
 נספח תצהירים

 תצהירים -מסמכי ההזמנה ל א'ספח נ
 

בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, על מורש/י החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו 

כל לחתום בסוף ( לנספח זה, 7-1)המצורפים כטפסים  מכלול התצהירים, על 1791–התשל"א

בנוסף,   הוא נדרש לכך.דין במקום בו  עורך ולאמת את חתימתו/ם על ידי מלאה בחתימה טופס

 הנכם מתבקשים לחתום בראשי תיבות בתחתית כל דף של נספח זה. 

החברה אנא מלאו את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם לנתונים הנכונים אודות 

 ביום הגשת ההצעה.המציעה 

 

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

 /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי_________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

כן,  /נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ /נהיהלהצהיר את האמת וכי אהיה

 בזאת בכתב כדלקמן: יםמצהיר/

 

מציע"( לחתום על ________ )להלן: "ה__________ חברת כדין על ידי /הוסמכנוהוסמכתי

לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה  מכרז פומבי ה שהגשנו במסגרת תצהיר זה בתמיכה להצע

 (81/2/81מס' )וניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 

 :מידע כללי בדבר המציע )המשרד עצמו( .8

פרטי 

 המציע

 המציע שם

 ח.פ/ע.ר

________________________________________ 

________________________________________ 

 ________________________________________ רחוב ומספר כתובת 

 ________________________________________ עיר 

 ________________________________________ מיקוד 

 ת.ד. 

 סוג התאגדות

תאריך 

 התאגדות            

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 ________________________________________ טלפון  

 מספר פקס  

 

________________________________________ 

פרטי איש 

 קשר במציע

 

 שם

 

________________________________________ 

 ________________________________________ תפקיד 

 ________________________________________ פלאפון 

 ________________________________________ דוא"ל 
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המפורט במציע, יישלחו עדכונים והודעות לתשומת לבכם, לכתובת מייל של איש הקשר 

 בכל הנוגע למכרז המסגרת ולפניות הפרטניות שישלחו בעקבותיו.

 
 

 מציעבהחתימה  מורשי .2

 החתימה במציע הינם: ימורשה/

_______________ __________________ _________________  

 וחותמת חתימה                      במציע תפקיד                ומשפחה פרטי שם

      

_______________ __________________ _________________ 

 וחותמת חתימה       במציע                שם פרטי ומשפחה                תפקיד  
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 טופס מס' 1 – כתב התחייבות 

 לכבוד

 וועדת המכרזיםחברי 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל ומטבח קצה  מכרז פומבי : הנדון
 עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

, ______ )להלן "המציע"(______חברת _____ כדין על ידי  /נוהוסמכתיאני הח"מ,  .1
 במסגרת המכרז שבנדון. צעה לצורך ביצוע השירותים המבוקשיםה ובשמלהגיש 

להגשת הצעות והנספחים שצורפו אליהם מסמכי ההזמנה  מצהיר כי בדקתי היטב את אני .2
בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים  מציע הינוהאני מצהיר כי ו
, לרבות המומחיות, הידע, זו נשוא מכרזהמבוקשים השירותים של מלא ושלם ביצוע צורך ל

נאים המפורטים הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התהמיומנות, הניסיון, היכולות 
 ."המפרט הטכני"( –בהזמנה, ובנספח ו' שצורף אליה )להלן 

 השירותים המבוקשיםאת בצע ילא הזוכה המציע ו במידהאני מצהיר בזאת כי ידוע לי ש .3
תהיה זכאית המזמינה לכל סעד או תרופה לפי  ,, כהגדרתם במפרט הטכניושלם באופן מלא

. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של וכן לפי כל דין ההתקשרות המצורף למכרז זה הסכם
לבקש ו/או ובהסכם קנסות כאמור במסמכי ההזמנה על המציע הזוכה להטיל המזמינה 

 ת.ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויו

. של חברת ענבל זיםידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכר .4
כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה 

אישורים בדבר קיום ביצוע ו, וכן הגשת ערבות מטעם חברת ענבלעל ידי מורשי החתימה 
ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין לפיכך, . ביטוחים מצד המציע

 . שקיבל את הודעת הזכייהמציע המזמינה ל

נדרשים כמפורט הביטוחים הזוכה אקיים את כלל מציע הכי במידה ואבחר כמתחייב אני  .5
 למשך כל תקופת ההתקשרות.בהסכם 

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה  .6
ימים נוספים,  /0 -ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ו /82 ותחייב אותי לתקופה של

 בכפוף למתן הודעה בכתב ומראש מאת ענבל.

הזמנה להגשת הצעות ובנספחים שצורפו מסמכי ההתנאים המפורטים במקבל את  יאנ .7
את כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי אליהם וכן מתחייב לבצע בצורה מלאה 

 ומסכים לפעול על פיהם.ו/או תוספת כלשהי(, 

ציג כל תביעות ו/או אולא  מכרזהזמנה ובהלכל האמור במסמכי בשם המציע  םמסכי יאנ .8
 יואנשל תנאי מתנאי המכרז ו/או אי ידיעה  בהירות-איהבנה, -דרישות המבוססות על אי
 מן יוצא וללא שהיא עילה מכל/או תביעה ו/או דרישה כאמור, ומוותר מראש על כל טענה 

מועד הגשת  לפניאותן  תימתחייב כי העלימצהיר ו יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל
והיה ולא  גם אי תשובה ו/או מענה( -והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה ותההצע

כל טענה בקשר  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיטענ
או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם ירת ההצעה הזוכה ובחעם שיטת בחינת ההצעות 

 מפורטים במסמכי המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  .9
 מכרז זה.הוראות 
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בחלק זה, מחייבת ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש  .11
 את הצדדים.

כל האמור לעיל נתון לשיקול  וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .11
 והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  הבלעדיה דעת

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם  אני .12
)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא  יאי זכייה של

ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים לפועל( 
 הזמנה ו/או לפי הדין. בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ה

בניגוד לאמור  פעל וו/או מי מטעמ המציעמאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי  יהננ .13
 לפסול את המשך התמודדותוהבלעדי,  הלעיל, תהיה לוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

, וו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל ובמכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת
במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם  וזכייתאף לבטל במידת הצורך את יינתן, ואם 

 .שנחתם עימו ההתקשרות

ו/או כל נספח תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה  לבצעכי בסמכות ועדת המכרזים  לי ידוע .14
באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, אחר שצורף אליהם לרבות המפרט הטכני, בין היתר 

לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת ית וועדת המכרזים וכן רשא
 .ולפי כל דין המכרזים, והכל כמפורט במסמכי המכרז

לא צויינו במפורש במסמכי אשר  גוףכל אדם או  לטובת, או בשם תמוגש האינ הצעהה .15
 ההצעה.

במציע ועולים על ידי הגורמים המוסמכים  כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .16
 בקנה אחד עם תקנות החברה וכלליה.

 ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .17
 הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרזבהצעה 

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

 החתימה במציע הינם: יחתימת מורשה/

_______________ __________________ _________________  

   וחותמת חתימה                      במציע תפקיד                ומשפחה פרטי שם

_______________ __________________ _________________ 

 חתימה וחותמת       במציע                שם פרטי ומשפחה                תפקיד  
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 2טופס מס' 

"חוק הגברת  –)להלן  2/88–ת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בחוק להגברהבהתאם להוראות 

 :ה"מציע"( כי –בשם חברת _________________)להלן צהיר לה ריני(, ההאכיפה"

   ענבל חברה עבור  הסעדהבמתן שירותי המציע  יהמינימאלית בגין עובד המועסק על ידעלות השכר  .8
  מפורט בטבלה להלן:לא תפחת מה"ענבל", בהתאמה(  -לביטוח בע"מ )להלן: "השירותים" ו     

 

 
ידי השר מעת לעת, בהתאם -עלות השכר המינימאלית לא תפחת מ"ערך שעת העבודה", כפי שתקבע על .2

ידי השר ערך שעת עבודה גבוה יותר, הרי שקביעתו -חוק הגברת האכיפה. היה ותיקבע עללהוראות 
 ידי השר.-תחליף את עלות השכר המינימאלית המפורטת לעיל, החל מהמועד שייקבע על

חלה עליי החובה להתעדכן בחישובי השכר המעודכנים המתעדכנים מעת לעת והאחריות בגין כך  .3
 מוטלת עלי ועלי בלבד. 

רכיב

שנה 

ראשונה

שנה 

שניה

שנה 

שלישית

שנה 

הערותמרכיבי חישוב הרכיברביעית

חוק שכר מינימוםשכר  מינימום חודשי מחולק ב-186 ש"ע23.1223.1223.1223.12שכר יסוד

0.920.930.930.94חופשה

 10 ימי חופשה בשנה הראשונה עד הרביעית - מתוך עלות 

שכר יסוד והבראה.

העלות למעביד כוללת בנוסף לכך רכיבי הפרשות לפנסיה ולפיצויים. עלות זאת הובאה 

בחשבון ברכיב הפנסיה והפיצויים.

חישוב עלות בהתאם למימוש בפועלמחלה

התשלום מותנה במימוש בפועל ומתוך תקופת הזכאות שנצברה במסגרת הההתקשרות 

בעבודת העובד בחברה. התשלום בפועל יכלול גם תוספת בגין הפרשות נדרשות לפנסיה 

ולפיצויים וכן תשלום נדרש לביטוח לאומי, בגין ימי מחלה בתשלום.

 9 ימי חג בממוצע לשנה, מתוך שכר יסוד והבראה.0.830.830.830.84חגים

העלות למעביד כוללת בנוסף לכך רכיבי הפרשות לפנסיה ולפיצויים.  עלות זאת הובאה 

בחשבון ברכיב הפנסיה והפיצויים .

נסיעות
עפ"י הכללים שנקבעו בצו ההרחבה בגין השתתפות המעביד 

התשלום יבוצע בכפוף לעלות הספציפית בפועל לכל עובד בהתבסס על מקום מגוריו.בהוצאות נסיעה ובכפוף למגבלת המקסימום הקבועה בצו.

0.841.011.011.17הבראה

בשנה הראשונה הזכאות ל-5 ימים, בשנה השניה והשלישית-

6 ימים ובשנה הרביעית 7 ימים. עלות 374 ₪ ליום

מרכיב ההבראה משמש בסיס לביטוח לאומי. עלות נוספת זאת הובאה בחשבון בחישוב 

רכיב ביטוח הלאומי.

6% + 6% מתוך: שכר יסוד,חופשה, חגים ומחלה.2.982.992.992.99פנסיה ופיצויים

התשלום הינו מן היום הראשון והקופה נותרת בידי העובד . ההפרשות בגין ימי מחלה 

ששולמו יתבצע יחד עם התשלום בגין מימוש ימי מחלה בפועל.

0.890.890.890.90ביטוח לאומי

לפי מדרגת המינימום מתוך: שכר יסוד, חופשה, חגים 

 בטוח לאומי בעד ימי מחלה ישולם במסגרת התשולם בפועל בגין ימי מחלה  שמומשווהבראה.

29.5829.7629.7629.95סה"כ
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כי בכל עדכון שכר ו/או תנאים, אעדכן מיד, ולא יאוחר מתלוש השכר של החודש הראשון בו בוצע  .1
 עדכון, את שכר עובדי. 

כי באחריותי המלאה להתעדכן בטבלאות השכר המעודכנות ליום שליחת הצעתי, וככל שקיים דין  .5
והמעודכן, ליום ו/או הסכם שכר המיטיב עם עובדי, הצעתי תכלול את הדין ו/או ההסכם החדש 

 שליחת הצעתי. 

עבור  צעתימכוח הענבל  ייד-על י, התמורה המשולמת לכתימצהיר ומאשר כי לאחר בדיקה שער אני .6
כאמור במסמכי המכרז על נספחיו מכסה את כלל העלויות כאמור וכי הצעתי אספקת השירותים 

 משקפת את האמור במלואו וללא כל סייג.

כאמור  במתן השירותים , אשר יועסקו על ידילשעת עבודה עובדילמתחייב בזאת כי התשלום  אני .7
 בכל דין. , לא יפחת בשום מקרה מעלות השכר המינימאלית לעובד כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו

 
 

_____________   ___________   ___________   ___________   ___________ 

 תפקיד                    ת.ז               חותמת+חתימה             תאריך                  שם+משפחה

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

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר 8078-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 85בהתאם לסעיף 
מורשה _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי חתימה מטעם  המציע, 
נכונות התצהיר דלעיל  חוק אם לא יעשה כן, אישר אתאת האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. וחתם עליו
 

   

עורך הדיןחתימה וחותמת  שם עורך הדין תאריך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח תצהירים

 טופס מס' 3 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

____________ מרח'____________________ ת.ז. ____  מר/גב' , אני הח"מ
_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 ן:בזאת כדלקמבחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

המבקש  "המציע"( -)להלן ________הנני נותן/נת תצהירי זה בשם חברת ________ .8
טוח בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם להתקשר עם ענבל חברה לבי

 גוף זה.
ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .2

"החוק"(. אשר מאשר/ת כי הוסברה לי  –)להלן  8076–עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 לי.משמעותם של מונחים אלה וכי הם ברורים 

 (את המיותר יש למחוק) –הנני מצהיר כי  .3
עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם  3.8

עבירה  -( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק2בסעיף 
 8008-ם(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני

 (.2//2./38.8, שנעברה לאחר יום 8017-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 

 או לחילופין

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי  ב לחוק(2אליו )כהגדרתם בסעיף  ספק ובעל זיקהה 3.2
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעברה לאחר 8017-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  8008-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 אחרונה.(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה ה2//2./38.8יום 

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .1

 
 ולראיה באתי/באנו על החתום:

_______________ __________________ _________________  

      חתימה                                     תאריך                ומשפחה פרטי שם

_______________ __________________ _________________ 

                   חתימה                                         תאריךשם פרטי ומשפחה            

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 אישור עו"ד

 _____________, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיעאני הח"מ, עו"ד 

את  הזיה אשראו לי אישית  /ת___________ ת.ז. ____________ המוכרמר/גב' בפניי

להצהיר את האמת וכי באם  ו/הולאחר שהזהרתי כי עליתעודת זהות, באמצעות  ו/העצמ

עליה  מוהצהרת דלעיל וחת /הלעונשים הקבועים בחוק, הצהיר /הצפוי הכן, יהי הלא יעש

 בפניי.

____________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    
____________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה                    רישיון מספר

 



 נספח תצהירים

 טופס מס' 4 – אישור רו"ח בדבר קיום חובות המציע כלפי עובדיו

 לכבוד
 חברי וועדת המכרזים

 מ"בע ענבל חברה לביטוח
 

 לעובדיו התשלום בחובות המציע עמידת בדבר דעת חוות

 

 בדבר בפנינו שהציג פרטים ביקרנו ,("המציע": להלן______ )__________________ לבקשת
 בשנה( המשנה קבלן עובדי לרבות) לעובדיושהוא משלם  מינימום ושכר סוציאליים תשלומים
 הפרטים על דעה לחוות היא אחריותנו, המציע באחריות הינם האמורים הפרטים. האחרונה
 .ביקורתנו על בהתבסס האמורים

 חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי על. 8073-ג"התשל(, חשבון רואה של פעולתו דרך)

. מהותית מוטעית הצגה האמורים בפרטים שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה
 ביקורת. האמורים שבפרטים ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת

 ידי-על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת
 סבורים אנו. האמורים הפרטים הצגת נאותות הערכת וכן המציע של וההנהלה הדירקטוריון

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו

, המהותיות הבחינות מכל, משקפים בפנינו הציג שהמציע הפרטים, ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
 קבלן עובדי לרבות) לעובדיו מינימום ושכר סוציאליים לתשלומים בדרישות עומד המציע כי

 הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי וכמתחייב, דין לכל בהתאם( המשנה
 . עליו שחלים במידה, עליו החלים האישיים וההסכמים

 

 

    

רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך  חתימה וחותמת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 נספח תצהירים

 5מס' טופס 

תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים בו ועל פי צווי ההרחבה 
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים 

__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ________ ת.ז. ____________אני הח"מ _____
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /האת האמת וכי אהיה צפוי

שהוא הגוף המבקש  "המציע( –)להלן ___________________תצהיר זה בשם _ /תהנני נותן .8
"ענבל"(. הנני מוסמך/ת לתת תצהיר  -להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "המציע" ו

 זה בשם המציע. 

כהצעה הזוכה במכרז על ידי ענבל וייחתם בין הצדדים הסכם  ככל שהצעתו של המציע תיבחר .2
התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

 קבלן עובדי)לרבות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז 
וכן ולתחום עיסוק זה הרלבנטיים ההרחבה צווי קיבוציים ו, את האמור בהסכמים ה(המשנה

כלל העובדים במשק ואת האמור לכל הפחות בכל החוקים החלים על צווים הרלבנטיים ב
 הבאים )להלן: "חוקי העבודה"(, כפי שיעודכנו מעת לעת : 

 8050 -חוק התעסוקה, תשי"ט
 8058 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 8076 -חוק דמי מחלה, תשל"ו
 8058 -שנתית, תשי"אחוק חופשה 

 8051 -חוק עבודת נשים, תשי"ד
 8006 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 8052 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג
 8051 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 8063 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג
 8017 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

                                                   8005 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה
 8015משלוח יד )הודעה(, תאונות ומחלות  ודתפק
 8016, בעבודה הבטיחות ודתפק
 8051-עבודה, תשי"דה על הפיקוח ארגון קחו
 8050-שי"טת, התעסוקה שירות קחו
 8057-שי"זת קיבוציים הסכמים קחו
 8011-"חשמתה בעבודה,שוויון ההזדמנויות  קחו
 8008-ה שלא כדין(, התשנ"א)העסק זרים עובדים קחו
 8006-"ושנתה ידי קבלני כוח אדם,העסקת עובדים על  קחו
 8001-ת לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חיווזכ שוויון לחוק' ד קפר

 8001-רדה מינית, התשנ"חהט למניעת חוק
 8//2-טורים ולהתפטרות, התשס"אלפי מוקדמת הודעה קחו
  2//2-עבודה(, התשס"ב )תנאי לעובד הודעה קחו

 6//2-עת חירום, התשס"ובש עובדים על הגנה חוק
 8007-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"זא לחוק הגנה על 5 סעיף

 2/88 –חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב 
 ///2 –לחוק מידע גנטי, תשס"א  20סעיף 

 2/82 –קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב חוק איסור 
 .8015פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

 .8016פקודת הבטיחות בעבודה, 
 .8010 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 .8058-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א
 .8058-חוק חופשה שנתית, תשי"א

 .8053-חוק החניכות, תשי"ג
 .8053-הנוער, תשי"גחוק עבודת 

 .8051-חוק עבודת נשים, תשי"ד
 .8051-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .8051-חוק הגנת השכר, תשי"ח
 .8050-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 .8067-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 .8005-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 .8057-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז
 .8017-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .8011-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח
 .8008-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א



 נספח תצהירים

 .8006-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
 .8001-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 .8001-מינית, תשנ"חלחוק למניעת הטרדה  1סעיף 
 . 8057-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .8//2-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א
 .///2-לחוק מידע גנטי, תשס"א 20סעיף 

 .2//2-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב
 .6//2-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

 .8007א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף 
 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית.

 לחוק חופשה שנתית. 88-ו /8תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 
 לחוק חופשה שנתית. 83תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף איסור העבדה בשעות 
איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 0איסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 86תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 
 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 87תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 

 לחוק עבודת הנוער. /2איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 
 לחוק עבודת הנוער. 28איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 

 לחוק עבודת הנוער. 21איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 
 לחוק עבודת הנוער. 25איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 

כשניכוי הסכומים היה ביזמת המזמין או  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 
 קהוראותיו.לפי 

 א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף 
 ( לחוק הגנת השכר.8()8ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף 

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

 .8057-התשי"ז קיבוציים,
 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.
 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

 צו הרחבה לפנסיה חובה.

 צו הרחבה לעניין דמי חג.
 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר.

 ם, אשר יחולו במהלך תקופת ההסכם על הארכותיו.כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם נוספי
הגנה על זכויות עובדים המועסקים  -כל דין ו/או צו הרחבה ככל שיחול במהלך תקופת ההסכם בהוראות התכ"ם

 ם ההסעדה.על ידי קבלני שירותים בתחו
 דינים נוספים, היתרים ורישיונות: 

 .8076-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 אשר התאגד כדין בישראל. 8061 –רישיון/היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 
 .8075 -וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 סח חדש[.אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נו
 כל אישור על פי כל דין, הנדרש לקיום עסקיו של המציע הזוכה כאשר הינו בתוקף.

 

 -במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   .3

 (( בעל השליטה)להלן: " 8018-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א"
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  לא הורשעווחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, 

העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל בשלוש השנים האחרונות ולא הושתו על מי מאלה קנסות 
על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל בשנה שקדמה 

 רז. למועד האחרון להגשת ההצעות למכ

השנים האחרונות  3 -רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות ב
 וקנסות בשנה האחרונה. ידוע למציע כי מספר קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

  העבירות  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין הורשעוהמציע או מי מבעלי השליטה בו
קנסות  2-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או נקנס ב 3-המנויות בחוקי העבודה לעיל ב

או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי 
 העבודה לעיל בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 תק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות קנסות. רצ"ב הע

 ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

 פרטי הקנסות: 



 נספח תצהירים

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

_____________________ 
 המצהיר                                                                                                                                                    

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

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר  8078-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 85בהתאם לסעיף 
מורשה _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי חתימה מטעם  המציע, 
נכונות התצהיר דלעיל  חוק אם לא יעשה כן, אישר אתאת האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. וחתם עליו
 

   

עורך הדיןחתימה וחותמת  שם עורך הדין תאריך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח תצהירים

 טופס מס' 6 – תצהיר שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים

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

לבצע את  מיועדים מטעמומציע אשר מטעם הוהן העובדים  המציעאני הח"מ מצהיר בזאת כי הן 
 מתחייבים לשמירת סודיות ולהיעדר ניגוד עניינים כדלקמן:  השירותים המבוקשים 

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

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .2
ש במידע או לנצלו לפרנסתי או לתועלתי האישית או לכל פוף לאמור לעיל, לא להשתמובכ

שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל 
 דרך או אופן שהם, את המידע.

או ו/ ההתקשרותומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת  .3
אפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם להגיש את המידע, לאחר מכן וללא הגבלת זמן לא ל

בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או 
או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ו/גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע 

 ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

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

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

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

 התחייבות זה.

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

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

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

או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ו/ע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים , שהגיאו עקיף
מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ענבל. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק 

 כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב  .8
התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או 
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים 
לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני 

ר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, או קרוב שלי חב
בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של 
לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או בפיקוחי, 

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

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

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

כל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לענבל ו/או בכל מקרה שאפר התחייבות זו, לרבות ב .11
הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי 
אישית בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא 



 נספח תצהירים

עונשין, בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק 
 .8018 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 8007 -התשל"ז

מעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא ביני -התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד .11
 פי כתב התחייבות זה.-נכם, למעט אחריותי האישית עלילב

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

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

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר  8078-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 85בהתאם לסעיף 

מורשה ______, _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני ___
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי חתימה מטעם  המציע, 

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

 
   

עורך הדיןחתימה וחותמת  שם עורך הדין תאריך  

 

 

 

 



 נספח תצהירים

 תצהיר בדבר קבלן משנה - 9טופס מס' 

  כי ממסל )ד(3.2סעיף ב אשר מפורט הסףעומדים בתנאי על ידי מציעים אשר  רקטופס זה ימולא

 משנה. ההזמנה, באמצעות קבלן

 

 לכבוד,

  חברי וועדת המכרזים

 ענבל חברה לביטוח בע"מ. 

 

 קבלן משנה עמידה בתנאי סף באמצעות הנדון: הצהרה בדבר 

 

חברת מטעם  ______, מוסמך לחתום על תצהיר זה________מר/גב'____אני החתום מטה, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה  ,"(המציע" –____ )להלן ____________

 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 

____________ _____חב' התקשרתי בחוזה מחייב, חוקי ותקף עם קבלן המשנה מטעמי,  .1

ם מטעהגשת הצעה וזאת לטובת  קבלן המשנה( –)להלן  ח.פ/ ע.מ _______________מס' 

 במסגרת מכרז פומבי לקבלת שירותי הסעדה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ. המציע

 :המשנה מחזיק בתעודה הבאה, קבלן למסמכי ההזמנה 8.86בהתאם לאמור בסעיף  .2

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

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

 

לצורך ביצוע התפקידים אליהם הינו בעל כל האישורים הנדרשים  קבלן המשנההנני מצהיר כי  .3

 מורשהוכי הוא לרבות כל הביטוחים שלהם נדרש המציע במכרז זה, הוא מיועד מטעם המציע, 

כל אימת יציג בפני חברת ענבל, המציע  .מטעם המציע לביצוע כל עבודה אליה הינו מיועד

במחויבויות מטעמו בדרישות הדין או דרש, כל מסמך להוכחת עמידתו של קבלן המשנה יש

 המציע לפי מכרז זה.

כל שימוש בקבלן משנה לצורך ביצוע השירותים המבוקשים בפועל ללא אישור עשה המציע לא י .4

 ענבל בכתב ומראש.

כל נזק או הפרת הסכם שבוצעה בגין והבלעדית באחריות המלאה  המציע יישאהנני מצהיר כי  .5

 מטעמו.קבלן המשנה בפועל באמצעות  ובוצע , גם אםבמסגרת השירותים המבוקשים

קבלן באמצעות  בהם מחויב המציע הזוכהשהשירותים מאין באספקת חלק לעניין זה נדגיש כי 

 למתן שירותי הסעדה עבור חברתבמכרז  הצעתועל פי  של המציע  ו, כדי לגרוע מאחריותהמשנה

חלה על המציע ובכל מקרה האחריות במלואה  ובהתאם לכל דין על נספחיו (81/2/81מס' ענבל )

 הזוכה בלבד.

  -אי קיזוז ואי תשלום המזמינה לקבלן המשנה .6



 נספח תצהירים

 המציע ישלםלקבלן המשנה ואני מצהיר כי  המזמינהאבקש לא להעביר כל תשלום מ .6.8

השירותים המבוקשים  ביצועלקבלן המשנה את כל התשלומים המגיעים לו, בקשר עם 

  המציע.כקבלן משנה מטעם על ידו 

ואין בה כדי לגרוע מאחריותי  המציע האחריות בכלל הקשור בקבלן המשנה חלה על .6.2

 באיכות וזמן השירות אליו התחייבתי.  

 

_____________   ___________   ___________   ___________   ___________ 

 .ז               חותמת+חתימהתאריך                  שם+משפחה             תפקיד                    ת

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

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר  8078-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 85בהתאם לסעיף 
מורשה _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי חתימה מטעם  המציע, 
חוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. וחתם עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח תצהירים

 מנגנון בונוסים וקנסות – 8טופס מס' 
 

 כללי .א
 

כי במידה וייבחר על ידי וועדת המכרזים של חברת ענבל כמציע הזוכה בהליך זה, יעמוד  מתחייבהמציע 

, ויבצע את מכלול השירותים ההתקשרות בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה ובהסכם

זמנה, תחת הכותרת "הגדרת השירותים הה בנספח ז' למסמכיהמבוקשים לפי ההנחיות המפורטות 

 נספח ז'(. –)להלן המבוקשים והנחיות עבודה" 

כמו כן, מתחייב המציע לבצע את השירותים המבוקשים ברמה מקצועית גבוהה, תוך שימוש בכוח אדם 

 איכותי וחומרי גלם מעולים.

 

סכם זה, לחברת ענבל מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי ה

על  להטיל קנסותאו  לשלם תוספת בונוסיםשמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 :המציע הזוכה, כמפורט להלן

 תשלום בונוסים .ב

על  נוסףמיום כניסת ההסכם לתוקפו,  רבעוןם כל יו, בסבונוסיםענבל תשלם למציע הזוכה  (1)

, במקרים שבהם השירותים המבוקשים יינתנו התמורה המשולמת לו לפי הסכם ההתקשרות

 לשביעות רצון הסועדים בבית ענבל כפי שיבוא לידי ביטוי בסקרי שביעות רצון שימולאו על ידם.

סקר שביעות הרצון של הסועדים בחדר האוכל בבית ענבל ימולא באמצעות מערכת ממוחשבת  (2)

 דר האוכל, שעליה יידרש כל סועד שהוא עובד ענבל לענות בצאתו מחדר האוכל.שתוצב ביציאה מח

את מידת שביעות רצונו הכללית מארוחת  הסועד לקבוע שבה יידרש הסקר יורכב משאלה בודדת

 מבין שתי אפשרויות בלבד:הצהריים שהוגשה לו )באותו היום בלבד(, באמצעות בחירה 

 מרוצה .א

 לא מרוצה .ב

הציון שיעניק הסועד לארוחה שהוגשה לו יביא בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים שהשפיעו על 

 מידת שביעות רצונו, לרבות, איכות המזון, הטעם, מידת הניקיון, השירותיות, זמני המתנה וכו'. 

בסיום כל רבעון תבוצע בדיקה ושקלול של כל תשובות הסועדים שהוזנו במערכת במהלך אותה  (3)

ויותר מהסועדים ענו שהם מרוצים, תשלם ענבל למציע הזוכה  %66-ה, כאשר במידה ותקופ

( )ללא מע"מ( בעבור כל מנה שהוגשה במהלך שני שקלים חדשים) ₪ ש"ח 2בונוס בסכום של 

 אותו רבעון.

 

 הטלת קנסות .ג

, לחברת ענבל מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זה (1)

בכל שמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להטיל קנסות על המציע הזוכה, 

)כאשר לגבי כל אחד מהם יוטלו קנסות בסכום  שלהלן 6אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 

 המפורט בצדם(.



 נספח תצהירים

יובהר כי הטלת קנסות יכולה להיעשות באמצעות הפחתת התשלומים מהתמורה החודשית  (2)

המשולמת למציע הזוכה לפי הסכם זה ו/או באמצעות חילוט ערבות הביצוע שהגיש המציע הזוכה 

 עם כניסת ההסכם לתוקפו.

אין לו ולא יהיו לו טענות כלפי ענבל וזה, בנספח  הקבועותהמציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות  (3)

מהתשלומים שיגיעו  בשל כך, והוא מייפה בזה את כוחה של ענבל מראש, לנכות את סכומי הקנסות

, והמציע הזוכה בהסכםלו מענבל  ו/או  לחלט את ערבות הביצוע שהמציא המציע הזוכה כמפורט 

 מסכים לכך.

צע המציע הזוכה באותו יום, ואין בהטלת קנס בגין יבש כל הפרה/ותקנסות יוטלו בגין היובהר כי  (4)

חוזרת של בגין הפרה נוסף הפרה שביצע המציע הזוכה ביום מסוים כדי למנוע מענבל להטיל קנס 

 ביום שלמחרת.אותו סעיף 

הטלת הקנס תלווה במתן הודעה בכתב מצד האחראי על ביצוע ההתקשרות למנהל חדר האוכל  (5)

ולאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו. יחד עם זאת, לא , ועפ"י שיקול דעתו הבלעדית

, אלא לאחר שהמציע הזוכה הפר כבר פעם 6יוטל קנס בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 

אחת בעבר את האמור באותו סעיף והאחראי על ביצוע ההתקשרות העביר לו התרעה בכתב בנוגע 

 לביצוע אותה הפרה.

 לנספח ז' למסמכי)הסעיפים המפורטים מתייחסים  נסותסוגי ההפרות שיאפשרו הטלת ק (6)

 (:"המפרט הטכני" ההזמנה

 ליקוי באופן ניהול חדר האוכל .א

 
הסעיף   ההפרה

 המחייב
 הקנס

 )הסכום יוטל בעבור כל הפרה(

היעדר תיאום ו/או אי שליחת תפריט שבועי 
 בראשית השבוע

 פעמים ראשונות 3 ₪ 256 )ג(2.4.1
 נוספתעבור כל הפרה  ₪ 1,666

דקות( או  15איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 
 סגירת חדר האוכל טרם השעה הנקובה

 עד פעמיים בחודש ₪ 566 1.7
  עבור כל הפרה נוספת ₪ 1,666

 דקות(  66איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 
 9,566 ₪  

  ₪ 566 1.16.1 חוסר בכוח אדם

החלפת מנהל חדר )באופן זמני או קבוע( 
 חדש שאינו עומד בדרישות המכרזבמנהל 

 עד חודש ₪ 2,666 1.16.2
  עבור כל יום נוסף  ₪ 1,666

בבדיקת תוצאות סקר שביעות הרצון )כאמור 
מהסועדים  86%(( לעיל, נמצא כי 2בסעיף ב)

באותו רבעון ענו כי הם אינם מרוצים  ומעלה
 מארוחות הצהריים שהוגשו להם.

 16,666  ₪  
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 שירותי ההסעדהליקוי באופן מתן  .ב

 
הסעיף  ההפרה

 המחייב
 קנסה

אשר הגשת מגוון חסר של מנות עיקריות )
או את מספר מנות עיקריות שונות  5 ו כוללאינ

לכל אורך  המנות להן התחייב המציע בהצעתו(
 שעות פעילות חדר האוכל

2.4.2  
 עד שתי מנות חסרות  ₪ 356

 עבור כל מנה נוספת ₪ 1,666

מגוון חסר )אשר אינו כולל את המגוון הגשת 
הבסיסי הנדרש או את מספר המנות להן 

תוספות לארוחה התחייב המציע בהצעתו( של 
לכל אורך שעות פעילות חדר ו/או קינוחים 

 האוכל

-ו 2.4.4
2.4.5  

266 ₪  

 

 אי ניקוי חדר האוכל והמטבח או ניקויים באופן בלתי מספק .ג

ביצע ניקיון יומי או שבועי של חדר האוכל והמטבח כנדרש בסעיף במקרה שבו המציע הזוכה לא 

 או ביצע ניקוי בלתי מספק שלהם, יוטל קנס כמפורט להלן: 2.3.3

  
הסעיף  ההפרה

 המחייב
 קנסה

אי ביצוע פעולות ניקיון יומיות או שבועיות של 
 חדר האוכל והמטבח כנדרש 

2.3.3 
כולל כל סעיפי 

 המשנה 

 
1,566 ₪  

 

 ביצוע פעולות המחויבות לצורך שמירה על איכות המזוןאי  .ד

במקרה שבו המציע הזוכה לא ביצע פעולות הנדרשות לשם הבטחת איכות המזון ובריאות 

 הסועדים, יוטלו קנסות כמפורט להלן:

 
הסעיף  ההפרה

 המחייב
 קנסה

הגשה חוזרת של מזון שהוגש בעבר או של 
מזון שהוגש לאחר החזקתו בתנאים שלא 

 רו על טריותו שמ

  ₪ 966 )ב(2.4.9

בחדר אי שמירת דגימות מזון שהוגשו על ידו 
  שעות לאחר הגשתו 48-האוכל ל

  ₪ 1,666 )ח(2.4.9

חריגה מהוראות בדבר לבוש/הופעה של צוות 
 עובדי המציע הזוכה

2.3.9 566 ₪  

חריגה מהוראות הדין או מכרז זה לעניין 
המרכזי אספקה  ושינוע המזון מהמטבח 

 למשרדי ענבל

2.1.2 
כל  כולל

סעיפי 
 המשנה

1,666 ₪  
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 מנגנון הקנסות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים: (9)

 בכתב בלבד. של חברת ענבל או באישורההמטלה לא בוצעה לבקשת  .8.8.8.8

 המטלה נדחתה למועד אחר, באישור המזמינה בכתב בלבד.  .8.8.8.2

 
 חתימת מורשה/י חתימה במציע

 
+ משפחה(_______________ בתפקיד_______________ , מורשה  )שםהריני להצהיר כי 

 מנגנון הקנסות, מאשר כי קראתי והבנתי את )להלן "המציע"(___________חברתחתימה מטעם 
. המציע מוותר בזאת על כל זכות ו/או דרישה ו/או וומתחייב לעמוד בכלל הסעיפים המנויים ב

 . במנגנון הקנסותבכל עניין הקשור  חברת ענבלתביעה כלפי 
 

_______________        _______________            ______________            ______________ 
 שם+משפחה                               חתימה                             חותמת                    תאריך            

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר  8078 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 85בהתאם לסעיף 

מורשה _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי חתימה מטעם  המציע, 

נכונות התצהיר דלעיל  חוק אם לא יעשה כן, אישר אתאת האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב
 בפני. וחתם עליו

 
   

עורך הדיןחתימה וחותמת  שם עורך הדין תאריך  
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 טופס מס' 7 – בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי

 

וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה,  אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי
בטבלה המצורפת להלן, למעט המופיע תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת  הצעתי במלואה

 שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם.

של חברת ענבל תהיה רשאית לחשוף חלקים  על אף האמור לעיל, הנני מצהיר כי וועדת המכרזים
שהוגדרו על ידי כסוד מקצועי או מסחרי, והכל לפי לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם להוראות הדין 

 והפסיקה.

תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה  פירוט חלק מההצעה כסוד מסחריאני מודע כי כמו כן,  
 .הצורךבהצעה של מציע אחר במידת במהלך עיון 

 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 עמוד בהצעתנו הנימוק לחיסיון המבוקש המסמך נושא שם המסמך

    

    

    

    

    

 

 

 :החתום על באנו ולראיה
 

_______________ __________________ _________________  

      חתימה                                     תאריך                ומשפחה פרטי שם

_______________ __________________ _________________ 

 חתימה                                         תאריךשם פרטי ומשפחה            

 

 


