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 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 
  ע כללידימ  .1

מינה אותך בזה זמ"( עמותהה)להלן: " רעות-מכבים-העירונית למתנ"ס מודיעיןעמותת סחלבים העמותה  .1.1
 ,וחטיפיםלממכר שתיה קרה מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת 06/22ס' ממכרז פומבי בלהגיש הצעתך 

 )להלן: הסכם ההתקשרותעל פי למסמכי המכרז ו י'המפורטים בנספח  ,אשר בחזקת העמותה מתקניםב
 "(.  המכרז"

מכונות פעלת צבה והקבלת הזיכיון לה עבורהמכרז הינו על התשלום אותו ישלם הזכיין לעמותה מידי חודש  .1.2
 להסכם ההתקשרות. 'יאשר בחזקת העמותה המפורטים בנספח  מתקניםב קרה וחטיפים שתייה

להלן, וכי  3במשך כל תקופת ההסכם כאמור בסעיף דמי הזיכיון ישולמו ובהר בזאת, למען הסר ספק כי מ .1.3
 באופן מלא. יםועלפ מתקניםהדמי הזיכיון ישולמו אף עבור חודשים במהלך תקופת ההסכם בהם אין 

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן:  12 -תקופת ההתקשרות הינה ל .1.4
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה"

תקופות  4 -ה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות בצדדית ובלעדית, בהודע-לעמותה נתונה אופציה חד .1.5
 "(. תקופת הארכהחודשים )להלן: " 12אופציה נוספות, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני 

ומעלה, בהתאם לכמות  2020 משנת ייצורהציב מכונות כי הזכיין מחויב ל ,ובהר בזאת למען הסר ספקמ .1.6
רטים לצד המתקנים שהוגדרו על ידי העמותה בנספח י' ו/או לסוג הממכר )שתייה קלה/חטיפים( המפו

. כל שינוי בכמות/סוג הממכר במתקנים ייעשה על פי ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז 14, תוך למכרז
 הנחיית העמותה.

סכם ההמפורט ב למפרט ההפעלההזכיין מתחייב להפעיל את מכונות הממכר, באופן תקין ומלא ובהתאם  .1.7
במהלך כל תקופת ההתקשרות. מובהר, כי על המציע לבדוק טרם הגשת הצעתו למכרז את כל , ההתקשרות

הכללים, התקנות, החוקים והדרישות של כל הגופים השונים לרבות גורמים רגולטיביים וגורמי רישוי בנוגע 
 להפעלת מכונות הממכר.

כל רשות מוסמכת אחרת, לרבות  זכיין לפעול בהתאם להנחיות משרד החינוך והוראותבין היתר, מתחייב ה .1.8
במידה ומוסד הקובעות, כי ( 2017בנובמבר  21) 4/  חבהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"

חינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן מסוים, לא יימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן. 
אריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כמו כן, יוודא הזכיין, כי המוצרים השונים נמכרים ב

 .אלרגי כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד

כמפורט בנספח י' עלולה להשתנות במהלך תקופת ההסכם, הזכיין מצהיר כי ידוע לו כי הפעילות בכל מתקן  .1.9
 וכי אין ולא יהיו לו כל טענות בהקשר לשינוי הפעילות במתקנים בהם מוצבות המכונות.

ימציא הזכיין לעמותה את האישורים הבאים: אישור יועץ בטיחות, אישור פעלת מכונות הממכר כתנאי לה .1.10
מובהר, כי חל  .קונסטרוקטור, אישור חשמלאי מוסמך, רישיון הצבה/הפעלה ככל שיידרש על פי כל דין

 .איסור להפעיל את מכונות הממכר ללא העברת האישורים התקפים כאמור לעמותה

. ההתקשרות עם זוכה ם מציעלהתקשרות ע עמותהלראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של ה ןיא .1.11
ף לאישור ההצעה על ידי ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהכלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. הועדת 

)מול בית מס'  44ה הצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצויה במשרדי העמותה, ברח' גינות האל .1.12
להצבה  6/22(, מודיעין מכבים רעות, במעטפות סגורות ואטומות עליהן מצוין מספר ושם המכרז: " מכרז 13

 לממכר שתיה קרה וחטיפים".מכונות אוטומטיות  והפעלת

)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"(.  0031:בשעה  8/22/31ביום להגשת הצעות הינו  המועד האחרון .1.13
לעמותה שמורה הזכות להאריך המועד להגשת הצעות בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. הצעה שתגיע 

 לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. –לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 .08-8615316בטל':  הגב' הדס יולס קדםפרטים נוספים ניתן לקבל אצל  .1.14
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 כללירקע  .2

"( העמותה" או "סחלביםהעמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות )להלן: " –עמותת סחלבים  2.1
 מצויה בשליטה מלאה של עיריית מודיעין מכבים רעות.

לממכר שתיה קרה וחטיפים מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלתלמתן זיכיון ת הצעות העמותה פונה לקבל 2.2
 .הסכם ההתקשרותו מסמכי המכרזועל פי  י'בנספח  , כמפורטמותהבמתקנים אשר בחזקת הע

 היקף ההתקשרות ומשכה .3

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן:  12 -תקופת ההתקשרות הינה ל .3.1
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה"

תקופות  4 -את ההתקשרות ב צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך-לעמותה נתונה אופציה חד .3.2
 "(. תקופת הארכהחודשים )להלן: " 12אופציה נוספות, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני 

 תמורה בגין ההתקשרות .4

, ויציינו מציעים בהליך זה יגישו הצעות כאמור בטופס הצעת משתתף המצורף למכרז זה ומסומן כנספח א' 4.1
ותה ישלם המציע תמורת זיכיון להצבה והפעלת מכונה אוטומטית א התמורה לחודש, לא כולל מע"מ,את 

 .לחודש₪  205 -לממכר שתייה קרה או חטיפים, ובתנאי של תקטן מ אחת

 יובהר, כי למעט תשלום התמורה הנקוב בהצעה הזוכה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת. 4.2

 תנאי סף .5

להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים המצטברים הבאים במועד על המציע להגיש את המסמכים הנדרשים 
 הגשת ההצעה )קיום התנאים וצירוף המסמכים הנלווים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות המציע במכרז(.

 המציע מילא את כל מסמכי המכרז. 5.1

 (שותפות חברה/עמותה/ )אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד המציע הינו  - מציע יחיד 5.2
 .תיפסל –צעה שלא תוגש כאמור הכדין בישראל.  םהרשו

 יש לצרף צילום של תעודת זהות. –במידה והמציע הוא אדם פרטי יחיד  (א)

יש לצרף אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי רישום  –במידה והמציע הוא תאגיד משפטי  (ב)
שותף, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד, זהותו ופרטיו של כל מנהל/ בעל מניות/

התאגיד בחתימתם. כמו כן, יש לצרף תעודת התאגדות ותמצית רישום עדכנית מרשם העמותות/ 
 החברות/ השותפויות על פרטי התאגיד.

הצבה, בהאחרון להגשת ההצעות, המועד ועד  7201בין שנת  ,לפחות שלוש שניםלמציע ניסיון מוכח ורציף של  5.3
שני אתרים השייכים ל 4בלפחות המוצבות מטיות לממכר משקאות או מזון ואוטכונות של מתחזוקה ותפעול 

 .לקוחות נפרדים לפחות

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא  )א(
  .של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש

חלק בלתי נפרד ממכרז ההתקשרות והמהווה להסכם  1כנספח ב' על המציע לצרף הצהרה המסומנת )ב(
 הפרטים הבאים: זה, ובה מפורטים

 מקומות בהם הוצבו מכונות אוטומטיות לממכר משקאות / חטיפים.ה 

 .כמות המכונות בכל אתר 

 סוגי המכונות בכל אתר. 
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 ,המלא של נותן הזיכיון/מזמין השירות וכן טלפון וכתובת שמו  טלפון וכתובת לצורך יצירת קשר
 של כל אחד מהם לצורך יצירת קשר.

להסכם, מכל אחד מנותני הזיכיון/מזמיני  2בנספח ב'בנוסח המפורט  המלצותבנוסף על המציע לצרף,  (ג)
 .1עליהם הצהיר בנספח ב', השירות

   לפסילת המשתתף. , תביאכאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

 על המציע לצרף ערבות אוטונומית כלפי עמותת סחלבים - ערבות בנקאית אוטונומית לקיום תנאי המכרז 5.4
אלפיים שקלים )במילים:  ₪ 2000 ע"ס, 'גכנספח ו/או עירוני מודיעין, בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 שהוצאה על ידי בנק ישראל לבקשת ועל שם המציע. (,חדשים

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 22/21/5עד ליום לעמוד בתוקפה על הערבות  (א)

במידה שהודיעה העמותה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תוקף  –לתשומת לב המציעים  (ב)
הערבות יהיה על פי התאריך הנקוב בסעיף הקודם, ללא שינוי, אלא אם נמסר אחרת על ידי העמותה 

 ועד האחרון להגשת ההצעות או בהודעה אחרת על הארכת תוקף הערבות.בהודעה על דחיית המ

יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל  ספק,יא לפסילת ההצעה. למען הסר אי המצאת הערבות הבנקאית, יב (ג)
חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות 

   ., בלעדיו איןמקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרזסף בנקאית כנדרש הינה תנאי 

 משתתף. הגרום לפסילת הצעת י - שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ד)

תחולנה  -וצאות אשר הוצאו בגין הוצאת הערבות וכן הוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז ה (ה)
 לבד.בעל המציע 

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ו)
אחרון להגשת ההצעות למכרז החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   האו ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו וכנגד המצאת  90ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  (ז)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית העמותה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ח)
ערבות בהתאם. במידה שלא האריך הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

הערבות וזאת בלי  ירעוןפלקבל וף זה, רשאית העמותה לדרוש מציע את תוקף הערבות כאמור בסעי
 נוספים. עדיםסלפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או זכותה לתרופות ול

 תנאים כלליים .6

בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, על המציע לעמוד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ובתנאים הבאים, 
 עמידה בתנאים אלה: המפורטים להלן לצד דרכי ההוכחה של

אישור . על המציע להמציא 1976 -, תשל"ו ינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםה .6.1
, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. למען הסר ספק, אי המצאת אישור תקף על ניהול ספרים כדין

 זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא מורשה משלטונות מס ערך מוסףאישור עוסק המציא  .6.2
 לפסילת המשתתף. 

 . למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.   אישור על ניכוי מס במקורהמציא   .6.3

    ך דין כמפורט על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת על ידי עור – עובדיםקיום זכויות בעניין תצהיר  .6.4
למסמכי המכרז, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם ה' בנספח 

הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר 
 היר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף. ספק, אי המצאת תצ
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לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין  .6.5
 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297עבירה שנושאה פיסקלי או  עבירה פלילית  לפי סעיפים 

עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393לפי סעיפים  )להלן: "חוק העונשין"(, או 1977
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה  438

יעת בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מנ
תצהיר בדבר העדר . לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 2001-הטרדה מאיימת, התשס"ב

 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  1ה'בנספח כמפורט  הרשעות

כתב על המצאת אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור עניין היעדר עבירות מין התחייבות ב .6.6
בדיו אשר יועסקו על ידו לצורך אספקת בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל של העמותה. נוסח עו

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 'זכנספח ההתחייבות מסומנת 

לחוק שוויון  9העדר הרשעות ועמידה ביתר התנאים בעניין שמירה על זכויות עובדים ועמידה בהוראות סעיף  .6.7
לפי חוק עסקאות עם גופים תצהיר המציא על המציע ל – 1998 –ם עם מוגבלות, התשנ"ח זכויות לאנשי

 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  'חבנספח כמפורט  ציבוריים

המציע ו/או מי מעובדיו אינם מצויים בעת הגשת ההצעה במצב של ניגוד עניינים בין חובותיהם לפי חוזה זה  .6.8
לבין עיסוקיהם האחרים וכי אין בין המציע ו/או עובדיו כל קרבה משפחתית לחבר מועצה ו/או חבר ועד 

בנוסח המצורף  גוד ענייניםתצהיר בדבר היעדר ניעל המציע לצרף  –מנהל בעמותה ו/או עובד בכיר בעמותה 
 .ט'כנספח  למסמכי המכרז

  :מסמכי המכרז .7

 .(1מסמך ) להשתתפות במכרז ותנאי המכרז תנאי הסף (א)

 (.2מסמך התקשרות ) הסכם (ב)

 (.נספח א'ז )הצעת משתתף במכר (ג)

 (.נספח ב'מסמך הצהרת מציע ) (ד)

 1נספחים ב'ע"פ דין )לרבות  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היתרים ורישיונו (ה)
 (.2+ב'

מסמכים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים לרבות אישור על ניהול פנקסי חשבונות  (ו)
 ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;

 .אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור (ז)

 .אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ח)

    :איםהביצורפו המסמכים  אגיד,ידי ת-במקרה שההצעה מוגשת על (ט)

  מעודכנת מהרשם בו רשות התאגיד )הכולל רשימת בעמ"נ/שותפים ומנהלים(;תמצית רישום 

 וכי החתימה מחייבת את התאגיד; ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו 

  למכרז בהתאם לסוג התאגיד. 5.2כל מסמך/ אישור נוסף ככל שמצוין בסעיף 

 (.'גנספח בנקאית למכרז )נוסח ערבות  (י)

 (.'דנספח נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ) (יא)

 (.'הנספח תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים ) (יב)

 (.1ה'נספח ) העדר הרשעותבדבר  תצהיר (יג)

 (.ו'נספח ) אישור קיום ביטוחים (יד)

 (.'זנספח כתב התחייבות למניעת העסקת עבריינים ו/או עברייני מין ) (טו)

 (.'חנספח סקאות גופים ציבוריים )תצהיר לפי חוק ע (טז)

 (.נספח ט'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ) (יז)

 (.נספח י') מתקניםרשימת מתקנים/ (יח)
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למסמכי ההצעה תצורף קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף, וכן מסמך/י הבהרות ככל  (יט)
 שהוצאו חתומים על ידי המשתתף בחתימה וחותמת.

העמותה בבית להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  - רכישת מסמכי המכרז 7.2
 ,0021:שעה  10/8/22החל מיום , מודיעין מכבים רעות (13)מול עמק האלה  44סחלבים, רחוב גינות האלה 

גבייה של העמותה הממוקמת אף היא רישום והתשלום יבוצע במחלקת  שלא יוחזרו. ₪ 500 וזאת תמורת
 בבית סחלבים.

 ההצעה .8

יחד עם כל מסמכי המכרז, כמפורט במכרז "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " 8.1
 אחת, עליה יש לציין את מספר המכרז.במעטפה סגורה  טפסים המיועדים לכך,ועל גבי 

לא זכירת העמותה , שתוכנס לתיבת המכרזים של העמותה בנוכחות מבמסירה אישיתהמעטפה תוגש  8.2
)מול  44. ההגשה תתבצע בבית סחלבים, רחוב גינות האלה בצהרים 13:00בשעה  8/22/31מיום יאוחר 

 , מודיעין מכבים רעות.(13בית מס' 

 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים. 8.3

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או ובהר, כי י 8.4
באופן המפורט לעיל שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית 

  שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.ו/או 

שר כל המסמכים והאישורים הנדרשים "(, כאהמציעההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )" 8.5
 במכרז, יהיו על שם המציע.

 אופן הגשת ההצעה .9

ומות המיועדים קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי ההצעה בשולי ע - חתימה על מסמכי ההצעה 9.1
מכרז המסמכי ממעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד הלכך. מובהר בזאת, כי 

למעט מעטפת המכרז( בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות )המקוריים 
  המיועדים לכך;

   את הפרטים הבאים:למסמכי המכרז,  כנספח א', המצורף ל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעהע 9.2

אותה ישלם המציע תמורת זיכיון להצבה והפעלת מכונה  התמורה לחודש, לא כולל מע"מ, (א)
 לחודש .₪  205 -אוטומטית אחת לממכר שתייה קרה או חטיפים, בתנאי של תקטן מ

מובהר למען הסר ספק כי הצעה אשר תהא נמוכה מהסכום המפורט לעיל, תביא לפסילה על סף 
 .של הצעת המציע

  האחראי.שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל  (ב)

 ;חתימה מלאה כדין (ג)

   שלא לדון בה כלל.  עמותההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה 9.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  9.4
  במסמכי המכרז.

 פגישת הבהרות .10

)מול בית מס'  44בחדר הישיבות של העמותה בבית סחלבים, גינות האלה  0031:בשעה  8/22/71ביום  .10.1
 , מודיעין מכבים רעות יערך מפגש מציעים וישיבת הבהרות מקדימה. (13

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה  .10.2
 אילו לא הוגשה כלל.    הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כ

המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  .10.3
 הדרושים והנחוצים להם.  
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  .10.4
הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע מכל סוג שהוא לרבות אי 

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה 
 ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 הבהרות ושינויים .11

העמותה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .11.1
במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 
כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או 

 ידם.      -קסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו עלבפ

"( על פי המועד האחרוןהעמותה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " .11.2
 שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.      

כתב לידיעת כל מקבלי מסמכי המכרז, בדואר רשום ו/או הודעה על דחיית המועד האחרון תובא ב .11.3
 ידם.     -בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

 למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא. .11.4

 בחינת ההצעה .12

 מעטפה חתומה הנושאת את מס' המכרז.כאמור על המציעים להגיש הצעתם ב .12.1

 פתיחת מעטפות המציעים תתבצע באופן פומבי בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה. .12.2

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .12.3

 דירוג ההצעות יהיה בהתאם למחיר ההצעות שינקבו המציעים. .12.4

לסחלבים תמורה לחודש, לא כולל מע"מ, אותה ישלם המציע ינקוב בהצעת המציע תיבחן באופן הבא:  .12.5
 אתמורת זיכיון להצבה והפעלת מכונה אוטומטית אחת לממכר שתייה קרה או חטיפים, בתנאי של

 לחודש . ₪ 205 -מתקטן 

מובהר למען הסר ספק כי הצעה אשר תהא נמוכה מהסכום המפורט לעיל, תביא לפסילה על סף של 
 הצעת המציע.

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או  .12.6
עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי 

 המכרז ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף.   

העמותה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו  .12.8
והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי של העמותה או עיריית 

שטרם לרבות התקשרות למתן שירותים  –מודיעין מכבים רעות, בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו 
הסתיימו וקיימות מחלוקות בין העמותה או עיריית מודיעין מכבים רעות למציע, על טיב השירותים 
שבוצעו או מבוצעות במסגרת ההסכם הנ"ל, עמידה במועדי האספקה הנדרשים, ובאופן כללי, בכל 

 ה. קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכ

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:

אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות העמותה ו/או עיריית  )א(
כרז זה )להלן: מודיעין מכבים רעות ו/או מזמינים אחרים שהמציע ביצע עבורם שירותים דוגמת מ

 "(.מזמינים אחרים"

העמותה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או מזמינים אחרים הודיעו למציע על הפסקת מתן  )ב(
 השירותים.
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המציע כשל במתן השירותים בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם העמותה ו/או עיריית  (ג)
 מטעם מזמינים אחרים .מודיעין מכבים רעות ו/או אנשי מקצוע 

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית ממתן השירותים על ידי המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית  (ד)
בכתב של העמותה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או של מזמינים אחרים על טיב השירות שניתן 

 על ידי המציע .

שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר העמותה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה  .12.9
התייחסות לתנאי המפורטים בפניה זו באופן שלדעת העמותה מונע הערכת ההצעה כדבעי. המשמעות 

 הינה כי העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

הצעה הזוכה או לקבל העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, כ .12.10
 .הצעה כלשהי

במקרה שבו מספר משתתפים הגישו הצעה זהה, והצעותיהם משקפות את הצעות המחיר הגבוהות  .12.11
ביותר בין כלל ההצעות, רשאית ועדת המכרזים להורות על עריכת התמחרות בין שני המציעים בעלי 

שאית להורות על עריכת הגרלה בין ההצעה הזהה. ככל שעדיין נותרו הצעות זהות, תהיה הועדה ר
 המשתתפים שהציעו את ההצעות האמורות.

ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או מנכ"לית -העמותה, או מי שיוסמך על 12.12
 העמותה, משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

 ההסכם  .13

רשום, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את  העמותה תודיע לזוכה, במכתב .13.1
 ההצעה הזוכה.   

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה. למען הסר  .13.2
 ימים ממשלוח המכתב הרשום.          3ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

₪( )במילים: ששת אלפים ₪  6,000בסך של על הזוכה להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד,  .13.3
, לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם ד' כנספחמסמכי המכרז והמסומן לפי הנוסח המצורף לו

( ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהעמותה. במידה והמציע הזוכה לא ימציא את הערבות 7תוך שבעה )
תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה העמותה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את 

ה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד העמותה ביצוע השירותים לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכ
 כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.    

יום לאחר תום תוקפו  90ממועד החתימה על החוזה ועד  שנה(כ) 15/10/23תוקף הערבות יהיה עד ליום  .13.4
 של הסכם זה.     

מקבלת ההודעה על זכייתו מהעמותה, ( ימים 7המציע שיזכה מתחייב להמציא לעמותה תוך שבעה ) .13.5
 , חתום על ידי חברת הביטוח .  ו'כנספח אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו  .13.6
הותית ויסודית של הוראות ההסכם והעמותה, על בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי, תהווה הפרה מ

פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע אספקת הציוד ע"פ מכרז זה לאחר, והמציע 
 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד העמותה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

ש והכרוך לשם התחלת ההתקשרות כאמור לעיל, רשאית העמותה מציע אשר לא ישלים את כל הדרו .13.7
לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

להלן, לאלתר ותעביר את ביצוע השירותים לאספקת הציוד לאחר והכל לפי שיקול  13.3כאמור בסעיף 
תק מלהעלות כנגד העמותה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומוש

 מכל סוג שהוא בעניין זה

ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהעמותה,  7מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים, לאחר  .13.8
זכאית העמותה, לפי שיקול דעתה,  -והעמותה הסכימה לקבלם באחור בלי לבטל זכיית המציע במכרז 

 בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.לראות 
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מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין זה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת  .13.9
 העמותה לקבלתם באחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל העמותה  יהווה הסכמה כאמור.     

 הוצאות המכרז .14

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
 בלבד.

 בעלות על המכרז .15

מכרז זה הינו קניינה הרוחני של העמותה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו  .15.1
 כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

בכפוף להוראות כל דין, העמותה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים  .15.2
המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על 

 ידי העמותה לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.   

 שון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בל .15.3

 

 

 בכבוד רב,         

 מאיה ויסברג        
 מנכ"לית עמותת סחלבים                                                                                           
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 הסכם
 _____ביום  רעות-מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 

 רעות-מכבים-למתנ"ס מודיעיןהעמותה העירונית  -עמותת סחלבים  :בין
 ( מודיעין מכבים רעות13)מול בית מס'  44מרח' גינות האלה 

  "(העמותה" :להלן(
          

 מצד אחד 
         

 שם:________________________ :לבין
 מס' ח.פ./עוסק: _______________ 
 כתובת: _____________________ 
 טלפון: ______________________ 
 מייל: ____________________-אי 
  "(זכייןה" )להלן: 

          
 מצד שני 

 

 מתקניםבוחטיפים מכונות אוטומטיות לממכר שתייה קרה להפעלת  זכייןלהתקשר עם מעוניינת עמותה הו :הואיל
 "(מתקניםה" )להלן:' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו יהמפורטים נספח 

לממכר שתיה קרה מכונות אוטומטיות  הצבה והפעלתל 06/22'מספומבי מכרז  העמותה פרסמהולשם כך  :והואיל
 "(.המכרז" )להלן: וחטיפים במתקנים אשר בחזקת העמותה

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז זכייןהו :והואיל

ל עשתיה קרה וחטיפים כיון להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר יהזאת  זכייןוהעמותה החליטה למסור ל :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז וסמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :כך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפי

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 .     המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 נספחים להסכם. .2

 ' נספח א - זכייןהצעת ה 2.1

 '.נספח ב - זכייןהצהרת  2.2

 1נספח ב'  –הצהרת ניסיון  2.3

 2נספח ב' - נוסח דוגמה להמלצת מזמין 2.4

    .ג'ספח נ - להבטחת קיום תנאי המכרז.)הגשה( נוסח כתב ערבות בנקאית  2.5

  ד'נספח  - להבטחת קיום הוראות ההסכם)ביצוע( נוסח כתב ערבות בנקאית  2.6

  ה'נספח  - זכויות עובדיםבעניין שמירה על תצהיר  2.7

 1נספח ה' –עדר הרשעות יהבדבר תצהיר  2.8

 . ו' נספח - אישור קיום ביטוחים 2.9
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 נספח ז' -ת עבריינים ו/או עברייני מין כתב התחייבות למניעת העסק 2.10

 נספח ח' –תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריות  2.11

 ט' נספח –תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  2.12

 'ינספח  - , כמות המכונות וסוג הממכר בכל מתקןספורט מתקניםמתקנים/רשימת  2.13

 אופציה ומהות ההסכם –תקופת ההסכם  .3

ובלבד  פ האמור בהסכם זה,"עעמותה י ה"מיום חתימתו עחודשים(  12שנה )למשך תקופת הסכם זה היא  .3.1
תקופת " :להלן(מותה יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של הע זכייןשה

 "(. ההסכם

תהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם לשנה מותה מובהר בזאת כי הע לעיל,3.1 על אף האמור בסעיף .3.2
יום לפני  30 י מתן הודעה מוקדמת על כך עד"וזאת ע "(,ופה המוארכתהתק" :להלן) בכל פעם אחת בלבד

 .תקופות הארכה 4, ובלבד ומספר תקופות ההארכה לא יעלה על תום תקופת ההסכם

 בתקופה המוארכת ככל שתהיה יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים. .3.3

ימים ממסירת  30היה והעמותה האריכה את תוקפו של הסכם זה, מתחייב הזכיין להמציא לעמותה תוך  .3.4
פו של הסכם זה, אישור קיום ביטוחים בהתאם לנספח ו' להסכם, וערבות ביצוע ההודעה על הארכת תוק

כמפורט בנספח ד', או אישור דבר הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה, בשינויים 
 המתחייבים.

קיצו יבוא הסכם זה ל היה ולא הודיעה העמותה על הארכת תוקפו של ההסכם כאמור לעיל, למען הסר ספק, .3.5
, והזכיין מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין ובקשר לאי באופן אוטומטי

 .הארכת תקופת ההתקשרות

 מהות ההסכם .4

לממכר שתיה קרה וחטיפים, במתקנים מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת הסכם זה הינו למתן זיכיון 4.1
 י'.המפורטים בנספח  ,בחזקת העמותה אשר

את התמורה הנקובה בהצעת הזכיין )נספח הזכיין לעמותה מידי חודש בתמורה למתן הזיכיון כאמור, ישלם  4.2
 א'( עבור כל מכונה לממכר שתייה או חטיפים אשר תוצב על ידו במתקני העמותה.

 

  זכייןהצהרות והתחייבויות ה .5

 וכי לפי הסכם זה,מתן הזיכיון הבין את צרכי העמותה תנאיה ודרישותיה בקשר עם כי מצהיר  זכייןה .5.1
 הרישיונות, הכישורים, המשאבים הכספיים, המיומנות, היכולת, הידע, כוח אדם,הציוד, ברשותו 

או דרישת כל רשות מוסמכת /או הנחות ו/האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובהתאם להוראות ו
מכונות וכל האמצעים מכל סוג שהוא להפעלת  ,מכונות אוטומטיות לממכר שתייה קרהלת לשם הפע

לרבות  ביעות רצונה המלאה,שבהתאם לדרישות העמותה ולוחטיפים  אוטומטיות לממכר שתייה קרה
הכל באופן שיבטיח  במשך כל תקופת ההסכם, והם ימשיכו להיות ברשותו, רישיון מתאים לניהול עסק,

 מכונות אוטומטיות לממכר שתייה קרהכל האמצעים הדרושים לשם הפעלת  בכל עת, ,זכייןי השיהיו ביד
 .בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,וחטיפים

מצהיר כי בדק טרם הגשת הצעתו ובטרם התקשרותו בהסכם זה את כל הבדיקות והבירורים  כייןהז .5.2
לרבות סיורים  הנחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 ,בהם יוצבו מכונות אוטומטיות לממכר שתייה קרהאשר  מתקניםים בהשטחלרבות בדיקה של  ,מתקניםב
וכל  המוצרים המותרים למכירה, ,וחטיפים המכונות האוטומטיות לממכר שתייה קרהן הפעלת אופ

והוא עובד וכו' ו יםפעיל מתקניםה, מספר ימים בשנה שהרישיונות וההיתרים הנדרשים לכך האישורים,
  או תביעה מכל סוג שהוא כלפי העמותה בקשר עם כך./או דרישה ו/מוותר בזאת על כל טענה ו

לרבות חוק העזר למודיעין מכירת בשר  מצהיר ומתחייב  בזאת כי יפעל בכפוף להוראות כל דין, ןזכייה .5.3
לקבלת האישורים  במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, ,1999 - ס"התש ומוצריו,

     וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה בהתאם להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.

    "(.האחראי":להלן) על פי הסכם זה והתחייבויותימתחייב למנות אחראי מטעמו לצורך ביצוע כל  זכייןה .5.4

באופן שבכל מקרה לא וחטיפים  המכונות האוטומטיות לממכר שתייה קרהמתחייב להפעיל את  זכייןה .5.5
   .תקנתם על חשבונו להולפעול תופסק 
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המכונות פרטים ומידע בקשר להפעלת  מעת לעת, ,העל פי דרישתלעמותה  מתחייב להמציא  זכייןה .5.6
 וחטיפים. האוטומטיות לממכר שתייה

 לרבות חוק העזר למודיעין, לאכוף ולהקפיד על קיומה של כל הוראה על פי כל דין, מתחייב לקיים, זכייןה .5.7

המכונות או הוראה של כל רשות מוסמכת בדבר הפעלת /ו 1999 - ס"התש צריו,ומכירת בשר ומ
תנאים  ,םהחזקת ,םהובלת ,םאיכות ,םטריות ,משקאותלרבות בדבר טיב ה ,יות לממכר שתייההאוטומט

מכונות האוטומטיות לממכר בריאותם ובטיחותם של המשתמשים ב נוחותם, תברואתיים והיגייניים,
    .וסביבתןהמכונות האוטומטיות וכן לדאוג לניקיון  כפי שתהיינה מעת לעת, ,שתייה

כי כל  ,זכייןמתחייב בזאת ה לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו, זכייןמהתחייבויותיו של המבלי לגרוע  .5.8
המכונות האוטומטיות או הדרושה בהפעלת /או הצריכה ו/או הנוגעת ו/או הכרוכה ו/פעולה הקשורה ו

לוי כל או מי/או אישור ו/או היתר ו/על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו לממכר שתייה
או מילוי אותו /או אישור ו/או היתר ו/תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רישיון ו

    תנאי.

חוק רישוי עסקים, להצטייד ברישיון בהתאם  זכייןמתחייב ה לעיל, 5.8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5.9
אלא לאחר שיהיו  קרה וחטיפים לממכר שתייההמכונות האוטומטיות בהפעלת ולא יחל , 1968-תשכ"ח

  ברשותו אישורים כאמור.
 או אחריות בעניין זה./לעמותה לא תהא כל חבות ו ,כל ספק מען הסרל

השטחים או לא ישלם דמי מפתח תמורת הסכמת העמותה להעמיד לרשותו את /מצהיר כי לא שילם ו זכייןה .5.10
 .המכונות האוטומטיות לממכר שתייהלהצבת 

להסכם  'יבנספח המפורטים  מתקניםים הנדרשים באת השטח זכייןהעמותה מתחייבת להעמיד לרשות ה .5.11
כי לא חל ולא יחול על העמדת ווחטיפים  המכונות האוטומטיות לממכר שתייהלהצבת  ואשר ישמש זה, 

  1982- ב"תשל( נוסח משולב)או על השטח חוק הגנת הדייר /ו זכייןאו על ה/ו זכייןלרשות ה השטח,
      או כל הוראות חוק או חיקוק בנושא הגנה על הדייר שיבואו במקומם./והתקנות על פיו ו

המכונות האוטומטיות לממכר להצבת  ושישמש יםהשטחמתחייב לפנות בתום תקופת ההסכם את  זכייןה .5.12
ולהותיר  ,יןזכיאחרים השייכים ל ןומיטלטליכלים  ציוד, לרבות ריהוט, מכל אדם וחפץ, , וחטיפים שתייה

        במועד תחילת ההסכם. וכפי שקיבל במצב נקי ותקין, ואכשההשטח את 

  יש בידו את האישורים כדלקמן:מצהיר כי  זכייןה .5.13

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
  .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   שלטונות מע"מ. אישור עוסק מורשה מטעם (ב)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  זכייןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ג)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של  כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור ,מתחייב זכייןה (ד)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני העמותה 

לא הורשע בעבר על ממניות  50% -בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ ו/אולא הוא מצהיר כי  זכייןה .5.14
בגין עבירה שנושאה ת משפט, לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לביו/או  שפטידי בית מ

)להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   פיסקלי
לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393"חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 

העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל 
חוק מניעת הטרדה צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

 .2001-, התשס"במאיימת

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  ו/או משפט לא הורשע בעבר על ידי בית למיטב ידיעתומצהיר כי  זכייןה .5.15
בבית בהפעלת המזנון  כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין,נגד עובדיו ו/או עובד מ נגד ו/או ממנהליו

 מין.     תעבירביצוע כתב אישום לבית משפט, בגין  ,הספר

קטינים, ב יםמאוכלסה מיםמתחאשר הינם  מתקניםיוצבו ב מכונות האוטומטיות לממכר שתייהההואיל ו .5.16
)להלן:  2001 -ועלפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

"החוק"( הקובעות כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה ו/ או לשירות בבית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד 
ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר חינוכי ששוהים בו קטינים בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה 

עבור עצמו  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל בזאת  זכייןבפועל או יותר, מתחייב ה
מובהר  שעות לפני מועד תחילת העבודה.  48עד ו/או כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה 

הוגש נגדו, כתב אישום לבית ו/או  ורשע בעבר על ידי בית משפטהבזאת למען הסר כל ספק כי עובד אשר 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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. הפרת זכייןלא יועסק על ידי ה ,מין תעבירביצוע בגין כאמור , ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית משפט
היה מנוע ומושתק י זכייןהההסכם לידי ביטול לאלתר והוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית  אשר תביא 

כנגד העמותה בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות  מלהעלות כל טענה
 כאמור. 

 ,1952 -ג "התשי לחוק עבודת הנוער, 'א33 -ו 33מצהיר כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  זכייןה .5.17
     יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

, הציוד, המוצרים וכל החומרים האוטומטיות לממכר שתייה המכונותאספקת  ימצהיר כי ידוע לו כ זכייןה .5.18
, הינם באחריות וחטיפים האוטומטיות לממכר שתיה קרה הדרושים לתפעול ואחזקה שוטפת של המכונות

. לרבות הטיפול בתקלות במכונות אלו ואחריות לנזק/ו//או אובדן ו/או גניבה של זכייןועל חשבון ה
 המכונות. 

להתקין  לספק המכונות האוטומטיות לממכר שתייהמורשה ומוסמך מטעם יצרן נו מצהיר כי הי זכייןה .5.19
המכונות האוטומטיות ולתת שירותי תחזוקה שיבטיחו את תקינותם ופעילותם הרציפה והמלאה של 

 , הרשאה זו תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.  לממכר שתייה

על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו,  ולהוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי מתחייב  כי יפעל בכפוף זכייןה .5.20
 לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.  

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם זכייןה .5.21
  ע"פ הסכם זה.  המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת 

להלן: נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבון את  12.1מתחייב כי המחיר הנקוב בהצעתו כאמור בסעיף  זכייןה .5.22
בהתאם לתנאי הסכם  המכונות האוטומטיות לממכר שתייהכל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב הפעלת 

, ציוד, הובלה, תשלום ו החטיפיםו/א המשקאותזה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת 
ימים  כל אולם,שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, עלויות ביטוח וכן רווח קבלני סביר, מספר המשתמשים ב

 אינו פעיל וכו'  והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה.  אולם בהם ה

בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  זכייןהעמותה עם ה מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות .5.23
כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד  זכייןהצהרותיו של ה

לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה  זכייןה
לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא  זכייןסכם זה לאלתר והשבעטיה תהיה לעמותה  הזכות לבטל ה

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

מתחייב  זכייןוה מתקניםב המכונות האוטומטיות לממכר שתייהזיכיון להפעלת  זכייןעמותה מוסרת בזאת לה .6
או מי שימונה על  לשביעות רצון העמותה נשוא המכרז, ,האוטומטיות לממכר שתייההמכונות בזה להפעיל את 

מובהר בזאת למען הסר ספק כי הזכיין מחויב להעמיד לפחות מכונה .( "המפקח" הסכם זה )להלן: ןידה לעניי
 שיוגדרו על ידי העמותה. מתקניםאחת לממכר שתייה קרה ומכונה אחת לממכר חטיפים ב

 :מפרט ההפעלה .7

מתקנים והמיקום המיועד להצבת מכונות השתייה והחטיפים במתקנים, זכיין מצהיר כי בדק את כל הה .7.1
בהתאם לנספח י' למכרז, בכל הבדיקות הנחוצות לו ומצא כי ביכולתו לספק, להציב, להפעיל ולתחזק את 

חוזה, ככל יום מיום חתימת החוזה ולמשך כל תקופת החוזה, לרבות תקופות הארכת ה 14המכונות בתוך 
 שיחולו.

 פקת המכונות, הציוד, המוצרים וכל החומרים הדרושים לתפעול ואחזקה שוטפת של המכונותאס .7.2
לרבות הטיפול בתקלות זכיין, , הינם באחריות ועל חשבון ההאוטומטיות לממכר שתיה קרה וחטיפים

 או אובדן ו/או גניבה של המכונות. /במכונות אלו ואחריות לנזק/ו

להתקין ולתת שירותי תחזוקה שיבטיחו את  להיות מורשה ומוסמך מטעם יצרן המכונות לספק חייבהזכיין  .7.3
תקינותם ופעילותם הרציפה והמלאה של המכונות, הרשאה זו תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת 

 ההתקשרות על פי הסכם זה.  

או כתוצאה ממתן השירותים  יישא במלוא האחריות לכל פגיעה, נזק, הפסד או אובדן שיגרמו בהמשך הזכיין .7.4
ו/או התלמידים הלומדים  ע"פ מכרז זה בין אם למי מטעמו ובין אם לבאי המתקנים, עובדי המתקנים

 .במתקנים

לצורך הצבת, תחזוקת והפעלת המכונות מתחייב הזכיין לדאוג ולהשיג את כל הרישיונות והאישורים  .7.5
החוזה, לרבות תקופות האופציה ככל שתהיינה. כמו הנדרשים על פי כל דין, ולהחזיק בהם לאורך כל תקופת 

 כן, יישא הזכיין בכל העלויות הנובעות מקבלת ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים כאמור.
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מובהר, כי העמותה ו/או המתקן אינם אחראים למכונות לרבות גניבתן, תקינותן, וונדליזם וכל קלקול אחר  .7.6
 נים אינה מטילה על העמותה ו/או על המתקן חבות כלשהי בגינם.שייגרם להם, והצבתן במתק

הזכיין יפעל כמפעיל עצמאי ויתחזק את המכונות בהתאם לדרישות הדין, לרבות בהתאם להנחיות כל רשות  .7.7
מוסמכת, לרבות בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לאספקה ושמירה על מוצרי מזון ומשקאות, 

 והנחיות משרד החינוך.

( 2017בנובמבר  21) 4בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ח/ לפעול הזכיין היתר, מתחייב  בין .7.8
הקובעות, כי במידה ומוסד חינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן מסוים, לא יימכרו במכונות האוטומטיות 

יזות המונעות מגע מוצרים הכוללים את האלרגן. כמו כן, יוודא הזכיין, כי המוצרים השונים נמכרים באר
 .של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד אלרגי

כתנאי להפעלת המכונות, מתחייב הזכיין הזכיין ידאג לבטיחות המקום והמכונות על כל המשתמע מכך.  .7.9
 קטור, אישור חשמלאיולהמציא לעמותה את האישורים הבאים: אישור יועץ בטיחות, אישור קונסטר

ישיון הצבה/הפעלה ככל שיידרש על פי כל דין. מובהר, כי חל איסור להפעיל את מכונות הממכר מוסמך, ר
 ללא העברת האישורים התקפים כאמור לעמותה.

 .המתקניםעירייה ומנהלי ה או/עמותה ויעשה בתיאום עם המתקנים מקום הצבת המכונות ומועד התקנתן ב .7.10

להורות לזכיין להוסיף ו/או לגרוע מכונה במתקן כזה או אחר ו/או להוסיף  העמותה רשאית מפעם לפעם .7.11
 מכונות במתקנים נוספים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

היה וביקשה העמותה לגרוע מכונה במתקן כזה או אחר, מתחייב הזכיין לפנות את המכונה מהמתקן בתוך  .7.12
 ימים מהמועד שהתבקש לעשות כן. 7

תה להוסיף מכונות, ישלם הזכיין לעמותה, עבור כל מכונה נוספת, החל מהמכונה היה וביקשה העמו .7.13
 הראשונה, דמי זיכיון בהתאם להצעת משתתף שהוגשה על ידו במסגרת המכרז )נספח א'(.

הזכיין אינו רשאי להוציא מכונה ו/או להוסיף מכונה ו/או להשבית מכונה ללא אישור העמותה בכתב  .7.14
 ומראש.

הפעילות וכן ימי ושעות הפעילות של כל מתקן ניתנים לשינוי, בכל נקודת זמן ומכל סיבה  מובהר, כי היקף .7.15
שהיא, והזכיין לא יוכל להלין ו/או לטעון להסתמכות או לכל פגיעה שהיא עקב שינוי בהיקף, ימי ושעות 

 פעילות המתקן.

יבל את אישור העמותה ו/או למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העמותה ו/או העירייה ו/או או צד ג' אשר ק .7.16
 העירייה, יהיו רשאים להכניס למתקנים כיבוד, מזון, שתיה וחטיפים במסגרת אירועים שיערכו על ידם.

 במכונות האוטומטיות לממכר שתייהאו לשווק /או למכור ו/הזכיין מתחייב בזאת במפורש שלא להחזיק ו .7.17
או לכל סוג של צריכה /יה ויאו לשת/שיווק ואו האסורים ל/או משכרים אחרים ו/משקאות אלכוהוליים ו

לרבות הוראות חוזר  דרישה או הנחיה של כל רשות מוסמכת או בהתאם להוראה,/אחרת על פי כל דין ו
    .מנכ"ל משרד החינוך התקפים

הזכיין מתחייב, כי כל מוצרי השתייה והחטיפים אשר יימכרו במכונות הממכר יהיו באיכות מעולה, בעלי  .7.18
 לא פחות משלושה ימים מיום הרכישה. תוקף של

 . מפעל בעל רישיון יצרן בתוקףמיהיה האוטומטיות  במכונות וכרשימו/או החטיפים משקאות מקור ה .7.19

 כל המוצרים במכונות ימכרו טריים, איכותיים, בעלי כשרות וברי תוקף. .7.20

או ישווקו /ימכרו ואיכות ותקינות המוצרים אשר  טריות, הזכיין יהא אחראי בלעדית ובלבדית לטיב, .7.21
או טענה /שא באחריות בלעדית ובלבדית לתוצאות כל תביעה ויוהוא י במכונות האוטומטיות לממכר שתייה

    בעניין זה. מ וריבית,"בצירוף מע דין,-לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך או דרישה,/ו

וסמכים המקצועיים הגורמים המ התברואן הממשלתי,המפקח, הזכיין מתחייב להישמע להוראות  .7.22
 וב יםהאחראיים בעמותה וכל נציג רשות מוסמכת בכל הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות של השטח

המוחזקים ו/או החטיפים משקה הלרבות מוצרי  , ה וחטיפיםים המכונות האוטומטיות לממכר שתיימוצב
    . ולמאכל שתייהטריותם והיותם ראויים ל טיבם איכותם, ,ואו הנמכרים ב/

הזכיין מתחייב למלא את המכונות במוצרים ולדאוג כי תהיינה פעילות בכל זמן, ולהשלים פריטים חסרים  .7.23
 במכונות. הזכיין יסייר באופן תדיר במתקנים על מנת להשלים חוסרים במלאי המכונות כאמור.

 מתקן.הזכיין יוודא כי המכונות המותקנות על ידו פועלות באופן שקט ואינן מהוות מטרד רעש ל .7.24
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ופרטי התקשרות  כייןבמדבקה פרטי הזן יצויאוטומטית לממכר שתייה  על כל מכונהמתחייב כי  זכייןה .7.25
ן, טלפון של טכנאי תור , מספרלצורך טיפול בתקלות ובירור לגבי חיוב כספי מספרי טלפון ליצירת קשרעמו, 

 זכיין.הבלעדית של הוכן שהמכונות והשירות הן באחריותו , סוג הכשרות של המוצרים למכירה

. מעבר לשעות הפעילות, תינתן אפשרות להשאיר 20:00עד  7:30בטלפון יינתן מענה אנושי מיידי בין השעות  .7.26
 בבוקר למחרת. 9:00הודעה והמענה החוזר יהיה עד לשעה 

לצורך קריאה ועדכון במקרים  24/7הזכיין יעמיד לרשות העמותה ולמנהל המתקן איש קשר זמין טלפונית  .7.27
 חופים.ד

פרסומת מסחרית או בעלי המכונות האוטומטיות לממכר שתייה יהיו חזית מודגש כי חל איסור מוחלט כי  .7.28
 והכל בכפוף לאמור בהוראות כל דין.  7.24אמור בסעיף כיתוב כמלבד  ,מיתוג

המכונות . ניתן יהיה להפעיל המכונות באמצעות כל סוגי המטבעות הנהוגים בישראלהזכיין מתחייב כי יהיה  .7.29
בנוסף לשימוש במטבעות באותה  ,ניתן לשלם בהן באמצעות כרטיס אשראיוכמו כן  יחזירו עודף כנדרש

 .המכונה

התשלום באמצעות כרטיסי אשראי יהיה ללא עמלה, דהיינו המחיר לתשלום במזומן יהיה זהה למחיר  .7.30
 תשלום בכרטיס אשראי.

ויציג את האישורים הנדרשים בסעיף ו/או מים חשמל הזכיין יבצע על חשבונות את חיבור המכונות לנקודת  .7.31
 לעיל. 7.6

יכללו במסגרת תשלום דמי כל התשלומים בגין צריכת החשמל והמים  מובהר בזאת ולמען הסר כל ספק, .7.32
 הזיכיון. 

 ומעלה, כשהן תקינות 2020שנת ייצור הזכיין מתחייב כי המכונות האוטומטיות לממכר שתייה יהיו מ .7.33
 .מכל בחינהוראויות להפעלה 

(, Front Glassהמכונות האוטומטיות לממכר מזון, שתיה קרה וחטיפים תהיינה שקופות עם חזית זכוכית ) .7.34
 כך שניתן יהיה לראות את המוצרים הנמכרים ואת המלאי הקיים.

המכונות יוצבו במקומות המיועדים באופן תקין ובטוח, כך שלא יהוו סיכון בטיחותי לבאי המתקן  .7.35
 מכונות.ולמשתמשים ב

המכונות תהיינה נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות ותעמודנה בכל דרישות החוק ובהתאם כללי הנגישות  .7.36
 לאנשים בעלי מוגבלויות.

 על המכונות להיות קלות לתפעול, על כל מוצר יופיע בבירור מחירו והקוד שיש להקיש כדי לרכוש אותו. .7.37

 המחירים יכללו מע"מ ודמי פיקדון. .7.38

להתריע באופן ברור על תקלה ו/או העדר עודף ו/או העדר מוצר, והזכיין יטפל מידית בתקלה על המכונה  .7.39
 ו/או ישלים את המוצרים החסרים כאמור.

לעמותה שמורה הזכות לדרוש החלפת מכונה בכל מקרה של מכונה שאינה מתאימה לדרישות לעיל, מכונה  .7.40
 רש ומכל סיבה סבירה אחרת.עם תקלות חוזרות ונשנות, מכונה ישנה שאינה עובדת כנד

הזכיין מתחייב להפעיל את המכונות תוך שמירה קפדנית על ניקיון ותנאי היגיינה נאותים ולעמוד בכל תנאי  .7.41
 התברואה הקבועים בדין.

הזכיין לא יציב ארגזים ו/או ציוד מחוץ ובסביבת המכונות, ויהיה אחראי לפינוי כל הפסולת לביתן האשפה  .7.42
 / תיקון/ ריקון המכונה. בסוף כל מילוי מלאי

 העמותה תערוך, ללא כל הודעה מראש, בדיקות וביקורות על רמת הניקיון ו/או התחזוקה של המכונות. .7.43

הזכיין יתחזק את המכונות ברמה גבוהה ומקצועית, עובדי התחזוקה מטעמו יהיו מיומנים ובעלי הכשרה  .7.44
 מתאימה. תיקוני חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

והזכיין מתחייב  לדרוש מן הזכיין להחליף עובד מעובדיו, הבלעדי, הלפי שיקול דעת ,עמותה תהיה רשאיתה .7.45
   . עמותההלמלא מיידית אחר דרישת 

ועובדי העמותה, ויימנעו מלהיכנס באי המתקנים, ובסבלנות אל  , באדיבותיחסו בנימוסיועובדיו יתזכיין ה .7.46
 לעמותה.זכיין דווח על ידי היכוחים ובעימותים. כל בעיה תואתם בו

הזכיין יוודא כי כל עובדיו יעבדו על פי דין, יהיו בעלי אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין, ישמרו על  .7.47
 סדר, ניקיון וסטריליות המוצרים ויפעלו על פי כל כללי הבטיחות בעבודה.
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ה, אביזרים ומכשרים, חוטי חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה ו/או בתום עבודת תחזוקה כלי עבוד .7.48
 חשמל גלויים כל אביזר אחר אשר עלול להוות סיכון ו/או מפגע במתקן ו/או לבאי המתקן.

 המכונות האוטומטיות לממכר שתייהשטחים המוקצים להצבת לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא ב זכייןל .7.49
  פי הסכם זה. לעשות בו שימוש לצורך מילוי התחייבויותיו על כבר רשות, מלבד הזכות,

 מתחייב בזאת לשלם את כל התשלומים, זכייןה בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, .7.50
מכל מין וסוג  בין עירוניים ובין ממשלתיים, וכל תשלומי החובה, הארנונות, האגרות, המיסים, ההיטלים,

או הקשורים בהן /או הכרוכים ו/אליהן ואו קשר /ו המכונות האוטומטיות לממכר שתייהשהוא החלים על 
    בין במישרין ובין בעקיפין במשך כל תקופת הסכם זה.

ו/או  מתחייב לפעול ע"פ כל הנחיה של העמותה קיימת ו/או עתידית אשר תדון בנושא סוג השתייה זכייןה .7.51
טענה ו/או  יהיה מושתק מלהעלות כל זכיין. והבמכונות האוטומטיות לממכר שתייה החטיפים שיימכרו

  ויראו אותו כמו  שויתר על כל טענה ו/או תביעה כאמור.    ן זהיתביעה כנגד העמותה בעני

הוא מתחייב בזאת לשלם לעמותה כפיצויים  כולן או מקצתן, התחייבות מהתחייבויותיו כאמור, זכייןהפר ה .7.52
 בגין כל יום פיגור או חלק ממנו בתיקון ההפרה. ₪(חמש מאות ) ₪ 500 בסך של  קבועים ומוסכמים מראש,

הסכם זה  "פאו תרופה אחרת שיש לעמותה ע/אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו למען הסר ספק,
 כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים לעיל. "פאו ע/ו

 .או תחזוקה חידוש מלאי, ביצוע אחזקהאיסוף פדיון, מועדי  .8

מכונות מ/ב ו/או ביצוע טיפול תחזוקתי או אחזקתי והחטיפים חידוש מלאי המשקאותאיסוף פדיון,  .8.1
    .מתקניםשעות פעילות הבבתקופת ההסכם  האוטומטיות לממכר שתייה

המכונות להפעיל את  זכייןהעמותה תהא רשאית להתיר ל לעיל, 8.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .8.2
    קיבל אישור מראש ובכתב. זכייןמעבר לשעות כאמור לעיל ובלבד ש האוטומטיות

 מיקום וציוד .9

על ידי  מתקניםה ישטחתוך בם לה ושיוקצ יםבתוך בשטח ופעלי המכונות האוטומטיות לממכר שתייה .9.1
    .העמותה

מכונות למתחייב לשאת על חשבונו הוא בכל העלויות וההוצאות הכרוכות ו/או הקשורות  זכייןה .9.2
לתשתיות הנדרשות  ןוחיבור ן, התאמתן, התקנתן, הובלתן, לרבות רכישתטומטיות לממכר שתייההאו

 .החשמל, לרבות חיבור לרשת ןלצורך הפעלת

מתחייב בזאת לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, את כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להפעלת  זכייןה .9.3
 .תיו על פי הסכם זהולביצוע כל התחייבויו המכונות האוטומטיות לממכר שתייה

בכל הסטנדרטיים הבטיחותיים הנדרשים  ויעמד המכונות האוטומטיות לממכר שתייהמתחייב כי  זכייןה .9.4
   לרבות משרד הבריאות. על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת,

 כח אדם  .10

ולשם  האוטומטיות לממכר שתייההמכונות ח האדם הנחוץ לשם הפעלת ויספק על חשבונו את כל כ זכייןה .10.1
  "(.ח אדםוכמילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "

יעסיק רק עובדים מיומנים   המכונות האוטומטיות לממכר שתייהמתחייב בזאת כי לצורך הפעלת  זכייןה .10.2
בהתאם להוראות אשר יהיו בעלי כל הרישיונות והיתרים והאישורים הנדרשים  בלבד, 21מעל גיל  וכשירים,

    כל דין  ולהוראות כל רשות מוסמכת בארץ.

מתחייב בזאת לפצות ולשפות את העמותה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או  זכייןהמובהר בזאת כי  
דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה 

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות הסכם רים לצורך ביצוע של נער ו/או נע
.   הפרת סעיף 1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33בניגוד לסעיפים העסקה להיגרם לעמותה עקב 

 זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

עבור כל עובד אשר יועסק  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל בזאת מתחייב זכייןהכן  .10.3
 .המכונות האוטומטיות לממכר שתייהעל ידו בהפעלת 

  זכיין, והזכייןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה זכייןח האדם יועסק על ידי הוכמצהיר ומתחייב כי  זכייןה .10.4
   לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב.שא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, יי

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי  זכייןה .10.5
 כל דין, ובגין דרישה חוקית.
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י שיקבע מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפ זכייןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .10.6
 מעת לעת. 

הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה מהווה 
לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק  זכייןלעמותה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר וה

   מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .10.7

ואין באמור  עצמאי, קבלן - כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, (א)
או  כל אדם אחר מטעמו /ו זכייןבהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין העמותה לבין ה

  או הפועל עבורו./ו

 זכייןאו מועסקי ה/כי העמותה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת,ל (ב)
   בלבד. זכייןוהם יהיו עובדיו של ה

חובה או  או מועסקיו בגין כל אחריות,/יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו זכייןה כמו כן, (ג)
 אמור לעיל,אך מבלי לפגוע בכלליות ה לרבות, -חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

שכר עבודה  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי,
 פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים,, 1958 -ח "תשי כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

 - א "תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ, 1963 -ג"תשכ
וכל תשלומים והטבות סוציאליות  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,, 1951

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, מכל וסוג שהוא,

 במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, מתחייב לפצות ולשפות את העמותה, זכייןה (ד)

  או למועסקיו./לעובדיו ואו /לספק ו כאמור,

 פיקוח .11

שרות מרכזי  מתקניםבאי הל זכייןמצהיר, כי ידוע לו, כי העמותה רואה בשרות המוענק על ידי ה זכייןה .11.1
 זכייןעל ידי ה ויופעל המכונות האוטומטיות לממכר שתייה ש לעמותה עניין מובהק להבטיח, כיוחשוב, וכי י

כאמור מהווה תנאי מהותי  המכונות האוטומטיות לממכר שתייהתקינותם ואופן הפעלת ברמה מעולה, וכי 
  ועיקרי של הסכם זה.

אופן את  אשר יבדוקהמזנון באמצעות מפקח אשר ימונה מטעמה ועמותה תפעיל פיקוח שוטף על פעולת ה .11.2
בדיקת תקינות הכלים והציוד שמשתמשים  לרבות ,זכייןי ה"ע המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת 

 , אופן לבושם והתנהגותם.  כשירות העובדים התנאים התברואתיים, בהם,

 ורמתו, המפקח יהא מוסמך לבקר במזנון בכל זמן נתון, לבדוק ולפקח על  טיב השירות, הציוד, איכות המזון  .11.3
 הכל לפי הוראות ההסכם ונספחיו.  

  מהר ככל האפשר.בכתב והוא יהיה חייב לתקנם ע"י המפקח  זכייןעל ליקויים שימצאו ידווח ל .11.4

, זכייןלא עשה כן המיד וללא כל דיחוי.  זכייןליקויים שיימצאו בתחום, הבטיחות והמזון יתוקנו על ידי ה .11.5
 לכל יום בו לא תוקן הליקוי. ₪  500בסכום של  זכייןלקנוס את הרשאי מפקח היה הי

מחובה כל שהיא  כייןזמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את ה .11.6
 מחובותיו המוטלות עליו על פי ההסכם ונספחיו.   

 בתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה שניתנה על ידי העמותה.  זכייןכל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח ל .11.7

המכונות האוטומטיות לממכר הפעלת לבכל הנוגע מפקח מתחייב למלא לאלתר אחר כל הוראה של ה זכייןה .11.8
   .שתייה

  התמורה לעמותה .12

ים המוקצ יםבשטחולקבלת רשות  המכונות האוטומטיות לממכר שתייהבתמורה לקבלת הזיכיון להפעלת  .12.1
מתחייב  בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, המכונות האוטומטיות לממכר שתייהצבת לה מתקניםב
מהווה חלק בלתי השווה למפורט בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה והלשלם לעמותה סך  זכייןה

, כפול מספר המכונות שיוצבו על אוטומטית לממכר שתייהה מכונלחודש, בגין  ,נפרד הימנו, לא כולל מע"מ
דמי " :להלן) . והמהווה חלק בלתי נפרד הימנולהסכם זה ח' המפורטים בנספח   מתקניםבכלל ה זכייןידי ה

 ."(הזיכיון

ימים מיום  7תוך ישולם  זיכיון התשלום הראשון עבור דמי הישולמו חודש בחודשו, כאשר זיכיון דמי ה .12.2
 חתימת הסכם זה. 



- 22 - 

מועד פירעון כל  המחאות מראש. 12ימים מיום חתימת הסכם זה.  7עמותה תוך ימסור לזכיין הבנוסף  .12.3
 .עלבפו נפרעלאחר שכל סכום יחשב כשולם רק . לכל חודש 14לא יאוחר מיום  המחאה

הארכת תקופת ההתקשרות כאמור נה העמותה את הסכמתה לנתבמידה ו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, .12.4
  זיכיון העוקבת.המחאות נוספות לשנת ה 12בתחילת תקופת הארכה עמותה לזכיין , ימסור ה3.2בסעיף 

ישא ריבית פיגורים לכל יום של פיגור או חלק ילפי הסכם זה עמותה ל זכייןפיגור בתשלום המגיע מאת ה .12.5
 אוטומטית לממכר שתייהה מכונליום לכל ₪  200 -בסך השווה לממנו 

בהתאם להוראות  תא זכאייה הםל דמי הזיכיוןאת  עמותה לא שילם ל זכייןמוסכם על הצדדים כי היה וה .12.6
 כמי שהפר הפרה יסודית ומהותית הוראות הסכם זה.  זכייןהסכם זה דלעיל, יראו את ה

יהיה מנוע זכיין כל הודעה מוקדמת וה לבטל את ההסכם לאלתר בלא תזכאיעמותה היה התבמקרה זה  .12.7
בעניין זה. מוסכם על הצדדים כי אין עמותה ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ה

הבלעדי,  המצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתתלנקוט בכל סעד שעמותה של הה באמור כדי לגרוע מזכות
 בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.  ההעומד לרשות

אשר אינה  במלואה, גם אם יפסיק, מכל סיבה שהיאהסכם עבור תקופת הזיכיון מתחייב לשלם דמי זכיין ה .12.8
   . הסכםעוד קודם לסיום תקופת ה ת לממכר שתייהואוטומטיות מכונהפעיל ל עמותהבאחריות ה

ואם יעשה כן הסכם לפני תום תקופת הזה ה רשאי להפסיק הסכם לא יהיזכיין המודגש למען הסר ספק  .12.9
לקיצור עמותה סכים הת, אלא אם הסכםוהתשלומים הנלווים לכל תקופת הזיכיון דמי היישא בעלות 

 בלבד מראש ובכתב.עמותה קבע התובתנאים שההסכם  תקופת

צרכן הידוע במועד האחרון ירים לחיחושב כאשר הוא צמוד למדד המ כל תשלום הנזכר בשקלים בהסכם זה, .12.10
   שנקבע להגשת ההצעות לעומת המדד שיהיה ידוע במועד התשלום בפועל.

  חריות וביטוחא .13

ו/או  מתקניםליהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  זכייןה .13.1
ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל  ו/או לרכוש העמותה לרכוש העירייה

או בקשר  המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת , הנובע בין במישרין ובין בעקיפין, מ זכייןמצד ה
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין  המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת , בין במהלך הןאלי

    ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו.אם נגרם על 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או העמותה  לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה זכייןה .13.2
לצד  מבאי המגרש ו/אוו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או למי ו/או לעמותה  העלולים להיגרם לעירייה

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,  זכייןו/או לקבלני משנה מטעם ה זכייןלשהו ו/או לעובדי השלישי כ
ו/או עובדיו ו/או קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שלו ו/או מי מטעמו  זכייןכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ה

כונות המבקשר עם הפעלת  המכונות האוטומטיות לממכר שתייה,הפעלת הנוטלים חלק ב זכייןשל ה
המכונות האוטומטיות לממכר נשוא ההסכם ו/או ההכנות לקראת הפעלת  האוטומטיות לממכר שתייה

  ו/או במהלך הפעילויות המתבצעות בקשר לכך על פי הסכם זה ולאחר סיומו.  שתייה

 לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצאו/או העמותה  לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה זכייןה .13.3
 נשוא ההסכם המכונות האוטומטיות לממכר שתייה או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך הפעלת

  )להלן: "הנזקים"(.

מהפעלת  שייגרם ,מכל סוג שהוא ,לתקן על חשבונו כל נזקו/או העמותה יהא אחראי כלפי העירייה  זכייןה .13.4
   . המכונות האוטומטיות לממכר שתייה

לא עשה כך,  זכייןלתקן את הנזק, לאחר שהו/או העמותה י לגרוע מזכות העירייה אין באמור לעיל כד
   ולחייבו בתשלום הוצאותיה. 

פי הדין. -פי הסכם זה ו/או על-פוטר את העירייה ו/או העמותה מאחריות לנזקים שהם באחריותו על זכייןה .13.5
הנדרשים על פי כל דין והרשויות  ו/או הרישיונותתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים מ  זכייןה

ויהיה אחראי לבדו לשאת בכל העלויות , המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת המוסמכות ל
   הכרוכות בכך, ובתשלום בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת התחייבות זו.

ל כל נזק בגין כל תביעה, או דרישה, בכל עו/או העמותה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את העירייה  זכייןה .13.6
עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם הסכם זה, לרבות 

   עירייה עקב כך.עמותה ו/או לההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם ל

תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו על כל ו/או העמותה  יפצה את העירייה זכייןה .13.7
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר או זכויות דומות הקשורים לביצוע  

 זה. הסכם כל התחייבויותיו על פי 
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יהיה אחראי, , הוא המכונות האוטומטיות לממכר שתייהלהפעלת  עצמאי זכייןמשמש כ זכייןוההואיל  .13.8
, המכונות האוטומטיות לממכר שתייההפעלת באופן מוחלט ובלעדי, כלפי עובדיו וכל מי שעוסק מטעמו ב

נזק רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה ו , מוםבגין מוות, נזק גופנילרבות 
   שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה.

יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת לבטיחות  ןזכייה .13.9
    , ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו של הסכם זה.במזנון ו/או ואופן תפעולו

רכוש ו/או ציוד, ניזוק, עקב כך, ואיזו מהתחייבויותיו בהסכם זה  זכייןהמבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .13.10
 לכל נזק כאמור. תאחראי בלעדי זכיין, יהיה הבכל דרך שהיא

לאחר  מיד, פים לעילמתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל בסעי זכייןה .13.11
ו לא עשה כן בהקדם, ולחייב זכייןלתקן את הנזק, לאחר שההעירייה קרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 

   בתשלום הוצאותיהם.

ימים מיום שניזוק או נתקלקל, יחייב את  7 וךתיקון נזקים כאמור לעיל, ת ימבלי לגרוע מן האמור לעיל, א .13.12
ח עבור כל יום החל מהיום "ש  0100לשלם לעירייה ו/או העמותה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך  זכייןה
 ותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. ות אחרת הנתונה לעמכ, וזאת מבלי לגרוע מכל ז8 -ה

, כולה או מקצתה, לתיקון להסכם זה 16.1 ףלממש את הערבות, כפרוטה בסעי תרשאי יהתההעמותה  .13.13
 .    נ"לכהנזקים 

אחראי לפצות  זכייןיוצא צו מאת בית המשפט, יהיה ה זכייןכתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של ה םא .13.14
לעשות את  זכייןהמבלי לגרוע מחובתו של  תאת העירייה ו/או העמותה על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזא

לה חובה כלשהי טיכל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה  זו תתפרש כמ
 .  בגין הצו הנ"ל זכייןעל העירייה ו/או העמותה לפצות את ה

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן  עמותה ו/או עירייהפוטר את ה כייןזה .13.15
עירייה על כל סכום שתחויב עמותה ו/או הישפה את ה זכייןו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. ה

ל פי כל דין, לרבות בגין כאמור לעיל  ו/או ע זכייןלשלם, או ששילמה, בגין נזק או אובדן להם אחראי ה
ישפה ו/או יפצה את  זכייןההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור.  בנוסף, ה

ו/או של מי  זכייןמקצועית של האו רשלנות עירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה עמותה ו/או הה
  .ו/או רשלני בחומרים או אביזרים לקוייםו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש מעובדיו 

תחול גם לגבי  כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם. העמותה  זכייןאחריותו של ה
   על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה. זכייןתודיע ל

לבטח את עצמו ואת  זכייןעל פי כל דין, מתחייב הו/או  על פי הסכם זה  זכייןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .13.16
כונות האוטומטיות הפעלת המהעירייה, על חשבונו הוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה מהעמותה ואת 
בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור , לממכר שתייה

 .("טופס האישור על קיום ביטוחים"תי נפרד מהסכם זה )להלן: על קיום ביטוחים, נספח ו' המהווה חלק בל

ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה  חמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטו זכייןה .13.17
    הצורך. עירייה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת עמותה ו/או ידי ה-על

לא יהוו  מותהליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים לעאו תיקונם והמצאת פו/עריכת הביטוחים ו .13.18
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלימותה אישור כלשהו מהע

       פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על זכייןבכך כדי לצמצם את אחריותו של ה

הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים  זכייןה .13.19
      .במקרה נזק בפוליסות הביטוח

ו/או הפועלים  זכייןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה זכייןה .13.20
מטעמו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו 

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  זכייןמובהר, כי ה משולמים בגין אותם נזקים.
 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     

 אחראי זכייןיהיה ההעירייה, העמותה ו/או את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  זכייןהפר  ה .13.21
עירייה על כל נזק כספי ו/או עמותה ו/או הטענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

     עקב זאת. ואחר שיגרם ל

רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו  זכייןיטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והבה .13.22
    את אחריותו, כנזכר בסעיף לעיל. ת על מנת לכסו

היה ולדעת הזכיין יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הזכיין  .13.23
לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
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חב שם המבוטח לכלול את העמותה ו/או העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יור
העמותה ו/או העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו 

 נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוחי הזכיין יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העמותה ו/או העירייה וכי  .13.24
מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העמותה ו/או העירייה. כמו כן יכלל בביטוחים המבטח 

תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הזכיין לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה 
 יום מראש. 30על כך בדואר רשום לידי העמותה, 

ו/או העירייה, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה ל מקרה של אירוע בו תיאלץ העמותה כב .13.25
דית לעירייה ו/או העמותה את להחזיר מי בימתחי זכייןה -בו  תחייב לשא זכייןו/או כל תשלום אחר אשר ה

 הסכום שיידרש על ידה.   

ואו את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות העירייה / זכייןר הפה .13.26
אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה ו/או לעמותה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  זכייןהעמותה, יהא ה

לות כלפיה כל טענה, העתביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה מנוע מל
 . רומכא

 וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.פה .13.27

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף   .13.28
 .1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

 יטול ההסכם.  ב .14

העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .14.1
 )במילים: שלושים( יום מראש ובכתב. 30 זכייןמתן הודעה בכתב ל

זה  הסכםהעמותה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא  .14.2
  ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:לקצו 

   במקרה של מינוי מפרק. -הינו תאגיד  זכייןמידה שהב (א)

  לא כשיר משפטית.ל, או הפיכתו זכייןבמקרה של פשיטת רגל של ה -הינו אדם פרטי  זכייןבמידה שה (ב)

לפי פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליחשד לביצוע חקירה פלילית בגין   זכייןנפתחה כנגד ה (ג)
)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393סעיפים 

מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, 
חוק מניעת הטרדה פי  צו למניעת הטרדה מאיימת עלנגד מנהל ממנהליו  ו/אוו/או הוצא כנגדו 

  .לעיל עבירותגין אחת הבפלילים בו/או הורשע 2001-, התשס"באיימתמ

כל  תיעביר לידי העמותה או מתקניםמה וחטיפים יפנה את המכונות האוטומטיות לממכר שתיה זכייןה .14.3
סיומו של הסכם זה ו/או עד  למועד ביטול ההסכם לזה, עד הסכם בקשר עם ביצוע הציוד שהועמד לרשותו 

 מיום סיום ו/או ביטול ההסכם. יומיים תוך  -כאמור 

לא פינה הזכיין את המכונות כאמור, תהא העמותה זכאית לפיצוי מוסכם בגין כל מכונה אוטומטית לממכר 
 לכל יום איחור.₪  500שתייה שלא פונתה במועד כאמור סך של 

עמותה עפ"י הסכם זה למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .14.4
 לעיל.  12.3ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

, זכייןל העההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לו/או לצד שלישי כתוצאה מביטו  זכייןל נזק שיגרם לכ .14.5
הסכם, נזקים התביעה ביחס לביטול לא תהא כלפי העמותה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או  זכייןול

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

   י משנהזכיינעברת ההסכם ו/או העסקת ה .15

 .   לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין זכייןה .15.1

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .15.2
 .1970 -, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

  ערבויות .16

 במעמד חתימת ההסכם לעמותה זכייןלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא ה .16.1
₪( )ששת אלפים ₪  6,000בגובה של נומית, שלו בלבד, צמודה למדד המחירים לצרכן ערבות בנקאית אוטו

  זה. , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםכנספח ד'להסכם זה והמסומן לפי הנוסח המצורף ו

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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כולן או  -או סיום התקופות המוארכות  יום לאחר תום תוקפו של הסכם זה,  90וקף הערבות יהיה עדת .16.2
 לפי המאוחר. -חלקן 

   :להבטחה ולכיסוי שלכפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית ותשמש הערבות  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, .16.3

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעמותה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./ו זכייןמתנאי הסכם זה על ידי ה

 או להתחייב בהם, או לשלם, שהעמותה עלולה להוציא, זכייןת והתשלומים הקשורים לכל ההוצאו (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

בכל מקרה שהוא  זכייןאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של ה (ג)
     על פי הסכם זה.

 6כהגדרתה  בסעיף  ית של ההסכם,סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסוד (ד)

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)בחוק החוזים 

    י:ללכ .17

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .17.1
 תקדים למקרה אחר.  

הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי א ל .17.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .17.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל מצג ו/או הסכמה

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה  לכ .17.4
 לו כל תוקף.  

לא אם כן א, מפעולה מצד העמותה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה תרכה, ויתור, הימנעוא .17.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של העמותה. 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .17.6

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .17.7
 כדבר דואר רשום. 

תובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכ .17.8
 הכתובות החדשות.

 
 
 
 
 
 
 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו
 
 
 

                                           ________________              __________________ 
 עמותה  ה                               זכייןה            

 
 
 

וכי חתימות  זכייןהח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של האני 
 לכל דבר ועניין. זכייןדלעיל מחייבות את ה

 
 

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 סחלבים
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

לממכר שתיה מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםקרה וחטיפים ב

 
 
 

 
 
 
 

  נספח א'
  

 
 

 טופס הצעת משתתף
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 נספח א' 

 כתב הצעה  
 06/22מכרז פומבי 

שתיה קרה וחטיפים לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה מתקניםב

 
עיינתי ובדקתי את כל  מאשר בזה כי קראתי,  _________ת.ז/ח.פ  __ _______________________מ,"אני הח

אשר  מתקניםבשתיה קרה וחטיפים לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת 06/22 'מספומבי מכרז מסמכי 
  פיהם.וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על לרבות תנאי המכרז,  בחזקת העמותה

 
   :צעתי הינה כדלקמןה
 

ובתנאי שהצעה  חטיפים/עבור דמי זיכיון למכונה אוטומטית אחת לממכר שתייהלחודש ₪ הנני מציע __________ 
 .בחודש ₪ 205מ אינה נמוכה 

 
 מובהר למען הסר ספק כי הצעה אשר תהא נמוכה מהסכום המפורט לעיל, תביא לפסילה על סף של הצעת המציע.

 
 
 
 

_________   ____________  ____________ 
   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 ________________________________________________כתובת המציע 

 

  ________________________________________________טלפון המציע  

           

     

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
 

 ______________ :תאריך
           

    __________   __________   __________ _____________ 
 ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 סחלבים
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

לממכר שתיה מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםקרה וחטיפים ב

 
 

 
 
 
 

 'בנספח 
 

 מציע הצהרת ה
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 נספח ב'
 מציעהרת הצה

 
 תאריך:______           בודכל

 רעות-מכבים-עמותת סחלבים העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין
 מודיעין 51ת.ד. 

 יעין מכבים רעותדומ
 

 שתיה קרה וחטיפים לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת 06/22 פומבי זרכמון: דנה
 אשר בחזקת העמותה מתקניםב

 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבשאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או  צעתיהנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

הצבה והפעלת מכונות קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע דב .2
בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל ם במתקנים אשר בחזקת העמותה, אוטומטיות לממכר שתיה קרה וחטיפי

אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או  הגורמים
 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. ואדרישות 

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני צ, התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרזהנני עומד בכל ה .3
 תנאים שבמסמכי המכרז.  למקבל על עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

ת הצעתי ולחלט את רשאית לפסול א  עמותהבמידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא ה .5
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

  .עמותהל

לבטל המכרז ללא כל  עמותהבמידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית ה .6
   עמותהמדת לתביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העו

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .7

 ם.  יני לבינכבני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .8

 ₪. 2,000ס להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע" .9

מציא את הערבות , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .10
דעה וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  16.1 הבנקאית כאמור בסעיף 

 על זכייתי במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .11
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידכום הערבות יחולט על תמומש על ידכם, וס

לתבוע את נזקיה הממשיים  עמותהאו במימושה כדי לפגוע בזכויות הכאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .12
  .עמותהאף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת ל

מן והציוד ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .13
נשוא המכרז, בהתאם להוראות  וחטיפיםשל מכונות אוטומטיות לממכר שתיה  , הפעלה ואחזקהלהצבההדרוש 

 המכרז והסכם ההתקשרות. 

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  הניעתי זו הצה .14
חתימת הסכם בבשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

 נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.הלי ו/או מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .15

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום יצ גופים עסקאותני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק נה .16
 לחוק הנ"ל.  2אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף  עמותה, וביכולתי להמציא ל1976 -חובות מס(, תשל"ו 

רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי עמותה ה בזאת מכתבי המלצה.מצורפים  .17
  בתחום נשוא המכרז. ייוהצלחות
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ה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא מותמסכים שהע יאנ .18
תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל 

  כאמור. עמותההקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

לממכר אחזקה של מכונות אוטומטיות הפעלה וצבה, הההני מתחייב לבצע את נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .19
 לתנאי ההסכם ונספחיו.  לתנאי המכרז ובהתאם  בהתאםאשר בחזקת העמותה  מתקניםבשתיה קרה וחטיפים 

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .20
אשר בחזקת  מתקניםבשתיה קרה וחטיפים לממכר מכונות אוטומטיות , ההפעלה והאחזקה של הצבההלביצוע 

תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות מותה כרז והעבמות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובוההתחיי העמותה
פי הסכם -ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא

 ההתקשרות ונספחיו. 

 

 
 2022אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו
 
 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש
 
 
    ס: קפ     ון:פלט    בת:ותכ    ' תאגיד: סמ 

 
 
 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.     שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 
                מה:יתח

 התאגיד.חתום ולהתחייב בשם ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

שתיה לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםבקרה וחטיפים 

 
 
 

 
 
 
 

 1ב'נספח 
 

 הצהרת ניסיון
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 1ב'נספח 
ן ו י יס נ  הצהרת 

 
 __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ 1

(. )במקרה של סוג תאגיד ", "המציע"ספק"האני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2
 אחר יש לשנות בהתאם / עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה(.

להצבה  06/22למכרז מס' מציע במסגרת הצעת ה סחלביםלצורך הגשתה לעמותת  ספקאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם ה .3
 והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתייה וחטיפים במתקנים אשר בחזקת העמותה.

    . התנאים הכלליים לסעיףבהתאם הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון  .4

 להלן הפרטים הנדרשים 

 חתימה: __________________       

 

 
 
 
 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ אישית ולאחר 
 תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A.  2  : המקוםשםA.  המקוםשם :  

  : בעל המקוםשם    : בעל המקוםשם  

  :תחילת מועד הצבה   :תחילת מועד הצבה 

  :מועד סיום    :מועד סיום  

  :סוג המכונות   :סוג המכונות 

  כמות מכונות   כמות מכונות 

  שם: מנהל/מפקח    שם: מנהל/מפקח  

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   המזמין:טל' הגוף  

3A.  4  : המקוםשםA.  המקוםשם :  

  : בעל המקוםשם    : בעל המקוםשם  

  :תחילת מועד הצבה   :תחילת מועד הצבה 

  :מועד סיום    :מועד סיום  

  :סוג המכונות   :סוג המכונות 

  כמות מכונות   כמות מכונות 

  שם: מנהל/מפקח    שם: מנהל/מפקח  

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

לממכר שתיה מכונות אוטומטיות   להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםקרה וחטיפים ב

 
 
 

 
 
 
 

 2'בנספח 
 

 נוסח המלצה
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  2נספח ב'

 נוסח המלצה לשימוש המציע
 

 לכבוד
 רעות-מכבים-למתנ"ס מודיעיןעמותת סחלבים העמותה העירונית 

      באמצעות המציע
 

 על ידי המציעוחטיפים  הפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתייהבדבר מתן אישור : הנדון
 

 ____________________   שם המזמין:
 

 ____________________ שם המנהל מטעם המזמין:
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
בנכסים  ו/או חטיפים מטיות לממכר שתייהוהפעיל כזכיין / נותן שירות מכונות אוט

 (: אחרון להגשת ההצעותמועד ועד ה 2017)בשנים  המפורטים להלן:
 

 סוג המכונות שם המבנה 
 

  הרכב השירותים כמות המכונות
זכיין/ נותן 

 שירות

 :חוות דעתנו
השירות  – 1

 הבוצעההפעלה /
לשביעות רצוננו 

 המלאה
השירות  – 2

 הבוצע ההפעלה/
 לשביעות רצוננו

השירות  – 3
ההפעלה  /

לשביעות  בוצעה
 רצוננו החלקית

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 .חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

שתיה לממכר מכונות אוטומטיות   להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםבקרה וחטיפים 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ג'נספח 
 

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומית
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 'גנספח           
 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
  סחלביםעמותת 

 מודיעין מכבים רעות  למתנ"סהעמותה העירונית 
 מודיעין 51ת.ד. 

  רעות -מכבים-מודיעין
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
 "( אשרסכום הערבות)להלן: "₪( אלפיים )במילים: ₪  2,000בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

מכונות אוטומטיות   להצבה והפעלת 06/22מספר פומבי תדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אשר בחזקת העמותה מתקניםבשתיה קרה וחטיפים לממכר 

  

ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, כתב,ב

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל, 22/25/1 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.הנקוב לעיל בסעיף זה. מטה עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 

 

 בכבוד רב         

 

 _____________בנק         
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

לממכר שתיה מכונות אוטומטיות   להצבה והפעלת
 קרה וחטיפים במתקנים אשר בחזקת העמותה 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ' דנספח 
 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 ד' נספח          
 דלכבו

 סחלביםעמותת 
 מודיעין מכבים רעות מתנ"סלהעמותה העירונית 

 מודיעין 51ת.ד. 
  רעות-מכבים-מודיעין

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(זכייןהת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
 זכייןתדרשו מאת ה אשר ,("סכום הערבות" :להלן)₪(  ששת אלפים) ₪ 6,000לתשלום כל סכום עד לסך של 

שתיה קרה לממכר אוטומטיות הצבה והפעלת מכונות לקבלת זיכיון  עםבקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר 
 העמותה.אשר בחזקת  מתקניםבוחטיפים 

 
שתגיע אלינו דרישתכם תוך שלושה ימים מיום  לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה  .2

מבלי שתהיו חייבים לדרוש  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,
בקשר לחיוב  זכייןומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל זכייןאת התשלום תחילה מאת ה

  כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה  ועד בכלל, 15/10/23ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -לא יאוחר מ

  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 
 
 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

שתיה לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםבקרה וחטיפים 

 
 
 
 

 
 
 
 

  'הנספח 
 

 זכויות עובדיםתצהיר 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 'הנספח 
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 זכויות עובדיםעל  התצהיר בעניין שמיר

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  .2

 בזה כדלקמן:

עמותת עירוני מודיעין הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .3

הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתיה קרה ל -06/22מכרז פומבי מס'   על פיועמותת סחלבים 

 "(. המציע)להלן: " וחטיפים במתקנים אשר בחזקת העמותה

כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את  .4

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

              

          ________________   

 חתימה                              

ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________מס'  

 ק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.צפוי לעונשים הקבועים בחו

        _____________________ 
 חתימה         
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

שתיה לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםבקרה וחטיפים 

 
 
 
 

 
 
 
 

  1ה'נספח 
  

  תצהיר העדר הרשעות
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 1ה'נספח 
 תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 שתיה קרה וחטיפיםלממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת 06/22מכרז פומבי מס' 

 אשר בחזקת העמותה מתקניםב 
 תצהיר העדר הרשעות

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא הוגש כנגדו  10במהלך  (ב)
 עבירה פלילית.כתב אישום בקשר עם 

)עבירות שוחד( לחוק  290-297לפי סעיפים פלילית או עבירה  בירה שנושאה פיסקליע -" עבירה פלילית"
לחוק העונשין )עבירות גניבה(,  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -העונשין, התשל"ז

טה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחי 438עד  414או לפי סעיפים 
העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת 

ו/או הורשע בעבירת מין לפי סימן ה'  2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתפי  הטרדה מאיימת על
, כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 352לפרק י' בחוק העונשין למעט סעיף 

 .2001 –התשס"א 

הח"מ מאשר ומסכים כי הספק ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק 

 אחרות.

דע כאמור, מתחייב במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מי (ד)
הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת 

 הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

החתום ממניות התאגיד( בגוף  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

א( 1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים ) (ג)
 ב( לעיל.1) -ו

 
 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  ידי להצהיר את האמת  וכי  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    ת עו"דחתימה וחותמ   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 

 
 
 
 
 

 06/22מס'  מכרז פומבי
 
 
 

שתיה לממכר מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםבקרה וחטיפים 

 
 
 
 

 
 
 
 

  'ונספח 
  

 
 

 אישור קיום ביטוחים
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 'ונספח 

 אישור על קיום ביטוחים 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 האישורתאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

 , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כוללבתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפולי
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 -סחלבים  שם: 
 –עירוני מודיעין 

העמותה העירונית 
למתנ"ס מודיעין 

ו/או  מכבים רעות
-עיריית מודיעין

 רעות-מכבים

 נדל"ן שם:
 שירותים 

 אספקת מוצרים
 ______אחר: 

 06/22מכרז פומבי 
מכונות  להצבה והפעלת

לממכר שתיה אוטומטיות 
קרה וחטיפים במתקנים 

 אשר בחזקת העמותה

 משכיר                               
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ______אחר: 

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

עמק רחוב   מען:
 , מודיעין13האלה 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

תחלוף לטובת  ויתור על -309 ₪    ביט   רכוש
כיסוי  -313מבקש האישור, 
כיסוי  -314בגין נזקי טבע, 

כיסוי  -316גניבה פריצה ושוד, 
 אשוניותר -328רעידת אדמה, 

 'ג צד
 

כולל 
ביטול 
חריג 
חבות 
מוצר 

 לנזקי גוף

 -304ת, אחריות צולב -302 ₪  4,000,000   ביט 
 -צד ג' -307הרחבת שיפוי, 

 -309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

ות כיסוי לתביע -315האישור, 
גין במבוטח נוסף  -321המל"ל, 

 -מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש  -322מבקש האישור, 

האישור ייחשב כצד ג' בפרק 
רכוש -329ראשוניות,  -328זה, 

 מבקש האישור ייחשב כצד ג'
 אחריות

 מעבידים
 -309י,  שיפוהרחבת  -304 ₪ 20,000,000   ביט 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
מבוטח נוסף  -319האישור, 

היה וייחשב כמעבידם של מי 
 -328מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות
 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 מזון 041מכירת/רכישת/השכרת ציוד,  046
 ביטול/שינוי הפוליסה*

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 עמותת סחלבים 
 רעות -מכבים-העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין 
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  'זנספח 
  

 
 
 

 םכתב התחייבות למניעת העסקת עברייני
  מין ו/או עברייני
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 ' זנספח 
 
 

 כתב התחייבות 
 

______________, ___אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ מרחוב
רעות -מכבים-מודיעין מתנ"סעמותה העירונית לה סחלביםעמותת   מתחייב בזאת כלפי

  כדלקמן:
 
מכונות אוטומטיות פעלת צבה וההבביצוע  במישרין או בעקיפין,להעסיק עובד/ת בין לא  .1

הורשע "( אשר העבודה" )להלן: אשר בחזקת העמותה מתקניםבוחטיפים לממכר שתייה 
בגין עבירה שנושאה , הוגש נגדו כתב אישום לבית משפטו/או על ידי בית משפט  בעבר

 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   פיסקלי
לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414לפי סעיפים 
ו/או נגד מנהל עה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו לביצוע העבודות ו/או בגין פגי

 . .2001-צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"בממנהליו 
  
הפעלת מכונות אוטומטיות הצבה ובביצוע במישרין או בעקיפין, להעסיק עובד/ת בין לא  .2

הוגש ו/או על ידי בית משפט  בעברהורשע "( אשר העבודה" )להלן: מתקניםב לממכר שתייה
 מין.  תעבירביצוע נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין 

  
עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל .3

"( העבודה" )להלן: מתקניםפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתייה בצבה וההבביצוע 
העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, עפ"י הוראות החוק למניעת 

 .2001 -התשס"א
  
לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם מצוידים  .4

באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה 
  בישראל. 

  
פעלת מכונות אוטומטיות הצבה והבביצוע  זכייןהעובדים מטעם האת רשימת למסור  .5

למחלקת הביטחון של העירייה טרם תחילת עבודתם לצורך  מתקניםלממכר שתייה ב
אישורם. מובהר זאת למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי מחלקת הביטחון של 

 עבוד בתחומי מוסד החינוך.היכנס/להעירייה לא יהא רשאי ל
 
אהיה יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ו -או חלק ממנה  -ל מקרה שאפר התחייבותי זו בכ .6

חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או 
 תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין

 
 

__________      _________________ 
 חתימה             תאריך 
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  'חנספח 
  

 
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ח'
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 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי 

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

)להלן:  עמותהההנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

 . מציע"(. אני מכהן כ ______________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעה"

 במשבצת הנכונה:  Xלמילוי ולסימון  .2

 ביותר משתי עבירות***; **לא הורשעואליו  *זיקה או בעל מציעה  

 האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה ביותר משתי עבירות***, אך במועד  **והורשעאליו  *או בעל זיקהמציע ה

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, 2כהגדרתו בסעיף  -" בעל זיקה*"

 . 1976 -שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 .31.10.02רה שנעברה לאחר יום הורשע בפסק דין חלוט בעבי –" הורשע** "

זרים )איסור העסקה  או עבירה לפי חוק עובדים 1987 –עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –" עבירה*** "

לחוק  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית  2011 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

  לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 ( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -התשנ"ח , עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - חלופה א"

 על המציע. חלות לא

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   זכויות שוויון לחוק 9 ףסעי הוראות - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלבנטיות להלן:  –לעיל  3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .4

 ( 1חלופה) - עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) -  כרז יפנה למנהל הכללי של עובדים או יותר, והוא מתחייב כי ככל שיזכה במ 100המציע מעסיק

 ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמידת

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לפי 

( הוא מצהיר כי 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה ) הוראת

 לחוק שוויון זכויות, הוא פעל ליישומן. 9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

זה למנכ"ל משר העבודה המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר  –לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

 ימים ממועד התקשרותו עם העמותה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוף 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
חתימה: 

______________ 
 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

ת תוכן תצהירו/ה לעיל אישר/ה בפניי אוכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
 . בחתמו/ה עליו בפניי

____________________       ____________________ 
 חתימה וחותמת                       תאריך
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  'טנספח 
 
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
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 נספח ט'    

 
 
 

 היעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר 

שהוזהרתי לאחר  ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

עמותת שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע)להלן: "הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .2

לממכר שתיה קרה וחטיפים מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת -6/22מכרז פומבי מס'  על פיסחלבים 

 "(. המציע)להלן: " אשר בחזקת העמותה מתקניםב

אני המציע ו/או מי מעובדינו אינם מצויים בעת הגשת ההצעה במצב של ניגוד עניינים בין אני מצהיר כי  .3

חובותינו לפי חוזה זה לבין עיסוקינו האחרים, וכי אין ביני המציע ו/או עובדינו כל קרבה משפחתית לחבר 

 ועצה ו/או לחבר ועד מנהל בעמותה ו/או לעובד בכיר בעמותה.מ

 –אני מצהיר ומתחייב כי במידה ומהלך תקופת ההתקשרות יתעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמור  .4

 אדווח על כך מיידית לעמותה ואפעל על פי הנחיותיה. 

              

          ________________   

 חתימה                              

ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________מס'  

 ונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכ

        _____________________ 
 חתימה         
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לממכר שתיה מכונות אוטומטיות  להצבה והפעלת
 אשר בחזקת העמותה  מתקניםקרה וחטיפים ב

 
 

  'ינספח 
 
 

 הספורט מתקניםהמתקנים/רשימת 
 כמות המכונות וסוג הממכר בכל מתקן

 
 

 הממכרוסוג המכונות כמות  כתובת אולם/מגרש מס"ד
 שתייה קרה 1 2דם המכבים  אולם החשמונאים )צמוד לעירוני א'(  .1

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1 1נחל עיון  אולם הי"א )צמוד לעירוני ב'(  .2

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1  45מוטה גור  אולם המגנים )צמוד לעירוני ג'(  .3

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1 23שדרות יצחק רבין מול בית מס'  אולם השבטים  .4

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1 השדרה המרכזית  – 251גינת האלה  מגרש הכדורגל העירוני )ליגד(  .5

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1 13עמק האלה מול בנין מס'  בית סחלבים  .6

 חטיפים 1
 שתייה קרה 1 54עמק בית שאן מול מס'  מגרש הכדורגל עמק בית שאן  .7

 חטיפים 1
 


