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 18/2019פר מכרז פומבי מס

  ואירועים לכנסים מזוןלמתן שירותי אספקת לקבלת הצעות הזמנה 

 ענבל חברה לביטוח בע"מעבור 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא 

מכרז זה.  ישוכפל ולא יעשה בו כל שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על

 כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.

 המכרז כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים.

 

 

 תוכן עניינים
 

 פרק עמוד

מבוא - 1פרק  2  
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ההצעהאופן הגשת  - 4פרק  12  

יע להגיש במסגרת הצעתוהמסמכים שעל המצ - 5פרק  13  

אמות המידה ומשקולות לבחירת ההצעות הזוכות - 6פרק  15  

כללי- 7פרק  17  

התחייבויות המציעדגשים מיוחדים ב – 8פרק  19  

תנאים כלליים - 10פרק  20  
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    1 רקפ

 מבוא .1

(, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלת "המזמינה"ו/או  "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  .1.1

להתקשרות עמה לשם (, פונה בזאת לקבלת הצעות "הקרן" ו/או "הקרן הפנימית"ישראל )להלן: 

 כפי שיפורט להלן.הכל אירועים וו כנסיםל מזוןאספקת מתן שירותי 

מנהלת את הקרן  ,ברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ובין שאר עיסוקיהענבל הינה ח .1.2

. במסגרת הקרן, מנהלת ענבל עבור ממשלת הפנימית, שהינה הביטוח העצמי של ממשלת ישראל

היחידה לניהול סיכונים . במסגרת הקרן פועלת ישראל וגופים בשליטתה תביעות כנגד המדינה

: קידום פעילות מונעת למזעור טעויות יעדיה בין היתר הינם אשר, "היחידה"( להלן:ברפואה )

והקטנת הנזק המשפטי והכלכלי כתוצאה מטעויות אלה. פעילות היחידה כוללת פיתוח כלים מסייעים 

 הבריאות הממשלתיים. הטיפול בארגוניובטיחות  ניהול סיכונים לשיפור איכותל

ים רפואיידע בסוגיות שונות בתחומים הפצת יחידה פועלת לעדכון, הנגשה ו, הכחלק מעשייתה .1.3

די בטיחות מפעילה היחידה בית ספר ללימו ,בין היתר אמצעות כנסים מקצועיים.בוזאת  משפטייםו

 הטיפול וניהול סיכונים.

מוזמנים, כתלות בסוג  30-100כנסים בשנה אשר בהם צפויים להשתתף  40 –היחידה מקיימת כ  .1.4

, מטעם נוספים במהלך השנה ואירועים רה האופציה לקיים כנסיםלמזמינה שמוהמפגש וקהל היעד. 

 הכוללים כמות גדולה או קטנה יותר של משתתפים, היחידה ומטעם יחידות ואגפים נוספים בענבל,

 ., והכל בהתאם לצרכיה ולפי שקול דעתהבאותם התנאים הכלולים במסגרת מכרז זה

יובהר  .ואירועים לכנסים מזוןשירותי אספקת  למתןהצעות  תקבלשם להינה כאמור מטרת הזמנה זו  .1.5

, קריית שדה 4חבל מודיעין, רחוב הגלבוע היכל התרבות רובם ביתקיימו ב והאירועים כי הכנסים

ועל פי  המזמינההכנס יהיה שונה בהתאם לצרכי ם כי יתכנו מקרים חריגים בהם מקום , אהתעופה

 . שיקול דעתה

 ים / נוסף ככל שיעלה הצורך לכך.לענבל שמורה הזכות לצאת להליך משל .1.6

 הגדרות .1.7

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:
 

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה/  ענבל

 .הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל הקרן הפנימית

אתר האינטרנט של 

 ענבל

אתר האינטרנט הרשמי של ענבל חברה לביטוח בע"מ שכתובתו 

www.inbal.co.il .)תחת לשונית מכרזים( 

http://www.inbal.co.il/


 
 
 

 18/2019מכרז פומבי מספר 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מואירועים לכנסים  מזוןהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת 

 מעודכןנוסח 
 
 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
 

 עמודים 38 מתוך 3 עמוד

 .ועדת המכרזים של ענבל  עדת מכרזיםו

/ מסמכי  ההזמנה

 ההליך

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה

תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עוסק מורשה אשר הוריד את טפסי  המציע / ספק 

 בכתב למזמינה. ההליך מאתר האינטרנט של ענבל והגיש הצעה

ועד השעה  7:30החל מהשעה יתקיימו  ו/או האירועים הכנסיםככלל,  מסגרת הפעילות

יתואמו  מזוןכנס וזמני אספקת הלקיום כל . השעות המדויקות 15:00

 מול המציעים הזוכים. מראש 

אספקת מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציעים הזוכים ובכלל זה,  השירותים המבוקשים

 הזמנה זו על נספחיה.כמפורט בוהכל  ואירועים כנסיםל זוןמ
  

שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים כהצעה  מציעיםכל אחד מן ה המציעים הזוכים

, המציא את כל האישורים אשר קיבל הודעות זכייה בהליך זה זוכה,

 הסכם התקשרות.על  ווענבל חתמה עמ שים לאחר בחירתו כאמור,רהנד

טעם מאיש קשר 

 הזוכים המציעים

יהיה אחראי על קבלת ההזמנה, הזוכים איש הקשר מטעם המציעים 

יערכו התיאומים  הטיפול בה, יהיה זמין למענה על שאלות ומולו

 .ואירועים כנסיםל מזוןאספקת הל הנוגעים

קצועי על מ אחראי

ביצוע הסכם 

טעם ההתקשרות מ

 ענבל 

 .ו מי מטעמהו/את היחידה לניהול סיכונים ברפואה מנהל

אחראית אשת הקשר ו

על ההליך המכרזי 

 מטעם ענבל

 ., אגף רכש ומכרזיםורד גלאםעו"ד 

 
 למכרז זמנים לוח    .1.8

 הפעילות המועד                    

 ההליךמועד פרסום  21.11.2019

02.12.2019 

 ענבל במשרדי 13:00בשעה 

 מפגש מציעים )אין חובת השתתפות(

05.12.2019 

 14:00בשעה 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

לכתובת  בכתב בלבדשאלות ההבהרה ישלחו על ידי המציעים 

 inbal.co.il1819m@ המייל: 

12.12.2019 

  14:00בשעה 

 מועד אחרון להגשת ההצעות 

, במסירה ידניתיש להגיש את ההצעות במעטפה סגורה, 

אשר ממוקמת בדלפק הקבלה במשרדי  לתיבת המכרזים

, קריית שדה התעופה. 3המזמינה בבית ענבל, רחוב הערבה 

mailto:m1819@inbal.co.il
mailto:m1819@inbal.co.il
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במסמכי הזמנה זו. הצעות  7אופן הגשת ההצעה מפורט בפרק 

יפסלו על שלא יתקבלו עד המועד האחרון להגשת ההצעות 

 ולא יבחנו במסגרת הליך זה.   הסף

ימים מהמועד האחרון להגשת  90

ינה שמורה ההצעות. למזמ

האופציה להארכת תוקף ההצעה 

 ימים נוספים. 30למשך 

 תוקף ההצעה

 

כל אחד מהמועדים  לבטלו/או לדחות  ,המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות

ולא  ית: "מכרזים"תחת לשונ )www.inbal.co.il(בהודעה שתפורסם באתר המזמינה המנויים לעיל 

להתעדכן  יובהר כי באחריות המציעים  תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 .בדבר כל עדכון ו/או הבהרה שיפורסמו, ככל שיפורסמו באופן שוטףבאתר המזמינה 

 ההתקשרות תקופת .1.9

( םחודשים )שלושים ושישה חודשי 36 תהא לתקופה של הזוכים יםההתקשרות עם המציע .1.9.1

 (."תקופת ההתקשרות")להלן: על ידי הצדדים הסכם ההתקשרות אשר תחל במועד חתימת 

להאריך את תקופת ההתקשרות  ענבל תהא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, .1.9.2

(, חודשים נוספים )עשרים וארבעה חודשים 24של עד  ן השירותים המבוקשים לתקופהלמת

תקופת )להלן: " ישלח לזוכה לפני תום כל תקופהה שתעכולם או חלקם, וזאת בהוד

 "(.ההתקשרות המוארכת

כל הוראות  על הצדדים , יחולותתממשש תקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככליובהר כי ב

 בשינויים המחויבים. ההסכם על נספחיו, 

להביא את  למזמינה הזכותלעיל, מוסכם בזאת כי  1.9.2-ו 1.9.1על אף האמור בסעיפים   .1.9.3

הודעה מוקדמת של ובתנאי שניתנה על כך כם ההתקשרות לידי סיום, מכל סיבה שהיא, הס

המזמינה תשלם למציעים הזוכים עבור שירותים שסופקו בפועל עד  ימים מראש ובכתב. 14

  למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.

  התמורה .1.10

 ידי על לו שולםת המציע, של התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור .1.10.1

 ובכפוף ההזמנה למסמכי ב' נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת בהתאם תמורה המזמינה

  ."התמורה"( )להלן: הכנס בטרם מולו תתואם אשר הספציפית להזמנה

 ימים שלושים תשולם התמורה דו"ח. בצירוף חשבונית המזמינה לאישור ישלח הזוכה המציע .1.10.2

 (.30 + שוטף )קרי, החשבונית הוגשה בו החודש מסוף

 )שקל ₪ 1.40 של בסך לתמורה, בנוסף תשלום לספק ישולם להלן, 2.1.8 בסעיף לאמור בכפוף .1.10.3

 הכנס למקום מודיעין חבל התרבות מהיכל נסיעה קילומטר כל עבור אגורות( וארבעים אחד

 ףבצירו יגיש, הספק זו, מיוחדת נסיעה על החזר קבלת לצורך קילומטרים. 30 בניכוי בפועל,

http://www.inbal.co.il/
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 את יכלול אשר שביצע הנסיעות בדבר פירוט לעיל, 1.10.2 בסעיף כאמור דו"ח בצירוף חשבונית

   בנסיעה. שבוצעו הקילומטרים פירוט ואת הנסיעה מועד

 הנדרשות והעקיפות הישירות העלויות כל את כוללת אשר סופית תמורה מהווה הנ"ל התמורה .1.10.4

 ופרט זה למכרז בהתאם הזוכה המציע של התחייבויותיו כל ומילוי השירותים אספקת לשם

 נוספת. תמורה לכל זכאי הזוכה המציע יהיה לא לכך

 הבסיס מדד לצרכן. המחירים במדד לשינויים בהתאם מטה( או )מעלה תעודכן התמורה .1.10.5

 ביום שיפורסם לצרכן המחירים מדד קרי ,1.1.2021 ליום הידוע המדד הינו זו להתקשרות

 ויבוצע ,1.1.2022 ביום הידוע למדד יבוצע הראשון העדכון .2020 מברנוב חודש בגין 15.12.2020

 במועדים ורק אך יבוצע העדכון שחלפה. בשנה הידוע במדד לשינוי בהתאם שנה, מדי 1.1 ביום

  האמורים.

 שאינו מזון הזוכה מהמציע להזמין רשאית תהא המזמינה חריגים במקרים לעיל, האמור אף על .1.10.6

 ולפי דעתה לשיקול בהתאם וזאת ההזמנה, למסמכי המצורף ריהמח הצעת בטופס מפורט

  .הצדדים בין שייערך למו"מ ובכפוף צרכיה,

 לתמורה סייגים .1.10.7

  תשלום עיכוב ו/או קיזוז לכל מזכותה גריעה משום התמורה לתשלום המזמינה בהתחייבות אין

  דין. כל ומכוח נספחיו על זה במכרז לאמור בהתאם

  פרסום מסמכי המכרז .1.11

 מכרזים. לשונית: תחת WWW.INBAL.CO.IL בכתובת המזמינה באתר יפורסמו המכרז מכימס .1.11.1

 זה באתר יפורסמו שיהיו, ככל מכרז,ה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני

 ענבל. את משפטית יחייבו הם ורק בלבד

 המזמינה לאתר להיכנס המכרז, משלבי שלב ובכל והצעת הגשת טרם חובה, חלה המציע על .1.11.2

 שהצעתו מציע שיפורסמו. ככל ,והעדכונים ההבהרות השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 הצעתו עלולה פורסמו, ואכן במידה והעדכונים, ההבהרות לשינויים, בהתאם שלא תוגש

  .להיפסל

 הקשר תאש .1.12

כל  מכרזים., מאגף רכש וורד גלאםכרז זה, הינה עו"ד אשת הקשר מטעם המזמינה בכל הקשור למ 

על  m1819@inbal.co.il לכתובת הדוא"ל: בכתב בלבדהקשר  הפניות בגין מכרז זה ישלחו לאשת

 המציע חלה חובה לוודא שפנייתו התקבלה על ידי אשת הקשר.

 ובירורים שאלות הגשת אופן .1.13

 הקשר:אשת כתובת הדואר האלקטרוני של ל בכתב בלבד ישלחוהמציעים  שאלות  .1.13.1

m1819@inbal.co.il 14:00בשעה  ,05.12.2019 חמישי, וזאת עד ליום . 

 www.inbal.co.il: במכתב הבהרות באתר המזמינה לשאלות ההבהרה יפורסמו תשובות .1.13.2

 . תחת לשונית: מכרזים

http://www.inbal.co.il/
mailto:m1819@inbal.co.il
mailto:m1819@inbal.co.il
mailto:m1819@inbal.co.il
http://www.inbal.co.il/
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אשר  ה תשובהבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או רק ת כי אמובהר בז .1.13.3

 משפטית את הצדדים. באתר המזמינה יחייבו ויפורסמובכתב  המזמינהייערכו על ידי 

 מציעים מפגש .1.14

 המפורטים הסף בתנאי ועומדים זה ךהלי במסגרת הצעותיהם את להגיש המעוניינים מציעים .1.14.1

 במשרדי 13:00 בשעה  02.12.2019 ביום שיתקיים מציעים למפגש מוזמנים שלהלן, 3 בפרק

  התעופה. שדה קריית הערבה, רחוב ענבל,

 ודרך השירות מתן אופן המבוקשים, השירותים מהות בדבר הסבר יימסר המציעים במפגש .1.14.2

 למכרז. הצעה הגשת

 לצורך סף תנאי מהווה ואינה רשות הינה סופו, ועד מתחילתו ם,ספקי בכנס השתתפות .1.14.3

 רשאים יהיו כאמור, בכנס ישתתפו שלא ספקים גם לכך, בהתאם זה. במכרז השתתפות

 זה. במכרז הצעה להגיש

 תיאום לצורך הכנס מועד לפני שעות 24 עד לפנות נדרשים בכנס להשתתף המעוניינים מציעים .1.14.4

 הבאה: המייל לכתובת מייל שליחת באמצעות גלאם ורד "דוע בענבל, הקשר לאשת כניסתם

m1819@inbal.co.il, ומס' בכנס להשתתף המעוניין מטעמו הנציג/ים שם המציע, שם בציון 

 לתחומי להיכנס יורשה לא מזהה תעודה וללא מראש תאום ללא שיגיע נציג שלו/הם. ת.ז

 המשרד.

  ההצעות ירתמס .1.15

 את יגיש במכרז, להשתתף והמעוניין להלן 3 בפרק המפורטים הסף תנאיב עומד אשר מציע .1.15.1

 כדלקמן: מעטפות שלוש באמצעות הצעתו

mailto:m1819@inbal.co.il
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 מספר פומבי "מכרז עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 1 מס' מעטפה (1

 חברה ענבל עבור ועיםואיר כנסיםל מזון אספקת שירותי למתן הצעות קבלת - 18/2019

 כל את המציע יכניס זו מעטפהל ."המכרז מסמכי - 1 מס' מעטפה - בע"מ לביטוח

 .המחיר הצעת למעט הנדרשים המסמכים

 מספר פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 2 מס' מעטפה  (2

 חברה ענבל עבור עיםואירו כנסיםל מזון אספקת שירותי למתן הצעות קבלת 18/2019

 הצעת את רק המציע יכניס זו מעטפהל ."המחיר הצעת - 2 מס' מעטפה - בע"מ לביטוח

  ההזמנה. למסמכי ב' כנספח המצורף המחיר הצעת טופס גבי על תוגש אשר המחיר

 למתן הצעות קבלת - 18/2019 מספר פומבי מכרז" המציע: םוירש גבה על - 3 מס' מעטפה (3

 יכניס זו למעטפה בע"מ". לביטוח חברה ענבל עבור ואירועים כנסיםל ןמזו אספקת שירותי

  .2 מס' ומעטפה 1 מס' מעטפה את המציע

 לכלול אין כי ובהרי כן, כמו .המכרז מסמכי לשאר המחיר הצעת שבין להפרדה המציע לב תשומת

 כל או ירהמח הצעת טופס של צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 1 מס' במעטפה

  תידון. ולא הסף על המציע של הצעתו תיפסל כן, לא שאם ממנו חלק

 הנמצאת ,בלבד המכרזים תיבתל בלבד ידנית מסירהב סגורה במעטפה ההצעות את למסור יש .1.15.2

 השעות בין ה'-א/ בימים התעופה שדה קריית ,3 הערבה רחוב ענבל בבית המזמינה במשרדי

  ,12.12.2019  חמישי, יוםמ יאוחר לא המועד( חול וימי חגים חג, ערבי )למעט 16:00-09:00

  (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 בשעה

במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, יינתן למוסר אישור על הגשת ההצעה לתיבת  .1.15.3

 המכרזים )טופס ורוד( אשר יצורף למעטפת ההצעה.

בכתב מטעמה של ענבל, על הגשת הצעתו  באחריות המציע לוודא כי ניתן לו העתק אישור  .1.15.4

 -להלן העוסקים באופן הגשת ההצעה 4 לתיבת המכרזים כאמור. תשומת לבכם לפרק

 חתימות, מס' העתקים ועוד. 

 כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.   .1.15.5

עה שנקבעו לעיל, לא יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והש .1.15.6

)ב( לתקנות חובת המכרזים, 20תתקבלנה ולא תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה 

"(. נבקש להדגיש כי סוגיית פסילת ההצעה בשל איחור התקנות)להלן: " 1993-התשנ"ג

בהגשתה אינה ניתנת לערעור. המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 כתוצאה ו/או זה יןסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בענידרישה מכל מין ו

  כאמור. סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף .1.16

בכפוף להארכת  ימים נוספים 30 ו/או  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90תוקף ההצעה הינו 

 .       המועד על ידי ענבל
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 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.17

ו או לשנות את המכרז, להפסיק, ת בכל עת, על פי שיקול דעתה והבלעדירשאי המזמינה .1.17.1

ואף לפרסם מכרז חדש וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, בכפוף לכך שקיימת הצדקה  לבטלו

כי המזמינה מובהר . מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

ת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת והיא שומר ייבת לקבל הצעה כלשהיאינה מתח

 .ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהישירותים עם כל גורם שתמצא לנכון ה

עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את מקצועיותו של המציע,  .1.17.2

פים ניסיונו בביצוע השירותים המבוקשים, לרבות שירותים קודמים שניתנו לה/או עבור גו

ציבוריים אחרים, לרבות בחינת יכולתו הארגונית והכלכלית של המציע ו/או כל שיקול ו/או 

 נימוק אחר, כפי שתמצא לנכון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למזמינה נתון שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם הינה  .1.17.3

 בלתי סבירה ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

ע מהאמור לעיל, המזמינה רשאית לדחות כל הצעה שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או מבלי לגרו .1.17.4

 שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 מזוןהמזמינה תהיה רשאית לא למסור את שירותי אספקת המבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .1.17.5

וזאת אם יתברר לה,  קלל הגבוה ביותרקיבלה את הציון המשונשוא מכרז זה למציע שהצעתו 

על פי היכרותה עימו ו/או בדיקות שתערוך ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים אחרים 

 עם המציע.  שלילייש ניסיון 

המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו, אם בכלל, והכל ייקבע על פי שיקול דעתה  .1.17.6

 הבלעדי וצרכיה. 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים חייבת, אך לא , המזמינה רשאית .1.17.7

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

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

הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף,  היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך

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

 . הצעות

  הזוכים המציעים מספר .1.18

צברו את זה. המציעים הזוכים יהיו אלה ש במכרז שני מציעיםבכוונת המזמינה להתקשר עם  .1.18.1

, למזמינה שמורה האופציה להתקשר עם  מבלי לגרוע מן האמורניקוד הגבוה ביותר. ה

  מציעים זוכים נוספים והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 שוויון בין ספקים  .1.18.1.1

ר יהווה את הניקוד הגבוה ביותר, במידה ויותר משני מציעים יצברו ניקוד זהה אש

מציעים אלה כך שהשניים שישפרו  ערוך התמחרות ביןשמורה הזכות למזמינה ל
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הצעתם הכספית, קרי, יציעו הצעת מחיר זולה יותר, יהיו אלה שיזכו במסגרת את 

 המכרז.   

 הפסקת התקשרות /ביטול זכייה .1.18.1.2

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

"מציע להלן: ) שהשתתף בהליך אחרלפנות למציע  למזמינה שמורה הזכותאחרת, 

ובכפוף להסכמתו, להתקשר עמו נכלל בין המציעים הזוכים לא אשר  ,(זוכה חלופי"

אפשרות זו תעמוד לרשות המזמינה החל ממועד  לשם מתן השירותים המבוקשים.

 חודשים( לאחר מכן. 24הכרזת הזכייה במכרז ועד לתום שנתיים )

מבין  מציע שדורג במקום הגבוה ביותריובהר כי במקרה שכזה, תפנה המזמינה ל

יהא להצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף  , וכי על המציעלא זכו בהליךהמציעים ש

 יודגש כי אין באמור כלהמפורטים בהזמנה זאת במועד ההתקשרות עמו. 

שמורה הזכות לפנות  ולמזמינה לפעול כאמור לעילהמזמינה  התחייבות של

 .שיקול דעתה הבלעדיבהתאם לצרכיה ולמציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל 

 הזוכים מהמציעים השירותים הזמנת אופן  .1.18.1.3

בין שני  ככל הניתן, לחלק את כמות ההזמנות באופן שווה, המזמינה תשתדל

המציעים הזוכים אולם אינה מתחייבת לכך ולמציעים הזוכים לא תהא כל זכות, 

 עילה או טענה בהקשר זה.

 הזכות שלא לקבל, להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים .1.18.1.4

, ים הזוכיםמהמציעבהיקף שווה ורה הזכות שלא לקבל שירותים שמ למזמינה

והכל  ים הזוכיםמציעאחד הלצמצם או להרחיב  את היקף השירותים המבוקשים מ

 מחויבת אינה המזמינה כי יודגש. כמו כן, בכפוף לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 הסכם על בחתימה או זה במכרז ואין כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת

  .המזמינה ידי על שירותים הזמנת של מסוים היקף להבטיח כדי תקשרותהה

 משנה קבלני .1.19

עמידה הוכחת  בקבלני משנה לצורך להיעזר/רשאי לעשות שימושיהיה המציע לא ובהר כי י .1.19.1

הוא זה אחר הקשור במכרז זה. הצעת המציע תוגש על ידו בלבד ובתנאי הסף ו/או בכל תנאי 

 .בכל התנאים הנדרשים במסגרת המכרז ויוכיח עמידתו האישיתשיונות חזיק בכל הרישי

זר בקבלני יוכל להיע הוא, לצרכי עמידה בתנאי ההסכםושל מציע כזוכה בהליך  בחירתו לאחר .1.19.2

ב של אך ורק באישור מראש ובכת לצורך אספקת השירותים המבוקשים מטעמומשנה 

והיעדר ניגוד עניינים סודיות שמירת לעל התחייבות משנה ובכפוף לחתימת קבלן ה המזמינה

 בהזמנה זו על נספחיה. ייבויות נוספות כמפורטוכן על התח

בפני המזמינה כתנאי לקבלת אישור לביצוע השירותים באמצעות קבלן משנה, יציג המציע  .1.19.3

הנדרשים לשם ביצוע השירות אותו עתיד של קבלן המשנה האישורים והרישיונות  את כל

בעזרת קבלן המשנה. האחריות בגין אמיתות האישורים ותוקפם תחול  לבצע המציע הזוכה

 בלבד. הזוכה על המציע 



 
 
 

 18/2019מכרז פומבי מספר 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מואירועים לכנסים  מזוןהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת 

 מעודכןנוסח 
 
 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
 

 עמודים 38 מתוך 10 עמוד

עקב עבודתו של קבלן במישרין ו/או בעקיפין  לכל עניין שייגרםהמציע יהיה האחראי הבלעדי  .1.19.4

וזאת לרבות כל נזק, אובדן, בטיחות, אכיפת זכויות עובדים וכל עניין אחר המשנה מטעמו 

 ובלתי מסויגת.  אחריות מלאהב

כי כל תמורה ו/או תשלום ו/או קיזוז הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לקבלן המשנה  יודגש .1.19.5

ב בכל מקרה יחוהזוכה י. המציע הזוכה ו/או יקוזזו רק מהמציעהזוכה ישולמו רק למציע 

 ללא כל סייג. וזאת בצע קבלן המשנה מטעמואת באחריות מלאה בגין השירותים שילש

 

 2  פרק
 
 המבוקשים: השירותים .2

להזמנה,  כנספח ג'מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם המצורף 

 השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר:

 כללי: .2.1

 
 -ו/או האירוע המשתתפים למקום בו יתקיים הכנס לכמותבהתאם תבוצע  מזוןהאספקת   .2.1.1

יתקיים הכנס במקום שונה בהתאם . במקרים חריגים יןהיכל התרבות חבל מודיעככלל, ב

  .לצרכי המזמינה ועל פי שיקול דעתה

נספח ב המופיע התפריטהמבוססת על  בכתב הזמנה מסודרתהמזמינה תעביר למציע הזוכה  .2.1.2

תכלול את כמות  בגין תפריט זה. ההזמנהעל הצעת המחיר של המציע ו מסמכי הזמנה זול ב'

ו/או  הכנסכשבוע לפני מועד , וכיו"ב , הרכב התפריט הנדרשמזוןההמשתתפים, זמני אספקת 

 המתוכנן. האירוע

 אפשרות לאספקת מנות נטולות גלוטן ומנות בהכשר גלאט כושר.תינתן  .2.1.3

 .לצורך תיאום ההזמנותמטעם המציע איש קשר קבוע יועמד  .2.1.4

ת מדויקות לאולם תבוצע בשני סבבים )בוקר וצהריים(. שעו מזוןהאספקת ככלל, יובהר כי  .2.1.5

 של זמני האספקה יתואמו כאמור מול המציע הזוכה.

 .להזמנה )טופס הצעת המחיר(נספח ב כמפורט ב - מזוןתפריט ה  .2.1.6

המזמינה תהא רשאית להזמין מזון אשר אינו מופיע בנספח ב' להזמנה בכפוף למשא ומתן עם 

 הזוכה על סוג המזון ומחיריו.  

פעמיים( מחומרים -פעמיים ו/או רב-)חדכלים  יסופקובמסגרת כל הזמנה  – ציוד נלווה .2.1.7

יה חמה י)צלחות, סכו"ם, כוסות לשת אקולוגיים ו/או מתכלים לרבות עץ, קנה סוכר ועוד

 "(. התמורה בעבור הציוד הנלווהנלווה ציוד)להלן: " (וקרה, כלי הגשה, כפות מזיגה ומפיות

למשתתף, בהתאם לכמות המשתתפים שתציין המזמינה על גבי ₪  1.60תעמוד על סך של 

 . ההזמנה מהספק הזוכה
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במסגרת כל הזמנה יובאו בחשבון עלויות הובלת המזון להיכל התרבות חבל מודיעין.  –שינוע  .2.1.8

במקום שאינו היכל התרבות חבל מודיעין, ואשר או האירוע במקרה שבו יתקיים הכנס 

קילומטרים, יהא הספק זכאי  30ין מרחק העולה על מרוחק מהיכל התרבות חבל מודיע

 לעיל. 1.10.3לתשלום בגין השינוע כמפורט בסעיף 

 
 כשהוא יוגש מזוןה כי מתחייב זה ובכלל ואיכותית גבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב המציע .2.2

 עותולשבי המזמינה ידי על מראש שבוצעה להזמנה בהתאם והכל להגשה ומוכן חתוך ,מסודר טרי,

  רצונה.

  הצפויות: מזוןה הזמנות כמות .2.3

מסוימת אולם נכון לימים אלה, בכוונתה  מזוןיובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות הזמנות 

 מזוןאיש( במהלך השנה אשר יכללו הזמנת  30-100כנסים )כשבכל כנס צפויים להשתתף  40 -לקיים כ 

זמינה שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. למ

 בכל שנה באותם התנאים הכלולים במסגרת מכרז זה. 100%בהיקף של 

 והכל המזמינה לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן הרלוונטי נוסף שירות כל .2.4

 המבוקשים השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף

 למציע. בהודעה

 

 3 פרק
 הסף: תנאי  .3

, במועד על כל התנאים הבאים באופן מצטברבעצמו מציע העונה רשאי להגיש הצעה במסגרת הליך זה, 

 : האחרון להגשת ההצעות

 במלואם. לעיל, 2 בפרק המפורטים המבוקשים השירותים בכל המציע עמידת .3.1

 לעיל. 2ותים המפורטים בפרק המציע יצהיר כי יש ביכולתו לספק את כל השיר

 מזון באספקת ניסיון .3.2

 (15) עשר חמישה לפחותב זה מכרז במסגרת הנדרשת במתכונת המבוקשים השירותים את סיפק המציע

  .2019 -ו 2018 מהשנים אחת בכל בשנה אירועים ו/או כנסים

 ההזמנה מסמכיל א' נספח במסגרת המצ"ב ההצהרה על המציע יחתום זה, בתנאי עמידה הוכחת לצורך

 .התצהירים( )נספח

 למציע מנהליים סף תנאי .3.3

  .מורשה עוסק או שותפות( או בע"מ )חברה תאגיד הינו המציע - משפטית ישות .3.3.1

 באים:ה והרישיונות התעודות בעל להיות המציע על - רישיונותו תעודות הצגת .3.3.2

 במחוז כוחה באי או לישראל הראשית הרבנות מטעם תקפה כשרות תעודת .3.3.2.1

 המייצר. המטבח פועל מושבתחו

 ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו הנדרש פי על הבריאות, ממשרד תקף יצרן שיוןרי .3.3.2.2

 .1960 – התשכ"א והחסנתו( ייצורו במזון )הסחר
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 המקומית הרשות מטעם המזון הכנת למקום )קייטרינג( עסק לניהול תקף רישיון .3.3.2.3

 .1968 – התשכ"ח קים,עס רישוי חוק לפי המטבח, פועל בתחומה אשר הרלוונטית

 

 ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש ישוריםא .3.3.3

 1976-על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 (:"חוק עסקאות גופים ציבוריים" )להלן:

 שהמציע (1) המעיד: מס יועץ או רו"ח או מורשה מפקיד אישור - ודיווח נקסיםפ .3.3.3.1

 הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את למנה עצמו

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

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

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

 ההצעה. הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות כאמור אישור על מוסף. ערך מס חוק

 זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור  - עבודה דיני קיום .3.3.3.2

 חוק -)להלן 1991-התשנ"א הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור

 שכר חוק" :)להלן 1987 – התשמ"ז מינימום, שכר חוק ולפי זרים( עובדים

 גופים עסקאות בחוק כהגדרתם אליו, זיקה ובעל הוא כי יצהיר המציע (."מינימום

 מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשעו לא ציבוריים,

 ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה - כאמור עבירות משתי ביותר הורשעו ואם

 מצ"ב התצהיר ההצעה. הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על נה.האחרו

 .ההזמנה למסמכי א' נספח במסגרת בטופס

 
 

  4 פרק

 ההצעה: ומסמכי מבנה .4

המציע תכלול את כל המסמכים כמפורט בהזמנה זו, לרבות המסמכים  ידיההצעה המוגשת על  .4.1

 מלאים וחתומים.להלן כאשר הם  5המפורטים בפרק 

 העותקים של ההצעהמספר  .4.2

אותו יש להגיש  ,למעט את ההסכם ,על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד כשהוא חתום במקור

 . כדין בחתימות מקוריותבשני עותקים חתומים 

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מההצעה בשלמותה לרבות ההסכם על נספחיו.

 חתימה על ההצעה .4.3

בכל מקום בו )אם רלוונטי( מלאה ביחד עם חותמת המציע  המציע יחתום חתימה מקורית .4.3.1

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון  -התבקש. אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה 

 החברה או בהסכם השותפות ובתוספת חותמת התאגיד. 
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בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש, לרבות מסמכי ההזמנה על  .4.3.2

ה וכן כל דף נייר אחר שיוגש יחד עם ההצעה, בין אם נערך על ידי המציע ובין אם כל נספחי

 נערך על ידי המזמינה, יחתום המציע בראשי תיבות בכל עמוד. 

 לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עלול לגרום לפסילת הצעתו.אשר מציע  .4.3.3

 שינויים אסורים בהצעה .4.4

 ונספחיההזמנה מסמכי הכל פרט ו/או תנאי המופיעים ב למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא .4.4.1

חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה זו על והוא 

 נספחיה.

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בהזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל  .4.4.2

פרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נ

 שלא להתייחס לשינויים שבוצעו. לעצמה את הזכות  המזמינה שומרת לפסילת הצעתו.

 

  5 פרק
 
 הצעתו עם יחד להגיש המציע שעל המסמכים פירוט .5

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

 ודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:הכותרת המ

 : 1מעטפה מספר  .5.1

 תנאי סף מנהליים – 1חוצץ  .5.1.1

יש לצרף תעודת התאגדות מאושרת בידי רשם  -או תאגיד  מורשהאישור עוסק  .5.1.1.1

 ./ תעודת עוסק מורשה החברות או עו"ד המציע

 רישיונות ותעודות: .5.1.1.2

תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה  5.1.1.2.1

 שבתחומו פועל המטבח המייצר. במחוז

רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, על פי הנדרש בצו הפיקוח על   5.1.1.2.2

 .1960 –מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו והחסנתו( התשכ"א 

רישיון תקף לניהול עסק )קייטרינג( למקום הכנת המזון מטעם הרשות   5.1.1.2.3

רישוי המקומית הרלוונטית אשר בתחומה פועל המטבח, לפי חוק 

 . 1968 –עסקים, התשכ"ח 

על המציע עצמו לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי  -אישור ניהול ספרים כדין  .5.1.1.3

 כמפורט להלן: חוק עסקאות גופים ציבוריים

( 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) -פנקסים ודיווח  .5.1.1.3.1

לם על שהמציע עצמו מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנה

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

( שהמציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה 2או שהוא פטור מלנהלם; )

על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

על אישור כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ערך מוסף. 

 ההצעה.

כל תיקון, עדכון והבהרה שיפורסם באתר ענבל למסמכי המכרז,  -הבהרות  .5.1.1.4

המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה 

 במציע וחותמת המציע.

  הזמנה.מסמכי הא' לנספח  הגשת  - תצהיר - 2חוצץ  .5.1.2

ראיות )נוסח בסימן א' לפרק ב' לפקודת הכמשמעותו על התצהיר  לחתום על המציעי יובהר כ

תצהיר בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין הלחתום בסוף יש  .1971 –חדש(, התשל"א 

  .החתימה לצורך אימות

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות - 3חוצץ  .5.1.3

ת של מורשה החתימה יש לצרף עותק אחד של מסמכי ההזמנה כשהוא חתום בראשי תיבו

 בתחתית כל עמוד. 

 )ככל שיפורסמו(מכתבי ההבהרות  - 4חוצץ  .5.1.4

כל תיקון, עדכון והבהרה שיפורסם באתר ענבל למסמכי המכרז, המסמכים יצורפו כשהם 

 חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.

  ונספחיוההסכם  - 5חוצץ  .5.1.5

 בשני עותקים חתומים הזמנה,מסמכי הל 'נספח גכם ההתקשרות, הסעל המציע להגיש את 

בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור  הנספחיםעל המציע לחתום על  .כדין

בעמוד האחרון של ההסכם, תחת הכותרת "זוכה" יש לחתום בחתימה מלאה של מורשי  בהם.

הראיות )נוסח  ' לפקודתכמשמעותו בסימן א' לפרק ב החתימה במציע ובחותמת המציע

  .1971-חדש(, התשל"א
 

 הצעת המחיר: 2מעטפה מספר  .5.2

 .מעטפה זוביודגש כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק הזמנה. מסמכי הל 'נספח בהגשת 

 העדפת עסק בשליטת אישה .5.2.1

 )עידוד 1992-התשנ"ב המכרזים, חובת לחוק ב2 לסעיף בהתאם העדפה לקבל המעוניין מציע

 כלהלן אישורים להזמנה( ב' נספח – התמורה )נספח הכספית להצעתו יצרף ם(,בעסקי נשים

 ההעדפה: לקבלת מוקדם כתנאי

 אף התקיים לא וכי בשליטה מחזיקה אישה )במציע( בעסק כי חשבון רואה של אישור .5.2.1.1

 מאלה: אחד
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 המחזיקה של קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם 

  בשליטה.

 בשליטה. המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם דירקטוריםמה שליש אם      

 הוא שהעסק בשליטה מחזיקה של דין, עורך ידי על כדין המאושר בכתב, תצהיר .5.2.1.2

 אישה. בשליטת

 חובת לחוק ב2 בסעיף להם המוקנות המשמעויות זה בסעיף למונחים יינתנו כי בזאת מובהר

    .1992-התשנ"ב המכרזים,
 

 :3 מעטפה מספר .5.3

באחריות וכן אישור על הגשת ההצעה לתיבת המכרזים.  2ומעטפה מספר  1ל את מעטפה מספר תכי

המציע לוודא כי העתק האישור )טופס ורוד( ישודך למעטפה במעמד הגשת ההצעה לתיבת 

 המכרזים.
 

זכות לדרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים היובהר כי למזמינה 

אמינותו והאמצעים העומדים  ,הצהרותיו, שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, ניסיונו

וכן לבדוק בכל דרך שתמצא לנכון את קיומם של תנאי  פי החוזה,-התחייבויותיו על ביצועלרשותו לצורך 

 רישתהההשתתפות. המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור מיד עם ד

 .והכל בכפוף לכל דין

 
 
  6פרק 

 
  הזוכות ההצעות לבחירת דרך ואבני שלבי .6

 הבאים: השבלים פי על תתבצע הזוכות ההצעות בחירת

 הסף בתנאי עמידה –  1 שלב .6.1

אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ותיבדק עמידת בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות 

 .השנירק הצעות שתעמודנה בתנאי הסף יעברו לשלב  המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים.

   .נקודות 30סה"כ  - , ניסיון והמלצותעל סמך הצהרות ההצעהאיכות  – 2שלב  .6.2

מעבר לתנאי  ושיוצג בגין פרמטרים , בין היתר,הינומטה  הטבלההניקוד שיינתן במסגרת  ובהר כיי

  הסף הנדרשים.
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 Pminהצעת המחיר הזולה ביותר =   

  Piהצעת המחיר של המציע = 

 (  = Pmin\Pi) *70ניקוד הצעת המחיר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות 70 - רכיב העלות – 3שלב  .6.3

לעיל וזאת על גבי  2אשר צוין בפרק  התאם לפירוטב מזוןכוללת לאספקת המציע יגיש הצעת מחיר 

  למסמכי ההזמנה. כנספח ב'טופס הצעת המחיר המצ"ב 

   נקודות ושאר המציעים ינוקדו ביחס אליו  70יקבל הזולה ביותר  המחיר ציע שיציע את הצעתהמ

 נוסחה הבאה: בהתאם ל           

 

)לרבות המענק לניקוד האיכות  יהסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב ציוןה=  סופיציון  .6.4

 .העלות הניקוד של רכיב בתוספת האיכות( 

 

 ניקוד מקסימלי אמת מידה

 ניסיון המציע .1
כמפורט  ו/או אירועים כנסיםל מזוןסיון המציע במתן שירותי אספקת ני

אשר  ות הניסיון)מעבר לשנ נוספת ניסיוןכך שלכל שנת לעיל,  2בפרק 

 15, ובלבד שבכל שנה כאמור בוצעו במסגרת תנאי הסף נדרשו

 .נקודות סה"כ 15נקודות ועד  3נתנו יי (,כנסים/אירועים
 

סיונו בהתאם יהרות המציע ביחס לנעל סמך הצ אמת מידה זו תיבחן
 למסמכי ההזמנה )תצהיר(.לנספח א 

 נק' 15

 

  שביעות רצון מהתקשרויות קודמות .2

רשימת שיתקבלו מהמלצות ניקוד של שתי אמת מידה זו תיבחן באמצעות 

המציע סיפק להם אשר לקוחות לפחות ממליצים הכוללת שלושה ה

 .מכרז זהמסגרת שירותים דומים לנדרש ב

 הזמנהמסמכי הל א'נספח בבטבלה המופיעה  רשימת הממליצים תפורט      

 .(תצהיר)
 

סה"כ בהתאם  נקודות 15 נקודות ועד 7.5עבור כל המלצה יינתנו עד 

 למדדים הבאים:

 נקודות 2 עד - מזוןאיכות ה

 נקודות 2 עד -גמישות המציע לשינויים ובקשות 

      נקודות 2עד  -עמידה בזמנים 

 נקודות 1.5 עד -ן כללית שביעות רצו

 לבדיקת שתי המלצותהניקוד יינתן בהתאם המזמינה מבהירה בזאת כי 

עם מי ההחלטה של ממליצים מבין אלה אשר יופיעו ברשימת הממליצים. 

נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. כמו  לשוחח מבין הממליצים

צה אחת יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד המל ,כן

  מתוך שתי ההמלצות בהתאם לניסיון קודם שלה עם המציע.

 נק' 15
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  7 פרק
 כללי .7

 ההצעה גשתה .7.1

עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מציע סבור שהוא הגשת ההצעה פירושה כי ה .7.1.1

ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע  התנאים, הסכים לכל השירותיםמהות 

האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא 

 על כל פרטיו וחלקיו., ט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זהידע ו/או לא הבין פר

לרבות , על נספחיו המכרזהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  .7.1.2

 והכול בלא שינוי, תוספת או סייג.על כל נספחיו וההבהרות להליך אם תהיינה, ההסכם 

ימים מהמועד האחרון להגשת  90הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .7.1.3

 . בכפוף להארכת המועד על ידי ענבל ימים נוספים 30 ו/או ההצעות

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

מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את פועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים 

  לול להוות עילה לפסילת הצעתו לאלתר.כוזבים ע

 ההצעותדרך בחינת  .7.2

בדיקת הימצאות כל המסמכים הנדרשים ותקינותם  - בדיקת המסמכים הנדרשים  שלב א'

 )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(.

 המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול  - תנאי סף

מדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים כל הצעה שלא ע

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

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם  – ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  שלב ב'

 הצעות.לעיל וקביעת ניקוד האיכות של ה 6לאמות המידה המפורטות בפרק 

  פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהוגשו וחישוב ניקוד  –ציון משוקלל של כל ההצעות

 משוקלל לכל ההצעות. 

   לעיל(. 1.17על ידי ועדת המכרזים )בכפוף לסעיף  בחירת מציעים זוכים   שלב ג' 

  שליחת הודעות זכייה/דחייה בהתאם  -הודעות זכייה/דחייה לכל המציעים

לל דרישה מהמציעים הזוכים לשליחת האישורים הנדרשים לתוצאות המכרז, כו

 ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת.

 

 המכרזאיסור הפצת מסמכי  .7.3

כל מסמכי המכרז לרבות תצהירים, הסכם וכל מסמך אחר הקשור למכרז, הינם רכושה הבלעדי של 

אינו רשאי  המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת מכרז זה בלבד. המציע

להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי מלבד מטרה 

 זו.
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למען הסר ספק מובהר כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי מציע וכי 

עדי המזמינה תוכל לעשות בנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבל

וזאת בין אם הצעת המציע נבחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או 

  תביעה בקשר לכך.

 המכרזהודעה על תוצאות  .7.4

הודעה על תוצאות המכרז תימסר בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או בכתובת  

. למען הסר )נספח התצהירים( הזמנהמסמכי הל נספח א'טופס במסגרת ב שציינוהדואר האלקטרוני 

והיא לא תחייב את  מובהר בזאת, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות המכרז ספק,

 ,כןכמו המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. 

ד לא חתמה המזמינה על עוכל  ,מזמינהכדי לחייב את ה במשלוח הודעת הזכייהמובהר בזאת כי אין 

 וכל עוד המציע הזוכה לא המציא את כל המסמכים כנדרש לאחר הודעת הזכייה. ההתקשרות הסכם 

  עיון זכות .7.5

על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי  .7.5.1

בהצעתו חלקים העלולים לחשוף בתוספת הסבר קצר )באם רלוונטי(. מציע שלא יציין  שלו 

תתבקש להציג את  המזמינהמסכים לכך כי במקרה ש ,סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שלו

כה במלואה לעיון מציעים שלא זכו רשאית להעביר את הצעתו הזו כה, היא תהיהההצעה הזו

 עמודפת החלקים המסומנים, בעת דרישה, ת. מובהר בזאת כי חשיאחר כדיןאו לכל דורש 

קול דעתה הבלעדי. המזמינה במסגרת שי המצוי מבחן וועדת המכרזים של המזמינה והינהב

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

מציע המעוניין לציין כי חלק מסוים בהצעתו הינו סוד מסחרי או מקצועי יעביר העתק  .7.5.2

 המסמך מושחר יחד עם הגשת הצעתו. 

לקוח  . מציע המעוניין לציין שם, לא יציין מציע שם לקוח כ"סוד" ו/או כ"חסוי"ל מקרהבכ .7.5.3

ברשימה נפרדת לעיון המזמינה בלבד במסגרת את שמות לקוחותיו  כסוד ו/או כחסוי, ירשום

 )נספח התצהירים(.  למסמכי ההזמנה נספח א'

צועיים יהא מנוע ציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקמ .7.5.4

יר אותם ככאלה. גם אם המציע הזוכה לא הגד ,מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה

ה לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטכדי אמור מובהר כי אין ב

 בעניין גילוי חלקים של ההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ציע שהצעתו לא זכתה תינתן למציע בתאום מראש. זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מ .7.5.5

ור ההוצאות שיהיו כרוכות במימוש זכות המזמינה תהא רשאית לדרוש תשלום סביר עב

  העיון.

 

 )לאחר הודעת הזכייה( לתוקף של הסכם ההתקשרות לכניסתותנאים מקדימים  .7.6

 הסכם. ה דעת זכייה אינה מהווה הודעה על חתימתהו .7.6.1



 
 
 

 18/2019מכרז פומבי מספר 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מואירועים לכנסים  מזוןהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת 

 מעודכןנוסח 
 
 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
 

 עמודים 38 מתוך 19 עמוד

את רשימת האישורים  מינהה למציע הזוכה, תשלח אליו המזעם משלוח הודעת הזכיי .7.6.2

 , לרבות:הנדרשים

רישיון להובלת מזון מטעם הרשות המקומית הרלוונטית שבתחומה פועל המציע   .7.6.2.1

 )או קבלן המשנה מטעמו( ואשר ניתן לרכש המיועד להובלת מזון;

 פתיחת ספק חדש במערכת. טופס פרטי  .7.6.2.2

הטופס האמור מלא על כל האישורים הנדרשים ו למזמינה אתשלוח על המציע הזוכה ל

 פרטיו.

לתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה על ההסכם באמצעות  הסכםובהר כי כניסת הי .7.6.3

 מורשי החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה.

 

  8 פרק
 
  המציע התחייבויותב מיוחדים דגשים .8

 המציעעובדי  .8.1

המציע מתחייב לספק את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו 

שאושרו מראש ובכתב על ידי המזמינה, בכפוף להמצאת רישיונות ואישורים מתאימים ובכפוף 

יודגש כי בכל מקרה המציע הזוכה יהיה הגורם האחראי לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים. 

 ל מתן השירותים המבוקשים.כלפי ענבל ע

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .8.2

המציע בלבד יהא אחראי כלפי כל המועסקים על ידו בהתאם לדיני העבודה, הנזיקין והוראות כל דין. 

כמו כן, יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ו/או על ידי 

תן השירותים המבוקשים. אם על אף האמור תחויב המזמינה כדין לשאת המועסקים על ידו לצורך מ

ד עם בחבות כלשהי, יפצה אותה על כך המציע באופן מלא, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מי

 .דרישתה הראשונה בכתב

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים   .8.3

ל באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחו

הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט הנוגע למציע ו/או כל שינוי שיכולות 

להיות לו השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים, לרבות שינוי אשר עשוי להוביל לאי עמידה באחד 

בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה  מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה

יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה האפשרות להפסיק את קבלת השירותים 

 המבוקשים מהמציע לאלתר. 

 איסור הסבת זכויות  .8.4

 תיו   המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו ו/או את חובו 

 בהתאם לתנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של ענבל. 
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 שמירת סודיות  .8.5

המציע מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע מכרז זה ומתן השירותים המבוקשים. 

המציע לא ימסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך  ללא הרשאה מפורשת מהנהלת ענבל,

  . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118לעניין זה יחולו על המציע הוראות סעיפים  להלקב

 ביטוח .8.6
המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין:  .8.6.1

ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות 

ח חבות מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים מקצועית, ביטו

והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי המציע הזוכה קבלני משנה, 

 עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

חיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל המציע הזוכה יוודא כי בכל ביטו  .8.6.2

 הרחבת שיפוי כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. 

המציע הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף  .8.6.3

יה והפועלים מטעמה ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, עובד

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  .8.6.4

 דרישה.

  .אי סעיף זה תהווה הפרה של הסכם ההתקשרותאי עמידה בתנ

 

 9 פרק
 כלליים תנאים  .9

 סדר עדיפות של מסמכי המכרז .9.1

תגבר  פוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. במקרה של סתירה במסמכי המכרז,ביצוע המכרז כ

 ביותר עם המזמינה. המיטיבהההוראה 

 המסגרת הארגונית של השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה .9.2

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

 שום צורה ואופן כלשהו.מעביד ב

 נציג מטעם המזמינה .9.3

 . מטעמומי או ו/מטעם המזמינה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכלול מתן השירותים ילווה על ידי נציג

 בלעדיותהעדר  .9.4

בלעדיות להם לא תקנה  עים הזוכים במכרז וחתימה על הסכמי התקשרות מולם,ת המציוקבלת הצע

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם  תהאוהמזמינה כלשהי לביצוע השירותים 

 ביצוע השירותים.צורך אחר/ים ל
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 שמירת דינים והוראות .9.5

 את התחייבות הזוכה על פי דין. אינה תואמת לדעת המזמינהאשר  כל הצעה לא תתקבל

 סמכות שיפוט .9.6

יעה הנובעת מהליך זה, סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תב

 תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב יפו והמרכז. 

                                                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 נספח א' למסמכי ההזמנה – נספח תצהיר

 

א/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נוש

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:

 לכנסים מזוןלקבלת הצעות למתן שירותי אספקת  מכרז פומביהנני חותם/מת על תצהיר זה בתמיכה ל

 (."ההליך""המכרז" ו/או )להלן:  18/2019הליך מס'  , בע"מ ביטוחל חברה בענבלעבור  ואירועים

 

 במידה ומדובר במציע שהתאגד כדין יש למלא בנוסף גם את הפסקה הבאה:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )שם ההתאגדות/חברה( לחתום על תצהיר זה בתמיכה 

עבור ענבל  ואירועים לכנסים מזוןלמתן שירותי אספקת  18/2019מס'  מכרז פומבילהצעה שהוגשה במסגרת 

 חברה לביטוח בע"מ.

 

  .הנני מצהיר כי יש בידי את כל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב

 

 הצעתי זו נעשית לאחר ששקלתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה.

 ם של המציע יפרטים כללי .1

 ______ :שם המציע___________ 

  

 המציע:_______________ כתובת 

  ________________ :רחוב ומספר 

  _______________________:עיר 

    _____________________:מיקוד 

 _______________________.ת.ד 

 פקס: מס'           _____________________ : טלפון _______________     

 תפקיד: ______________________________  הקשר: איש שם       __ 

 'הקשר: איש של נייד טלפון מס _______________________________ 

 הקשר: איש של דוא"ל   _________________  ___________________ 

o  למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד.תצהיר זה יש 
o .לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה 
o יודגש כי אין לשנות/לעדכן/למחוק אף נתון המצוי בטופס 
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לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים 

 המבוקשים.

 החתימה במציע מורשי .2

 חתימהדוגמת  מס' ת.ז. תפקיד בחברה שם מורשה החתימה

    

 

 דוגמת חתימה מס' ת.ז. תפקיד בחברה שם מורשה החתימה

    

 

 המציע והחזקת רישיונות / אישורים רלוונטיים ןניסיו .3

למסמכי  2וכוח האדם לספק את מלוא השירותים המפורטים בפרק  המקצועיותלמציע הידע,  3.1

 נה.ההזמ

 נשוא המכרז. ל השירותיםלשם ביצוע כהנדרש וכוח האדם  שיונות, האישוריםברשות המציע כל הרי 3.2

 (15) עשר חמישה לפחותב זה מכרז במסגרת הנדרשת במתכונת המבוקשים השירותים את סיפק המציע 3.3

 .2019 -ו 2018 מהשנים אחת בכל ,בשנה אירועים ו/או כנסים

וכי ואירועים  לכנסים מזוןלאספקת קף( הדרוש עפ"י כל דין מחזיק בכל רישיון ו/או היתר )ת 3.4

, הרישיונות ו/או ההיתרים כאמור לא נפסלו במהלך תקופת חמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז

 :(יש לצרף את האישורים) לרבות

תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה במחוז שבתחומו פועל  .3.4.1

 .המטבח המייצר

רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, על פי הנדרש בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר   .3.4.2

 .1960 –במזון ייצורו והחסנתו( התשכ"א 

רישיון תקף לניהול עסק )קייטרינג( למקום הכנת המזון מטעם הרשות המקומית הרלוונטית   .3.4.3

 .1968 –אשר בתחומה פועל המטבח, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. ברשות המציע 3.5

 מצ"ב לעיונכם:

 במקור. מס ניכוי  

 חשבונות. פנקסי ניהול על אישור 

 מורשה. עוסק תעודת / כדין חברה התאגדות אישור  
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ב' לחוק חובת 2( עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף )מחק את המיותר הינו/ אינו המציע 3.6

 .המכרזים

 כנדרש בכל דין.   מצ"ב אישור "עסק בשליטת אישה"

 

 ההזמנה למסמכי 6בפרק  המפורטותהתייחסות לאמות המידה  3.7

 :ניסיון המציע .3.7.1

 כנסים (15) עשר לחמישה מזון באספקת ההצעה( הגשת ליום )נכון שנים _____ של ניסיון בעל

  המכרז. במסגרת הנדרשת במתכונת לפחות בשנה אירועים ו/או

 6 בפרק המפורטת 1 מספר מידה לאמת מתייחס הסעיף זה. סעיף למלא חובה אין כי יובהר)

 (.נוסף בניקוד המציע את לזכות עשויה ואשר ההזמנה למסמכי

 

 רשימת ממליצים שביעות רצון מהתקשרויות קודמות:  .3.7.2

 

 מספר נייד מספר טלפון תקופת מתן השירות שם הממליץ

    

    

    

 

 אות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק עסק .4

 )יש לסמן את האפשרות המתאימה(: הנני מצהיר בזאת בשם המציע כי

  להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,- 

ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -ירה לעניין זה עבירות )עב

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 או
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  ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -ירה לעניין זה )עב

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 האחרונה. ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד

 ובדיםהתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת ע  .5

 לגבי שיהיו( )ככל הארכות לרבות ההסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר אני

 בחוקי זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים, השירותים במתן ידי על שיועסקו העובדים

 חוקים לרבות לעת, מעת שישונו כפי ו/או ההסכם חתימת בעת שהם כפי להלן, המפורטים העבודה

 המוארכת. ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים

 כתב התחייבות .6

קראתי את תנאי הזמנה זו על נספחיה, ידועים וברורים לי כל התנאים, כל הדרישות וכל השירותים  6.1

 הנדרשים, ואני מקבל עלי את כל אלה ללא כל תוספת ו/או שינוי.

קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הנני מצהיר כי בטרם הגשת הצעתי זו  6.2

הפרטים והעובדות, הבנתי את מהות מתן השירותים המבוקשים, והנני מסכים לכל תנאי ההזמנה.  

לפיכך, אין לי כל טענה כי לא ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, 

 על כל פרטיו וחלקיו.

בשם המציע כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעה הינם נכונים ומלאים הנני מתחייב  6.3

וכי ההצעה משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים 

 יהווה בין היתר, עילה לפסילת ההצעה לאלתר.

נה ונמסרו לצורך הגשת הצעות ידוע למציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמי 6.4

בהליך זה וכי אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש 

 בהם למטרה אחרת כלשהי.

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90ההצעה שהוגשה, על כל צירופיה, תעמוד בתוקפה במשך  6.5

 אש מאת ענבל.ימים נוספים, בכפוף להודעה בכתב ומר 30ו/או 

של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  צעה הזוכה במכרז טעונה אישורידוע לי כי בחירת הה 6.6

זה על ידי מורשי החתימה של  ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז

ה ביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינ והגשת ערבות המזמינה

 מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה. 

 ןזכות עיו .7

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

המציע יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים מובהר בזאת, כי  או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.
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ר אותם ככאלה. מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדי

 להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:

 

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'

   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על

 והיעדר ניגוד עניינים סודיותשמירה על  .8

 המכרז, במסגרת שירות ליתן עתידים אשר במציע בדיםוהע וכל אני כי בזאת מצהיר הח"מ אני 8.1

 בעקיפין ו/או במישרין הנובע ו/או הקשור כלב עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 השירותים. ממתן

 לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי ו/או משנה קבלני ו/או עובדי לידיעת להביא מתחייב הנני 8.2

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה

 אשר ועניין, סוג מכל תוצאה ו/או הוצאה ו/או פגיעה ו/או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות 8.3

 אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה כלשהו שלישי לצד ו/או מטעמכם למי ו/או לכם ייגרמו

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי איאחר אהיה

 התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא 8.4

 של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או למזמינה השירותים מתן שמכוח או זה

 בכלל אחר. עניין לבין למזמינה השירותים מתן במסגרת עיסוקי או פקידית מילוי בין עניינים, ניגוד

 עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין

 מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של עניינו גם וכן הצבעה בזכות או

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

 משפחתית קרבה העדר .9

 אצל המועסקים משפחה קרובי במציע השליטה מבעלי מי ו/או למציע אין כי להצהיר הריני  9.1

 בת, בן, הורה, הורי הורה, בציבור, ידוע לרבות זוג בת או בן הנו זה יןלעני משפחה' 'קרוב המזמינה.

 חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחיינית, אחיין, דודה, בן דודה, דוד, בן דוד, גיסה, גיס, אחות, אח,

 אימוץ. עקב הנוצרת או חורגת משפחתית קרבה לרבות נכדה, או נכד כלה,

 .להנחיותיה בהתאם ולפעול זה בסטטוס שינוי כל על תבבכ המזמינה את לעדכן מתחייב הנני  9.2
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 תצהיר אי תיאום מכרזים .10

 אני הח"מ___________________ מס' ת"ז _____________ מצהיר בזאת כי: 

להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  בכוונתי 10.1

 עימו(: קשרופרטי יצירת 

 
העבודה בו ניתנת  תחום  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

 התייעצות, ללא עצמאי, באופן ידי על הוחלטו זו בהצעה מופיעים אשר הכמויות ו/או המחירים 10.2

  לעיל(. צוינו אשר המשנה קבלני )למעט אחר פוטנציאלי מציע עם או אחר מציע עם קשר או הסדר

 הצעות מציע אשר תאגיד או אדם כל בפני הוצגו לא זו בהצעה מופיעיםה הכמויות ו/או המחירים 10.3

 המשנה קבלני )למעט זה במכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש אשר תאגיד או זה במכרז

  לעיל(. צוינו אשר

  זה. במכרז הצעות מלהגיש אחר מתחרה להניא בניסיון מעורב הייתי לא 10.4

  זו. מהצעתי יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר רהלמתח לגרום בניסיון מעורב הייתי לא 10.5

  שהוא. סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום בניסיון מעורב הייתי לא 10.6

 או מתחרה עם ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת התאגיד של זו הצעה 10.7

  זה. במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה

 יםבמקום המתא Vיש לסמן 

  אני לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ק א לחו47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח
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 ולראיה בזאת באתי על החתום:

 

         

 

________ 

 תאריך

  

___________ 

 שם התאגיד

  

____________ 

 חותמת התאגיד

  

___________ 

 שם המצהיר

  

_________ 

חתימת 

 המצהיר

 

 

 אישור עו"ד

____________ הופיע/ו בפניי: אני הח"מ _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _

___________ ו _____________המוכר/ים לי אישית ואשר זיהה/ו את עצמו/ם באמצעות ת.ז. 

____________ ות.ז. ____________ בהתאמה, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי 

 ו הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפניי./באם לא יעשה/ו כן, יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר

 

______       ________________     ___________                   ______________________ 

 ןהדי עורך של וחותמת חתימה                        רישיון מספר                        שם עורך הדין   תאריך

 



 
 
 

 18/2019מכרז פומבי מספר 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מואירועים לכנסים  מזוןהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת 

 מעודכןנוסח 
 
 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
 

 עמודים 38 מתוך 29 עמוד

 Excelמצורף בקובץ  – הצעת המחיר –זמנה למסמכי הה נספח ב'

 

 

 

 

 

 למסמכי ההזמנה 1.15והכל כמפורט בסעיף  בלבד 2מעטפה מספר לצרף נספח זה לכי יש  ודגשי
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 נספח ג' למסמכי ההזמנה - הסכם ההתקשרות

 

  _____________, שנת שנערך ונחתם בקריית שדה התעופה ביום _____, חודש 

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 3ערבה הרחוב  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 70100נתב"ג   

  "("ענבל", "החברה)להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 ח.פ./עוסק מורשה: ____________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל: _______________  

 ("הספק" )להלן: 

 מצד שני; 

 

ספקת לשם מתן שירותי אפומבי פרסמה מכרז "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: "וענבל  הואיל

 18/2019שמספרו "( " או "השירותים המבוקשיםהשירותיםלהלן: ")אירועים ו לכנסים  מזון

 עדת המכרזים של ענבל;כה על ידי ווהספק הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזו

 

הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים המומחיות, והספק מצהיר כי יש לו הידע,  והואיל

התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי ההזמנה על נספחיה  הדרושים לצורך ביצוע ומילוי כל

 בהיקף הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;

 

וענבל על סמך, בין היתר, הצהרותיו של הספק כאמור במסמכי ההזמנה, בחרה בו לבצע  והואיל

 הזמנה על נספחיה ובהסכם זה;מסמכי האת השירותים המפורטים ב עבורה

 

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן  והואיל

 השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה;

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי .1

עות למתן קבלת הצל מכרז פומבי– 18/2019וכן מסמכי הליך מס' הנספחים והמבוא להסכם זה  1.1

 .חלק בלתי נפרד ממנו מהוויםעבור ענבל חברה לביטוח בע"מ ואירועים לכנסים  מזוןשירותי 

 הכותרות בהסכם זה נכתבו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו. 1.2

 נספחיהת ההזמנה על בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה על כל נספחיו לרבו 1.3

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.  ווים חלק בלתי נפרד ממנוהמה

, ותוכנו בא בנוסף לכל 18/2019מובהר בזאת שנוסח הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך   1.4

האמור שם. אשר על כן, כל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע הזוכה בכל תקופת 

שנכללו במסמכי ההזמנה והושמטו ממסמך זה בכדי  ההתקשרות, ואין בהתחייבות, פרט או דרישה

לפטור את החברה מאלה. ככל שקיימת סתירה בין האמור בהסכם זה ובין האמור במסמכי ההליך, 

תחול על הזוכה הדרישה המחמירה יותר, והמיטיבה עם ענבל, וזאת כפי שייקבע באופן בלעדי על ידי 

 ענבל. 

 זמנה ומסמכי המכרז, יגבר הסעיף המיטיב עם ענבל. בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי הה 1.5

 תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות .2

 חודשים )שלושים ושישה חודשים( אשר תחל   36ההתקשרות עם הספק תהא לתקופה של  .2.1

 (."תקופת ההתקשרות"במועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי הצדדים )להלן:           

תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים לתקופה של לענבל שמורה האופציה להאריך את  .2.2

חודשים נוספים )עשרים וארבעה חודשים(, באופן חלקי או מלא והכל בכפוף לשיקול דעתה  24עד 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכתהבלעדי ולצרכיה )להלן: "

ההסכם על  יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככל שתתממש, יחולו על הצדדים כל הוראות

 נספחיו, בשינויים המחויבים. 

לעיל, מוסכם בזאת כי ענבל תהא רשאית להביא את הסכם  2.2 -ו 2.1על אף האמור בסעיפים  .2.3

ימים מראש ובכתב והכל בכפוף  14ההתקשרות לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 להסכם זה. 14לאמור בסעיף 

 השירותים המבוקשים .3

אמור בכל מקום אחר, השירותים הנדרשים מהזוכה הינם כדלקמן במצטבר )להלן: מבלי לגרוע מה

 :"(השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים"

 
 : כללי .3.1

 ככלל,תבוצע בהתאם לכמות המשתתפים למקום בו יתקיים הכנס ) מזוןאספקת ה  .3.1.1

 (. , אך לא רק שםהיכל התרבות חבל מודיעיןב

מסודרת בכתב אשר תכלול את כמות המשתתפים, זמני המזמינה תעביר למציע הזוכה הזמנה  .3.1.2

 , הרכב התפריט הנדרש וכיו"ב, כשבוע לפני מועד הכנס המתוכנן.מזוןאספקת ה

 תינתן אפשרות לאספקת מנות נטולות גלוטן ומנות בהכשר גלאט כושר. .3.1.3

 יועמד איש קשר קבוע מטעם המציע לצורך תיאום ההזמנות. .3.1.4

לם תבוצע בשני סבבים )בוקר וצהריים(. שעות מדויקות של לאו מזוןיובהר כי ככלל, אספקת ה .3.1.5

 זמני האספקה יתואמו כאמור מול המציע הזוכה.
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 להזמנה להציע הצעות )טופס הצעת המחיר(.נספח ב כמפורט ב - מזוןתפריט ה  .3.1.6

המזמינה תהא רשאית להזמין מזון אשר אינו מופיע בנספח ב' להזמנה בכפוף למשא ומתן עם 

 מזון ומחיריו.  הזוכה על סוג ה

פעמיים( מחומרים -פעמיים ו/או רב-כלים )חד יסופקובמסגרת כל הזמנה  – ציוד נלווה .3.1.7

אקולוגיים ו/או מתכלים לרבות עץ, קנה סוכר ועוד)צלחות, סכו"ם, כוסות לשתייה חמה וקרה, 

תעמוד על  הציוד הנלווה"(. התמורה בעבור נלווה ציוד)להלן: " כלי הגשה, כפות מזיגה ומפיות(

למשתתף, בהתאם לכמות המשתתפים שתציין המזמינה על גבי ההזמנה ₪  1.60סך של 

 .מהספק הזוכה

במסגרת כל הזמנה יובאו בחשבון עלויות הובלת המזון להיכל התרבות חבל מודיעין.  –שינוע  .3.1.8

ודיעין, ואשר מרוחק מהיכל במקרה שבו יתקיים הכנס במקום שאינו היכל התרבות חבל מ

קילומטרים, יהא הספק זכאי לתשלום בגין השינוע  30התרבות חבל מודיעין מרחק העולה על 

 להלן. 10.3כמפורט בסעיף 

 כשהוא יוגש מזוןה כי מתחייב זה ובכלל ואיכותית גבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב הספק .3.2

 ולשביעות המזמינה ידי על מראש שבוצעה זמנהלה בהתאם והכל להגשה ומוכן חתוך ,מסודר טרי,

  רצונה.

  :הצפויות מזוןה הזמנות כמות  .3.3

, למועד חתימת ההסכםמסוימת אולם נכון  מזוןיובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות הזמנות 

איש( במהלך השנה אשר יכללו  30-100כנסים )כשבכל כנס צפויים להשתתף  40 -בכוונתה לקיים כ 

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. למזמינה שמורה האופציה להרחיב  ןמזוהזמנת 

 זה. הסכםבכל שנה באותם התנאים הכלולים במסגרת  100%את ההתקשרות בהיקף של 

 והכל המזמינה לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן הרלוונטי נוסף שירות כל .3.4

 המבוקשים השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף

 למציע. בהודעה

 התחייבויות והצהרות הספק .4

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן

כי קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה  .4.1

 אים המפורטים.ונספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנ

כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה, כל האישורים,  .4.2

ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים 

 , לרבות:המבוקשים כאמור בחוזה זה
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באי כוחה במחוז שבתחומו תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל או   .4.2.1.1

  פועל המטבח המייצר.

רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות, על פי הנדרש בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .4.2.1.2

 .1960 –)הסחר במזון ייצורו והחסנתו( התשכ"א 

רישיון תקף לניהול עסק )קייטרינג( למקום הכנת המזון מטעם הרשות המקומית   .4.2.1.3

 .1968 –מטבח, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח הרלוונטית אשר בתחומה פועל ה

כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא  .4.3

מתחייב לבצעם ברמה של מקצועיות, מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה וכי הוא נושא 

כל אדם אחר הדרוש לו לשם ביצוע  באחריות זו אף כלפי קבלני המשנה שלו באם ישנם ו/או

 השירותים.

למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענבל על פי  .4.4

 חוזה זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך.

ות אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, כולל קבלן/ני המשנה מתחייב לא להעמיד את עצמו ולהי הספק .4.5

ו/או הגורם/ים המקצועי/ים מטעמו )ככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי ענבל(, לא יהיו במצב של 

ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול 

 זה.  לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה

מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד  הספק .4.6

עניינים כלפי ענבל במתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות של היועץ המקצועי, קבלן משנה, גורם 

 מקצועי או כל עובד אחר הנוגע למתן השירותים.

חן על ידי ענבל אשר בעלת הזכות להכריע בנוגע להמשך ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים תיב .4.7

 ההתקשרות בכפוף לבחינת ניגוד העניינים, אם וכאשר יועלה לדיון.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  הספק .4.8

 לקיום הוראות חוזה זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

יב לקיים מערכת חשבונות מסודרת ועל פי דין לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולהמציא הספק מתחי .4.9

 לענבל אישורים ככל שיידרש.

 מעמד הספק, צוותו ועובדיו .5

על פי הסכם זה יהא  ואירועים לכנסים מזוןאספקת מובהר ומוסכם בזאת, כי בביצוע כל שירותי  .5.1

לענבל יחסי ואין ולא יהיו בין הספק וצוותו  ויפעל הספק כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין

 מעביד בגין ביצוע השירותים ו/או בגין הסכם זה ו/או בגין כל קשר הקיים בניהם.  -עובד 

הספק מצהיר בזאת כי ענבל תהא פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי עובד  .5.2

 מעביד.-ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובדומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על 

הספק יישא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או  .5.3

אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן. רותיםהשיבמישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב מתן 

הספק יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או כל אדם הקשור עימו  .5.4

במישרין ו/או בעקיפין ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. 



 
 
 

 18/2019מכרז פומבי מספר 
 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מואירועים לכנסים  מזוןהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת 

 מעודכןנוסח 
 
 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
 

 עמודים 38 מתוך 34 עמוד

תהא חייבת בשום אופן בכל תשלום ו/או למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא תישא ולא 

החל עליהם על פי כל דין. על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב ענבל בתשלום כלשהו לספק לרבות 

צוותו ועובדיו ו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה הספק מיד עם דרישת התשלום את כל 

ין בתביעה ובין אם לא, בין הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור לרבות כל הוצאה ו/או תשלום ב

 "(.ההחזרעפ"י פסק דין ובין אם בפשרה )להלן: "

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לספק בגין השירותים  .5.5

שיינתנו על ידו כאמור בהסכם זה. ענבל מתחייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות ו/או לקזז תשלום, 

 הקיזוז ולאפשר לו להגיב. ימים בטרם ביצוע 7

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על  .5.6

פי כל דין לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת שירותיו והוא מתחייב בזאת התחייבות בלתי חוזרת 

פוי מלא בגין כל תביעה ו/או דרישה ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שי

מעביד ו/או כל  - הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

 עניין אחר. 

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .6

שלוח  הספק מתחייב לשמור על סודיות וכן באחריותו כי צוותו ועובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או .6.1

"( ישמרו בקפדנות על סודיות בכל הנוגע לחומר עובדיוו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "

בכתב ו/או בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ומסמכים אשר ייחשף להם והמתייחסים לשירותים, 

ל ולא יעשו בו ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך כקבלן על ידי ענב

 שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה. 

הספק מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה'  .6.2

 .1977 -)סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 פגיעה בחובותיו הספק מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום .6.3

זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין או  שלפי הסכם

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לענבל לבין 

שהספק או קרוב שלו חבר  עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייניו, ענייניו של קרוביו או של גוף

בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלו או לקרוב שלו חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת 

רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה וכן גם עניינו של לקוח, שהספק או מעסיקו או שותפו, 

  "(.עניין אחרלן: "או עובד העובד עמו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/מציעים )לה

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. .6.4

 ושיפוי הספקאחריות  .7

"(, שיגרם לענבל ו/או לצד נזק: "אשר יכונו להלןהספק יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד ) .7.1

שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף 

עבור  ואירועים לכנסים מזוןספקה של ימו, עקב ו/או בקשר עם ביצוע מתן שירותי אהקשורים ע

 ענבל.

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בחוזה  .7.2

זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה במתן 
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קשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות כל דין השירותים המבו

 וכל רשות מוסמכת. 

בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה, בגין נזק אשר נגרם ע"י הזוכה ו/או מי מטעמו  .7.3

הזוכה ו/או הקשור אליו בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לחוזה זה, יפצה וישפה 

את ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתה הראשונה, על כל סכום בו יחויבו 

בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט 

 כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

ו/או דרישה כנגדה ותעשה ככל העולה בידה כדי לאפשר לו ענבל תודיע לזוכה על הגשת תביעה  .7.4

 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור עם ענבל.

הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל  .7.5

 אחר /ואו קבלני המשנה הנדרשים לו לשם מתן השירותים. דין לאנשים המועסקים על ידו וכל אדם

 הזוכה יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן רשלני. .7.6

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  .7.7

 ביטוח .8

ביטוח מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין:  הספק .8.1

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות 

ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם , מוצר, ביטוח עבודות קבלניות

כי הללו  קבלני משנה, עליו לדרושהספק של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי 

 יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי  הספק  .8.2

 ענבל חברה לביטוח בע"מ בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. 

ם נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותי הספק .8.3

התחלוף/השיבוב כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול 

 בגין נזק בזדון(. 

אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  הספקמענבל שומרת לעצמה את הזכות לקבל  .8.4

 דרישה.

  וה הפרה של הסכם זה.אי עמידה בתנאי סעיף זה מהו .8.5

מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .8.6

ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ על כל זכות או סעד המוקנים להם על 

 פי דין ועל פי חוזה זה.

 איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק .9

אין הספק רשאי להעביר או להסב הסכם זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או התחייבות  .9.1

המפורשת של ענבל מראש  הכלולים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו, אלא אך ורק בכפוף להסכמתה

  ובכתב.

כלפי ענבל לביצועו של  הבלעדי אחראיההיה ויקבל הספק מענבל הסכמה כאמור, יישאר הספק  .9.2

 זה עד לסיומו. הסכם
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 התמורה .10

 ענבל ידי על לו תשולם הספק, של התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור .10.1

 הספציפית להזמנה ובכפוף הזמנהה למסמכי ב' נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת בהתאם תמורה

 "(.התמורה" )להלן: הכנס בטרם מולו תתואם אשר

נית בצירוף דו"ח. התמורה תשולם שלושים ימים מסוף החודש בו חשבו הספק ישלח לאישור ענבל .10.2

 (.30הוגשה החשבונית )קרי, שוטף + 

)שקל אחד ₪  1.40לעיל, ישולם לספק תשלום בנוסף לתמורה, בסך של  3.1.8ף בכפוף לאמור בסעי .10.3

יכוי עבור כל קילומטר נסיעה מהיכל התרבות חבל מודיעין למקום הכנס בפועל, בנ וארבעים אגורות(

קילומטרים. לצורך קבלת החזר על נסיעה מיוחדת זו, הספק יגיש, בצירוף חשבונית בצירוף דו"ח  30

לעיל, פירוט בדבר הנסיעות שביצע אשר יכלול את מועד הנסיעה ואת פירוט  10.2כאמור בסעיף 

 הקילומטרים שבוצעו בנסיעה.  

 לשם הנדרשות והעקיפות הישירות תהעלויואשר כוללת את כל  תמורה סופיתהתמורה הנ"ל מהווה  .10.4

 ספקבהתאם למכרז זה ופרט לכך לא יהיה ה ספקמילוי כל התחייבויותיו של הו השירותים אספקת

 זכאי לכל תמורה נוספת.

 להתקשרות הבסיס מדד לצרכן. המחירים במדד לשינויים בהתאם מטה( או )מעלה תעודכן התמורה  .10.5

 חודש בגין 15.12.2020 ביום שיפורסם לצרכן המחירים מדד קרי ,1.1.2021 ליום הידוע המדד הינו זו

 בהתאם שנה, מדי 1.1 ביום ויבוצע ,1.1.2022 ביום הידוע למדד יבוצע הראשון העדכון .2020 נובמבר

 האמורים. במועדים ורק אך יבוצע העדכון שחלפה. בשנה הידוע במדד לשינוי

 הצעת בטופס מפורט שאינו מזון מהספק להזמין רשאית תהא ענבל לעיל, 4.1.6 בסעיף וכמפורט בנוסף .10.6

 המזון לסוג בהתאם וזאת זה כםסלה א' כנספח והמצורף בהצעתו הספק ידי על שהוגש המחיר

  הצדדים. יסכימו עליהם והמחירים

לתשלום התמורה משום גריעה מזכותה לכל קיזוז ו/או  אין בהתחייבות ענבל - סייגים לתמורה .10.7

 .ור במכרז זה על נספחיו ומכוח כל דיןעיכוב תשלום  בהתאם לאמ

 אחריות ופטור מאחריות .11

כי לספק אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והספק מוותר  מוסכם בזאת

בזאת במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיו בביצוע 

 הם ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.התפקידים המוטלים עלי

 ניכוי במקור .12

הספק ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור 

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת עד אישור מס הכנסהאו פטור הימנו )להלן: "

ישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם, תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לתום תקופת ההסכם. בהעדר א

 לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספק.

 הפסקה, ביטול או סיום ההסכם .13

וזאת בכל עת שתמצא  ענבל תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק .13.1

ימים  14מכל סיבה שתראה בעיניה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה מוקדמת של  ,לנכון

 מראש ובכתב.
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ו/או לא אתי ו/או שיש בו  פלילי לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 13.1למרות האמור בסעיף  .13.2

 נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מילגרום 

 מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.

 30מוקדמת של  ק ו/או לסיים את ההסכם עם ענבל בהודעההספק יהא רשאי לבטל ו/או להפסי .13.3

 מראש ובכתב. יום 

 לעיל עד מועד סיום ההתקשרות. 3ל השירותים כמפורט בסעיף הספק מתחייב לספק את כ .13.4

, בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל, תשלם ענבל בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה .13.5

לספק בעד אותו חלק מהשירותים שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת ההסכם וזה יחשב 

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה לספק על פי הסכם זה ו/או בקשר 

 אליו.

ה בהסכם זה וסיימה או ביטלה את השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו ל .13.6

ההסכם )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה לספק עילת תביעה 

כלשהי נגד ענבל והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, 

אותו חלק מהשירותים  פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד

 שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם, הכל לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה, תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד מהמקרים  .13.7

 אחר.ספק המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע השירותים המבוקשים ל

כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה  זהאין באמור בסעיף  ,קלמען הסר ספ .13.8

. ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן

על  כי הזכויות המוקנות לספק על פי הסכם זה לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם מובהר בזאת

 .ידו

 שונות .14

ל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה בכל ענב .14.1

 עת וללא צורך בהסכמת הספק. 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .14.2

 . לענבל לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם

 ייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. הספק מתח .14.3

במקרה שענבל לא תשתמש במקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה על פי הסכם זה,  .14.4

ים ולא לגבי מקרים על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסויתור מצידה חשב הדבר כווילא י

 .שיקרו בעתיד

ם זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל לקזז כנגד כל סכום מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכ .14.5

שהספק חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר יגיע 

לספק מענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. ענבל מתחייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות 

 הקיזוז ולאפשר לו להגיב. ימים בטרם ביצוע 7ו/או לקזז תשלום, 

 הפרה יסודית .15
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והפרתם תהווה הפרה  הינם תנאים יסודיים 13-ו 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3 םהתנאים הקבועים בסעיפי

 יסודית של ההסכם.
 

 משלוח הודעות .16

תחשב כאילו  ,כמצוין במבוא להסכם זה לעיל ,כתובתולפי  ,כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית  72דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום הגיעה ליע

 הדואר, המוקדם מבין השניים.

 סמכות שיפוט .17

המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז  הסמכות

 יפו בלבד.-אביב-ו/או תל
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