת מכרז פומבי "קבלן המשנה" :ע.מ _______________ )להלן 

 שירותי הסעדה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ. מתןל

 ה שלהלן: , קבלן המשנה מחזיק בתעודהליךלמסמכי ה)ה(  3.4בהתאם לאמור בסעיף  .2

רישיון עסק להובלת מזון מטעם רשות מקומית רלוונטית שבתחומה פועל המציע שניתן לרכב המיועד 
 . מזוןלהובלת מזון שבבעלות המציע, המאפשר הובלה, הפצה וחלוקת 

הינו בעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע התפקידים אליהם הוא  הנני מצהיר כי קבלן המשנה .3
לביצוע כל  מיועד מטעם המציע, לרבות כל הביטוחים שלהם נדרש המציע במכרז זה, וכי הוא מורשה

שידרש, כל מסמך להוכחת  ככלעבודה אליה הינו מיועד מטעם המציע. המציע יציג בפני חברת ענבל, 
 עמידתו של קבלן המשנה מטעמו בדרישות הדין או במחויבויות המציע לפי מכרז זה.

המציע לא יעשה כל שימוש בקבלן משנה לצורך ביצוע השירותים המבוקשים בפועל ללא אישור ענבל  .4
 בכתב ומראש.

הפרת הסכם שבוצעה במסגרת כל נזק או בגין והבלעדית באחריות המלאה  הנני מצהיר כי המציע יישא .5
אין באספקת חלק  קבלן המשנה מטעמו.בפועל באמצעות  ובוצע , גם אםהשירותים המבוקשים

על   עו של המצי, כדי לגרוע מאחריותקבלן המשנהבאמצעות  שבהם מחויב המציע הזוכההשירותים מ
 ובהתאם לכל דין נספחיו( על 23/2019הצעתו במכרז למתן שירותי הסעדה עבור חברת ענבל )מס' פי 

 ובכל מקרה האחריות במלואה חלה על המציע הזוכה בלבד.

  -אי קיזוז ואי תשלום המזמינה לקבלן המשנה .6

המציע ישלם לקבלן ידוע לי שהמזמינה לא תעביר כל תשלום לקבלן המשנה. אני מצהיר כי  .6.1
על ידו כקבלן המשנה את כל התשלומים המגיעים לו, בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים 

 משנה מטעם המציע. 

האחריות בכלל הקשור בקבלן המשנה חלה על המציע ואין בה כדי לגרוע מאחריותי באיכות וזמן  .6.2
 השירות אליו התחייבתי.  

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע ר _______, מרח' .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 דלעיל וחתם עליו. התצהיר 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 טופס מס' 10 - אישור רו"ח לעניין היקף מחזור כספי מפעילותו בתחום שירותי ההסעדה

 

נותן תצהירי זה  ___________ המשמש בתפקידאני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ 
 "(. המציעבשם ____________ )"

 

אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע וכי מחזור ההכנסות של המציע מפעילותו בתחום 
 שירותי ההסעדה הוא כמפורט להלן:

 

 _______________ כולל מע"מ.( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס 1.1.2017-31.12.2017) 2017בשנת 

 ___ כולל מע"מ.( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס ____________1.1.2018-31.12.2018) 2018בשנת 

 

 

   

  ת רו"חחתימ שם מלא תאריך
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 הצעת מחיר - ב'ספח נ
 

 .מ"מע וללאשקלים ב שלהלן בטבלה המבוקשת התמורה אתבכתב יד על גבי נספח זה,  למלא המציע על

  .לעיל 5.2נספח זה יש לשים במעטפה נפרדת כאמור בסעיף 

 בה שיצוינו הצעה ככלל,שנקבע לגביו.  מינימאלי /המחיר המירבי מ/על תרד/לא תעלההצעת המחיר 

 של המכרזים ועדת אם אלא ,תידון ולא תיפסל -והמקסימום מוםהמיני מדרישות החורגים כספיים רכיבים

 .ירשמויש מטעמים אחרת החליטה ענבל

 

כמות שעות העבודה  מהות השירות
 חודשהצפויות ב

מינימאלי מחיר 
בהתאם לנספח א' 

 3טופס מס'  -

מהמחיר  אחוז המרווח
 - המינימאלי

 המציע ידי-ה עללהשלמ
 - כללי עובד בגין תשלום

 של תחזוקה שירותי ביצוע

 האוכל חדר

 
 שעות 176

 
 ש"ח 38.16

 

 

% _________ 

 

הא (. עבור מציע שהצעתו תהיה שלילית בסעיף זה, ענבל ת0 -אחוז המרווח הינו מספר חיובי )גדול מ -יובהר 

, וכך תחושב הצעת המחיר, ורשאית היא גם לפסול את ההצעה במקרה 0 -מחיר כלהצעת הרשאית להתייחס 

 כזה, הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 :כללי

כי אין בשעות העבודה הצפויות בחודש ובכמות הארוחות הצפויות התחייבות כלשהי מטעם ידוע לי  .1

 ענבל, נתונים אלה ניתנו לצורך אומדן בהצעת המחיר. 

הצעת המחיר כוללת גם את כל ההוצאות המיוחדות או הכלליות וכן כל הוצאה אחרת  יידוע לי כ .2

ות עבור חומרים, ציוד וכל הוצאה אחרת הכרוכה באספקת השירותים נשוא מכרז זה, לרבות הוצא

 הקשורה בביצוע העבודות והעסקת עובדים לצורך כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובד חלה רק עליי  .3

 והצעת המחיר שלי מביאה בחשבון הוצאות אלה.

ותי ובלתי סבירה תהיה המזמינה רשאית לפסול ידוע לי כי אם הצעת המחיר שלי תהיה שונה באופן מה .4

 את הצעתי.

 

כמות הארוחות  מהות השירות
 בחודש הצפויות

 מחיר מירבי
 לארוחה

 )ללא מע"מ(

לארוחה )ללא  הצעת מחיר
להשלמה על ידי  -מעמ"( 

 המציע

 הגשת ארוחה בודדת
 

למסמכי  'גבנספח )כמפורט 
 . ההזמנה(

 
 

 ארוחות 2,200

 
 

 ש"ח 31

  

             

 _________ ש"ח          
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 :על החתום )מורשה/י חתימה במציע(

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר שהזהרתיו  , מורשה חתימה מטעם המציע, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי בפני _________,

כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 וחותמת עורך הדיןחתימה  שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 נספח ג' - הגדרת השירותים המבוקשים והנחיות עבודה

 

 כללי .1

 האוכל חדר את בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור ההתקשרות תקופת כל אורך לכל יפעיל הזוכה המציע 1.1

 בשריות צהרים לארוחות (קייטרינג) הסעדה שירותי יום מדי ויספק ,ענבל חברת במשרדי הנמצאים והמטבח

 זה בנספח מפורטים שהם כפי התפקידים שאר כל את יבצע וכן ואורחיה ענבל עובדי עבור חמות ופרווה

 .שלהלן

 אם אלא ההזמנה, במסמכי המפורטים הפירושים יהיו זה בנספח המונחים לכל כי יובהר ספק, הסר למען 1.2

  אחר. פירוש מחייב הכתוב

 וכן ים(עובד 230 -כ בחברה מועסקים ההליך פרסום ליום )נכון ענבל עובדי לכל השירותים את יספק המציע 1.3

 וענבל חודש, במהלך תארוחו 2,200 -כ של בממוצע מוערכת הארוחות כמות מטעמה. ומוזמנים לאורחים

 לנוחות ניתן הסועדים מספר לגבי זה נתון כי מובהר .עבודה ביום ארוחות 80 מינימום של לתשלום מתחייבת

 .בלבד ציעיםהמ

 וגם ענבל חברת עובדי שאינם ענבל בבית לעובדים גם יומיים הסעדה שירותי להעניק יידרש הזוכה המציע 1.4

 ענבל בחברת ההתקשרות ביצוע על האחראי מטעם אישור למתן בכפוף והכל שונים, ולאורחים למבקרים

 תשולם אלו לעובדים הסעדה שירותי מתן בעבור כי יובהר ענבל. ידי על שהונפקו אוכל לתלושי ובתמורה

 ענבל. עובד שהינו סועד עבור שתשולם לתמורה השווה תמורה הזוכה למציע

 מועד באותו הנמצאים העובדים לכל שירותים לתת יום בכל ערוך להיות יידרש בהליך הזוכה המציע כי נדגיש 1.5

 ענבל. בבית

 במטבח המזון את ויכין יבשל הזוכה המציע יוכ "קצה מטבח" הינו ענבל בבית הקיים המטבח כי בזאת מובהר 1.6

 וכי ענבל, בבית מטבחל (2)2.1.2 בסעיף המפורטת בדרך אותו ישנע הכנתו לאחר כאשר ,ידו על המופעל מרכזי

 טיגון המזון, חימום סלטים, חיתוך כדוגמת המזון, של סופית הכנה למעט ענבל בבית תבוצע לא המזון הכנת

 באלו. וכיוצא שלו סופי

 את וכן המקומית, הרבנות מטעם בתוקף כשרות תעודת ההתקשרות תקופת כל במהלך יחזיק הזוכה יעהמצ 1.7

כל האישורים והתעודות הנדרשים לפי כל דין לצורך הפעלת חדר האוכל; תעודת כשרות ברת תוקף תוצג 

ההתקשרות דרישת מנהל במקום בולט בחדר האוכל; מנהל חדר האוכל מטעם המציע הזוכה יציג, לפי 

 מטעם ענבל, בכל עת, תעודות רפואיות ביחס לכל עובדי המציע הזוכה בחדר האוכל מטעם משרד הבריאות. 

המציע הזוכה מתחייב לקיים את הוראות הדין בקשר להפעלת מטבח וחדר אוכל, לרבות בכל הנוגע לענייני  1.8

 ניקיון, תברואה ובטיחות וכן לקיים אחר כל האמור בנספח זה.

 ילות חדר האוכלשעות פע 1.9

  )במקרים  , כאשר14:00ועד השעה  12:00מהשעה שירותי ההסעדה יינתנו בימי חול )ראשון עד חמישי

מיוחדים ניתן יהיה לסטות משעות הפעולה האמורות, עפ"י תאום מראש ואישור האחראי מטעם ענבל 

 על ביצוע ההתקשרות.

 בלוח שהוגדרו וימים המועד( חול ימי )כולל חג וערבי ישראל חגי שבת, שישי, בימי יופעל לא האוכל חדר 

 יפעל, לא האוכל חדר בהם בשנה( ימים מעשרה יותר )ולא נוספים ימים שיהיו ככל .שבתון כימי השנה

 מראש. שבוע לפחות לזוכה מראש המזמינה כך על תודיע ,חברה כלל והשתלמויות עיון ימי כדוגמת
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  עובדים צוות 1.10

 ההתקשרות תקופת אורך לכל יבוצע המבוקשים השירותים וביצוע שוטף באופן האוכל חדר תפעול 1.10.1

 להלן: כמפורט מטעמו, עובדים שני לפחות באמצעות הזוכה, המציע ידי על

 אוכל חדר מנהל (1)

 עובדי ניהול והמטבח, האוכל חדר הפעלת על אחראי וכן המזון, של סופי בישול על אחראי

 בהתאם ההסעדה שירותי ואספקת המבוקשים השירותים את עבורו שמבצעים הזוכה המציע

 מהשעה החל ובמטבח האוכל בחדר נוכח יהיה האוכל חדר מנהל כי יודגש זה. במסמך לאמור

 ויהיה והמטבח האוכל חדר של ותקין סדיר ניהול יוודא פעילותם, שעות ובכל בוקר בכל 08:00

 ענבל. לבין הזוכה המציע בין שרהמק הגורם

 - בעל ההתקשרות תקופת אורך ולכל ההצעה הגשת במועד יהיה האוכל חדר מנהל

 הכלכלה במשרד כ"א ולפיתוח להכשרה הבכיר האגף מטעם לפחות 2 סוג טבח תעודת;  

 ניהל שבמהלכם יותר או אחד גוף עבור ומטבח אוכל חדר בניהול לפחות ניסיון ותשנ חמש    

 לפחות. יום בכל סועדים 90-כ סעדו בו אוכל חדר      

 .האוכל חדר של תחזוקהה שירותי את ויבצע - האוכל חדר מנהל של עוזרו שיהיה נוסף עובד (2)

 ומיומנות ניסיון בעלי יהיו המבוקשים השירותים את מטעמו שיבצעו הזוכה המציע עובדי יתר 1.10.2

 ובמקצועיות. באיכות זה מכרז נשוא השירותים מתן לצורך נדרשותה

 או עבודה הפסקת של במקרה לרבות ההתקשרות, תקופת כל במהלך האוכל חדר מנהל החלפת 1.10.3

 תואם יהיה חלופי אוכל חדר מנהל כאשר ענבל, חברת מאת בכתבו מראש באישור רק תעשה חופשה,

 למכרז. בהצעתו המציע שפירט הקודם האוכל חדר למנהל ניסיונווב בהכשרתו

 בטיחותי, באופן עבודתם ביצוע לצורך הנדרש בכל מטעמו העובדים את לצייד הזוכה מציעה על 1.10.4

 הזוכה מציעה בנוסף, עבודתם. במסגרת בטיחותיות עבודה ונעלי נקיים מדים לרבות והולם, יהיגיינ

 חד ותכפפ ידיים, לשטיפת )סבון מטעמו לעובדים מתאימים והיגיינה ניקיון לאמצעי לדאוג נדרש

 לשיער(. מתאימים כיסויים או כובעים מספקת, בכמות פעמיות

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 להלן: המפורטים לתנאים בהתאם המבוקשים השירותים מכלול את ענבל חברת עבור יבצע הזוכה המציע

 והמזון הציוד אספקת 2.1

 ציוד אספקת 2.1.1

 הנדרש הציוד מכלול את לתוקפו, ההסכם כניסת עם בענבל, האוכל לחדר יספק הזוכה המציע (1)

 .ההתקשרות להסכם ה' בנספח המצורפת הציוד רשימת לפי המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך

 תקין. לא ו/או שלם שאינו ציוד זאת במסגרת יסופק לא

 להסכם ה' בנספח מפורט אשר האוכל, חדר הפעלת לצורך הנדרש נוסף ציוד כי בזאת מובהר (2)

 ביצוע לצורך הזוכה מציעה לרשות אותו תעמיד והיא ובבעלותה, ענבל ברשות נמצא ההתקשרות,
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 המציע כי יובהר, כולו. זה ציוד לשמירת אחראי יהיה הזוכה המציע .המבוקשים השירותים

 האוכל. חדר לצורכי שלא הנ"ל בציוד ישתמש לא הזוכה

 זה וציוד האוכל חדר הפעלת לצורך נדרש אשר נוסף בציוד צורך יש המציעים,מ אחד שלדעת ככל (3)

 לאיש זה בנושא הבהרה בשאלת לפנות המציעים על ה', בנספח המפורטות ברשימות מצוין אינו

 המכרזי. ההליך על אחראי אשר בענבל הקשר

 לכל ענבל ידי על לו יסופק אשר הציוד וניקיון תקינות שלמות, על לשמור מתחייב הזוכה המציע (4)

 ההתקשרות. תקופת אורך

 המזון אספקת 2.1.2

 פעולות ביצוע לצורך הזוכה המציע את ישמש אשר קצה מטבח הינו ענבל בבית המטבח כאמור,

 במטבח הזוכה המציע ידי על יבוצע המזון והכנת בישול כאשר המזון, הגשת לצורך הנדרשות אחרונות

 ידו. על המנוהל המרכזי

 המזון של גלם לחומרי מורשים ספקים (1)

 האישורים כל בעלי ו/או יצרן רישיון בעלי גלם חומרי ספקי עם ורק אך יתקשר הזוכה מציעה

 היתר: בין הכוללים, כאמור, והציוד הגלם חומרי לאספקת הנדרשים

  בשר. למוצרי וטרינארי אישור   (1)

 וירקות(. פירות )למעט הגלם חומרי לכל יצרן רישיון   (2)

   לידי יימסרו כאמור מתעודות והעתק שנדרש, ככל כשרות, תעודות בעלי היו הספקים כל    (3)

 ענבל.

 ה,שיקולי את לנמק חובה ומבלי הבלעדי הדעת שיקול לפי שהיא סיבה מכל  ,הזכות הרושמ לענבל   

 הזוכה המציעו ,ענבל בית עבור גלם חומרי לייבוא מסוים ספק עם לעבוד הזוכה מציעמה למנוע

 מיידי. באופן זו דרישה ימלא כי חייבמת

 המזון שינוע (2)

 בדרך ענבל לבית המזון בישול לצורך מפעיל שהוא המרכזי מהמטבח מזון ישנע הזוכה מציעה

 ומוצריהם(, עופות דגים, בשר, להובלת תברואיים )תנאים עסקים רישוי בתקנות המפורטת

 :הבאים התנאים ולפי דין כל להוראות ובהתאם 1971-התשל"ו

 בהתאם בלבד מזון לשינוע ומורשית מותאמת מיועדת, במשאית המטבח אל ישונע מזון (1)

 הסעה(. המזון)רכבי שינוע לטובת זמנית שהוסב ברכב לא מקרה ובכל המזון, לסוג

 סיכון יהיה שלא כך סופי, וממוצר הכנה בתהליך שנמצא ממזון בנפרד ישונעו גלם חומרי (2)

 צולב. בזיהום

 כאשר לצורך, בהתאם משתנים עומקים בעלי גסטרונום בתבניות נעישו בתהליך מזון כל (3)

 סגירה יוצר אשר מתאים במכסה השינוע תהליך כל במשך מכוסה תהיה הגסטרונום תבנית

 ולהעברת נוזלים להעברת ייעודי בציוד שתמשלה יידרש הזוכה מציעה כן, כמו הרמטית.

 מרקים.

 המזון. שינוע לקראת טמושיא פורטרים תרמו בתוך יסודרו המזון תבניות (4)

 חם. למזון וחלקם קר למזון ישמשו שחלקם כך יסומנו פורטרים התרמו ארגזי (5)
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 במיכלים מזון לשנע איסור חל טמפרטורה. שומרי ייעודיים אטומים במיכלים יובלו נוזלים (6)

 ייעודיים. מיכלים שאינם

 בסיום וכן המוצא בתחנת השינוע טרם המזון טמפרטורת של מדידה יבצע הזוכה המציע (7)

 למשאית. שיצורף בטופס הטמפרטורות של תיעוד ישמור וכן ענבל, בבית השינוע

  הציוד של שוטפת תחזוקה 2.2

המציע הזוכה יהיה האחראי הבלעדי לתקינות הציוד שבחדר האוכל ובמטבח ולתחזוקתו, בין אם  2.2.1

הציוד בבעלות ענבל ובין זה שבבעלותו. על אף האמור לעיל, מובהר כי תיקון תקלות שייגרמו לציוד 

, ובמימונה ענבל באחריות ייעשושבבעלותה של ענבל, אשר נגרמו עקב בלאי מקובל ושימוש סביר 

ובלבד שהספק דיווח על הנזק מיד עם גילויו לאחראי. במידה ונגרם נזק לציוד של ענבל כתוצאה 

משימוש בלתי סביר מצד עובדי המציע הזוכה, לרבות שימוש לא תקין, רשלני, שימוש בתכשירי 

ניקיון לא מתאים וכיוצא באלו, יידרש המציע הזוכה לתקן את הנזק על חשבונו ובאופן מיידי, כדי 

הבטיח המשך מתן מסודר ותקין של השירותים המבוקשים. מודגש, כי ענבל תהיה רשאית לנכות ל

מהכספים המגיעים למציע הזוכה או לחלט מערבות הביצוע סכומים בגובה ערך ציוד חסר ו/או לא 

 שלם ו/או לא תקין.

רות הניתן תיקון תקלה של כל פריט יעשה במהירות המירבית תוך פגיעה מינימאלית באיכות השי 2.2.2

  לענבל.  

המציע הזוכה רשאי להשתמש בתשתיות החשמל והמים שבחדר האוכל, והשימוש יהיה למטרת מתן  2.2.3

 השירותים המבוקשים בלבד.

 והמטבח האוכל חדר ניקיון 2.3

בבטיחות  המציע מתחייב לשמור על תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור 2.3.1

 והיגיינה של המזון.

נאותים, לרבות ניקיון חדר האוכל והמטבח, הציוד והכלים  םיקפיד על תנאים הגייניי המציע הזוכה 2.3.2

המשמשים אותו ויציית לכל דבר חקיקה או הוראה העשויה להינתן מעת לעת רשות מוסמכת או על 

 ידי האחראי על ההתקשרות מטעם ענבל.

בהם, הינם אחריותו  אנמצה והציוד , חדר האוכלספק, מובהר בזה כי ניקיון המטבחלמען הסר  2.3.3

השטחים שהועמדו לרשותו ובכלל זה יבצע  ידאג לניקיוןמציע הזוכה, אשר המלאה והבלעדית של ה

 את פעולות הניקיון המפורטות להלן:

 :ניקיון יומי של המטבח, לרבות הפעולות הבאות  (1)

 ניקיון של המטבח על ציודו, כולל מעברים, מקררים וכלי הגשה. .א

 וסלי הסינון לתעלות בשטח המטבח. ניקיון תעלות הביוב .ב

 ניקיון מיידי של כל לכלוך שנוצר במהלך העבודה השוטף. .ג

 אשפה. למניעת הצטברות תבצע מספר פעמים ת פינוי אשפה מהמטבח .ד

  

 :ניקיון שבועי של המטבח, לרבות הפעולות הבאות (2)

דיח כלים, מטבח כולל משטחי נירוסטה, משל הניקיון יסודי המציע הזוכה אחת לשבוע יבצע 

היה ת ענבלו לביצוע נקיונות כאמורינהל רישום  מציע הזוכה. הוכו'תנורים, מנדפים, אריחים 
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 רשאי לדרוש מהספק להציג רישום זה בפניו.

 :ניקיון יומי של חדר האוכל, לרבות  (3)

שוטף של השולחנות והרצפה.  ויניקלאחראי  יהיה המציע הזוכה, חדר האוכלבשעות פעילות  .א

לפנות את הכלים, האשפה המציע הזוכה במהלך ארוחת הצהריים ובסיומה יידרש כמו כן 

השולחנות ומהרצפה ולנקותם. פינוי השולחנות, ניקיון הרצפה שנותרו על ושאריות האוכל 

 .וכדומה יעשו במהירות ויעילות, על מנת לשמור על רמות השירות וההיגיינה הדרושות

 מים ושאריות מזון מהם.ניקיון כל ציוד ההגשה, כולל ריקון  .ב

 ניקיון כל עמדות ההגשה ואיסוף כל כלי המזון. .ג

 ניקיון חדר האוכל. .ד

 .הרמת הכסאות בתום הפעילות .ה

 :ניקוי שבועי של חדר האוכל (4)

אחת לשבוע ידרש המציע הזוכה לבצע ניקיון של כל אריחי הקירות באזורי ההגשה השונים 

 ובמידת הצורך אף מעבר לכך.

לניקוי שטחי וכלי מזון לבין סמרטוטים  על הפרדה בין סמרטוטים שנועדו יקפידמציע הזוכה ה 2.3.4

לניקיון כללי ומרצפות. לא יעשה שימוש בסמרטוטים שנועדו לניקיון כללי בניקיון משטחי וכלי מזון 

 ולהפך.

מתחייב לבצע את כל פעולות הניקיון הדרושות על מנת לשמור  מציע הזוכהבנוסף על האמור לעיל, ה 2.3.5

 ת וציוד מתקני ההסעדה, בין אם מטלות אלה צויינו לעיל ובין אם לא.על חזו

 :כללי בטיחות בניקיון 2.3.6

לצורך מניעת תאונות ושמירת בטיחותם של הסועדים והעובדים בחדר האוכל ובמטבח, יקפיד המציע 

 הזוכה על כל הוראות הבטיחות הנדרשות לפי כל דין, לרבות על קיום ההוראות הבאות:

 של לכלוך, מים ושמן בחומרי ניקוי בעלי תו תקן; ניקוי מיידי (1)

 יש לשמור על הרצפה נקייה ויבשה באופן קבוע, למעט בזמן ניקיון. (2)

 לפני כל ניקיון יש להניח לפחות שני שלטי אזהרה ליד המקום הרטוב/המלוכלך. (3)

 אין להפסיק פעולת ניקיון הרצפה עד לסיומה. (4)

 יש להשתמש בסולם בטיחותי. (5)

 שפה מלאים באופן מיידי.יש לפנות פחי א (6)

 אין לחסום מעברים. (7)

 יש להקפיד לסגור ברזי מים פתוחים. (8)

 מצב רפואי והיגיינה אישית של עובדי המציע הזוכה 2.3.7

כל עובדי המציע הזוכה )ומי מטעמו( אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים המבוקשים עבור 

רופא תעסוקתי ויהיו מצוידים בכל עת חברת ענבל ידרשו לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות אצל 
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באישור רפואי הנדרש לצורך עבודה במזון. תוקף אישור יחודש לפחות אחת לשנה ובעת כניסת עובד 

 לעבודה. המציע הזוכה

 יעביר לענבל העתקי בדיקות הרפואיות של העובדים ואת פרטיהם האישים בטרם כניסתם לתפקיד. 

כמו כן, המציע הזוכה יחויב כי צוות העובדים מטעמו ישמור על הגיינה אישית גבוהה, ובתוך כך 

 :יקפיד בכל יום עבודה על 

 לבישת לבוש אחיד, כפפות וסינר לכל אורך מתן ביצוע השירותים. (1)

 ניקיון הציפורניים, חבישת פצעים ושטיפת ידיים חוזרת לפני כל מגע עם מזון או  (2)

 ביצוע פעולת ניקיון.אחרי         

 איסוף שיער ארוך וחבישת כובעים. (3)

 

 מתן שירותי הסעדה לארוחות צהרייםמפרט  2.4

 כללי 2.4.1

בחדר  14:00עד  12:00יהיה מחויב להגיש בימים א' עד ה' בין השעות המציע הזוכה כאמור,  .א

כאשר את עיקר הכנת האוכל והבישול יבצע המציע לסועדים בבית ענבל, האוכל ארוחת צהריים 

השלמת הכנתו וחימומו של המזון לפני הגשתו ו ,הזוכה במטבח מרכזי שהוא מפעיל לשם כך

 .במטבח קצה בשרי מצויד ומאובזר הצמוד לחדר האוכל בבית ענבל תיעשה

ארוחת הצהריים היומית תכלול תפריט, בריא, איכותי, טרי ומגוון, על פי ההנחיות המפורטות  .ב

 בנספח זה.

 אוכל כשר חלה על המציע הזוכה. האחריות על הגשת והכנת  .ג

המציע הזוכה יתאם עם האחראי מטעם ענבל על ביצוע ההתקשרות בראשית כל שבוע את תפריט  .ד

ולאחר מכן ישלח לו את התפריט שנקבע בקובץ מחשב  המזון השבועי שיוגש באותו השבוע

  ( לצורך העלאת התפריט בפורטל החברה לידיעת העובדים(.PDF)וורד/

יהיה זכאי לקבל ארוחה צהריים מלאה הכוללת מנה עיקרית ל ארוחת צהריים כל סועד בכ .ה

( וכן את כל מנות 2.4.3(, מכלול התוספות לארוחה )המפורטות בסעיף 2.4.2)כמפורט בסעיף 

 (.2.4.4הקינוחים )המפורטות בסעיף 

בהתאם נדגיש כי התשלום שישולם למציע הזוכה בעבור מתן שירותי הסעדה בגין כל סועד יהיה  .ו

 להצעת המחיר שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז.

המציע הזוכה המחיר המוצע בגין ארוחה, ומבלי להעלות את מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,  .ז

יהיה רשאי להגיש מגוון רחב יותר של מנות מהתפריט המפורט לעיל, ובלבד שאיכותה וגודלה 

 בנספח זה.של כל מנה לא יפחתו מהדרישות המפורטות 

המציע הזוכה לא יגיש בחדר האוכל מנה הכוללת פול, או כל גורם אחר שעלול לפגוע בבריאות  .ח

 הסועדים.

 מנה עיקרית 2.4.2

המפורטות  מנות עיקריות האפשריות מונהשמתוך מגוון של  מנה עיקרית אחתלבחור  זכאיסועד  .א

 מנה אחת מכל סעיף להלן: -להלן שיוגשו מדי יום 
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 )פילה(;מנת דג לסוגיו  (1)

 (;מנת בשר בקר )צלי, קציצות וכו' (2)

 )אשר יצלה במטבח בבית ענבל(מנת חזה עוף  (3)

 ענבל(; במטבח בבית ןאשר יטוג) - עוףמנת שניצל  (4)

 מנת עוף לסוגיו; (5)

 מנה בשרית נוספת )שווארמה/ כבד/מעורב ועוד( (6)

לרבות  /מנות מבושלות מחומרי גלם צמחוניים כגון: טופו/ עדשים/ קטניות - מנה צמחונית (7)

במילוי ירקות/ שקשוקה/ ירקות  טורטייהקציצות או לביבות ירק/ המבורגר עדשים ואורז/ 

 וכדומה. ממולאים/ עלי גפן ממולאים/ פלאפל

 לעיל. 7מנה צמחונית נוספת כמפורט בסעיף  (8)

גרם. מובהר כי משקל המנה  250-משקלה של כל מנה, בטרם בישולה ו/או צלייתה, לא יפחת מ .ב

הינו משקל חומר הגלם, ללא תוספת של ציפוי כלשהו, כגון, פירורי לחם, ירקות, המפורט לעיל 

 קמח וכיוצא באלו.

המציע הזוכה לא יגיש יותר מפעמיים בשבוע קלנדרי אחד את אותה מנה עיקרית, למעט חזה עוף  .ג

 ( שיוגשו בכל יום.(4)-ו (3ושניצלים )כאמור בפסקה )

 

 תוספות לארוחה 2.4.3

המנה , יהיו רשאים לבחור, בצורה חופשית וללא הגבלה, נוסף על האוכלכלל הסועדים בחדר  .א

 - המפורטת להלן, תוספות חמות וקרות, מתוך רשימת התוספות העיקרית

, צ'יפס, פסטהקינואה, בורגול, בטטה, , ח אדמהתפו כגון) מנות פחמימה/דגנים חמות שלוש (1)

)רגיל או עם תבלין אורז  וםבכל יכאשר מתוך מנות אלו יוגש (, פתיתים, קוסקוס ועוד

 .כלשהו(

קישואים, כרובית, תירס, אפונה, גזר ברוקולי, , ירוקה שעועית )כגון מנות ירק חמות שלוש (2)

 ועוד(.

, "א, סלקוסלט תפחומוס, סלט חצילים, סלט כרוב, סלט פסטה,  )כגוןתוספות קרות  חמש (3)

  .טחינה וסלט ירקות קצוץכאשר מתוך מנות אלו יוגש בכל יום ועוד(,  טונה, ביצה קשה

את העמדות הבאות, בחדר האוכל בכל יום , יציב המציע הזוכה מפורטותוספות העל התבנוסף  .ב

 :מהם יוכלו הסועדים להגיש לעצמם ללא הגבלה את הרכיבים הבאים

 .בהם יוגשו שני סוגי לחמים לפחות וכן יוצב קרש חיתוך וסכין - עמדת לחמים  (1)

, גריסים, מרק כתום, מינסטרונהכגון: מרק ירקות,  מרקים לפחות 2שתכלול  - עמדת מרקים  (2)

כגון למרקים יוגשו תוספות רלוונטיות  . בסמוךמרק אפונהמרק עדשים, מרק בצל, מרק עגבניות, 

 שקדי מרק, קרוטונים, אטריות וכדומה.

 , רטבים לסלטסוגים שונים של רטבים )קטשופ, מיונז, חרדל יוצבובה  - עמדת רטבים  (3)

 וכדומה(.



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

53 

כמפורט  -למזמינה קיימת עמדה למים קרים וסודה לשימוש העובדים - עמדת שתייה  (4)

ברד  , מיץ שתיה כגון:שבה יוכל כל סועד למזוג לעצמו בנספח ה'. בנוסף יעמיד המציע עמדה 

 ממותק וכו'. 

 קינוחים 2.4.4

 –מנות קינוחים כמפורט להלן  שלושכל סועד יהיה זכאי בסיום הארוחה לקבל 

כגון: סלט פירות, מוס  האחרונ השל מנאחד  סוגבכל יום יוגש לפחות  -עמדת מנות אחרונות  (1)

ללא ובאופן חופשי  ממנה זו. כל סועד יהיה זכאי לבחור וקולד או וניל(, עוגה, עוגיות, וכדומה)ש

 הגבלה. 

 ללא הגבלה. ובאופן חופשי  יוגשו מבחר פירות מפירות העונה,בכל יום  (2)

)פרווה(  קרחון/ ארטיקנציגי המציע הזוכה יגישו לכל סועד, לפי רצונו, בצאתו מחדר האוכל,  (3)

  אחד מתוך מבחר קרחונים בטעמים שונים. בתקופת החורף יוגש קרמבו לכל סועד.

רוחה תהלום הא - ארוחה מיוחדת  עלות נוספת,ללא  לפחות, ייםלחודשאחת המציע הזוכה יקיים  2.4.5

תהיה ארוחת נושא המתבססת על נושאים קולינאריים/ אתניים כגון: איטלקי, את חגי ישראל או 

תוקם עמדה נוספת על העמדות הקיימות, שתופעל  סיני, מקסיקני, מזרחי, יווני ועוד. בארוחות אלה

 וכן מנה עיקרית )בשרית( נוספת -"ארוחה מלאה" ש צוות אחד נוסף לפחות, ובה תוגש על ידי אי

אחראי על ביצוע העם מראש הכל בתיאום ו לפי הקונספט של הארוחה המיוחדת, נוספותנלוות מנות 

 .מנות 100 לפחותשל  תשלוםענבל תתחייב על של ארוחה מיוחדת,  בימים ההתקשרות בענבל.

 איכות המזון 2.4.6

בהתאם להוראות הדין ועפ"י  באיכות מעולה,המציע הזוכה מחויב להגיש בחדר האוכל מזון  .א

סטנדרטים גבוהים ומחמירים. המציע הזוכה אחראי כי חומרי הגלם )כגון: בשר, דגים, פירות 

וירקות( שמשמשים אותו להכנת המנות יהיו מגוונים, טריים, באיכות מצוינת בתחלופה יום 

 יומית.

ולא נצרך, ולא יוגש שוב לא ימוחזר מזון מכל סוג שהוא, וכל סוג של מזון שהוחזר או שהוגש  .ב

ביום המחרת. לעניין זה "מזון ממוחזר" ייחשב מזון שהופרה שרשרת החום או הקור בו הוא 

 , או מזון שהוגש בעבר לסועדים.  טריותואמור להימצא על מנת לשמור על 

 ירקות.ותישמר הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם מסוגים שונים, לרבות, הפרדה בין בקר, עוף, דגים,  .ג

 כמו כן, תישמר הפרדה מוחלטת בין מזון גולמי לבין מזון בתהליך ובין מזון מוכן לאכילה. 

 לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי, ובכלל זה: .ד

 מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תוקפן, כפי שצוין על ידי היצרן על גבי המוצר. (1)

 או כל גורם מקצועי אחר.כל מזון המוגדר כסיכון תברואתי לפי הגדרות משרד הבריאות  (2)

 )שני( ימים מיום שבושל. 2מזון שהוכן על ידי הספק ונשמר בקירור תקופה העולה על  (3)

חומרי גלם או מזון שמסיבה כלשהי לא נשמרה שרשרת הקור או החום בה היה עליהם  (4)

 להישמר. 

ידו או  המציע הזוכה ימציא לנציג ענבל שידרוש זאת ממנו תוצאות של כל בדיקה שנערכה על    .ה

לדרישת האחראי על ההתקשרות מטעם חברת ענבל,  למענו, בכל עת שיידרש לכך ע"י מי מהם.

 יחליף המציע הזוכה את הגוף המבצע עבורו את הבדיקות האמורות.
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שעות לאחר הגשתו ובתנאים מתאימים דגימות של המזון המוגש על ידו  48-המציע הזוכה ישמור ל .ו

לצורך בדיקה בדיעבד של טיב המזון המוגש על ידי המציע הזוכה.  בחדר האוכל, וזאת, בין היתר,

 גרם.  100 -כמות כל דוגמא לא תפחת מ

העלו הבדיקות כי מי מבין פרטי המזון הקיימים אינם עומדים בטיב ו/או באיכות ו/או ברמה  .ז

 הנדרשת, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ומבלי לגרוע מזכויות ענבל עקב הפרה זו של

 ההסכם, יקיים הספק אחר כל הנחיותיו של האחראי לתיקון הנדרש.

 איכות הסביבה 2.5

 האחראי על ההתקשרות בענבלהספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, וכן בהתאם להוראות  2.5.1

 שינתנו לו מעת לעת, ובמיוחד בכל הנוגע לצמצום כמויות הפסולת הנוצרת בעת עבודתו.כפי 

 אחרת, יקפיד המציע הזוכה על ביצוע הוראות אלו: מבלי לגרוע מכל הוראה 2.5.2

ישמור את השומן המשומש בחבית המיועדת לשליחה למחזור וישלחה את החבית  מציע הזוכהה   (1)

 למחזור ייעודי. המלאה

יאסוף ויפריד את הפסולת לסוגיה: נייר, קרטון, פלסטיק, בקבוקי משקה,  מציע הזוכהה    (2)

 זכוכית, אשפה ביתית, שמנים, ולכל סוג פסולת אחרת הנוצרת בתהליכי העבודה.

על הספק לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות בעבור כל שימוש ו/או החזקה    (3)

בחוק וחומרים המכילים מרכיבים המוגדרים  ו/או אחסנה של "חומרים מסוכנים״ כהגדרתם

 מסוכנים, בתחומי המשרד, ללא כל תלות בכמות, מצב צבירה וסוג אריזה.

על הספק לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות לשימוש ו/או החזקה ו/או  (4)

 גז וצבעים, בתחום המשרד. אחסנה של חומרי ניקוי, שמנים,

 

 :ירותשהמזון והבדיקות איכות  2.6

-עלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יבצע המציע הזוכה את כל בדיקות בקרת האיכות הנדרשות  2.6.1

כל דין, לצורך בקרה ופיקוח על טיב המזון המוגש בחדר האוכל, ימלא באדיקות אחר הנחיות  פי

ם משרד הבריאות, ובכלל זה יבצע בדיקות במטבח המרכזי שהוא מפעיל, ובאמצעי השינוע באמצעות

 מועבר המזון לבית ענבל. 

אחראי על ביצוע ההתקשרות בענבל רשאי להורות לנציגי המציע הזוכה להגדיל את תדירות ו/או 

 סוג ו/או מיקום הבדיקות שיערכו כאמור לפי סעיף זה.

באמצעות  וביןבעצמו האחראי על ביצוע ההתקשרות רשאי, בכל עת וללא תיאום מראש, לערוך, בין   2.6.2

בדיקות  (וכד' מהנדס/טכנולוג מזון, דיאטן מוסמך, מעבדה גורם מקצועי )כגון:צד שלישי שהוא 

בקרת איכות בכל אתר שיש לו קשר כלשהו למזון המסופק על ידי המציע הזוכה, כדי לוודא עמידת 

המציע הזוכה בדרישות הנ"ל. הספק ו/או כל מי מטעמו וכל גוף בעל קשר עסקי עם הספק, ישתפו 

 ולה עם עורכי הבדיקות כאמור ויקיימו אחר כל הנדרש עפ"י תוצאות הבדיקות.פע

באמצעות  וביןבעצמו האחראי על ביצוע ההתקשרות רשאי, בכל עת וללא תיאום מראש, לערוך, בין  2.6.3

 ולבוש ועוד.בדיקת תקינות המתקנים, בדיקת הופעה  גורם מקצועיצד שלישי שהוא 

ות כאמור בסעיף זה תוצאות הבדיקאת הזכות להשתמש ב מובהר בזאת כי ענבל שומרת לעצמה 2.6.4

  להסכם ההתקשרות. ד'מתן הבונוס או הקנס וזאת כמפורט בנספח במסגרת שקלול הציון ל
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 ההתקשרות הסכם - 'דנספח 

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 70100נתב"ג   
  "ענבל"(" ו/או המזמינה")להלן:  

 מצד אחד; 
 שם המציע ________________ ל ב י ן :
 ח.פ./ע.מ: ________________  

   כתובת: 
 ידי   -ע"י המורשים והמוסמכים לחתום ע"י__________ נושא ת.ז. __________ ועל 
 טל': _________; פקס: _______ __________ נושא ת.ז. _____                      

 
 ("ספקה" ו/אומציע הזוכה "ה)להלן:  

 מצד שני; 
  

וענבל פרסמה מכרז פומבי לצורך בחירת ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל ואורחיה  והואיל
כמפורט במסמכי ההזמנה להגשת ( 23/2019והפעלת חדר אוכל ומטבח קצה בבית ענבל )מס' 

 ההצעות על כל נספחיה;
 

 המבוקשים; םשירותיהמתן צורך לבמסגרת ההליך האמור הגיש הצעה  המציע הזוכהו והואיל
 

על סמך התנאים והקריטריונים  בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה, וענבל והואיל
הקבועים במסמכי ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את השירותים המפורטים 

 ;בלן עצמאיכקעל נספחיו וכמפורט במסמכי ההזמנה  זה בהסכם
 

במתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל עבור מצהיר כי הוא בעל ניסיון  המציע הזוכהו והואיל
 ;ובהסכם זה מסמכי המכרזלרבות ניסיון בביצוע הפעולות המפורטות בגופים/מוסדות שונים 

 
מצהיר כי יש לו הידע, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע  מציע הזוכהוה והואיל

זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה המקצועית הגבוהה הסכם ומילוי כל התחייבויותיו על פי 
 ביותר;

  
  

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל
 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. 1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחיות בלבד. 1.2

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם:הנספחים המצורפים  1.3

 ;23/2019בהליך מס'  מסמכי ההזמנה להגשת הצעות 

 ;לביצוע החוזה נוסח ערבות בנקאית - 'א נספח

 ;מנגנון בונוסים וקנסות -  'ב נספח

 ;נוסח הודעה לעובדי המציע הזוכה - 'ג נספח

 ;רשימת ציוד שיידרש המציע לספק עם תחילת ההתקשרות - 'ד נספח             
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 :ומונחים מרכזיים בהסכם זה הגדרותלהלן   1.4

מסמכי ההזמנה/ 

 ההליך

 עבור הסעדה שירותי למתן ספק בחירתל( 23/2019 'מסמכרז פומבי )

 ;והפעלת חדר אוכל ומטבח קצה בבית ענבל ואורחיה ענבל עובדי

 הסכם זה על נספחיו; התקשרותהסכם 

הזוכה / המציע 

 הזוכה

מציע שהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה בהליך, אשר 

המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור וענבל חתמה 

 עמו על הסכם התקשרות;

השירותים 

 המבוקשים

 להליך ובנספח ג' להליך 2מכלול השירותים המפורטים בפרק 

אחראי מטעם ענבל 

 על ביצוע ההסכם

האחראי על ו/או 

 ההתקשרות

 סמנכ"ל כספים בענבל ו/או כל מי שימונה מטעמו לשם כך מעת לעת;

  ;הארכות, אם תהיינה לרבותזה להסכם  6המפורטת בסעיף התקופה  תקופת ההסכם

 חדר ייעודי בקומת הקרקע ב"בית ענבל" שבו תוגשנה ארוחות צהריים חדר אוכל
 יומיות עבור עובדי ענבל וגורמים נלווים;

 ארוחת צהריים
ארוחה חמה ומבושלת, הכוללת מנה עיקרית )בשרית ו/או צמחונית(, 
תוספות חמות הכוללות פחמימות, סלטים קרים ו/או חמים, מרקים 

 ' למסמכי ההזמנה;ג)לפחות שני סוגים( וקינוחים והכל כמפורט בנספח 

ניהול חדר אוכל 
 ושירותי הסעדה 

ניהול חדר האוכל מהבחינה התפעולית, חימום והגשה, ניקיון והכל 
 ;למסמכי ההליך 'גכמפורט בנספח 

 מטבח שאינו בבחינת מטבח "מבשל" אלא מטבח המחמם אוכל מוכן; מטבח קצה

 

בנוסף לכל האמור  ד ממסמכי ההזמנה ותוכנו בארמובהר בזאת כי נוסח הסכם זה הינו חלק בלתי נפ 1.5

שם. אשר על כן, כל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע הזוכה בכל תקופת ההתקשרות ואין 

בהתייחסות או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה והושמטו מההסכם בכדי לפטור את המציע הזוכה 

  מאלה.

 :הצהרות והתחייבויות המציע הזוכה .2

 המציע הזוכה מצהיר בזאת כי:

פי כל דין, וכן בעל ציוד, -ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות, ומחזיק בכל הרישיונות הנדרשים עלהוא בעל  .2.1

כוח אדם מיומן, האמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים, וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע 

 פי הסכם זה, בהתאם לדרישות הדין וברמה מקצועית גבוהה.-התחייבויותיו על

האוכל המצויים במשרדי חברת ענבל, בדק את מצבם, סביבתם, הציוד, הכלים  הוא ביקר במטבח ובחדר .2.2

והמכשירים המצויים בהם, דרכי הגישה אליהם, וכל שאר תנאי העבודה העלולים להשפיע על מתן 

 פי הסכם זה.-השירותים המבוקשים, ומצא כי הם מתאימים לצורך ביצוע מכלול התחייבויותיו על

ההליך ואת הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיהם, הבין את מהות הוא קרא ובדק את מסמכי  .2.3

 השירותים המבוקשים והיקפם, והוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה באופן מלא.
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אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או מניעה שנגרמת עקב זכויות צד ג' כלשהוא אשר עלולה למנוע או  .2.4

 עפ"י הוראות הסכם זה. להפריע לקיום התחייבויותיו

ידו במסגרת ההצעה שהגיש להליך זה ובהסכם זה הינם נכונים, שלמים, מדויקים -כל המצגים שניתנו על .2.5

 ועדכניים.

אם וככל שיתברר כי כל או חלק מהמצגים של המציע הזוכה במסגרת הצעתו להליך אינם נכונים ו/או  .2.6

, וכתוצאה מכך ייגרם לענבל ו/או למי מטעמה אינם מדויקים ו/או אינם שלמים ו/או אינם מעודכנים

נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או יינקט נגדם או מי מהם הליך מנהלי ו/או אזרחי  ו/או פלילי, המציע 

הזוכה ישפה את ענבל ו/או מי מטעמה על נזקיה מיד עם דרישתה הראשונה וזאת ללא הגבלה בסכום, 

תעמוד בנוסף הזכות לנקוט בהליכים משפטיים לשיקול דעתה לרבות הוצאות נלוות ושכ"ט עו"ד ולענבל 

 כנגד המציע הזוכה ו/או מי מטעמו. 

מובהר, כי נכונותן ותקפותן של הצהרות המציע הזוכה המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי  .2.7

אחר מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד של

 מכן תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד המציע הזוכה.

 המציע הזוכה מתחייב בזאת כדלקמן: 

לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה להוראות כל דין, לרבות בכל הנוגע לענייני  .2.8

של היגיינה, תברואה ובטיחות, להנחיות רשות מוסמכת, וכי האחריות המלאה לתוצאות כל הפרה 

 התחייבות זו תחול עליו בלבד.

להעניק את השירותים המבוקשים בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, ברמה מעולה, ולשביעות רצונה  .2.9

המוחלטת של ענבל. בכלל זה מתחייב המציע הזוכה לספק ולהגיש את המזון כשהוא באיכות טובה, טרי, 

 חם או מצונן כמתחייב מסוג המזון.

 עפ"י הנחיות ותיאום מלא עם האחראי על ההתקשרות בחברת ענבל. להעניק את השירותים .2.10

להתקשר אך ורק עם ספקי חומרי גלם וציוד בעלי רישיון יצרן ו/או בעלי כל האישורים הנדרשים  .2.11

 לאספקת חומרי הגלם והציוד.

 להשתמש בחדר האוכל ובמטבח אך ורק למטרת מתן השירותים המבוקשים ולא לשום מטרה אחרת. .2.12

אחראי אחריות בלעדית להשגת ולחידוש  מעת לעת במשך כל תקופת ההסכם, על חשבונו, של  כי יהיה .2.13

פי כל דין לשם מתן השירותים המבוקשים ומילוי -כל רישיון, הרשאה, אישור או היתר הנדרשים על

פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת ביצועם ולכל אורך תקופת ההסכם, והוא מתחייב -התחייבויותיו על

פי הסכם זה החל -גם לענבל בכל עת שיידרש לעשות כן. המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה עללהצי

 עם מיד לענבל יודיע ממועד שבו הפסיק תוקפו של כל רישיון או היתר הנדרשים כאמור. המציע הזוכה

 יכולתו את המגביל או האסור כנגדו שניתן צו כל על לרבות כאמור הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל

 .ונספחיו זה להסכם בהתאם העבודות את לבצע

מבלי  לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, בכל מקרה בו השירותים המבוקשים  .2.14

ידי קבלן משנה מטעם המציע הזוכה, באישור בכתב ומראש ע"י ענבל, -ו/או מקצתם יוענקו לענבל על

"י כל דין מתחייב המציע הזוכה לדאוג ולוודא כי בידי קבלן המשנה כל הרישיונות והיתרים הנדרשים עפ

 וכן פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בהסכם זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע הזוכה הוא הנושא באחריות כלפי ענבל ביחס למתן השירותים  .2.15

ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או -פי הסכם זה, לרבות שירותים שיוענקו על-המבוקשים על
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ענבל בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שיוענקו על ידי לפצות את 

קבלן משנה מטעמו, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם 

 לאו.

 שלא כך, לעת מעת יתעדכנו( משנה קבלני עובדי, לרבות) לעובדיו התשלומים כי, המציע הזוכה מתחייב .2.16

 .בחקיקת המגן לדיני עבודה יקבעו או שנקבעו מהסכומים יפחתו

 יהוו האמורים בהיתרים או/ו ברישיונות או/ו באישורים שינוי או/ו ביטול או/ו תוקף פקיעת כי יובהר .2.17

 תקף רישיון/היתר/אישור ימציא לא ספקוה במידה, שכזה במקרה. זה הסכם של ועיקרית יסודית הפרה

 את לסיים ענבל תוכל, לענבל הומצאו אשר הרישיון/ההיתר/האישור שינוי/ביטול/פקיעת עם מיד

 לגרוע מבלי וזאת הקבלן ידי על הומצאה אשר הביצוע ערבות מלוא את ולחלט מיידי באופן ההתקשרות

 .זה הסכם או/ו דין מכוח ענבל לזכות העומדים סעד או/ו זכות מכל

 וערבות ביצוע חתומים ביטוחיםקיום העברת אישור  -תנאי מתלה  .3

אף לאחר קבלת הודעת זכייה למציע הזוכה מטעם וועדת המכרזים של ענבל, לא יכנס הסכם ההתקשרות  .3.1

 תקשרות, כשהם חתומים כדין, לרבותלתוקפו אלא לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לפי הסכם הה

 ערבות ביצוע חתומה כדין. .א

 אישור קיום ביטוחים חתום כדין. .ב

ם זה לא ייכנס לתוקף, אלא לאחר העברת כל העתקי הרישיונות וההיתרים הנדרשים במסמכי הסכ .3.2

 עד להעברת הסכם חתום על ידי מורשי חתימה של ענבל לידי המציע הזוכה. וכןהמכרז לידי ענבל 

רישיון עסק להפעלת מטבח קצה בבית ענבל  - להעביר על שמו ולהציגו לענבלהמציע הזוכה מחויב  .3.3

תוך  וזאת וכן לבצע כל פעולה הנדרשת לשם כך בכוחות עצמו בלבד מועצה אזורית חבל מודיעיןמטעם 

  .ימים מיום כניסת ההסכם לתוקפו או מיום קבלת אישור על שם ענבל, לפי המאוחר מביניהם 120

זה מוסכם על הצדדים כי אי העברת אישור על העברת הרישיון על שמו של המציע הזוכה תוך פרק זמן 

ו/או פקיעת תוקף ו/או ביטול של רישיון זה, לכל אורך תקופת ההתקשרות, מהווה הפרה יסודית ועיקרית 

של הסכם זה, ומזכה את ענבל בזכות מוחלטת לחלט, על דעתה וללא שליחת דרישה ו/או התראה כלשהי 

זכות ו/או סעד למציע הזוכה, את מלוא ערבות הביצוע שימסור המציע הזוכה, וזאת מבלי לגרוע מכל 

אחר העומדים לזכות ענבל מכוח דין ו/או הסכם זה. יובהר, כי ענבל תהא רשאית במקרים חריגים ועפ"י 

שיקול דעתה הבלעדי להאריך למציע הזוכה את מועד המצאת רישיון העסק וזאת מבלי שלמציע הזוכה 

 תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ענבל בקשר עם החלטתה בעניין זה.

 וכן הזוכה שם המציע על הרישיון בהעברת הכרוכות בעלויות תישא ענבל כי מובהר, זה סעיף ןלעניי

 או אגרה לתשלום דרישות או/ו תשתיות בשינוי הכרוכות נוספות בעלויות וכן, שנה מידי בחידושו

 .כך לצורך המדינה רשויות י"ע שנדרשו נוספים תשלומים

 

 :מתן השירותים ע"י המציע הזוכה .4

תחילת ההתקשרות, יביא המציע הזוכה לאישור ענבל את מנהל חדר האוכל המוצע מטעמו, אשר יעמוד בכל עם 

 תנאי הסף הנדרשים במסמכי ההליך.

לענבל במהלך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת ההסכם המוארכת, את מכלול המציע הזוכה מתחייב לספק 

וזאת לשביעות רצונה המלא של  למסמכי ההליךג' ובהרחבה בנספח  2בפרק השירותים המבוקשים המפורטים 

 "(.השירותים המבוקשים")מכלול השירותים יכונה להלן:  ענבל
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 :התמורה ותנאי התשלום .5

 תמורה הזוכה למציע תשולם המכרז, במסמכי לעיל המפורטים המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור 5.1

 .ההזמנה למסמכי ב' בנספח שהגיש המחיר להצעת בהתאם מענבל חודשית

 הבאים: הרכיבים שלושתמ מורכבת תהיה הזוכה למציע שתשולם החודשית התמורה 5.2

     בהתאם האוכל חדר של תחזוקה שירותי של בפועל עבודה שעות ביצוע בגין קבוע חודשי תשלום 

 ב' נספח גבי על צוינה אשר זוכהה ספקה של מטעמו כללי עובד של עבודה לשעת המחיר להצעת

 ההזמנה מסמכיל 4.2 בסעיף כאמור מינימאלית עבודה שעת מעלות המרווח אחוז -הליךה למסמכי

 בפועל בוצעו אשר העבודה שעות במספר ומוכפל ש"ח( 38.16) המינימאלית השעה בערך מוכפל 1 +

  .חודש באותו

     במהלך ענבל בבית האוכל חדרב לסועדים שהוגשו הארוחות מכלול בעבור ,משתנה חודשי תשלום 

 המציע שהגיש המחיר הצעת בגובה יהיה ארוחה כל עבור שישולם המחיר כאשר ,החודש אותו

 .האוכל בחדר שתוגש ארוחה כל עבור זה להליך ב' בנספח הזוכה

    וביום במידה .צהריים ארוחת בכל (סועדים) ארוחות 80  מינימום של תשלוםל מתחייבת המזמינה 

 80 -ל בפועל הסועדים מספר בין ההפרש את תשלם ענבל ,80-ל מתחת תרד הסועדים כמות מסוים

 כלשהי(. השלמה לשלם תדרש ענבל מהימים 20% -בכ לפיה הערכהל בהתאם חושב )הנתון ארוחות,

 במועד החוקי שיעורו לפי ,בגינם המגיע מ"המע את ענבל תוסיף לעיל 5.2 בסעיף הנזכרים הסכומים על 5.3

 .כדין מס חשבונית לה הגיש הזוכה שהמציע ובלבד ,התשלום

 מס, חשבונית לענבל, הזוכה המציע יגיש שלאחריו(, הראשון החול יום או לחודש 1-)ה חודש כל בראשית 5.4

 ידו על שהוגשו הארוחות כלל בעבור תשלום דרישת וכן התחזוקה, שירותי ביצוע בעבור קבוע סכום שתכלול

 החולף. בחודש

 )כאמור והמטבח האוכל חדר של תחזוקה שירותי ביצוע בעד הקבוע החודשי התשלום כי  מסכימים הצדדים 5.5

 ישולם חג, ימי עקב או ענבל עובדי של מרוכזת חופשה עקב סגור יהיה האוכל חדר בהם בחודשים ,(5.2 בסעיף

  סגור. האוכל חדר בהם הימים למס' בהתאמה יחסי באופן

 בלוח שהוגדרו וימים המועד( חול ימי )כולל חג וערבי ישראל חגי שבת, שישי, בימי יופעל לא האוכל חדר 5.6

 יפעל, לא האוכל חדר בהם בשנה( ימים מעשרה יותר )ולא נוספים ימים שיהיו ככל שבתון. כימי השנה

 מראש. שבוע לפחות לזוכה מראש המזמינה כך על תודיע חברה, כלל והשתלמויות עיון ימי כדוגמת

 :הבא באופן יעשה 5.2 לסעיף בהתאם תשלום העברת לצורך הסועדים, מספר חישוב 5.7

  על ונפקמש רץ בסדר ממוספר קניה תלוש הארוחה, הגשת בעת סועד מכל יקבל הזוכה המציע נציג-

 האוכל. לחדר בכניסה המוצבת ממוחשבת מערכת ידי

  התלושים כל את חודש כל בראשית בענבל ההתקשרות ביצוע על לאחראי יעביר הזוכה המציע נציג 

 תבוצע מכן, לאחר הנפקתם. סדר לפי יםוממוספר מסודרים כשהם החולף החודש במהלך שקיבל

 כמות סך על הזוכה יחתום הספירה בתום כאשר והאחראי, זוכהה נציג בנוכחות תלושים ספירת

 במהלך שסופקו הארוחות סך את המרכזת חשבונית תועבר החודש בסוף שנספרה. התלושים

 החודש.

 ימים. 30 + שוטף בתנאי תשולם כאמור שהוגשה מס חשבונית 5.8
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על הצדדים כי הספק לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים המבוקשים מוסכם  5.9

ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים או שיחולו עליו בעתיד וכן בכל ההוצאות הכרוכות להסכם 

 זה.

ע לה על פי למען הסר ספק, מודגש כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לזוכה, כל סכום המגי 5.10

הסכם זה או על פי כל דין לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה ו/או נזק שייגרם 

 לענבל או ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה.

שמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם תוספת ענבל ל מבלי לגרוע מזכויותיה  5.11

 זה. התקשרות להסכם 'ב נספחבבהרחבה הזוכה, כמפורט  יל קנסות על המציעבונוסים או להט

, ולא תשולם עליה כל תוספת שהיא, שאינה סופית ומוחלטתהנה  בנספח הצעת המחירהתמורה הנקובה  5.12

 עיכובים בגלל לענבל טענות או דרישות כל תהיינה לא הזוכה מציעל לכך, בהתאםנקובה במפורש בסעיף זה. 

 במסמכים. חוסר או נכונים לא פרטים או בחשבונית פירוט חוסר של מסיבות בתשלום,

  למדד הצמדה 5.13

 יבותיהתח לכמות השלמה בגין )כולל בלבד הארוחות  אספקת עבור הזוכה למציע שתשולם התמורה 5.13.1

 הבא: הפירוט פי-על למדד צמודים יהיו ענבל(

 הלשכה ידי-על לעת מעת שיתפרסם כפי לצרכן, הידוע המחירים למדד הצמדה 65% .1

 חודש בגין לצרכן המחירים מדד הוא ההתחלתי הבסיס מדד לסטטיסטיקה. המרכזית

  .15.12.2019 ביום ורסםיפש כפי ,2019 נובמבר

 'א בנספח המפורטים השכר מרכיבי באיזה ,לעת מעת שיהיו כפי לעדכונים הצמדה 35% .2

   .המכרז למסמכי 3 'מס טופס

 ת,ההתקשרו תחילת מיום חודשים לשישה אחת ויתבצע ,1.1.2021 ביום יהיה הראשון העדכון מועד 5.13.2

 . 2020במאי  1המדד הידוע ביום  פי-על ייקבע הבסיס מדד

 מעת יהיו שאלה ככל השעתי, השכר ברכיבי לעדכונים צמודים יהיו התחזוקה שירותי בגין התשלום 5.13.3

  לעת.

 :ההתקשרותתקופת  .6

 -כ) 2022 אוקטוברב 1 ליום ועד ההתקשרות הסכם על ענבל של החתימה ממועד תהא ההתקשרות תקופת .6.1

  ."(ההתקשרות תקופת" :להלן)  (חודשים 29

 או נוספת לתקופה ההסכם תוקף את להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול התאםב רשאית, תהיה ענבל .6.2

 בתנאים 2025 באוקטובר 1 ליום עד וזאת חודשים( 36) במצטבר שנים שלוש על יעלו שלא נוספות לתקופות

  (."המוארכת ההתקשרות תקופות" :להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת זהים

 תום לפני ימים 30 לפחות ,לספק מראש הודעה מתן באמצעות ייעשה זה בסעיף כאמור הברירה זכות מימוש .6.3

 ההתקשרות. תקופת

 סיבה מכל ,סיום לכדי ההסכם תקופת את להביא רשאית תהיה בלבד ענבל כי מוסכם לעיל, האמור אף על .6.4

 .לפחות מראש ימים 30 ,הבלעדי דעתה שיקול ולפי שהיא

 מכוח לרבות ,דין כל מכוח לה העומדים זכות או/ו סעד מכל לגרוע ומבלי לעיל 6.4 בסעיף לאמור בנוסף .6.5

 בקרות ,לספק בכתב הודעה מתן י"ע ,לאלתר זה הסכם לבטל רשאית ענבל תהיה ,זו תוספת או/ו ההסכם

 או/ו הזוכה המציע נגד אישום כתב שיוגש או פלילית חקירה שתיפתח מקרה בכל :הבאים המקרים מן אחד

 תשלום דרישת בדבר הודעה ענבל אצל שתתקבל או/ו משותפיו מי או/ו מניותיו מבעלי מי או/ו בעליו
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 המנויה חיקוק הוראת לפי חובה הפרת בשל האכיפה להגברת לחוק 16 לסעיף בהתאם לספק שנמסרה

 של אחרת זכות מכל לגרוע מבלי וזאת עובדו כלפי הקבלן ידי על האכיפה להגברת לחוק השלישית בתוספת

  .דין פי על או זה בהסכם ענבל

 משרדיה לגבי השכירות הסכם תקופת את להאריך שלא תחליט וענבל במידה ,6.3 בסעיף האמור על נוסף .6.6

 את לסיים הזכות שמורה תהיה צד לכל ,הזוכה למציע בכתב כך על ותודיע התעופה שדה בקריית המצויים

 .המבנה על השכירות תקופת תום לפני לפחות ימים 30 עד השני לצד בהודעה התקשרות תקופת

 :יחסי הצדדים .7

, עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה מטעמו, אינם ולא יחשבו זוכה וכל מי מטעמו, לרבות מנהליוהמציע ה .7.1

בעתיד כעובדי ענבל אלא כקבלנים חיצוניים בלבד, ולפיכך ולא חלים בהווה ולא יחולו בעתיד בשום 

 מעביד בין ענבל או מי מטעמה ובין המציע הזוכה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. -מקרה יחסי עובד 

 כל פי ועל דין כל פי על, כמעביד עליו המוטלות החובות כל את במלואן לקיים מתחייב המציע הזוכה .7.2

 מטעמו מי או/ו עובדיו ביחס לכל לפי כל דין המוטלים עליו התשלומים את לשלם זאת ובכלל, הסכם

 יהיה כן, כמו. מתן השירותים המבוקשים עם בקשר ידו על פעם ומדי לזמן מזמן המועסק אדם כל או/ו

 על שיועסקו שליח או/ו נציג או/ו עובד כל עם הקשורות ההוצאות כל תשלום לגבי אחראי המציע הזוכה

 ודמי הכנסה מס ניכוי כל ולרבות כדין להם להגיע שעשויים אחר תשלום כל או/ו פיצויים לרבות, ידיו

 תלושי מתן לרבות, דין כל לפי בהעסקתם ויפעל, דין י"עפ אחרים חובה ותשלומי ניכויי כל, לאומי ביטוח

 הסכומים כי, מובהר. לעובדים המועסקים במתן השירותים המבוקשים לענבל מסודרים משכורת

 לחוק( ב)28 סעיף של מכוחו לרבות, בדין יקבעו או שנקבעו מהסכומים יפחתו המציע הזוכה לא שישלם

 .האכיפה להגברת

 נזק או/ו כל הוצאה בגין, דרישתה הראשונה עם מיד ענבל את לפצות או/ו לשפות מתחייב המציע הזוכה .7.3

של  החלטה או/ו כלשהו בעניין המציע הזוכה מעובדי מי של דרישה כל בשל אם ייגרם, ,לענבל שייגרם

 עובד יחסי ענבל לבין המציע הזוכה מעובדי מי בין התקיימו לפיה( פשרה מכוח לרבות) מוסמכת ערכאה

 אם, שייגרמו הפסדים או/ו ד"עו טרחת שכר הוצאות בגין לרבות הנם כאמור והפיצוי השיפוי. ומעביד

 . מכך וכתוצאה בקשר ענבל שהוציאה אחרות הוצאות ו/או שייגרמו וככל

 למציע הזוכה ממנה שיגיעו הסכומים מן קיזוז של בדרך ל"הנ השיפוי זכות את לממש זכאית תהיה ענבל .7.4

 . אחרת עסקה כל פי-על או, זה הסכם פי על

 :עובדי המציע הזוכה .8

המציע הזוכה מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם המקצועי הדרוש לצורך ביצוע  .8.1

, וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל, לרבות במסמכי ההזמנההשירותים המבוקשים, כנדרש 

  וכדומה.השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד, מדים 

שיועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות מנהל המציע הזוכה מתחייב כי צוות העובדים  .8.2

 .מסמכי ההזמנהחדר האוכל המיועד, יעמדו בדרישות המפורטות ב

המציע הזוכה מתחייב כי צוות עובדיו המיועדים לביצוע השירותים המבוקשים לפי הסכם זה יועסקו  .8.3

 ו.ובהסכם זה על נספחיבהתאם להוראות כל דין, כמפורט במסמכי ההליך על נספחיו 

להקפיד על קיום  לנהוג ולפעול לפי כל דין, המציע הזוכה מתחייב מבלי לגרוע מחובתו של המציע הזוכה .8.4

 העסקתם עם בקשר, והמסים ההוצאות, התשלומים בכל הוראות כל דין הנוגעות להעסקת עובדים ולשאת

לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  חביטו, הכנסה מס, עבודה שכר לרבות, מטעמו מי או/ו עובדיו של
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ו/או מלווה, ו/או כל תשלום סוציאלי אחר , כתוקפם מעת לעת, וכן את "עלות השכר המינימאלית" 

ואין לראות בכל זכות הניתנת בהסכם זה לענבל, , 3טופס מס'  - 'א נספחב כהגדרתה במסמכי ההזמנה

לרבות לפקח או להורות לקבלן ו/או לעובדים מטעמו, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה 

במלואן, ולא תהיינה למציע הזוכה ו/או לעובדים מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי ענבל, והם 

  ם, פיצוי או הטבה או זכויות של עובד כלפי מעבידו.   לא יהיו זכאים לקבל מאת ענבל כל תשלו

המציע הזוכה מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן הסכם זה אינו בגדר "הסכם נפסד" , וכי  .8.5

, מספיקה לו בכדי לכסות את "עלות השכר המינימאלית" אשר הוצעה בהצעת המחיר מטעמוהתמורה 

, בצירוף כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים 3טופס מס'  - 'א נספחמסמכי ההזמנה בכהגדרתה ב

לפי הסכם זה )כגון: ציוד, הובלה, ביטוחים לרבות ביטוחי עובדים( בצירוף רווח סביר לקבלן כמפורט 

 בנספח האמור.

 שעון נוכחות .8.6

כרטיס נוכחות אישי מטעם המזמינה אשר יוחתם מידי יום בשעון  ויונפקמטעם המציע הזוכה  יםלעובד

כרטיס  יםעובדככל ואין ברשות איזה מהיובהר כי במשרדי חברת ענבל )כניסה ויציאה(. הנוכחות המותקן 

למלא ידנית את שעות עבודתו על גבי טופס ייעודי  םבאחריותנוכחות מטעם המזמינה )מכל סיבה שהיא(, 

קשר מטעם המזמינה ו/או בעמדת הכניסה למשרדי החברה. אין בעצם התקנת שעון שיימצא אצל איש ה

 מעביד בין המציע הזוכה ומי מטעמו לבין המזמינה. -הנוכחות ו/או השימוש בו משום החלת יחסי עובד

 חופשה, או עבודה הפסקת של במקרה לרבות ההתקשרות, תקופת כל במהלך האוכל חדר מנהל החלפת .8.7

 בהכשרתו תואם יהיה חלופי אוכל חדר מנהל כאשר ענבל, חברת מאת בכתבו מראש באישור רק תעשה

 מי החלפת את לדרוש הזכות לענבל למכרז. בהצעתו המציע שפירט הקודם האוכל חדר למנהל ובניסיונו

 שהיא. סיבה ומכל עת בכל הזוכה המציע מעובדי

 :הוראות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה .9

 הוא כי, מצהיר למציע הזוכה החשיבות המיוחדת שמייחסת ענבל לקיום דיני העבודה, ובהתאם לכך הואידועה 

 ומכיר(, "האכיפה להגברת חוק": להלן) 2011-ב"תשע, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות את מכיר

 בקשר טענה או/ו תביעה או/ו זכות שום לו תהא לא כן ועל, האכיפה להגברת לחוק בהתאם לפעול ענבל של בצורך

 אי לכך, מסדירים הצדדים ביניהם את התחומים הבאים: .האכיפה להגברת החוק הוראות לקיום ענבל לפעולות

 בדיקה תקופתית ותיקון הפרות 

 המציע הזוכה עובדי של ושכרם עבודתם לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות תהיה רשאית לערוך ענבל 9.1

 הבדיקה וממצאי, בהסכם כאמור לה השירותים המבוקשים המסופקים הלוקחים חלק מטעמו בביצוע

. לפיו או האכיפה להגברת החוק הוראות י"עפ (, והכל"דו"ח בודק השכר"יפורטו בדו"ח מסכם )להלן: 

 העתק מדו"ח בודק השכר יועבר למציע הזוכה.

 ושכרם עבודתם לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות, בתוקפו עומד ההסכם עוד וכל בשנה פעמיים תערוך ענבל 9.2

 בודק באמצעות תערכנה הבדיקות. לפיו או האכיפה להגברת החוק הוראות פי-על והכלהספק  עובדי של

 בודק ח"דו. דעתה לשיקול בהתאם ענבל ידי-על ייבחר אשר, האכיפה להגברת בחוק כהגדרתו, מוסמך שכר

 (. 1.7) ביולי 1יום וב( 1.2) בפברואר 1יום ב - בשנה פעמיים לענבל יימסר השכר

 ח"רו ידי-לע תקופתית בדיקה תיערך, מוסמך שכר בודק בעניין המתאימות התקנות הותקנו לא עוד כל 9.3

 שבאמצעותם הקבלן מעובדי לפחות 10% לגבי תקופתית בדיקה ערך לפי, ענבל י"ע שייקבע, חיצוני

 האכיפה להגברת החוק הוראות פי-על שערך הבדיקה ממצאי את וכן לענבל ההסעדה שירותי מסופקים

 "(. השכר בודק ח"דו: "להלן) לפיו או
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 לספק. יימסר ממנו והעתק ענבל עבור יוכן השכר בודק ח"דו 9.4

 נוספות בדיקות לעת מעת לערוך, המוחלט דעתה שיקול י"עפ, רשאית ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 9.5

, הרלוונטיות התקנות להתקנת עד הביניים ובתקופת) מטעמה מוסמך שכר בודק באמצעות, לעיל לאמור

 מי כלפי דין הוראות מפרספק ה לפיה, בענבל תלונה קבלת בעקבות לרבות(, חיצוני חשבון רואה באמצעות

 דעתה לשיקול בהתאם יהיו ותדירותה הבדיקה היקף. לענבלהסעדה ה שירותי את המספקים מעובדיו

 . דין לכל ובכפוף ענבל של הבלעדי

 רואה או/ו המוסמך השכר בודק ידי על שיבוצעו הבדיקות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב ספקה 9.6

 הבדיקה במסגרת. העניין לצורך ענבל ידי-על ימונה אשר מוסמך מקצועי גורם כל עם או/ו החיצוני החשבון

 בודק י"ע הביקורת עריכת לצורך לענבל שיידרשו הרלוונטיים המסמכים כל את להמציא הספק יידרש

 הודעה, שלהם הוותק בציון עובדים רשימות, אלה ובכלל החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר

, ומחלה חופשה פנקס, עבודה שעות פנקס, שכר ותלושי שכר פנקס, עבודה הסכמי, העסקתו תנאי על לעובד

 אחרות ואסמכתאות פנסיוניים ביטוחים, לאומי ביטוח, הכנסה למס תשלומים על לעובדיו בנוגע אישורים

 מסמך וכל התחזוקה שירותי את המספקים הקבלן לעובדי ששולמו שכר וניכויי הפרשות, תשלומים בגין

 - א"התשמ, הפרטיות הגנת לחוק ובהתאם והסכמתו העובד פרטיות להגנת בכפוף לבדיקה הרלוונטי אחר

 המצאת אי. החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר בודק או/ו לנכון תמצא שענבל כפי והכל 1981

 .זה הסכם של יסודית הפרה תהווה הרלוונטיים המסמכים

-על שייערכו המזדמנות הבדיקות עם וכן לעיל כאמור, התקופתיות השכר בדיקות עם פעולה ישתף ספקה 9.7

 כל החיצוני החשבון לרואה או/ו מוסמך שכר לבודק או/ו לענבל יעביר, זה ובכלל מטעמה מי או ענבל ידי

 לפנות מטעמה למי או/ו לענבל יאפשר וכן הדרישה ממועד ימים 7 תוך לעיל כאמור שתתבקש אסמכתא

 . ידם-על שייקבעו הזמנים ללוחות בהתאם העסקתם תנאי לגבי ספקה מעובדי מי אל

 התייחסותו את ספקה ימסור, ענבל ולבקשת לעיל כאמור המזדמנת או התקופתית הבדיקה עריכת בתום 9.8

, הפרה כל. המתאימות האסמכתאות כל בצירוף, לכך שיתבקש מיום ימים 7 בתוך מוסמך שכר בודק ח"לדו

 תתוקן, עליה חולק אינו ספקה ואשר השכר בודק ח"בדו נזכרה אשר הדין בהוראות עמידה אי או/ו ליקוי

 שירותי את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת השכר בודק ח"דו מקבלת ימים 7 בתוך ספקה ידי על

 והעסקתם זה להסכם בהתאםההסעדה  שירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) ההסעדה

 להוראות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, ההפרה מיום החל(, הסתיימה

 . כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל יספק ספקה. הרלוונטי הדין

 ח"דו: "להלן) התייחסותה את ספקל ענבל תעביר, השכר בודק ח"לדו ספקה תגובת בחינת לאחר 9.9

 את ימים 7 תוך יתקן הוא ובהתאם ספקה את יחייב ההתייחסות ח"בדו האמור כי מוסכם"(. ההתייחסות

"(, ההפרה: "יחדיו כולם יכונו להלן) לעובדיו ביחס הדין בהוראות עמידה -אי או/ו הליקויים, ההפרות כל

 לרבות) הסעדהה שירותי את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת מענבל ההתייחסות ח"בדו כך שנקבעו ככל

 מיום החל(, הסתיימה והעסקתם זה להסכם בהתאם הסעדהה שירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים

 . הרלוונטי הדין להוראות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ההפרה

 תהווה כאמור הפרה - לעיל כאמור לכך שנקבע הזמן פרק בתוך ספקה ידי-על תוקנה לא ההפרה כי נמצא 9.10

 לגרוע מבלי וזאת מיידי באופן ההסכם את לסיים הזכות את לענבל ותקנה זה הסכם של יסודית הפרה

 בהפסקת כי, בזאת מובהר. זה הסכם מכוח לרבות, ההפרה בגין דין כל פי-על לה הנתון אחר סעד מכל

 תנאי פי-על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או/ו טענה על כלשהו ויתור משום יהיה לא ההתקשרות

 יקים לא, לעיל כאמור, ההפרה תיקון אי בשל ההסכם ביטול, ספק הסר למען. דין כל פי-ועל ההתקשרות
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 כלשהו פיצוי או/ו סעד קבלת או/ו מטעמה מי או/ו ענבל כלפי כלשהי תביעה זכות מטעמו למי או/ו לספק

 .ההתקשרות סיום בעקבות, לאו אם ובין נזק לו נגרם אם בין, מטעמה ממי או/ו ממנה

 ההפרה את לתקן לספק נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהיה ענבל 9.11

 . העניין לנסיבות בהתאם וזאת

 . לעיל המפורטות החיצוני החשבון רואה או מוסמך שכר בודק מפעילות הנובעות העלויות בכל יישא ספקה 9.12

 יסודית הפרה תהווה לעובדיו ביחס ספקה ידי-על הדין מהוראות איזו של הפרה כי, מובהר ספק הסר למען 9.13

 .זה הסכם של

 העומדים וסעד זכות מכל לגרוע ומבלי דין כל י"ועפ זה הסכם במסגרת ספקה מהתחייבויות לגרוע מבלי 9.14

 תשלום דרישת או/ו לחיוב כוונה על הודעה ספקה אצל תתקבל בו במקרה, ההסכם ולפי דין כל י"עפ לענבל

, האכיפה להגברת חוק פי-על זה ובכלל כלשהי מוסמכת מרשות פלילי אישום או/ו מנהלית התראה או/ו

 הרלוונטי מסמך וכל מההודעה עותק לה ויעביר ענבל את מיידי באופן בדבר יעדכן הוא, לעובדיו בנוגע

 .ל"הנ ההודעה קבלת ממועד יום 15 תוך מההתראה העולה ההפרה את ויתקן אליה

 בהתאם התראה, האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו מהממונה קיבלה כי לקבלן ענבל הודיעה  9.15

 15 תוך מההתראה העולה ההפרה את ספקה יתקן"(, ההתראה: "להלן) האכיפה להגברת לחוק 16 לסעיף

 .ההתראה קבלת ממועד יום

 כמעסיק עליו החל חוק וכל המגן חוקי בדרישות המציע הזוכה לעמוד מחויבות

 עובדיו, אשר לוקחים חלק בביצוע השירותים המבוקשים עבור ענבל כי ומתחייב מצהיר המציע הזוכה 9.16

 העבודה דיני של המגן חוקי מכוח להם המגיעים והתשלומים הזכויות מלוא את לקבל וימשיכו מקבלים

 ובכלל, בדין הקבועים ובמועדים רלוונטיים הרחבה וצווי קיבוציים הסכמים מכוח לרבות, דין כל ומכוח

 חוק, השכר הגנת חוק, הנוער עבודת חוק, ומנוחה עבודה שעות חוק, שנתית חופשה חוק הוראות מכוח זה

, הבראה דמי תשלום לעניין הרחבה צווי הוראות מכוח תשלום כל וכן פיטורים פיצויי וחוק מינימום שכר

 . לעת מעת שיהיו כפי, יוקר ותוספת ותק תוספת, חגים דמי, לפנסיה הפרשות, נסיעה הוצאות החזר

 .לעובדיו בנוגע דין כל י"עפ הנדרשים הרישומים כל את ינהל המציע הזוכה 9.17

הלוקחים חלק בביצוע  עובדיו כל בגין להעביר וימשיך מעביר הוא כי, ומתחייב מצהיר המציע הזוכה 9.18

 מס ניכוי לרבות, חוק פי-לשלם על מעביד שעל הניכויים כל את זה הסכם במסגרת השירותים המבוקשים

 .לחודש אחת של בתדירות, ביטוח פוליסות/גמל לקופות וניכוי לאומי ביטוח, הכנסה

 השירותים המבוקשיםלצורך ביצוע  ידו-על מועסק אשר עובד כל עם לחתום המציע הזוכה מתחייב עוד 9.19

 הרחבה צווי לרבות ,דין כל לדרישות בהתאם, העובד של ושכרו עבודתו תנאי כל יכללו בו, עבודה הסכם

 יודיע, עבודתו תקופת במהלך העובד של העסקתו בתנאי שינוי שיחול ככל. רלבנטיים קיבוציים והסכמים

 .הדין דרישות פי-על השינוי בדבר בכתב על כך לעובד המציע הזוכה

 הודעה לענבל על ידו לצורך מתן השירותים המבוקשים שיועסק עובד לכל המציע הזוכה לספק מתחייב עוד 9.20

 שכרו תנאי עדכון של במקרה לרבות, 2002–ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק להוראות בהתאם

 .עבורו הסוציאליות להפרשות בנוגע והודעה, החוק מאותו כמתחייב

מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ממלא וימשיך למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה בישראל המציע הזוכה  9.21

 בקפידה מלאה כלפי עובדיו המבצעים את השירותים המבוקשים לפי הסכם זה.

 מכוח או/ו נספחיו על בהסכם זה המציע הזוכה מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען 9.22

 . דין כל
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  המציע הזוכה לעובדי המשולמים השכר רכיבי

המציע  ידי על המועסקים העובדים שכר, 3טופס מס'  -מבלי לגרוע מהאמור בנספח א' למסמכי ההזמנה  9.23

 המפורטים להלן, המרכיבים הפחות לכל יכללו עבור ענבל ביצוע השירותים המבוקשים לצורך הזוכה

 להסכם או אחר רלבנטי הרחבה לצו בהתאם או הענפי ההרחבה לצו בהתאם או המגן לחוקי בהתאם

 :מביניהם הגבוה, ענפי קיבוצי

   לצו בהתאם או, לעת מעת שיעודכן כפי, מינימום שכר לחוק בהתאם מינימום שכר (1)

 ;מביניהם הגבוה פי על, הענפי הקיבוצי הסכם/ההרחבה        

 ;ההסעדה בענף ענפית תוספת (2)

 ;הבראה דמי (3)

 ;נסיעה הוצאות החזר (4)

 ;מנהלים ביטוח/לפנסיה תגמולים תשלום (5)

 ;פיטורים לפיצויי תשלום (6)

 חגים; דמי (7)

 ;יוקר תוספת (8)

 ;שנתית חופשה (9)

 ;מחלה דמי  (10)

 לאומי; ביטוח  (11)

 .דין כל פי על אחר מרכיב כל  (12)

 .לדין בהתאם חג ימי בגין וגמול נוספות שעות גמול  (13)

 לקביעות בתקנות הנ"לבהתאם  הצדדים יפעלו, נוספים עבודה שעת ערך או שכר רכיבי בתקנות שייקבעו ככל

 .זה בפרק לאמור הנוגע בכל

 עלות שכר עובדי המציע הזוכה ועלויות אחרות, כולל רווח

 השכר רכיבי את לפחות לעובדיו ישלם הוא כי בזאת מצהיר המציע הזוכה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  9.24

לעת, את  מעת תקנה או חוק דבר בכל שיעודכנו כפי,  3טופס מס'  -בנספח א' למסמכי ההזמנה  המפורטים

 .עלויות הנוספות שיש לו במתן השירותים המבוקשים והרווח

, העובדים של השכר עלות לו שסכום בהקדם האפשרי במידה ויתברר לענבל המציע הזוכה מתחייב להודיע 9.25

 במקרה. על ידו למציע הזוכה המשולמת מהתמורה גבוה, העובדים העסקת בגין הנוספות העלויות בתוספת

, התחשיבים להוכחת רלבנטי מסמך כל ויספק, הרלבנטיים התחשיבים את המציע הזוכה יפרט כאמור

 . ועוד עלויות בגין מס חשבוניות, נוכחות דוחות, שכר תלושי לרבות

 ביצוע השירותים המבוקשים לפי למציע הזוכה בגין המשולמת התמורה מקרה בכל כי מתחייבת ענבל 9.26

 זאת 3טופס מס'  -בנספח א' למסמכי ההזמנה של רכיבי השכר כמפורט  מהסכום תפחת לא זה הסכם

 .העבודה, בתוספת העלויות הנוספות והרווח שעות בהיקף לשינויים בכפוף

יקבעו רכיבים  אשרהדין  בהוראות שינוי שיחולתקנות או צווים או  שיותקנועל אף האמור לעיל, ככל  9.27

ו/או ישנו או יעדכנו את שיעורם או גובהם של הרכיבים האמורים, יעדכן  לעיל 9.23שאינם מנויים בסעיף 

באופן מיידי את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם, כך שתהיה  ספקה
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ייעשה בהתאם למרווח מהסכום  ספקהתשלום בפועל ל בהתאם לסכום שייקבע בתקנות או בצווים כאמור.

  .המעדכנת המעודכן בהוראה

 שעות היקף ואת לענבל לספק נדרש הוא אותם השירותים את ובחן שבדק לאחר כי ומתחייב מצהיר הספק 9.28

 כוללת ההסכם פי על התמורה, ענבל רצון לשביעות מלא באופן ביצועם לשם יידרש אשר השירותים מתן

 עלות לרבות, ההסכם פי על הנדרש בהיקף לענבל הניתנים השירותים ביצוע בגין הספק הוצאות כל את

 להמשיך לו והמאפשר עליו המקובל בשיעור( בטחון שולי כולל) לספק רווח ומשקפת המינימאלית השכר

 ככל, המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל למשך בהסכם כאמור השירותים את ולספק

 .שתמומש

 בהוראות כהגדרתם, זיכרון ויום אבל יום, נישואין מפאת היעדרות, נוספות בשעות עבודה בגין תשלום 9.29

 יבוצע התשלום". גב אל גב" בשיטת בענבל המוצבים השירותים נותני בגין, בנפרד לקבלן ישולם, הדין

 . זה בהסכם 5 בסעיף לאמור בהתאם

 שכר ותלושי לעובד הודעה טופס ויקבלו וכדין מפורט עבודה הסכם על יחתמו עובדיו כל כי מתחייב הספק 9.30

 . הדין להוראות בהתאם מפורטים

 שיועסקו העובדים לכל הדין הוראות לפי הנדרשים התשלומים וכל העבודה שכר את לשלם מתחייב הספק 9.31

 ובכל, בדין שנקבע במועד, עובד כל של הבנק לחשבון הקבלן ידי על במישרין הפקדה באמצעות, מטעמו

 אחד לכל במועד וישלם יספק הספק. שחלף החודש עבור, חודש בכל 9 -ה מהיום יאוחר לא מקרה

 או/ו בחוזה וכמפורט הדין הוראות פי-על המחויבים, הסוציאליים התנאים כל את כאמור מהעובדים

 בגין ויעביר לחודש אחת של בתדירות פיצויים וקרן גמל לקופת הפרשות בגינם יבצע וכן, זו בתוספת

 וביטוח הכנסה מס ניכוי לרבות, החוק פי-על לבצע מעביד שעל הניכויים כל את במועדם כאמור העובדים

 קופת עבור התשלום הפרשת כי, מובהר ספק הסר למען. לחודש אחת של בתדירות גמל לקופת וניכוי לאומי

 . השירות במתן שיעסוק עובד כל של לעבודתו הראשון החודש מתום החל תבוצע פיצויים וקרן גמל

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה, הספק ידי על הדין מהוראות איזו הפרת כי בזאת מובהר 9.32

 פעילות הממונה לבירור תלונות מטעם ענבל

קבלת, בירור  על ענבל מטעם ממונה גב' רונית פירסט, מנהלת משאבי אנוש בענבל, כי בזאת מודיעה ענבל 9.33

 (. "הממונה לבירור תלונות": להלן) ושכרם העסקתם תנאי המציע הזוכה לגבי עובדי של בתלונות וטיפול

 כך על ותודיע המוחלט דעתה שיקול פי על לבירור תלונות מטעמה הממונה זהות את לשנות רשאית ענבל 9.34

  המבצעים מטעמה את השירותים המבוקשים. ולעובדיו למציע הזוכה

 ואחד אחד לכל הממונה לבירור תלונות זהות החלפת זה ועל מינוי על להודיע מתחייב המציע הזוכה 9.35

 מצורף שנוסחה ההודעה צירוף באמצעות, מבצע את השירותים המבוקשים הוא שבאמצעותם מהעובדים

 . ביותר לאחר הצבתם במשרדי חברת ענבל הקרוב השכר לתלוש נלווה כדף, זה להסכםג'  כנספח

פי שיקול דעתם המוחלט ליזום פניות אל עובדי -ענבל ו/או הממונה לבירור תלונות מטעמה יהיו רשאים על 9.36

 העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים וכן ליזום בדיקות מטעמם.המציע הזוכה 

 וסעדים הפרות

 מי של ושכר העסקה תנאי של להפרה בנוגע בכתב דרישה או/ו תלונה המציע הזוכה אצל והתקבלה היה 9.37

 או/ו  התקבלה אצלו אשר, זה הסכם י"עפ עבור חברת ענבל המבצע את השירותים המבוקשים מעובדיו

: להלן) בעצמו לו התגלתה או/ו  אחר גורם כל או/ו עובדים ארגון ידי-ע או/ו מעובדיו מי ידי על מטעמו למי

קבלתה, וכן יספק כל מידע ו/או מסמך מיד  ממועד שעות 24 בתוך לענבל ממנה עותק ימסור(, "התלונה"
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המציע  לידיעת התלונה את יעבירו הללו, לממונה או/ו כאמור לענבל תלונה והגיעה היה. עם דרישת ענבל

 הזוכה.

 שהתקבלה בין, תלונה בכל ויעילה יסודית, מהירה בצורה לטפל בזאת מתחייב המציע הזוכה 

 ימים מיום קבלת התלונה, 7 -מידי, ולא יאוחר מ באופן ולתקן, ענבל אצל שהתקבלה ובין אצלו

 בתוך ולממונה, לענבל וימסור עובדיו של ושכרם העסקתם לתנאי בנוגע, שקיימת ככל, הפרה כל

 ואופן התלונה בדיקת ממצאי את המסכם ח"דו, התלונה לו הומצאה שבו מהמועד ימים 7

 .בה הטיפול

 לענבל המציע הזוכה ימציא - המציע הזוכה עובדי זכויות של כי אכן בוצעה הפרה נמצאה ,

, במלואם הממצאים תיקון את המפרטת בכתב תשובה, לעיל כאמור מסכם ח"דו אותו במסגרת

 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת בעבר העובדים זכויות הפרת בגין רטרואקטיבי תשלום  כולל

 על המעידים מסמכים לענבל ימסורמציע ה. הרלבנטי הדין לדרישות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו

 .כאמור ההפרה תיקון

 התלונה מיום ימים 7 תוך המציע הזוכה ידי על תוקנה לא העובדים זכויות של ההפרה כי נמצא 

 את לסיים הזכות את לענבל ותקנה, הסכם זה של יסודית הפרה תהווה כאמור ההפרה -

 בגין דין כל פי-על לה הנתון סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מידי הסכם זה באופן י"עפ ההתקשרות

 ויתור משום יהיה לא ההתקשרות בהפסקת כי בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה

 הסר למען. דין וכל ההתקשרות תנאי פי-על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או טענה או כלשהו

 לקבלן כלשהי תביעה זכות יקים לא, זה סעיף פי על חובה קיום אי בשל הסכם זה ביטול, ספק

 אם בין, מטעמה מי או/ו ממנה כלשהו פיצוי או/ו סעד לקבלת או/ו מטעמה מי או/ו ענבל כלפי

 . ההתקשרות סיום בעקבות לאו אם ובין נזק לו נגרם

 למציע הזוכה נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהא ענבל 

 .     העניין לנסיבות בהתאם וזאת תיקון הטעון את לתקן

 כללי

המציע הזוכה ימסור, בעת הגשת הצעתו וכן מעת לעל במהלך תקופת ההתקשרות ובהתאם לדרישות ענבל,  9.38

הצהרה על כך שהוא לא הורשע בעבירות כלשהן מתחום דיני העבודה כלפי עובדיו ולא הושתו עליו עיצומים 

 כספיים מכוח החוק להגברת האכיפה.

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, וכל  9.39

 הצדדים ממועד כניסתם לתוקף. תיקון או שינוי עתידי ככל שייעשה בהם יחייבו את

 אין בכוחן של הוראות בפרק זה כדי לפגוע בזכות מזכויות עובדי המציע הזוכה. 9.40

 הפרת הסכם .10

)ג( לחוק החוזים 7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  10.1

 .1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד אין בכל תרופה וסעד  10.2

 פי הסכם זה או על פי כל דין.-אחרים הנתונים לו על

אי עמידה על זכויות ענבל במקרים מסוימים לא יהווה ויתור מצידה על זכות זו במקרים אחרים. כל  10.3

 אך ורק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים. ויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי הסכם זה יחייבו
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כל אחד  מבלי לגרוע מזכותה של ענבל לכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, בקרות 10.4

ומבלי  להביא התקשרות זאת לכדי סיום באופן מיידירשאית  ענבלמהמקרים המפורטים להלן, תהא 

 אפשרות להשמיע את טענותיו:, לאחר שנתנה למציע הזוכה שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו

של ההסכם. לעניין זה תיחשב הפרה יסודית של ההסכם כהפרה  ביצע הפרה יסודיתהמציע הזוכה  .א

מנספח ג'  2.4.6סעיף של סעיף שנקבע לגביו בהסכם כי הפרתו מהווה הפרה יסודית וכן הפרה של 

 הגדרת השירותים המבוקשים והנחיות עבודה. -למסמכי ההליך 

 ולא זה, אשר אינה מהווה הפרה יסודית, הסכם מהוראות כלשהי הוראה הפר המציע הזוכהכאשר  .ב

 . בכתב בהודעתה ההפרה לתיקון ענבל ידי על שנקבעה התקופה בתוך ההפרה את תיקן

ימים להוראה בכתב מהאחראי על ביצוע ההתקשרות לנקוט  7כאשר המציע הזוכה לא ציית תוך  .ג

 את מתן השירותים המבוקשים באופן המתחייב מהמפרט הטכני;פעולה כלשהי שמטרתה להבטיח 

כשיש בידי האחראי על ביצוע ההתקשרות הוכחות להנחת דעתו שהמציע הזוכה מתרשל באופן  .ד

חמור בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ולאחר שהתרה בכתב במציע הזוכה, אשר לא הביא 

 לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;

ב הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לצורך הענקת כאשר המציע הזוכה הס .ה

 שלא בהסכמת האחראי על ביצוע ההתקשרות או בניגוד לה; -השירותים המבוקשים 

כאשר המציע הזוכה פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  .ו

ם, קבוע או זמני, או נעשה בו חיסול עסקים בכל אופן שהוא נושיו או אם מונה לו נאמן או כונס נכסי

ו/או שניתן צו עיקול נגד נכס  גם כשהגוף בפירוק, לרבות פירוק זמני או פירוק מרצון, -ובגוף מאוגד 

 המציע הזוכה,מהותי מנכסי הקבלן או זכות מהותית מזכויותיו ו/או ניתן צו להקפאת הליכים כנגד 

  ו/או הטלת העיקול; יום מיום מתן הצו 30והעיקול או הצו לא בוטלו בתוך 

כאשר יש בידי האחראי על ביצוע ההתקשרות הוכחות להנחת דעתו שהמציע הזוכה או אדם אחר  .ז

בשמו נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או לכל דבר 

 הכרוך בביצוע הסכם זה;

כאשר המציע הזוכה הפר הוראות חוקים /או צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הנוגעים להעסקת  .ח

עובדי המציע הזוכה ו/או לא שיתף פעולה עם ענבל בכל הנוגע לביצוע חובותיו עפ"י חוק להגברת 

 .לעיל 9 כאמור בסעיףהאכיפה ו/או הסכם זה, לרבות 

 דבר קיום ביטוחים.כאשר המציע הזוכה לא הציג לענבל אישור ב .ט

 מובהר בזאת כי אין מדובר ברשימה סגורה. .י

 המבוקשים מהשירותים חלק אותו בעד למציע הזוכה ענבל תשלם, לעיל כאמור ההסכם הופסק או בוטל 10.5

 התמורה כל של ומוחלט גמור, סופי לסילוק יחשב וזה ההסכם הפסקת או/ו לביטול עד ידו על שבוצעו

 .אליו בקשר או/ו זה הסכם פי על לספק המגיעה הכספית

 ההסכם את ביטלה או וסיימה זה בהסכם לה שהוקנו מאלו כלשהי בזכות או בסמכות ענבל השתמשה 10.6

 כלשהי תביעה עילת למציע הזוכה תהיה לא(, מקצתו או כולו) ביצועו את הפסיקה או( מקצתו או כולו)

 או/ו טענה או/ו עילה כל בגין ענבל כלפי ומוחלט סופי מלא וויתור בזאת מוותר והמציע הזוכה, ענבל נגד

 הקשורים, אחר עניין כל או/ו הפסד, במוניטין פגיעה, נזק כל בעד כלשהו תשלום או/ו פיצוי או/ו תביעה

 פרט, מכך לו להיגרם העלולים נספחיהם על המכרז למסמכי או/ו זה להסכם בעקיפין ואו/ במישרין

 .ההסכם הפסקת או/ו ביטול או/ו סיום למועד עד ידו על שבוצעו מהשירותים חלק אותו בעד לתמורה
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ענבל רשאית לבטל את ההסכם ו/או להפסיקו ללא כל הודאה מראש  10.7

 לספק בכל אחת מאלה: 

 פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש בו לגרום לנזק לענבל, הקשור   -כל חשד לכוונה ו/או מעשה  (1)

 ן לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, יביא לסיום  במישרין ו/או בעקיפי 

 ההסכם במועד בו תקבע ענבל. 

 .ר"פש או/ו כינוס בהליכי הספק לפיו מידע הגיע למזמינה  (2)

 .הדין מהוראת הוראה הפר הספק לפיו מידע הגיע למזמינה  (3)

 . פ"הוצל או/ו ש"בימ בצו', ג צד לידי, התמורה את להעביר נדרשה המזמינה  (4)

 ענבל תהא, האכיפה להגברת החוק מהוראות של הוראה הפרה ביצע במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 10.8

 (:במצטבר או לחלופין) מאלה אחד לכל, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית

 . זה הסכם לבטל (1)

 כתוצאה לרבות, כאמור ההפרה בגין לענבל שייגרם נזק כל בגין שיפוי או/ו פיצוי כל לקבל (2)

 .לבטלו ענבל החליטה אם זה הסכם מביטול

 להטיל על המציע הזוכה קנסות. (3)

 .הביצוע ערבות את לחלט (4)

 הממונה של כדרישה הוצגו או/ו נתבעו או/ו שנדרשו סכומים המציע הזוכה לעובד/י לשלם (5)

 בגין ענבל את המציע הזוכה ויפצה ישפה כאמור, סכום שולם. אכיפה להגברת בחוק כהגדרתו

 .כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, כאמור תשלום

 שחבה סכום מכל, הקבלן מעובדי למי ששילמה סכומים לרבות, ענבל זכאית לו סכום כל לקזז (6)

 .למציע הזוכה בכתב בהודעה וזאת, לקבלן

 אלא, זה הסכם או/ו דין מכוח לענבל שעומדים מהסעדים לגרוע או/ו לפגוע כדי לעיל באמור אין (7)

 .עליהם להוסיף

סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפנות את חדר האוכל מכל ציוד/כלים עם  10.9

השייכים לוו ולהחזיר לענבל את חדר האוכל ואת ציוד ענבל במצב תקין וראוי לשימוש, ללא דיחוי וללא 

 שום פגיעה.

  

 איסור הסבה או המחאה .11

ממנו, זכות מזכויותיו לפי הסכם זה או המציע הזוכה אינו רשאי להסב לאחר את הסכם זה או כל חלק  11.1

התחייבויותיו, ואינו רשאי להמחות איזו מזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, אלא בהסכמת ענבל מראש 

 ובכתב.

הסכמה כאמור, ככל שניתנה, לא יהא בה כדי לגרוע מאחריותו כלפי ענבל לכל דבר הקשור לביצוע  11.2

יצוע השירותים המבוקשים כמתחייב מהסכם זה הוראות הסכם זה ומחובתו של המציע הזוכה לב

 ונספחיו ולשביעות רצונה המלאה של ענבל.

בכל מקרה בו ייעשה שימוש בקבלן משנה, יהא על קבלן המשנה לחתום על הסכמי הסודיות ועל כל  11.3

מסמך מכל סוג אותו תציג ענבל לקבלן המשנה לחתימתו. אין באמור משום גריעה מכל חובה החלה על 

זוכה אשר יישא באחריות מלאה, מוחלטת ובלתי מסוייגת בגין כל הקשור, במישרין ו/או המציע ה

 בעקיפין, לקבלן המשנה.



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

70 

 ערבות ביצוע .12

שלעיל, ימציא המציע  3עם בחירת הזוכה בהליך זה, וכתנאי לכניסת ההסכם לתוקפו כאמור בסעיף  12.1

מית ובלתי מותנית בסכום של הזוכה לענבל ערבות ביצוע, מאת מוסד בנקאי ישראלי, שתהיה אוטונו

אלף שקלים חדשים( להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן וכל אחת  חמישים) ש"ח 50,000

(. ערבות הביצוע תשמש גם לקיום חיוביו של המציע הזוכה "הערבות"או  "הביצוע ערבות"מהן,  )להלן: 

 בענבל.עפ"י דיני העבודה כלפי עובדיו המוצבים ו/או שהוצבו 

 זה. עלויות הוצאת הערבות יחולו על המציע הזוכה בלבד. הסכםל 'א כנספח ףנוסח ערבות הביצוע מצור                 

ערבות הביצוע תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות להסכם  12.2

 במידה ויהיו.

לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם, בהתאם המציע זוכה מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות מעת  12.3

 להארכת תקופת ההסכם. הארכת תוקף הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

לא האריך המציע הזוכה את תוקף הערבות, תהיה ענבל רשאית לחלט את הערבות  ללא כל התראה  12.4

 כם זה.מוקדמת, גם אם המציע הזוכה מילא אחר כל יתר התחייבויותיו לפי הס

מצב בו בהתקיים כולה או חלקה,  ,ערבותה חילוט על להורות רשאית תהיה ענבל של המכרזים ועדת 12.5

הפר המציע הזוכה חובה כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה, הוראות הנספח הטכני, הוראות הדין או 

מילוי הוראה  כל הוראה אחרת הכלולה במישרין או בעקיפין בהליך זה, לרבות הפרה או חריגה, או  אי

 מהוראות נציגי ענבל או מי מטעמה.

ועדת המכרזים של ענבל רשאית להורות על חילוט ערבות הביצוע, כולה או חלקה, במקרה שבו מצאה  12.6

כי המציע הזוכה הפר את הוראות דיני העבודה כלפי עובדיו המוצבים בענבל, בכל אחד מן המקרים 

עבודה, וכן בכל אחד מהמקרים בהם עפ"י החוק נדרשת המקנים לענבל זכות ביטול בשל הפרת דיני ה

ענבל במעמדה כ"מזמין שירות" )כהדגרת מונח זה בחוק להגברת האכיפה(, לפעול לביטול החוזה עם 

 הקבלן ולחילוט ערובה.  

ימים ממועד  7חולטה ערבות הביצוע או חלק ממנה, והסכם זה לא בוטל, יחויב המציע הזוכה, בתוך  12.7

ערבות משלימה(  –א לענבל, על חשבונו, ערבות חדשה )ובמקרה של חילוט חילוט חלקי החילוט, להמצי

באופן שבידי ענבל תהיה ממועד זה ואילך לכל תקופת ההתקשרות ערבות שסכומה אינו נופל סכום 

 שקלים חדשים(. 50,000הערבות המקורית )דהיינו, 

 לנזקיםאחריות  .13

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו בלבד -התחייבויותיו עלהמציע הזוכה מצהיר כי בביצוע  13.1

תחול האחריות לפי כל דין בכל מקרה של נזק שיגרם לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא 

 ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של ענבל.

, ישיר או עקיף, ו/או פגיעה המציע הזוכה בלבד יהיה האחראי לפי כל דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 13.2

מתן השירותים המבוקשים -לגוף או לרכוש שיגרם תוך כדי או עקב מתן השירותים המבוקשים ו/או אי

ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות ענבל ו/או 

את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, והמציע הזוכה מתחייב לנקוט 

 אובדן ו/או הפסד כאמור. 

המציע הזוכה מתחייב לשפות ו/או לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או  13.3

כל הפסד אחר שייגרם לענבל, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה וכן בגין מלוא הסכום אשר 



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הסעדה שירותי מתןל פומבי מכרז
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

71 

או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה על ידו תידרש ענבל לשלם ו/

פי הסכם זה ו/או הפרה  ו/או -קיום התחייבות כלשהי החלה עליו על-ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי

קיום התחייבות -קיום התחייבות כלשהי החלה על המציע הזוכה עפ"י הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי-אי

פי דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות -לשל כל הוראה ע

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת באופן מיידי לאחר הכרעה של -שהמציע הזוכה אחראי לגביהם על

ערכאה שיפוטית לעניין זה. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט 

 ע"י ענבל בנסיבות הנ"ל. שיוצאו

המציע הזוכה מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על ביצוע השירותים  13.4

 ידו לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על כך.-המבוקשים שיבוצעו על

לגבי נזקים שעילת לא יהא בסיום ההתקשרות עפ"י הסכם זה כדי לגרוע מאחריות המציע הזוכה  13.5

 התביעה בגינם נובעת מביצוע מחויבותיו לפי הסכם זה.

 :ביטוח .14

מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע הזוכה על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל  .14.1

וכתנאי לכניסת דין, מתחייב המציע הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה, 

, לטובתו ולטובת ענבל, בסכומים , את מכלול הביטוחים המפורטים בסעיף זה שלהלןפוההסכם לתוק

 ובגבולות אחריות שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בהסכם זה.

 הביטוח על המפקח להוראות התואם בנוסח הביטוחים קיום על האישור את לענבל יעביר הזוכה המציע .14.2

 הביטוח על המפקח מטעם רישיון בעלת ביטוח חברת ידי על חתום כשהוא(, 2019-1-6 ביטוח חוזר)

 במהלך ובתוקף תקין ביטוחים קיום אישור הצגת. הרלוונטיים הביטוח בתחומי בישראל לפעול בישראל

המציע הזוכה מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור . זה בהסכם יסודי תנאי מהווה זה כל תקופת הסכם

בדבר קיום ביטוחים הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת תוקפו של הסכם זה, וענבל תהיה רשאית לבטל 

 את זכייתו לאורך כל תקופת התקשרות במידה והמסמכים הנ"ל לא הומצאו כנדרש לעיל. 

 מלוא את ולשלם האמורות הפוליסות תנאיו דרישות כל את באופן מדויק לקיים מתחייב המציע הזוכה .14.3

 מנת על הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, במועדן האמורות הביטוח פוליסות בגין הפרמיות

 מהתחייבויותיו איזו יקיים לא שהמציע הזוכה ככל כי מובהר. האמורים הביטוחים של תוקפם להבטיח

, כלשהי חובה עליה להטיל ומבלי, ענבל לזכות העומדים הסעדים מיתר לגרוע מבלי אזי, זה סעיף פי על

 כספים כל ולנכות במקומו הביטוחים עם בקשר המציע הזוכה התחייבויות את לקיים רשאית ענבל תהא

 ככל, כן-כמו. אחרת דרך בכל ממנו לגבותם או למציע הזוכה לשלם שעליה סכום מכל ידיה על ששולמו

הפוליסות  פי על ענבל זכויות את המפקיע באופן כאמור זה סעיף לפי התחייבות המציע הזוכה שהפר

ענבל  כלפי כלשהי טענה לו שתהא מבלי, ובלעדי מלא באופן נזק לכל אחראי המציע הזוכה יהיה, דלעיל

 .כך עקב לה ייגרם אשר אחר או/ו כספי נזק כל על

 לדרישת בהתאם האמורות הפוליסות מימוש לצורך שתידרש פעולה כל לבצע המציע הזוכה מתחייב .14.4

 . נזק במקרה עצמיות השתתפויות ענבל ולשלם

 בלתי הבלעדי גם במקרה של היווצרות נזקים האחראי יהיה המציע הזוכה כי מובהר, ספק הסר למען .14.5

 לגבול מתחת שהם נזקים לרבות, זה במלואם הסכם מכוח עליו מוטלת עליהם האחריות אשר מבוטחים

 . בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות
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יום לפני תום תקופת הביטוח מתחייב המציע הזוכה להפקיד בידי ענבל אישור בדבר  14 -לא יאוחר מ .14.6

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור בדבר קיום ביטוחים 

 זה בתוקף. קיום ביטוחים במועד הנקוב מידי שנת הביטוח וכל עוד הסכם

המציע הזוכה פוטר בזאת במפורש את ענבל ו/או הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק  מכל סוג אשר הוא  .14.7

פי -זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה( על

הנ"ל בגין נזק כאמור. האמור בדבר פטור  ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפיהביטוח הנערך כאמור 

 מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

לא ביצע המציע הזוכה את הביטוחים כמפורט לעיל, או חלק מהם או שלא קיים במלואן או במועדן את  .14.8

 כל דרישות פוליסות הביטוח תחולנה ההוראות הבאות:

ימים מראש למציע  15דעתה הבלעדית ולאחר שנתנה התראה של ענבל תהא רשאית על פי שיקול  .14.8.1

הזוכה, לבצע את הביטוחים במקומו ו/או לשלם למבטח את דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי 

 הצמדה בגין הביטוחים כאמור.

עשתה ענבל את הביטוחים כאמור בסעיף הקודם, יחולו כל הוצאותיה על המציע הזוכה. ענבל  .14.8.2

כל סכום ששולם על ידה עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכן כל הוצאה  תהא זכאית לנכות

נלווית כגון הוצאות בגין יעוץ ביטוחי, עמלות סוכן וכיוצ"ב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מכל 

סכום שיגיע למציע הזוכה בכל זמן שהוא, לפי ההסכם או לפי דין. בנוסף, ענבל תהא רשאית 

וכה בכל דרך אחרת וכל זאת בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפיגורים לגבות סכום זה ממציע הז

החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, ממועד ביצוע התשלום על ידי ענבל 

 ועד למועד גבייתו בפועל מהמציע הזוכה.

על אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות המציע הזוכה המפורטות בסעיף זה או כדי להטיל  .14.8.3

 ענבל חבות כלשהי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המציע הזוכה להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר להסכם  .14.9

  .זה, כי ייערכו את הביטוחים המפורטים לעיל

לא מילא המציע הזוכה התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה, יהווה הדבר  .14.10

סות הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פולי

 הביטוח הנ"ל.   

  ביטוחדרישות ה

מ, ולהציג "הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח בע

מ את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות "לענבל חברה לביטוח בע

 לא יפחתו מהמצוין להלן:

 מעבידים חבות ביטוח .1

 מדינת ישראל תחומי בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את הקבלן יבטח .א

  המוחזקים; והשטחים

 ;(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, ב לעובד"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

ועובדיהם היה ויחשב הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  .ג

 כמעבידם;
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 מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען מ היה"את ענבל חברה לביטוח בע לשפות יורחב הביטוח .ד

קבלנים, קבלני משנה  הקבלן, מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד כי היא נושאת בחבות כלשהי מקצוע

          .ועובדיהם שבשירותו

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 שלישי גוף צד כלפי אחריות בביטוח מדינת ישראל דיני פי על החוקית אחריותו את יבטחהקבלן  .א

 ;                                                        המוחזקים והשטחים מדינת ישראל תחומי בכל, ורכוש

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,500,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;Cross Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  .ד

 ועובדיהם;   

כל סייג/ חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו, אולם נמצא בפיקוחו או  .ה

 ענבל חברה לביטוח בע"מ;בהשגחתו יבוטל כלפי 

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ שהקבלן או כל איש שבשירותו  .ו

 יבוטל; -פועלים או פעלו בו

 רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי; .ז

 במשקה יבוטל;    כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או  .ח

עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ, עובדי מדינה, סועדים בחדר האוכל ובאירועים כולל רכושם ייחשבו  .ט

             צד שלישי;

החריג/הסייג המתייחס לחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ: מוצרים שיוצרו,    .י

ככל יבוטל  -נמכרו, סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשירותו 

מ "למתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בעהחריג מתייחס ש

לרבות לטובת עובדיה ואורחיה, כולל גם אספקת כיבוד לצרכי אירוח במשרדי ענבל ומחוצה לה, 

 אספקת ציוד לסועדים בחדר האוכל, אחזקה ומילוי מכונות ממכר אוטומטיות ואחזקת חומרי ניקוי.

 :לחילופין                 

אחריות שלא  בגבול  PRODUCTS LIABILITY-ביטוח חבות המוצר יציג הקבלן לעניין סעיף זה, 

לשפות את  יורחבכאשר הביטוח  )שנה(;דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  1,500,000מסך  יפחת

יוצרו, נמכרו, סופקו, בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר  הלגבי אחריותמ "ענבל חברה לביטוח בע

 .וכל הפועלים מטעמוהקבלן על ידי טופלו, הורכבו, 

 מחדלי או/ו למעשי שתיחשב אחראית מ ככל"ענבל חברה לביטוח בע את לשפות יורחב הביטוח .יא

 מטעמו. הקבלן והפועלים

 ביטוחי רכוש .3
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הרכוש והציוד המובאים על ידו ומטעמו למשרדי ענבל חברה לביטוח בע"מ את בערך כינון יבטח הקבלן 

לרבות המלאי וכן את הרכוש ואת הציוד והמכשור שהועמדו לרשותו על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ 

כל הסיכונים מסוג אש מורחב או מסוג בביטוח במטבח ובחדר האוכל הנמצאים במשרדי חברת ענבל, 

    בות בגין סיכוני גניבה, פריצה ושוד. הרכוש לרבהתאם לאופי 

ענבל חברה לביטוח בע"מ המבוטח,  לגבי רכושענבל חברה לביטוח סעיף שיעבוד לטובת  ייכללבפוליסה 

ותגמולי ביטוח בגין נזקים לרכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ, ישועבדו לטובת ענבל חברה לביטוח בע"מ , 

 טח בכתב אחרת.אלא אם חשב ענבל חברה לביטוח יורה למב

הקבלן מכתב פטור מאחריות מטעם  ניתן לקבל - בבעלות הקבלןלעריכת ביטוח לרכוש, ציוד ומלאי  כחלופה

לרכוש, ציוד ולמלאי  מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמוענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיה פוטר את הוא  לפיו

 לא . הפטור כאמורועובדיהמ "לביטוח בע את ענבל חברהומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו שלו כאמור 

  ;             זדון כוונת מתוך לנזק שגרם יחול לטובת אדם

 ביטוחים נוספים  .4

קבלנים, קבלני משנה לרבות חברה לאספקת ותפעול   בעלי מקצוע, ספקים, :לגבי כי וידאג הקבלן יוודא

יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו בו שימוש במסגרת  - מכונות ממכר אוטומטיות

ההתקשרות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מוצר וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם 

הכוללים ביטוח חובה,   ככל ורלוונטיים וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב

 כוש ואחריות כלפי צד שלישי.ר

 כללי .5

 -:הבאים התנאים הנדרשות מהקבלן יכללו הביטוח בפוליסות    

 ;     לעיל השיפוי להרחבי בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

אם ניתנה על  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, .ב

 ;מ"לחשב ענבל חברה לביטוח בעיום לפחות במכתב רשום  60כך הודעה מוקדמת של 

ענבל חברה לביטוח  כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

 כוונת מתוך לנזק שגרם יחול לטובת אדם לא שהויתור ועובדיה, אורחים ומבקרים בחדר האוכל ובלבד

 ;  זדון

כל החובות  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית הקבלן אחראי .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 ;                                   הקבלן על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

 ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת הינו והביטוח, מ"ענבל חברה לביטוח בע כלפי יופעל לא אחר

 הביטוח; פי על הזכויות

 להרחבת   מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף יפחתו הפוליסות הנ"ל לא של הכיסוי תנאי .ז

 .            לעיל כמפורט הכיסויים
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 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .ח

יומצאו על  ת הביטוח, מאושרת ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמורופוליס יהעתק

 ההסכם. למועד חתימת עדהקבלן לענבל חברה לביטוח בע"מ ידי 

ת ולהחזיק בתוקף את פוליסבע"מ  ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוחמתחייב בכל תקופת הקבלן 

ענבל חברה עם  הסכםעל ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ה נהת הביטוח תחודשומתחייב כי פוליסהקבלן הביטוח. 

   בתוקף.לביטוח בע"מ 

אישור ח או המבטע"י  ותת וחתומואושרמת ות הביטוח המחודשופוליסי מתחייב להציג את העתקהקבלן 

 תקופת הביטוח.           המאוחר שבועיים לפני תוםלכל לענבל חברה לביטוח בע"מ  ןבחתימת מבטחו על חידוש

ואין ועל פי ההסכם  מכל חובה החלה עליו על פי דיןהקבלן אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 

 הסכם או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פיעל כל זכות  לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח

 זה.  

 קיזוז והיעדר זכות עיכבון .15

ענבל רשאית לקזז מכל תשלום שהיא מחויבת לשלם למציע הזוכה עפ"י הסכם זה כל סכום המגיע לה ממנו, בין 

ת אם לפי הסכם זה ובין אם בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, וזאת באמצעות שליח

הודעה על כך למציע הזוכה. ההוראה הנ"ל אינה גורעת מזכותה של ענבל לגבות כל סכום כאמור בכך דרך אחרת, 

 לרבות באמצעות חילוט הערבות. 

למציע הזוכה לא תהיה זכות עיכבון בנכס ו/או ציוד כלשהו של ענבל שהועמד לרשותו לשם ביצוע השירותים 

 המבוקשים. 

 שמירת סודיות .16

הן בכתב והן בעל פה, או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שיימסרו למציע כל מידע,  16.1

ידי ענבל ו/או ע"י גורם הקשור בענבל ו/או שיגיעו לידיו, או -הזוכה, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, על

עקיפין, לא לידי מי מעובדיו, או למי מטעמו, עקב או בקשר להתקשרות נשוא הסכם זה, במישרין או ב

יועברו ולא ימסרו לכל צד אחר, והמציע הזוכה ו/או מי מטעמו לא יעשו בו כל שימוש שהוא, למעט לפי 

 המוסכם עם ענבל מראש ובכתב.

המציע הזוכה מתחייב להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או  16.2

מחוץ לישראל, ולרבות לא באופן של פרסומו בכל אמצעי בעקיפין, לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין 

תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע שהגיע לידיעתו תוך כדי ביצוע  התחייבויותיו לפי 

 הסכם זה. 

המציע הזוכה ו/או קבלני משנה מטעמו יחתמו על תצהיר סודיות ככל שיידרש על ידי ענבל במהלך תוקפו  16.3

ר זה יחייב הן אותו והן את כלל העובדים מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים של הסכם זה ותצהי

 נשוא הסכם זה. 

זה  18המציע הזוכה מצהיר כי ידוע לו, כי כל הפרה מצידו או מצד מי מטעמו של התחייבויותיו שבסעיף  16.4

או אובדן /תגרום לענבל נזק כבד, ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או הפסד ו

רווחים שייגרמו לענבל והעשויים להיגרם לענבל עקב הפרת התחייבויות מהתחייבויותיו כאמור, וזאת 

 מבלי לפגוע בזכותה של ענבל לקבלת כל סעד אחר או נוסף על פי כל דין.
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התחייבות זו תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה הזמן והיא תהא בתוקף גם לאחר תום  16.5

 של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.תוקפו 

 

 מניעת הפרעה לציבור .17

המציע הזוכה יעשה כל הנדרש על מנת למנוע הפרעה לנוחיות הציבור ו/או לעובדי ענבל בגין ביצוע  17.1

 השירותים המבוקשים לפי הסכם זה.

בקשר עם מתן השירותים המציע הזוכה אחראי לתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל נזק ופגיעה שיגרמו  17.2

המבוקשים למבנה, לרשתות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכיו"ב, וזאת בין אם נגרמו באקראי ובין 

 אם נגרמו במסגרת ביצוע השירותים המבוקשים. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצונה של ענבל.

ל מקרה של גרימת נזקים ופגיעות אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את המציע הזוכה מאחריותו בכ 17.3

עקב פעולות או מחדלים שננקטו על ידו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין או רשות מוסמכת 

 או תוך רשלנות או זדון.

 סמכות שיפוט .18

לבית המשפט בעל הסמכות העניינית שמקום מושבו בתל אביב ו/או המרכז תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית 

 יין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו, ולכל בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים אלה.  בכל ענ

 

 הודעות .19

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כהודעה שנמסרה 

 24להסכם זה בדואר רשום, או בתוך פי כתובתו הרשומה במבוא -שעות מעת שנשלחה לצד השני על 72בתוך 

 שעות אם נמסרה ביד.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________     __________________ 

 המציע הזוכה        ענבל    

__________________     __________________ 

 1שם+ חתימה מורשה חתימה                                  1שם+ חתימה  מורשה חתימה 

__________________       __________________ 

 2שם+ חתימה מורשה חתימה          2שם+ חתימה מורשה חתימה 

 

 תאריך

___________________ 
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 נספח א' להסכם ההתקשרות - ערבות בנקאית לביצוע החוזה 
 ,                                                                                                                 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 
 הנדון: ערבות מס. _____________

הזוכה בהליך של מכרז  ו כמציע(, אשר נבחר"ים/המבקש"_ )להלן: _____________ה של חברתלבקשת .1
"( עבור ענבל חברה השירותים)להלן: " שירותי הסעדה והפעלת חדר אוכל ומטבח קצה בבית ענבללמתן 

)במילים:   ש"ח 50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( ענבללביטוח בע"מ )להלן: "
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשים אלףחמישים 

בכל המגיע או עשוי להגיע  ,"(למדד הצמדה הפרשי" הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםלכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםד יקראו להלן: "הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למד .2

  לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

ידי הלשכה המרכזית -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -"מדד המחירים לצרכן" א. 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 זו.מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות  -"המדד החדש" ב. 

 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. -"המדד היסודי" ג .

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש  האם יתברר כי המדד החדש על
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר 

 כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םלכאנו מתחייבים לשלם  .4
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, 
טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום 

בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד הערבות, 
שדרישתכם נמסרה לנו עד מועד פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול 

 שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 מית ובלתי מותנית.ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונו .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה ) _________,ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

  תאריך:_____________

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשי
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  וקנסות מנגנון בונוסים -ההתקשרות להסכם ' בנספח 
 
 כללי

המציע מתחייב כי במידה וייבחר על ידי וועדת המכרזים של חברת ענבל כמציע הזוכה בהליך זה, יעמוד בכל 

הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה ובהסכם ההתקשרות, ויבצע את מכלול השירותים המבוקשים לפי 

 והנחיות עבודה". שירותים המבוקשים' למסמכי ההזמנה, תחת הכותרת "הגדרת הגההנחיות המפורטות בנספח 

כמו כן, מתחייב המציע לבצע את השירותים המבוקשים ברמה מקצועית גבוהה, תוך שימוש בכוח אדם איכותי 

 וחומרי גלם מעולים.

 

טבלה המפרטת נתונים בדבר כמות הארוחות שסופקו כולל  למסמכי ההזמנה 4פרק לשם התרשמות המציעים, 

 .מהארוחה שביעות רצון העובדיםוכן מדד  2019 - 2018בענבל בשנים 

 

 שלם תוספת בונוסיםתענבל כל דין ו/או לפי הסכם זה,  מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י

 :להלן על המציע הזוכה, כמפורט טיל קנסותתאו ו/

 

 תשלום בונוסים

  נוסף על התמורה , בסיום כל רבעון מיום כניסת ההסכם לתוקפו, בונוסיםענבל תשלם למציע הזוכה

, במקרים שבהם השירותים המבוקשים יינתנו לשביעות רצון המשולמת לו לפי הסכם ההתקשרות

 הסועדים בבית ענבל כפי שיבוא לידי ביטוי בסקרי שביעות רצון שימולאו על ידם.

 בל ימולא באמצעות מערכת ממוחשבת שתוצב סקר שביעות הרצון של הסועדים בחדר האוכל בבית ענ

הסקר יורכב  ביציאה מחדר האוכל, שעליה יידרש כל סועד שהוא עובד ענבל לענות בצאתו מחדר האוכל.

משאלה בודדת שבה יידרש הסועד לקבוע את מידת שביעות רצונו הכללית מארוחת הצהריים שהוגשה 

 פשרויות בלבד:לו )באותו היום בלבד(, באמצעות בחירה מבין שתי א

 מרוצה .1

 לא מרוצה .2

  בחישוב מספר הארוחות המזכות לבונוס, לא יילקחו בחשבון ארוחות שנרכשו בימים בהם הוגשו מתחת

 . מנות 08 -ל

  הציון שיעניק הסועד לארוחה שהוגשה לו יביא בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים שהשפיעו על מידת

  וכדומה. איכות המזון, הטעם, מידת הניקיון, השירות, זמני המתנה  ;שביעות רצונו לרבות

בסיום כל רבעון תבוצע בדיקה ושקלול של כל תשובות הסועדים שהוזנו במערכת במהלך אותה תקופה, 

שקל ויותר מהסועדים ענו שהם מרוצים, תשלם ענבל למציע הזוכה בונוס בסכום של  75%-כאשר במידה ו

 שהוגשה במהלך אותו רבעון. כל מנה )ללא מע"מ( בעבור( ש"ח 1.5) וחצי

מהסועדים ענו שהם מרוצים, תשלם ענבל למציע הזוכה בונוס בסכום של  ויותר %85-במידה וכאשר 

 שהוגשה במהלך אותו רבעון. כל מנה( )ללא מע"מ( בעבור ש"ח 3)שקלים  לושהש

 

)מבקר איכות  תלוי המצוי בתחום ההסעדהחיצונית, מגורם בלתי ענבל תהיה רשאית לקבל חוות דעת 

, ההיגיינה וכל פרמטר רלוונטי אחר. לצורך מתן חוות הדעת, יערכו , באשר לאיכות המזון, השירותחיצוני(
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ביקורים ללא תיאום מראש בחדר האוכל. הגורם המקצועי יידרש להעניק ציון משוקלל כתוצר של חוות 

 הדעת שלו. 

באמצעות ברבעון שבו ענבל שכרה את שירותים אלה, הציון של המציע לצורך חישוב הבונוס הרבעוני יהיה 

יובהר כי השקלול כאמור יבוצע רק  של תשובות הסועדים והציון שניתן ע"י הגורם המקצועי. שקלול

ם ישוקללו , בטרלתקן את הדרוש מציע הזוכהל הזדמנותמהרבעון השני להתקשרות וזאת על מנת ליתן 

 . ציוני בדיקות אלו

 יף זה, במקרה שהמציע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ענבל תהא רשאית שלא לשלם למציע בונוס כאמור בסע

  להסכם, וזאת בכפוף להודעה מוקדמת של ענבל למציע.  10הפר הוראות ההסכם עמו, כאמור בסעיף 

 
 הטלת קנסות

  לחברת ענבל שמורה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זהמבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה ,

בכל אחד מהמקרים הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להטיל קנסות על המציע הזוכה, 

 )כאשר לגבי כל אחד מהם יוטלו קנסות בסכום המפורט בצדם(. להלןעד ד'  א'המפורטים בסעיף 

 באמצעות הפחתת התשלומים מהתמורה החודשית המשולמת  היעשותיובהר כי הטלת קנסות יכולה ל

למציע הזוכה לפי הסכם זה ו/או באמצעות חילוט ערבות הביצוע שהגיש המציע הזוכה עם כניסת ההסכם 

 לתוקפו.

  ,המציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות הקבועות בנספח זה, ואין לו ולא יהיו לו טענות כלפי ענבל בשל כך

ו/או   קנסות מהתשלומים שיגיעו לו מענבלכוחה של ענבל מראש, לנכות את סכומי הוהוא מייפה בזה את 

 לחלט את ערבות הביצוע שהמציא המציע הזוכה כמפורט בהסכם, והמציע הזוכה מסכים לכך.

  יובהר כי הקנסות יוטלו בגין כל הפרה/ות שיבצע המציע הזוכה באותו יום, ואין בהטלת קנס בגין הפרה

זוכה ביום מסוים כדי למנוע מענבל להטיל קנס נוסף בגין הפרה חוזרת של אותו סעיף ביום שביצע המציע ה

 שלמחרת.

  פי-ועלהטלת הקנס תלווה במתן הודעה בכתב מצד האחראי על ביצוע ההתקשרות למנהל חדר האוכל 

 , ולאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו. שיקול דעתו הבלעדית

 

 : הטלת קנסותסוגי ההפרות שיאפשרו 

 ליקוי באופן ניהול חדר האוכל .א

 
 הסעיף המחייב ההפרה

במסמכי 
  ההזמנה

 הקנס
)הסכום יוטל בעבור כל 

 הפרה(
דקות( או  15איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 

 סגירת חדר האוכל טרם השעה הנקובה
 עד פעמיים בחודש ש"ח 500  1.2.1

עבור כל הפרה  ש"ח 1,000
 נוספת 

 ש"ח 5001,  1.2.1 דקות(  60איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 

 ש"ח 500  2.2.2 חוסר בכוח אדם
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 ליקוי באופן מתן שירותי ההסעדה .ב

 

הסעיף  ההפרה

 המחייב

 -בנספח ג' 

הגדרת 

 השירותים

 הקנס

הגשת מגוון חסר של מנות עיקריות )אשר אינו 
מנות עיקריות שונות מתוך שש סוגי  7כולל 
עיקריות( לכל אורך שעות פעילות חדר  מנות

 האוכל

2.4.2  

 
 

 עד שתי מנות חסרות  ש"ח 350
 עבור כל מנה נוספת ש"ח 1,000

הגשת מגוון חסר של תוספות לארוחה ו/או 
קינוחים שאינו כולל את מכלול הרכיבים 
 הנדרשים לכל אורך שעות פעילות חדר האוכל

 -ו 2.4.3
2.4.4  

 ש"ח 200

 

 האוכל והמטבח או ניקויים באופן בלתי מספק אי ניקוי חדר .ג

במקרה שבו המציע הזוכה לא ביצע ניקיון יומי או שבועי של חדר האוכל והמטבח או ביצע ניקוי בלתי 

 מספק שלהם, יוטל קנס כמפורט להלן:

  

הסעיף  ההפרה

המחייב 

 -בנספח ג' 

הגדרת 

 השירותים

 הקנס

אי ביצוע פעולות ניקיון יומיות או שבועיות 

 של חדר האוכל והמטבח כנדרש 
2.3 

כולל כל 
סעיפי 

 המשנה 

 

 ש"ח 1,500

 

 אי ביצוע פעולות המחויבות לצורך שמירה על איכות המזון .ד

במקרה שבו המציע הזוכה לא ביצע פעולות הנדרשות לשם הבטחת איכות המזון ובריאות הסועדים, יוטלו 

 כמפורט להלן:קנסות 

 

הסעיף  ההפרה

המחייב 

 -בנספח ג' 

הגדרת 

 השירותים

 הקנס

הגשה חוזרת של מזון שהוגש בעבר או של מזון 

שהוגש לאחר החזקתו בתנאים שלא שמרו על 

 טריותו 

  ש"ח 700 )ב(.62.4

אי שמירת דגימות מזון שהוגשו על ידו בחדר 

 שעות לאחר הגשתו  48-האוכל ל

 ש"ח 500 (ו).62.4
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חריגה מהוראות בדבר לבוש/הופעה של צוות 

 עובדי המציע הזוכה

 ש"ח 500 2.3.7

חריגה מהוראות הדין או מכרז זה לעניין 

אספקה  ושינוע המזון מהמטבח המרכזי 

 למשרדי ענבל

2.1.2 

סעיפי  כולל

 המשנה

 ש"ח 1,000

 

 :מנגנון הקנסות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים 

  לבקשת של חברת ענבל או באישורה בכתב בלבד.המטלה לא בוצעה 

 .המטלה נדחתה למועד אחר, באישור המזמינה בכתב בלבד 
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 נוסח ההודעה לעובדי המציע הזוכה - ההתקשרות להסכם' גנספח 

"( מקבלת שירותים מהמעסיק שלך, וכחלק מהתקשרות זו הנך מוצב ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "
 באתר ענבל.

ענבל רוצה לוודא שהעסקתך נעשית עפ"י דין וכי כל זכויותיך משולמות לך ובמועדן. על כן, ככל שהנך סבור 
כי מעסיקך פוגע בדרך כלשהי בזכויות שלך עפ"י דין בקשר לעבודתך ו/או סיומה, ענבל מעוניינת לדעת על 

 כך.

היות הממונה לעניין קבלת תלונות לשם כך, ענבל מינתה את גב' רונית פירסט, מנהל מחלקת משאבי אנוש ל
 וטיפול בהן. ניתן לפנות אל הממונה לבירות תלונות באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 

 03-9778019טלפון: 

 ronitf@inbal.co.ilדוא"ל: 

בנוסף, אתה גם רשאי להודיע לענבל, באמצעות הממונה לבירור תלונות, כי דרשת בכתב ממעסיקך למלא 
 חובותיו כלפיך וכיצד הוא פעל. 

 הוראות מכוח נעשית הודעה זו וכי, בינך לבין ענבל ומעביד עובד יחסי ליצור כדי זו בהודעה אין כי, מובהר
 .הדין

 לשני המינים. הפנייה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת

 

 

 בכבוד רב,         

 ענבל חברה לביטוח בע"מ        

 

  

mailto:ronitf@inbal.co.il
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 רשימת הציוד שיידרש המציע לספק לבית ענבל עם תחילת ההתקשרות - 'דספח נ
 

 רקע .1

השירותים המבוקשים והנחיות עבודה  הגדרת -למסמכי ההזמנה ' גלנספח  2.1.1בהתאם להוראות סעיף  .א

)המפרט הטכני(, המציע הזוכה יספק, עם כניסת הסכם ההתקשרות לתוקפו, את מכלול הציוד המפורט 

 בחלק א' לנספח זה.

הרשימה המפורטת בחלק ב' לנספח זה מצורפת לידיעת המציעים בלבד, ומתייחסת לציוד הקיים בבית  .ב

 לטובת ביצוע השירותים המבוקשים.ענבל אשר יועמד לרשות המציע הזוכה 

 
 הציוד שיספק המציע הזוכה לחדר האוכל בענבל -חלק א'  .2

 
 מס' יח' שם הפריט
 1 דלפק משקאות )שרות עצמי(

 DROP IN 1דיספנסר לסלי ספלים 
 1 מוביל מגשים

 1 עגלה למיכל אשפה
 1 מערכת ריכוך מים

 1 עגלת סלי ספלים "דולי"
 1 דיספנסר לצלחות

 12 מלחיות
 100 מגשים
 100-מתאים ל סכו"ם

 סועדים בו זמנית
 100-מתאים ל כוסות וצלחות

 סועדים בו זמנית
 100-מתאים ל קעריות למרק

 סועדים בו זמנית
 
 

 הציוד הקיים בבית ענבל )לשימוש המציע הזוכה( -חלק ב'  .3
 

 מס' יח' שם הפריט
 1 (רגילעגלת סכום ומגשים )דגם 

 U.COUNTER 1כ/שעה  400מתקן מים/סודה 
 1 מגן עיטוש חד צדדי
 1 מגן עיטוש חד צדדי

 GN5 DROP IN 2אגן קרור 

 GN5 DROP IN 1אגן חימום 
 1 דלפק הגשה

 1 מקרר ארון דו רוחבי
 1 מקרר משרדי 
 1 מנדף חד צדדי

 1 שולחן כיור
 GN 1 1/1תבניות  6קומביסטימר 

 GN 1 36ארון חימום 
 1 מתלה לצינור גמיש על קיר

 1 כיור לנטילת ידיים
 1 מדף עליון

 1 שולחן כניסה למכונת הדחה
 1 שולחן יציאה ממכונת הדחה



 "נוסח חדש" - 23/2019הליך 
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
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 1 מנדף ללא מסננים
 HOOD TYPE 1מכונת הדחה 

 2 דלתות 2ארון 
 1 מתיז עליון על השולחן

 1 8"/4תעלה מכוסה למחסום "
 1 אשנב

 1 מדף עליון
 1 ארון חד רוחבימקרר 

 12 שולחנות
 48 כסאות

 1 מקרר שירות עצמי
 
 
 
 
 

 ___ / ___ / ___     ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע       תאריך

 

 

 


