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 'אמך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

 ות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה)נקוד trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 

 
 הזמנה להציע הצעות

 

 food-trucks–להצבה והפעלת פודטראקים ( מזמינה בזאת הצעות "המועצה")להלן:  גני תקווה המקומיתהמועצה 

 .במסמכי המכרז ל כמפורט, הכ)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה
"(, ניתן סמכי המכרז"מ :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

 .רנט של המועצה המקומית גני תקווהזים" באתר האינטרכעמודת "מדרך שלא יוחזרו, ₪  500 לרכוש בעבור סך של

 .michrazim@gantik.org.ilלשאלות ניתן לפנות בדוא"ל 

מאת בנק  שקלים חדשים()חמשת  ש"ח 5,000ערבות בסך של על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, 
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח מסחרי ידוע בישראל או מאת 

המועצה. בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-ח, התשמ"א על עסקי הביטו

 .7.7.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף 

 

המועצה לשכת מנכ"ל מציעים המעוניינים לסייר קודם להגשת הצעתם, יוכלו לעשות זאת באמצעות תיאום מול 
 yairil@gantik.org.ilאו בדוא"ל:  4844778-054בטלפון: 

 אינה חובה.ההשתתפות בסיור  

מס'  פומביכרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ
לא ח' הרכש / קניין המועצה, גני תקווה, קומה ב' אצל מ 48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  7/2022

 .)בצהרים( 12:00עד השעה  22.3.2022יאוחר מיום 

 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 
 בכבוד רב,           

 
 ליזי דלריצ'ה 

 ראש המועצה                           
   

mailto:michrazim@gantik.org.il
mailto:yairil@gantik.org.il
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 ב'מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

 )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 

 
 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 
 כללי  .1

 food-trucks–להצבה והפעלת פודטראקים לקבל הצעות  מעוניינת המקומית גני תקווההמועצה  .א
, במיקומים שונים כמפורט )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה

 .("השירות"" או עמדות מכירה ניידות"להלן: בהוראות המכרז )

-ות צעירות. מדד סוציורובו מורכב ממשפח. ותושבות תושבים 24,000-גני תקווה מונה כהיישוב  .ב
 . 9אקונומי של היישוב הוא 

היישוב מאופיין בבנייה סביב פארקים ומוקדי עניין, כך שבשעות אחר הצהריים, ובקיץ גם בשעות 
הבוקר, הציבור נהנה בשהייה באותם פארקים/מוקדי עניין. התכונה באותה מיקומים בשעות אלו 

 ( הינה רבה.PICK-)שעות ה

 תקני משחק, ספסלי ישיבה ומדשאות רחבות.בפארקים קיימים מ

על מנת לתת שירות לציבור הפוקד את הפארקים ומוקד העניין ולאור ביקוש וצורך שעלה מהציבור,  .ג
 ם.עמדות מכירה ניידות באותם מיקומי מעוניינת המועצה בהצעות להעמדת

 כגון:  נושאים במגוון להיות יכולותהניידות עמדות המכירה  .ד

 פהומא קפה עגלות (1

 ותוספות נקניקיות לממכר עגלות (2

 גלידה/סבתא שערות/פופקורן/חם תירס עגלות (3

 (לילה/ערב לפעילות) בירה עגלות (4

 מובילות חברות עם מ"מהקד כחלק לקבלם יכולשהזוכה  כך ממותגות להיות יוכלועמדות המכירה 

 .בשוק

 בתאוםמסמכי המכרז, ול י'במסמך ייעודיים המפורטים יוצבו במיקומים עמדות המכירה  - מיקומים .ה

 אותם מיקומים. של המיוחדים ולערכים לאווירה שיתאימוהמועצה, על מנת  עם

 המיקומים המבוקשים להצבה:

 התבור פארק (1

 האקולוגיות הבריכות ליד -התקווה טיילת (2

 הבמה מרכז (3

 לידר ספורט מרכז (4

 ישראל אפריקה פארק (5
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 גנים פארק (6

 הנגב מתחם (7

 והאהבה השלום גן (8

 ינה ליד ביה"ס יובליםטיילת התקווה, ג (9

לביקוש ולצרכים בהתאם והמועצה תהיה רשאית לשנות את המיקומים בתיאום עם הזוכה/זוכים 
 .וכן להוסיף ו/או להפחית מיקומים על פי צרכים אלו שעולים מהשטח

 או רבות קבוצות יהיו בהם( PICK) שיא בשעות בעיקר יופעלוהניידות עמדות המכירה  –שעות פעילות  .ו

 . יזומים אירועים יתקיימו בהם תקופות לרבותאנשים  של ערה תנועה

למסמכי המכרז, היא  י'השיא בכל אחד מהמתחמים המפורטים במסמך  שעותהמועצה מעריכה כי 
כל הפחות, והזוכה מתחייב להציב ולהפעיל את עמדות המכירה לכל ל 20:00עד  17:00בין השעה 

 הפחות בשעות אלו.

זוכים במכרז, יתאמו מראש מול המועצה את מוצרי המזון שימכרו על ידם, הזוכה/ -מוצרי המזון  .ז

לא ימכרו על ש)מוצרי יסוד בסיסיים( פריטי מזון מסויימים  5-7 כאשר המועצה תהיה רשאית לקבוע
 ידי הזוכה לציבור בסכום מעל לסכום מקסימאלי שיקבע בין הצדדים.

 כל הפחות. מוצרי המזון שימכרו יהיו בעלי כשרות "רבנות" ל

. יובהר כפי שצורפה להצעתוהמציע הזוכה קונספט המכירה יהא כמפורט בהצעת  –קונספט המכירה  .ח

רשאית לדרוש שינוי / עדכון קונספט המכירה בהתאם לביקוש ולצרכים שעולים כי המועצה תהיה 
 .מהשטח וכן לצורך התאמה לתנאי השוק

לבד שלא יהיה בכך להוות מטרד/הפרעה לשכנים במקום וב אווירההשמעת מוזיקה תתאפשר  -מוזיקה  .ט
 .ובלבד שלא תושמע מוזיקה בשעות המנוחה ו/או לבאי המקום

יש לקבל אישור המועצה מראש.  – שמשיות/כל מתקן אחר במרחב הציבורי/העמדת כיסאות/שולחנות .י

ר של יובהר כי האישור ינתן בכפוף לתנאים הקיימים במיקום המבוקש ובהתאם להוראות חוקי העז
 המועצה.

 10עד רדיוס של על הזוכה/זוכים במכרז, לדאוג כי סביבת עמדת המכירה הניידת  – ניקיון ואסתטיקה .יא

על  תהיה נקיה ולהשאירה באופן זה גם לאחר פינוי עמדת המכירה בכל יום.מטר מתחנת העגינה, 
, לפנות פחים אלו אל מ' מתחנת העגינה, ובסיום הפעילות 10הזוכה/זוכים לדאוג להצבת פחים ברדיוס 

 .ובתיאום מול המועצה במקוםהמועצה גדולים שתציב פחים 

החברה נדרשת לדאוג לכל הנדרש מבחינת תשתיות להצבת עמדת המכירה הניידת. ככל  – תשתיות .יב
 שמבוקש להתחבר לתשתיות קיימות של המועצה, יש לתאם זאת מול המועצה ולקבל אישורה מראש.

זוכה/זוכים לקבל היתר להצבת עמדת המכירה הניידת מהמועצה בהתאם על ה -היתרים/רישיונות  .יג
וחוקי העזר של המועצה, כתנאי מקדים להצבת כל עמדת  1968להוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

 מכירה ניידת.

עמדת המכירה ולהחזיק את כל האישורים, התעודות והרשיונות הנדרשים להפעלת ידרש להשיג הזוכה 
דין, ולבצע כל דרישה של כל רשות מוסמכת בקשר עם האישורים, תעודות ורישיונות  לפי כלהניידת 

ו בתוקף לאורך כל תקופת האמורים לעיל והוא מתחייב כי אישורים, תעודות ורישיונות אלה יהי
  .ההתקשרות
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המועצה תהיה רשאית להזמין שירות מהזוכה/זוכים במכרז, במסגרת אירועים שונים שהיא  –אירועים  .יד
המועצה תפנה לזוכה/זוכים על מנת במקרה כאמור, או בתאריכים מיוחדים.  מקיימת כגון בחגים

ת הזוכה/זוכים במכרז אירועים. יובהר כי אין המועצה מחוייבת לקבל את הצעאותם שיתנו הצעתם ל
 והיא רשאית להתקשר עם מי שנותן לה את ההצעה המיטבית ביותר. ים באירוע/

 חודשים 18הינה לתקופה של הראשונה לפי מכרז זה ופת ההתקשרות על פי תק - ההתקשרות תקופת .טו
 ממועד חתימת החוזה.

שנה או חלק ממנה, בהתאם לשיקול  המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות

חודשים )חמש  60ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, 
 . שנים(

 המועצה רשאית לבחור זוכה אחד או יותר במכרז. .טז

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי המכרז:

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א' 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   מסמך ב' 

 הצעת המציע.   - מסמך ג' 

 חוזה.  -  מסמך ד' 

 ( נוסח הערבות לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.1)  -מסמך ה'  

 ( נוסח הערבות להבטחת ביצוע החוזה.2)   

    .1976 –( תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1)  -' ומסמך  

( אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 2)   
 .1976 – התשל"ו

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - 'זמסמך  

 תצהיר העדר קירבה  - 'חמסמך  

 תצהיר אי תיאום   - 'טמסמך  

 מפת מיקומים  -י'מסמך  

 סוגי מזון והגשה –תפריט   - 'סמך יאמ 

 נספח ביטוח   - יב'מסמך  

  
  

 תנאי סף –השתתפות במכרז  .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםה כלבע  העומד רשאי להשתתף במכרז מצי .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  (1

 קיד השומה.פ

"(, חוק העסקאות)להלן: " 1967 –מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2

  .( למכרז2)ו' -( ו1ו') בתצהיר ואישור המצורפים כמסמכיםכמפורט 

 שקדמו למועד הגשת ההצעה       השנים 4מבין שנתיים לפחות, של מוכח בעל ניסיון המציע  (3
מזון או עמדות מכירת מזון ( או עגלות FOOD TRUCKמשאית מזון ), בהפעלת 2018-2021

 ניידות ו/או מסעדה ו/או מזנון ו/או קיוסק.
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השנים  4מבין בשנתיים ₪,  500,000 לפחות שלתי המציע הינו בעל היקף מחזור עסקים שנ (4

  ( לפחות.2018-2021שקדמו להגשת ההצעה )

 ( למסמכי המכרז.1מציע שצירף ערבות להשתתפות במכרז, בנוסח מסמך ה) (5

 המציע רכש את מסמכי המכרז. (6

רש מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נד .ב

 כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 

 .יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף .ג

 

 הצהרות המציע .2

מכרז שור שכל פרטי המכרז ומסמכי היהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, הפרטים בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ידועים ונהירים למציע וכי המציע 
השירות מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע  , כי הואהשירותמהות  –והעובדות ובכלל זה 

 והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות,
כי הוא עומד בכל נשוא המכרז, השירות הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל 

 -נשוא המכרז נשירות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז.

רז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכ .ב
 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .ג
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 המציע.

 גויותיוהסתיאיסור הכנסת שינויים  .3

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה .ב
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .4

  שעל המציע לבצע.נשירות מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז .ג

מחלקת הרכש / אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס .ד

לשלוח יש ) michrazim@gantik.org.il : אימיילהבאמצעות , בכתב( "המנהל"קניין המועצה )להלן: 
תשובת  .10.3.2022מיום לא יאוחר (, וזאת 7978707-03 וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל'בקובץ 
 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ה

ה אחרת לכל להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצע
 דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .ו
 נתן לכל מי שרכש את המכרז.ילתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

mailto:michrazim@gantik.org.il
mailto:michrazim@gantik.org.il
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 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ז

 אישורים ומסמכים .5

 יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: כל מציע .א

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  (1
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

מאומת ע"י  )מקור/העתק מאושר למקור ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (2
 . עו"ד/רו"ח(

( 1)ו'בנוסח מסמך  1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  לפי חוק העסקאותותצהיר חתומים  אישור (3
 (.2)ו'-ו

מסמך הכולל הסבר על קונספט המכירה במיקומים בהם מבוקש על ידי המציע להציב עמדות  (4

עגלה, עמדה ניידת לסוג עמדת המכירה )משאית, מכירה ניידות. המסמך יכלול פירוט בנוגע 
 מפרטים טכניים וכיו"ב.עיצוב/אווירה של העמדה, המוצרים שימכרו, קהל היעד, אחרת(, 

כמפורט בסעיף )כולל המלצות ככל שיש( פירוט נסיון קודם ואישורים המעידים על נסיון קודם  (5

 .לעיל 3.א.3

חות כספיים אישור מאת רו"ח של המציע המעיד על היקף המחזור הכספי של המציע או דו" (6

 לעיל. 4.א.3זור כספי כאמור כנדרש בסעיף מאושרים ומבוקרים המעידים על קיומו של מח

 להלן. 8בסעיף רבות כמפורט ע (7

 למסמכי המכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידו.ט' -ו 'חמסמכים  (8

את המסמכים  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א (9
 ים:הבא

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור .א
ת התאגיד הצעכי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בחתימתם על  התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 
כן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם וכי ההשתתפות במכרז ו מסמכי המכרז

 .למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. .ב

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. .ג

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .ד

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/  (10

"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין רו
 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

 בדבר רכישת מסמכי המכרז. אישור (11

, על לעיל 6במקרה בו שלח המנהל מסמך תשובות, הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בסעיף  (12
 חתומים בכל עמוד. המציעים לצרפם להצעה המוגשת על ידם, כאשר הם
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המציע רשאי להגיש ולצרף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו ו/או נסיונו  .ב

 .מרכזי יום לקשיש ו/או ידיעותיו ביחס להפעלת

 פסל ע"י ועדת המכרזים.יעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ג

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,הזכותשמורה  לוועדת המכרזים .ד

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו/או 
המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ . )לרבות המלצות( וכיוב' השירותים נשוא המכרז

 ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורתה. במקרה בו המסמכים להנחת דע
  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .6

חמשת )במילים:  ש"ח 5,000בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של לצרף להצעתו נדרש המציע  .א

חברת ביטוח ישראלית שברשותה ם חדשים( מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת שקלי אלפים
( 1בנוסח מסמך ה) ,1981-רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 .7.7.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף למסמכי המכרז. 

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

צדדית של ראש -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג
 או הגזבר ו/או מי מטעמם.  המועצה

ת לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של המועצה עד שיבחר המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבו .ד
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ה

יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר  .ו

המועצה בזכות אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע כי 
, בהתאם לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

 .לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין

רבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים תהא רשאית לחלט את עמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  .ז
 הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)
אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות    (3)

 מכרז;ב
אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    (4)

 הנקוב לכך בתנאי המכרז.

 מועד הגשת ההצעותואופן  .7

סמן בראשי ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא המסמכים וכן ל .א

הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. 
 ההצעה.

להצבת עמדת מכירה בכל  המוצעים על ידו דמי הזיכיון החודשייםאת )מסמך ג'( המציע ינקוב בהצעתו  .ב
 .  אחד מהמיקומים שקבעה המועצה
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ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו ולחתום בחתימה  .ג
סמן בראשי תיבות של כן לבשני העתקים ולאה על גבי טופס ההצעה )מסמך ג( וההסכם )מסמך ד'(, מ

 ההצעה.  פסילתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ליחתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת

רז כן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ .ד

 קניין /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח המכרזים בתיבת ידנית ולהניח 7/2022מס'  פומבי
 (.בצהרים) 12:00 השעה עד 3.202222.מיום  יאוחר לא,  המועצה

 בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.אין לשלוח הצעות  .ה

 זה. סעיף לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור ב .ו

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ז
הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה 

הצעתו, המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 אופן החתימה על ההצעה .8

 אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו .א
 .וצילום תעודת הזהות שלו

, יחתמו על ההצעה כל השותפים )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ב

סמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת המו
 השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

יחתמו על ההצעה המנהלים תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ג

ך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת המוסמכים בשם התאגיד תו
 התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע  .ד

, יחתמו על ההצעה בשם כל אחד ן מאפשר התאגדות כאמור()ככל שהדי העבודות נשוא המכרז
מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות 

  הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 החלטות המועצה ואופן שקלול ההצעות .9

מועצה רשאית לבחור זוכה אחד או יותר )זוכה לכל אחד מהמיקומים( וכן רשאית היא לא לבחור ה .א
 בהצעה כלשהי.

בקביעת הזוכה תתחשב המועצה ביכולתו של המציע וכן בכל נתון או פרט אחר המשתמע ממסמך או  .ב
סיון קודם מפרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו לרבות המלצות ונ

 של גופים אחרים או של המועצה עם המציע.

 :הבאים שלביםעל פי הבדיקת ההצעות תיערך  .ג

בשלב זה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות בתנאי סף  -בדיקת תנאי סף ודרישות המכרז  - שלב א' .ד
 לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאים אלה.  כל המסמכים הנדרשים. ועדת המכרזים רשאיתוצירוף 

 הצעות העומדות בכל תנאי הסף והכוללות את כלל המסמכים הנדרשים, תעלנה לשלב ב'.ה
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תעבור לבחינת איכות ההצעות. הבחינה תיעשה על ידי ועדה הצעה אשר עברה את שלב א'  - שלב ב' .ה
  מקצועית שתמנה המועצה שתכלול עובדי מועצה גורמים חיצוניים על פי הצורך.

 אופן שקלול ההצעות: .ו

  50% –איכות  (1

 : הוועדה המקצועית תנקד רכיב זה באופן הבא

התרשמות מקונספט המכירה כפי שיוצג  -  (נק' 30התרשמות מקונספט המכירה ) (1

פירוט בנוגע לסוג במסמכים שיוגשו על ידי המציע במסגרת הצעתו. המסמכים יכללו 
עמדת המכירה )משאית, עגלה, עמדה ניידת אחרת(, עיצוב/אווירה של העמדה, 

 מוצרים שימכרו, קהל היעד, מפרטים טכניים, ברושורים וכיו"ב.ה

המציעים יוזמנו לראיון בפני הועדה  –נק'(  20התרשמות כללית מהמציע ) (2
בתחום הפעלת בעיקר  . הועדה תנקד על פי התרשמות מניסיון המציעהמקצועית

תמהיל המוצר והתפריט מ התרשמותייחודיות הקונספט המבוקש, , פודטראק
  וכן התרשמות אישית. כרשיימ

נקודות לפחות במרכיב האיכות, תועבר לבחינה וניקוד ההצעה הכספית.  30*** רק הצעה שתקבל 
 נקודות למעשה תיפסל ולא תדון. 30-הצעה שתקבל פחות מ

  50% –דמי הזיכיון המוצעים  (2

קבל את הצעת המחיר הנוקבת את דמי הזיכיון הגבוהים ביותר לכל מיקום, ת –אופן הניקוד 

(. יתר ההצעות שיקבעו דמי זיכיון לגבי אותו מיקום, ינוקדו באופן 50הניקוד הגבוה ביותר )
 יחסי. 

בהתאם למפורט לעיל מהמיקומים  אחדכל לגבי הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר  .ז

ות אחריה לפי הסדר ידורגו יתר הצעותוכרז כזוכה לגבי אותו מיקום. תדורג במקום הראשון 
 המשתתפים במכרז.

שבו שתי הצעות קיבלו ניקוד זהה במקום הגבוה ביותר, תיבחר ההצעה שקיבלה את ניקוד במקרה  .ח

 האיכות הגבוה ביותר.

שומרת על זכותה המועצה רשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. המועצה  .ט

 כאמור לעיל.לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז 

בוטל המכרז נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציעים ו/או לזוכה כל תביעה  .י
ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, והמשתתפים ו/או 

 יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג. הזוכה לא

 חובת הזוכה במכרז .10

)קלנדריים( מיום קבלת הודעת  ימים 10 -לא יאוחר מ (, נדרש הוא "הזוכה" -מכרז )להלן זכה המציע ב .א

 המועצה בדבר זכייתו:

ידי מורשי החתימה מטעמו בשלושה עותקים, ולהחזירו חתום -( עלדלחתום על ההסכם )מסמך  (1

 כדין למועצה.
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שיים המוצעים על דמי הזיכיון החודסך מ 15%בסכום המהווה להמציא למועצה ערבות בנקאית  (2
פי ההסכם -להבטחת ביצוע התחייבויותיו עלידי הזוכה לתקופה מצטברת של שנתיים, וזאת 

 (. "ערבות הביצוע"למסמכי המכרז )להלן:  (2ה)כמסמך וזאת בנוסח המצורף 

ג לעיל, כולם או חלקם, בשל נסיבות התלויות בו, תהא -לא ימלא הזוכה אחר האמור בסעיפים א .ב

לעיל. בחילוט הערבות  6לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף  המועצה רשאית
הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב 

 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו.

 סיור מציעים .11

לשכת מנכ"ל , יוכלו לעשות זאת באמצעות תיאום מול מציעים המעוניינים לסייר קודם להגשת הצעתם
 yairil@gantik.org.ilאו בדוא"ל:  4844778-054המועצה בטלפון: 

 אינה חובה.ההשתתפות בסיור  

 

 המועצה רכוש  -מסמכי המכרז  .12

סרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז, ולא מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמ

 ___לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 

 בכבוד רב,

 

 ליזי דלריצ'ה 

 ראש המועצה

mailto:yairil@gantik.org.il
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 ג' מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

 נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה) trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 

 
 לכבוד

 המועצה המקומית גני תקווה
 

 א.ג.נ.,
 

 הצעת המציעהנדון: 

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות למשתתפים, הסכם  .1
 ההתקשרות וכן את יתר מסמכי המכרז.

פי המכרז, וכי בהתאם להם -, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, וברורים לי חובותיי וזכויותיי עלהנני מצהיר .2
 קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

 כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. .א

 food-trucks–הצבה והפעלת פודטראקים כי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך  .ב
, והנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר

 או ההתחייבויות על פי המכרז./הדרישות ו

ידי כחלק -כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים על .ג
 ם למועד הגשת ההצעה.מהצעתי למכרז הינם נכונים, מלאים ומעודכני

עובדים מקצועיים, מוסמכים בהתאם לכל דין כי לצורך מילוי התחייבויותיי בהתאם למכרז אעסיק  .ד
 .ילי, בעלי ידע, מיומנות וניסיון במתן השירותומנוסים, תושבי ישראל וללא עבר פל

ורם מקצועי פי כל דין, תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של ג-כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .ה
 .מתן השירות על פי מכרז זהכלשהו, החלים על 

 יחסי עובד ומעביד.המועצה לבין  י ו/או בין עובדיי,בינולא יתקיימו לא התקיימו , לא מתקיימיםכי  .ו

למסמכי המכרז, וידוע לי  ז', המצורפות כמסמך 1953 -ידועות לי הוראות חוק עבודת נוער, תשי"ג כי  .ז

 .אלו, אחשב כמי שהפר את ההסכם עם המועצהאם אפר הוראה מהוראות 

תושבי המועצה וצד  שמירת רווחתם שלומם ובריאותם שלעמוד בתנאי הזכיון באופן שיבטיח את כי א .ח

 .קיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כךולוכל אדם ו/או גוף שהוא, ג' כלשהו 

אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת אותי, וכל ידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז, גם  .4
 פי מכרז זה.-עלבמתן השירות גורם מטעמי, אשר יועסק 

נוסח ללהוראות המכרז ובהתאם  7.7.2022 עדבתוקף , ש"ח 5,000בסך חת קיום הצעתי, מצ"ב ערבות טלהב .5
 ( למסמכי המכרז. 1ה)במסמך הקבוע 

ימים מיום קבלת  7הפעולות המפורטות להלן לא יאוחר מתום אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל  .6
 הודעה על זכייתי במכרז:

, ולהחזירו חתום כדין העתקיםבשלושה  יידי מורשי החתימה מטעמ-על לחתום על ההסכם )מסמך ד( .א
 .למועצה

מסך דמי הזיכיון החודשיים המוצעים על ידי  15%בסכום המהווה ערבות בנקאית למועצה להמציא  .ב
פי ההסכם וזאת בנוסח המצורף -להבטחת ביצוע התחייבויותיי עלפה מצטברת של שנתיים, לתקו

 (. "ערבות הביצוע"למסמכי המכרז )להלן: ( 2) הכמסמך 

, למתן השירותלעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי  6ידוע לי, כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
 ת הבנקאית המצורפת להצעתי זו. תהא רשאית לחלט את הערבוהמועצה ו
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עקב הפרת המועצה כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

תי את למסמך ב' למסמכי המכרז, וכראיה לכך, צירפ 3כי אני עומד בתנאי הסף הקבועים בס' מצהיר הנני  .8
 למסמך ב' למסמכי המכרז. 7מלוא המסמכים המפורטים בס' 

ידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל, רשאית ועדת  .9
 המכרזים לפסול את הצעתי.

שירותי שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כלמועצה עוד ידוע לי, כי  .10
וניסיוני, וכי אם אסרב למסור למועצה מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית היא להסיק 

 מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 

 )יש לסמן ולמלא לגבי אחד או יותר מהמיקומים המוצעים(: להלן הצעתי .11

_____________₪ הינם  ,ם למועצההמוצעים על ידי כתשלוהחודשיים דמי הזיכיון  – התבור פארק .א
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין

המוצעים על ידי כתשלום החודשיים דמי הזיכיון  - האקולוגיות הבריכות ליד- התקווה טיילת .ב
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין_____________₪ הינם  ,למועצה

_____________₪ הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - ההבמ מרכז .ג
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין

הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - לידר ספורט מרכז .ד
 .ירוף מע"מ כדין)ובמילים: __________________( לחודש בצ_____________₪ 

הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - ישראל אפריקה פארק .ה
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין_____________₪ 

_____________₪ הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - גנים פארק .ו
 .________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין)ובמילים: __

_____________₪ הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - הנגב מתחם .ז
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין

הינם  ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - והאהבה השלום גן .ח
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין__________₪ ___

 ,המוצעים על ידי כתשלום למועצההחודשיים דמי הזיכיון  - טיילת התקווה, גינה ליד ביה"ס יובלים .ט
 .)ובמילים: __________________( לחודש בצירוף מע"מ כדין_____________₪ הינם 

 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע לי, כי  90אותי במשך תקופה של  הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב .12
 הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לתיקון והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.

 ימים נוספים לבקשת המועצה. 90 –כמו כן, הנני מתחייב להאריך את תוקף ההצעה ב 

וזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור הצעה זו היא בלתי ח .13
 דלעיל

 

 פרטי המציע

 שם המציע: )נא לציין שם מלא( ..........................................

 אישיות משפטית נא לפרט: .................................................
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 ........................................../ ע"ר  פות רשומהמספר ח.פ / שות

 מורשי החתימה במציע........................................................

 מנהלי המציע.....................................................................................................

 .........................................טלפון .......................................................כתובת ...

 איש קשר במציע / נציג מוסמך: ..........................................

 וחותמת המציע...................................  חתימה: ....................... 

 

 

 אישור עו"ד

 
 אני הח"מ ................... עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי,

 
 ה"ה ............................................. .....ת.ז. .............................................. 

 
 ז. ........................................ה"ה ................. ..................................ת. 

 

 .העמותהולחייב את התאגיד / העמותה וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד / 

 

 

_____________________ ______________________ 

 עו"ד    תאריך
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 ד' מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

 )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 

 
 הסכם 

 _ לחודש___________ שנת ________שנערך ונחתם בגני תקווה ביום________

 

 המועצה המקומית גני תקווה             : בין
 , גני תקווה48רח' הגליל                            

                            
 )להלן: "המועצה"(                           

 מצד אחד  
 

        לבין:
 
      ת.ז./ח.פ    
 
      מרח'    
     

 "(זכיין)להלן "
 מצד שני  

 

ו/או  )נקודות מכר ניידות על גלגלים( food-trucks–הצבה והפעלת פודטראקים בוהמועצה מעוניינת                 הואיל

 :בהתאמה )להלן 7/2022ולצורך כך פרסמה את מכרז  עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה

 ;"(המכרז"-"השירות" ו

הגיש הצעתו במסגרת המכרז, וחוזר ומצהיר כי הנו עומד בכל תנאי ההשתתפות והזכיין  והואיל
לו היכולת  כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש םוהקריטריוני

 והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;

 למתן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה;הזכיין והמועצה החליטה לקבל את הצעת   והואיל

למתן השירות כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע  והואיל

 ;בהסכם זה

 

 בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה 

 מבואה .1

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .א

כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד, ואינן מהוות חלק מחייב של ההסכם. כמו כן, לא תשמשנה  .ב

 הכותרות לצרכי פרשנות ההסכם.

 תהגדרו .2

ם להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה אחרת המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחי המסמכיםבחוזה זה ובכל 

 :משתמעת מגופו של עניין(
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 .המועצה המקומית גני תקווה     -" המועצה

)נקודות מכר ניידות על  food-trucks–פודטראקים הרשות להצבה והפעלת    -"הזיכיון" 

 כמפורט במסמכי המכרז. גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה

 .נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה  כירה ניידת""עמדת מ

  "food-truckו/או  "פודטראק 

 מנכ"ל המועצה ו/או מי שימונה מטעמה.   -"הממונה" 

 לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים וכן כל מי שפועל מטעמם. "בעל הזכיון" או "זכיין" 

 מסמכי החוזה .3

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה בעל הזכיוןחתומים על ידי יה לרבות נספחיה, מסמכי הפני .א

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה ב .ב

כוחה של ובהיעדר הנחייה אחרת מאת הממונים ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 
 מכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.שבנספחים עדיף והנחיה 

 בעל הזכיוןהצהרות  .4

 :כדלקמןבזאת  מצהיר בעל הזכיון

לקבלת הזכיון, והצעתו מהווה תמורה מלאה  הפנייהעיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי כי  .א
רי למכירת מוצ וכל דבר אחר הדרושלרבות כוח אדם, אישורים, רישיונות ומילוי כל התחייבויותיו 

 המזון כקבוע במכרז.

המפורטות בהסכם  וסיון, וההכשרה המקצועית לביצוע התחייבויותייהידע, המיומנות, הנ לבע נוהיכי  .ב

 והוא מסוגל מכל הבחינות לעמוד בתנאי מכרז זה לשביעות רצונה המלא של המועצה. זה

מוסף וקיימים בידיו  כי הינו מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך .ג

 פי כל דין.-ועל 1976-כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

, כמפורט בחוק 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כי הינו עומד בתנאי חוק עובדים זרים, תשנ"א .ד

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ו הסכמית להתקשר עמו בהסכם זה וכי אינו מצוי בניגוד עניינים ו/או לא כי אין כל מניעה חוקית ו/א .ה

 קיימת מניעה אחרת  לקיום הסכם זה, ו/או עילה המונעת ממנו לקיים הוראות ההסכם.

 וימכור את מוצרי המזון בהתאם לכל דין.עמדת המכירה הניידת כי יפעיל את  .ו

לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, וכי  ו בין עובדיו,ו ו/אבינולא יתקיימו לא התקיימו , קיימיםתכי לא מ .ז
בעל הזכיון מצהיר . הינו מקבל זכיון למכירת מוצרי מזון בלבד ולא נותן שירות ו/או עובד עבור המועצה

ן מי מעובדיו לבין תבע פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בטענה כי התקיימו יחסי עובד מעביד בייכי לא 
 ן חופשה ו/או כל זכות סוציאלית אחרת שיש לעובד אצל  מעבידו.לרבות תשלום בגי ,המועצה

כי המועצה לא אחראית ולא תשלם לו כל תמורה בגין מכירת מוצרי המזון וכי לא יהיה זכאי לקבל  .ח
 הפסדים. לו ממנה כל תשלום ו/או החזר עבור ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם, גם אם יהיו 

א יעסיק עובדים תושבי ישראל ללא עבר פלילי, בעלי ידע ומיומנות כי לצורך מכירת מוצרי המזון הו .ט
בעל הזכיון מתחייב להחליף עובד אשר יוצב מטעמו בדוכן המכירה, במידה ויידרש ירת מוצרי מזון. במכ

 .הממונהלעשות כן ע"י 

רום באופן שלא יגהירות הדרושים לשם מכירת מוצרי המזון מתחייב לנקוט בכל אמצעי הז בעל הזכיון .י

 לסיכון אדם או רכוש. 
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 מהות השירות / הזיכיון .5

בהתאם במסמך י' למסמכי המכרז, תוצב במיקום ייעודי כמפורט הניידת המכירה עמדת  –מיקום  .א

 ולערכים לאווירהשתתואם המועצה, על מנת  עם בתאוםולהצעת בעל הזיכיון במסגרת המכרז 

 .אותו המיקום של המיוחדים

ובהתאם לביקוש ולצרכים שעולים המיקום בתיאום עם בעל הזיכיון את  המועצה תהיה רשאית לשנות
 מהשטח וכן להוסיף ו/או להפחית מיקומים על פי צרכים אלו.

 או רבות קבוצות יהיו בהם( PICK) שיא בשעות בעיקר יופעלות המכירה הניידות עמד –שעות פעילות  .ב

 . יזומים אירועים יתקיימו בהם תקופות לרבותאנשים  של ערה תנועה

המועצה מעריכה כי שעות השיא בכל אחד מהמתחמים המפורטים במסמך י' למסמכי המכרז, היא 
מתחייב להציב ולהפעיל את עמדות המכירה לכל  ובעל הזיכיוןלכל הפחות,  20:00עד  17:00בין השעה 

 הפחות בשעות אלו.

ידו בעמדת המכירה שימכרו על  מראש מול המועצה את מוצרי המזון בעל הזיכיון יתאם -מוצרי המזון  .ג

לא שפריטי מזון מסויימים )מוצרי יסוד בסיסיים(  5-7 , כאשר המועצה תהיה רשאית לקבועהניידת
 לציבור בסכום מעל לסכום מקסימאלי שיקבע בין הצדדים.בעל הזיכיון ימכרו על ידי 

 מוצרי המזון שימכרו יהיו בעלי כשרות "רבנות" לכל הפחות. 

יובלו לנקודות המכירה בהתאם לתקנות משרד הבריאות בדבר תנאים תברואתיים לייצור מוצרי המזון 

 מזון המתייחסות להובלת המזון.

. יובהר כי קונספט המכירה יהא כמפורט בהצעת בעל הזיכיון כפי שצורפה להצעתו –קונספט המכירה  .ד

ולצרכים שעולים בהתאם לביקוש המועצה תהיה רשאית לדרוש שינוי / עדכון קונספט המכירה 
 מהשטח וכן לצורך התאמה לתנאי השוק.

ובלבד במיקום בו עוגנת עמדת המכירה הניידת  אווירהמוזיקה להשמיע  בעל הזיכיון יוכל –מוזיקה  .ה
שלא יהיה בכך להוות מטרד/הפרעה לשכנים ו/או לבאי המקום ובלבד שלא תושמע מוזיקה בשעות 

 המנוחה.

על כך לקבל על בעל הזיכיון  –ל מתקן אחר במרחב הציבורי העמדת כיסאות/שולחנות/שמשיות/כ .ו

אישור המועצה מראש. יובהר כי האישור ינתן בכפוף לתנאים הקיימים במיקום המבוקש ובהתאם 
 להוראות חוקי העזר של המועצה.

מטר  10לדאוג כי סביבת עמדת המכירה הניידת עד רדיוס של בעל הזיכיון על  – ניקיון ואסתטיקה .ז
בעל העגינה, תהיה נקיה ולהשאירה באופן זה גם לאחר פינוי עמדת המכירה בכל יום. על מתחנת 

מ' מתחנת העגינה, ובסיום הפעילות, לפנות פחים אלו אל פחים  10לדאוג להצבת פחים ברדיוס הזיכיון 
 גדולים שתציב המועצה במקום ובתיאום מול המועצה.

מבחינת תשתיות להצבת עמדת המכירה הניידת. ככל  לדאוג לכל הנדרש בעל הזיכיון נדרש – תשתיות .ח
 שמבוקש להתחבר לתשתיות קיימות של המועצה, יש לתאם זאת מול המועצה ולקבל אישורה מראש.

לקבל היתר להצבת עמדת המכירה הניידת מהמועצה בהתאם בעל הזיכיון על  -היתרים/רישיונות  .ט
של המועצה, כתנאי מקדים להצבת כל עמדת וחוקי העזר  1968להוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

 מכירה ניידת.

עמדת ולהחזיק את כל האישורים, התעודות והרשיונות הנדרשים להפעלת ידרש להשיג בעל הזיכיון 

לפי כל דין, ולבצע כל דרישה של כל רשות מוסמכת בקשר עם האישורים, תעודות המכירה הניידת 
ו בתוקף לאורך כל חייב כי אישורים, תעודות ורישיונות אלה יהיורישיונות האמורים לעיל והוא מת

 תקופת ההתקשרות. 
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במסגרת אירועים שונים שהיא מקיימת מבעל הזיכיון המועצה תהיה רשאית להזמין שירות  –אירועים  .י
שיתן הצעתו על מנת לבעל הזיכיון כגון בחגים או בתאריכים מיוחדים. במקרה כאמור, המועצה תפנה 

ים והיא בעל הזיכיון לגיב האירוע/אירועים. יובהר כי אין המועצה מחוייבת לקבל את הצעת לאותם 
 ההצעה המיטבית ביותר. שנתן לה את רשאית להתקשר עם מי 

 התשלום עבור הזכיון .6

בסך בהתאם להצעתו )מסמך ג' למסמכי המכרז(  מתחייב לשלם למועצה דמי זיכיון בעל הזכיון .א

, בגין הצבת עמדת מכירה ניידת במיקום (מע"מבצירוף דש )לחו_________ ₪ _______
._____________________________ 

ישולמו ביום הראשון לחודש ינואר של כל שנה קלנדרית, בארבע המחאות מעותדות ושוות, הזיכיון דמי  .ב
ין, ניתן (. לחלופ1.7, 1.4, 1.1, 1.10) של כל רבעוןלחודש הראשון  1-ביום האשר מועד פרעונן יחול 

 להפקיד בידי המועצה המחאות חודשיות מעותדות ושוות בגין דמי השכירות החודשיים.

החודשיים ישולמו למפרע בעבור הזיכיון האמור לעיל, יחול בהתאמה בשנת הפעילות הראשונה ודמי  .ג

 אותה שנה קלנדרית עם החתימה על ההסכם נשוא מכרז זה.

 פיגור בתשלום .7

לא יפרע במועדו, ישא ריבית חריגה מקסימלית הנהוגה בחשבונות ל הזיכיון זיכיון שבעכל תשלום דמי  .א
של  ובע"מ על משיכות יתר בלתי מאושרות וזאת מהיום שנקבע לפירעונ טפחות-מזרחיחח"ד בבנק 

התשלום ועד ליום התשלום בפועל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למועצה 
 התאם לדין.בהתאם להסכם זה ו/או ב

בע"מ בדבר גובה הריבית החריגה לגבי התקופה הרלבנטית, ישמש טפחות –מזרחיאישור בכתב מבנק  .ב
 ראיה מכרעת לצורך החישוב האמור לעיל.

 בעל הזיכויןתשלומים החלים על  .8

ואלה בעמדת מכירה ניידת מכל מין וסוג החלים על המחזיק בתשלום מתחייב לשאת כיון יזהבעל  .א

בעמדת המכירה הגז וכל מתקן שיותקן על ידו החשמל,  . כמו כן ישא השוכר בתשלומיישולמו על ידו
 .הניידת או בסמוך לה

עמדת המכירה הניידת , לשאת בכל התשלומים וההוצאות לצורך אחזקת בעל הזיכיוןעוד מתחייב  .ב
 והשמירה על תקינותה.

 ההתקשרותתקופת  .9

ממועד חתימת החוזה,  חודשים 18לתקופה של  זה הינההסכם תקופת ההתקשרות על פי הראשונה לפי  .א

 קרי, החל מיום ____________ ועד ליום ____________.

המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בהתאם לשיקול  .ב

חודשים )חמש  60ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, 
 . שנים(

את ההתקשרות עם בעל הזכיון בכל עת במהלך  לסייםאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה  .ג
 לפי שיקול דעתה הבלעדי. ימים ו 30בהודעה מראש בת תקופת ההתקשרות, 

מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת הזיכיון ניתנת האפשרות להודיע על הפסקת  לבעל הזיכיון .ד
 .יום מראש 90קדמת בכתב למועצה שתימסר , בהודעה מוההתקשרות
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 הסבת ההסכםאיסור  .10

 .לבין המועצה בעל הזכיוןהסכם זה הינו הסכם אישי, המסדיר באופן בלעדי את מערכת היחסים בין  .א

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על  בעל הזכיון .ב
. מסירת עבודה המועצה מראש ובכתבבל הסכמה לכך מאת יעקיפין, פרט אם קפיו לאחר במישרין או ב

מאחריות ו/או מהתחייבות כלשהי  בעל הזכיון את משחררת אינהפוטרת ו אינהמשנה לקבלן כאמור 
המשנה קבלן  ל ידיהינו ויהיה אחראי לכל הפעולות שבוצעו ע בעל הזכיון .החוזה ל פימהתחייבויותיו ע

על יד קבלן משנה שבוצעו  חלקי עבודות/ו או בחומרים בהם השתמש, ודין עבודותולכל פגם בעבודת
 , לכל דבר וענייןבעל הזכיוןדי כאמור כאילו בוצעו על י

 עצמו ו/או עובדים מטעמו בעל הזכיוןהעבודה תבוצע ע"י  .ג

 העדר בלעדיות .11

ה והפעלת עמדת מכירה ניידת. יתכנו זכיינים נוספים ברחבי היישוב להם תינתן זכות הצבמובהר לזכיין, כי 
על , לא ינתן על פי הסכם זה בעל הזיכיון יפעיל עמדת מכירה ניידתיחד עם זאת יובהר, כי במיקום שנקבע כי 

 הצבת עמדת מכירה ניידת.צורך לגורם נוסף לזיכיון ידי המועצה 

 נזיקין לגוף או לרכוש .12

זק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים לכל נזק גוף ו/או נ מועצההיה אחראי כלפי הי בעל הזכיון .א
בעל לעובדי לספק ו/או ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  הו/או למי מטעמ הו/או לעובדי מועצהלהיגרם ל

 המזוןו/או כתוצאה מאספקת  בעל הזכיון בגין ו/או בקשר עם הזיכיוןו של ו/או למי מטעמ הזכיון
ו/או חוסר  המועצהו/או חוסר התאמתם לדרישות  טוביןלרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם ב

 מהמזוןהתאמתם לתקנים הנדרשים 

זקים כאמור ומתחייב נמכל אחריות לגבי  הואת הפועלים מטעמ מועצהפוטר בזאת את ה בעל הזכיון .ב

חויב לשלם עקב נזקים תימים על כל סכום ש 7תוך  הו/או את הפועלים מטעמ הו/או לפצות הלשפות
כנ"ל  העל כל תביעה שתוגש נגד בעל הזכיוןל המועצה תודיעאות ושכ"ט עו"ד. כאמור לרבות הוצ

 שר לו להתגונן מפניה על חשבונו.אפתו

 ביטוח .13

מובהר כי על השוכר יחולו הוראות נספח על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, בעל הזיכיון מבלי לגרוע מאחריות 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. הביטוח המצורף להסכם זה כמסמך יב' למסמכי המכרז,

 להבטחת ביצוע ההסכם ערבות .14

עם חתימת  למועצה בעל הזכיוןימציא , ן או מקצתן, כולההסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .א

לתקופה  6כאמור בס' מסך דמי הזיכיון החודשיים  15%בנקאית בסכום המהווה  , ערבותההסכם
וזאת בנוסח המצורף , מכוח ההסכםהזכיון משך תקופת אשר תהא בתוקף למצטברת של שנתיים, 

 (. "ערבות הביצוע"למסמכי המכרז )להלן: ( 2) כמסמך ה

באמצעות ראש  המועצהבלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישת ן, הערבות תהיה חתומה כדי .ב

 .המועצהגזבר או  המועצה

ו/או מי מטעמו ממילוי כל חובותיו  הזכיון בעלמובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את  .ג

והתחייבויותיו כלפי המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה 
כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  בעל הזכיוןאו חלקה, על ידי המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מ

 ו/או עפ"י דין. סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה

סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רשאית לחלט  .ד

ינה הגמור ילקנאת הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 
או  המועצהוא כלפי זכות כלשהי לבו/או למי מטעמו  לבעל הזכיוןמבלי שתהא של המועצה והמוחלט 
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בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המועצה או גזבר המועצה ראש 
 .על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזההמועצה 

ערבות חדשה בתנאים זהים בעל הזכיון היה והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא  .ה
  שחולטה.לערבות 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .15

-ם שיועסקו עלעובדיהו/או בעל הזיכיון למועצה למען הסר כל ספק, מצהירים בזאת הצדדים, כי בין  .א

זכאים ם ו/או מועסקיהעובדים מטעמו ו/או בעל הזיכיון כל קשרי עובד ומעביד ואין אין ולא יהיו , ידו
ות כלשהן, על פי כל דין או נוהג, המגיעים לעובד מאת כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכוימהמועצה לקבל 

 מעבידו. 

לא תהיה אחראית כלפי המועצה , וכי יואחראי כמעביד לכל עובד ואבזאת, כי המצהיר בעל הזיכיון  .ב

 באחריות כלשהי.בעל הזיכיון עובדי 

לצד ג'  או/ו ואו לעובדי/ולשוכר בתשלום כלשהו המועצה ב יאם תחומתחייב בזאת, כי בעל הזיכיון  .ג

את בעל הזיכיון יפצה או הנובע מיחסי עובד ומעביד, /, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו וכלשהו
 תחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. בכל סכום בוהמועצה 

 מקיום מטרדים תקיום חוקים והימנעו .16

העזר העירוניים, לעניין  או התקנות לרבות חוקי /מתחייב בזאת למלא אחר כל החוקים ו בעל היזכיון .א

 .בעמדת המכירה הניידת ותפעולההשימוש 

מקיום מטרדים בלתי סבירים בנסיבות העניין לדיירי הסביבה  עמתחייב בזאת להימנבעל הזיכיון  .ב

 .בעמדת המכירה הניידת ותפעולהאו אגב השימוש /הסמוכה עקב ו

 הפרה ותוצאותיה .17

הודעה בכתב לבטל את החוזה, לתפוס את מקום רשאית ב המועצהבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא  .א
 :אחר או לתת השירות בעצמההעניק את הזיכיון לצד ג' ולממנו  בעל הזכיוןלסלק את ידו של  ,העבודה

פושט רגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור על נושיו או  בעל הזכיוןכש (1
 .לטובתם, או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק

מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או  בעל הזכיוןכש (2
 .מראש בכתב המועצהמעסיק ספק משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת 

 מסתלק מביצוע החוזה. בעל הזכיוןכש (3

נתן  בעל הזכיוןאו אדם אחר בשמו של  בעל הזכיוןהוכחות להנחת דעתה, ש המועצהכשיש בידי  (4

לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר  או הציע
 .הכרוך בביצוע החוזה

 .מטיב ירודמשתמש בציוד, כלים ובחומרים  בעל הזכיוןכאשר  (5

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ישנ בעל הזכיוןתברר כי הצהרה כלשהי של ה (6

ות עם רהיה בה כדי להשפיע על התקשממונה ית אשר לדעת העובדה מהות הלא גיל בעל הזכיוןש
 . בעל הזכיון

הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מועצה ל ומסרו/או מי מטעמו  בעל הזכיוןתברר כי ה (7
 ם.מדויקים במסגרת תפקיד

כי לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול  ,מובהר בזאת במפורש .ב
ו/או מי מטעמו יהיו  בעל הזכיוןוזה ע"י המועצה, אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והח
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חייבים לעמוד בכל התחייבויותיהם עפ"י החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה ובהתאם 
 לאמור בה.

 מירת זכויות ש .18

זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת 

ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת 
 ביחסיה עם בעל הזכיון, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ובמפורש. 

 תרופות .19

הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות 

 החוזה. 

 כללי .20

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם לא יהיה 
  קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 הודעות  .21

כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו לעיל ייחשב כמפורט במבוא להסכם זה.  ים הםכתובת הצדד

 כדבר דואר רשום. שנשלח שעות מיום 72כאילו נתקבל ע"י הנמען 
 

 

 ולראיה באו על החתום:

  

 

_______________________                                     _______________________ 

  בעל הזיכיון                                                           המועצה המקומית גני תקווה          
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 (1מסמך ה)
 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   
 

 לכבוד 
 צה המקומית גני תקווההמוע

 
 א.ג.נ.,

 
                    

 הנדון : ערבות מס'________________
  

 
 

הצבה והפעלת ל 7/2022מס'  "( המשתתף במכרז פומביהמבקש)להלן: "     על פי בקשת  

הננו ערבים , )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה food-trucks–פודטראקים 
 להבטחת שקלים חדשים"("חמשת אלפים במילים: )₪  5,000לסכום של  עדבזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום 

 (."סכום הערבות"עמידת המשתתף בהצעתו )להלן: 
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" –)להלן  במקומה רשמי אחר שיבוא

 
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד 

 שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 

המועצה אנו נשלם לכם עם ו/או גזבר המועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ימי עסקים ממועד  5תוך 
החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   7.7.2022 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום
 

 רבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.ע
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                    
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 ( 2)המסמך 

 

 
  ערבות לקיום החוזהנוסח 

 
 תאריך ___/__/__                                                                         

 לכבוד 

 המועצה המקומית גני תקווה

 
 נ.,ג.א.

 
                     

 ________________ ערבות מס'הנדון:  
 
 

הפעלת הצבה ול 7/2022מס'  "( הזוכה במכרז פומביהמבקש)להלן: "     על פי בקשת  
, הננו ערבים )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה food-trucks–פודטראקים 

שקלים חדשים"(, _________ במילים: ") ₪____________ של לסכום  עדבזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום 
 פי המכרז. -להבטחת התחייבויות המפעיל על

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד  מוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסםסכום הערבות יהיה צ
 "( . המדדרשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

 
 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה. 

 
 על פי ערבות זו.  המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם

 
ימי עסקים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם  5תוך 

החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 תחילה מאת המבקש. דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 
שנת__________  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  לחודש________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________

 ומבוטלת. 
 

 ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
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 (1) ו'מך מס
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית גני תקווה
 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי 
 כדלקמן: עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
)נקודות  food-trucks–להצבה והפעלת פודטראקים  7/2022 מס' פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז ציבוריים

 .מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני תקווה

 ;עסקאות גופים ציבוריים ים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוקלמונח .2

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו  .3
"( ו/או לפי חוק חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק עובדים )להלן: " 1991 –ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ע
 "(. זרים

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  .4
 ההרשעה האחרונה. במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -חוק עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .5

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

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  (ב
  ציבוריים.עסקאות גופים 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                                 תאריך  

 אישור

 אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

וכי יהיה/תהיה  והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 (1)מסמך ו' 

 
 

 1976-ת לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  .ב
 מוסף.

אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת אישור זה אינו מהווה  .2

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 
 הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 

 
 תאריך: ____________________

 
 * מחק את המיותר.

 ה הונפק האישור.במרס של השנה שלאחר השנה ב 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 זמסמך 
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 
 

 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג
 
 

 (, תשנ"ח[ 2תשל"ב) . העבדה מסכנת ]תיקון:33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם (   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה 3)

 ; 6להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

, שענינן שעות עבודה 25ר שניתן לפי סעיף , או בניגוד להוראות הית24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61ף מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעי -דינו 
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 חמסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 
 תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה

 לכבוד
 המועצה המקומית גני תקווה 

 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי . 1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  ,"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד
הם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, ברווחיו או שאחד מ

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -"קרוב" 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות קובע: 12כלל 

חבר מועצה או  -שות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הר 
-()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."5)1

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף 

זוגו או -ין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישר
                    שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: , ומאחר שאני מבקש להתקשר בחוזה עם המועצה, . בהתאם לכך2

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 גני תקווה. ה המקומיתה מועצ/של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) קרוב משפחה (1

 גני תקווה. ה המקומיתסוכנו או שותפו של חבר מועצ (2

 מועצה מקומית גני תקווה.בן זוגו של עובד  (3

 מועצה המקומית גני תקווה.סוכנו או שותפו של עובד  (4

ל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או לעי( 2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ת (5
 .לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 2)–(1)ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה  ,ברווחיו

האוסרות התקשרות בחוזה או לעיל  ת העיריות /המועצותהנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקוד .ב

לגבי איסור בדין הוראות הקבועות לעיל וכן את ה 1בעסקה בין הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף 
לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה  1על התקשרות בחוזה שבין הרשות לבין אחד המנויים בסעיף 

הדין הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות 
החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל  על פיהמועצה לביטול על ידי ניתן יהיה כאמור לעיל, החוזה 

 .חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלההמועצה לא תהיה 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל,  .ג
 .יהנני מתחייב להודיע על כך לרשות מיד עם קרות השינו

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או המועצה ידוע לי כי ועדת המכרזים של  .ד
 לא נכונה. אם מסרתי הצהרה

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .ה

 

 תאריך: ________  ____ציע: ___________חתימת המ : ___________________ ציעשם המ
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 טמסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה
 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום
 

, המציע* / העובד אצל המציע* אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________ 
 :מצהיר בזה _____________/ בתאגיד* ____________________ )להלן: "המציע"(

 

 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע .1

התייעצות, הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  ,המחירים אשר מופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .2

 .הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

במסגרת לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  ,המחירים המופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .3

 .זהבמסגרת מכרז או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות מכרז זה 

 .ר מלהגיש הצעות במכרז זההמציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אח .4

במסגרת המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .5

 מכרז זה.

 .המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .6

קבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעבמסגרת מכרז זה, המציע ת הצע .7

 .מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
          

 חתימת המציע              תאריך      

 

 אישור עו"ד

גב' ____________,  ת.ז. אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/

_____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________ 

 עו"ד         
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 י'מסמך 
 המועצה מקומית גני תקוו

 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 

 פירוט מיקומים 

 . פארק הרמה1

 
 

 



30 

 

 ליד הבריכות הביולוגיות -טיילת התקווה  .2
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 מרכז הבמה. 3
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 מרכז ספורט לידר .4
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 . פארק אפריקה ישראל5
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  ם צפון. פארק גני6
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 מתחם הנגב. 7
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 טיילת התקווה ליד ביה"ס יובלים. 8
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 גן השלום והאהבה. 9
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 א'ימסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

עגלות ממכר מזון ברחבי גני  )נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 

 סוגי מזון והגשה –תפריט 

 

  בגיבוש התפריט יש לקחת בחשבון שמטבח המשאיות נחשב כמזנון בתקנות משרד הבריאות ולכן כל המזון
 חייב להגיע מוכן.

 .אסור שתתבצע כל פעילות של טיפול ועיבוד של מזון דהיינו האוכל יגיע מוכן 

 במתקן חימום והמזון הקר חייב להישמר במתקן קירור. המזון החם חייב להישמר 

 .כל משאית תעסוק בסוג מזון אחד או במוצרים משלימים בלבד 

  ,המאכלים יקבלו טיפול אחרון במשאית עצמה אך יגיעו אל המשאית לאחר: טיפול תרמי, מצב רחוץ
 ראש בעסק המורשה לכך.חתוכים ומעובדים, מתובלים ומוכנים לטיפול סופי כאשר כל ההכנות יבוצעו מ

  אין להפשיר במקום מזון קפוא כמו כן בסיום כל יום פעילות לא יישמר כל מזון מוכן או מוכן למחצה
 שעבר טיפול כלשהו בדוכן ולא יימכר בשנית.

  הובלת המזון תבוצע ברכבים בעלי רישיון עסק מתאים בהתאם להנחיות ולטמפרטורות הקבועות להובלה
 ום או קירור.ולאחסנת מזון בחימ

  המזון, הכלים והציוד יוחזקו כשהם מוגנים בכל עת מזיהום סביבתי, מזון בתצוגה יוחזק תחת כיסוי של
 סניז גארד.

 .המזון יימכר בכלים חד פעמיים בלבד, כלים מעוצבים ידידותיים לסביבה 

 .אין להחזיק מוצרי מזון, ציוד וכלים על הקרקע/ על רצפת המשאית 

 אלכוהול במתחם בכפוף לרישיון מתאים. ניתן יהיה למכור 

 .על התפריטים להיות מותאמים לפי הקהלים השונים 

  .ניתן יהיה בעתיד לשלב במתחם פעילויות נוספות כגון אירוחם של שפים ידועים, שווקי אוכל ועגלות נושא 
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 יב'מסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 7/2022מס'  פומבימכרז 

)נקודות מכר ניידות על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון ברחבי גני  trucks-food–להצבה והפעלת פודטראקים 
 תקווה

 

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 __________________ -" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או מועצה מקומית גני תקווה  – "מבקש האישור"
 בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם עמותות

 על גלגלים( ו/או עגלות ממכר מזון)נקודות מכר ניידות  food-trucks–להצבה והפעלת פודטראקים  – "השירותים"
 .ברחבי גני תקווה

רוך ולקיים, לע המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  . 1
כל עוד  חבות מוצר, ולעניין ביטוח השירותיםאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם  3נוספת של  קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה
אישור ביטוחי  ")להלן: ב לנספח זה באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"זה את הביטוחים המפורטים 

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטח

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים 
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

או המובאים על ידי המבוטח  שירותיםח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע הלביטוח לאומי וביטו
 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. לחצרי מבקש האישור

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט 
 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים באישור ביטוחי המבוטח

ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  . 2
י אישור ביטוחאת ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח המבוטחדי מבטח , חתום ביהמבוטח
  2019-1-6וחיסכון 

להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
סכם, או למשך תקופה בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי הה המבוטח

 לעיל. 0נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח

יום לפני מועד  30וח חדש, לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביט שינוי לרעה, על המבוטח
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
 מנע מהמבוטחתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח מהתחייבויות המבוטח

יהיה מנוע מלעלות כל טענה  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחכן בשל אי עמידתו בדרישות האפשרות לעשות 
השירותים  לוו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 כנדרש. להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחוחי לקיים את כל תנאי ביט על המבוטח .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח שביטוחי המבוטח

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהנקובות בביטוחי 
ידי מבקש -פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על לתביעה ולשתף

 האישור להגישה למבטחים. 

לבצע כל שינוי או  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .4
ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  כאמור בנספח תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

פי -פי הסכם זה ו/או על-על ש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטחמבקש האישור ו/או על מי מטעם מבק
 דין.
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לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה ביטוח זה חי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטו .5
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש  למבוטחפי דין. -על
קשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח האישור בכל ה
 .המבוטחשהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח
. בכל ביטוח רכוש נוסף נואמור, על חשבואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כ יערוך המבוטח, המבוטחלביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או ויד-ו/או משלים שייערך על
כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך 

 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.טח לכלהמבויורחב שם  ידי המבוטח-על

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות  המבוטח .6
ו/או ציוד בבעלות ו/או באחריות המבוטח המובא לאתר השירותים וכן  לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש

משאיות המזון )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים יודלכל כל רכוש ו/או צ
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר כלי רכבוהשתייה ו
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם  י משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטחעם קבלנ בהתקשרות המבוטח .7
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור ישא באחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח מכוסה בביטוחי המבוטח

  ו כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/א
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית
לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין  נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם 
כונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במת

הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה 
הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת 

נספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות ב
הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח 

 .חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור
 

 יכללו הוראות לפיהם: טחביטוחי המבו . 8

מוותר על  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 8.1
 .והבאים מטעמו כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  8.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ו/או  והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 8.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לא

ה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או הי 8.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי 

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורשגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול 2013ף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה היק 8.5
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח

ולם הויתור א, המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור 8.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  על המבוטח

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

מועצה מקומית גני תקווה  שם: 
ו/או תאגידים ו/או חברות 
עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים 
ו/או עמותות בשליטתם ו/או 

או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/
 עובדיהם

 

 

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

הפעלת אחר: ☐
משאית מזון 

 )פודטראק(
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 _________ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.:

 _________מען:  מען: 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

י גבולות אחריות או חלוקה לפ
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

2,000,00     צד ג'
0  

 (302אחריות צולבת ) ₪ 
 קבלנים וקבלני משנה

(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי 
 -או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור

מבקש האישור מוגדר 
 (322כצד ג' )

 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 
 (329ייחשב כצד ג' )

20,000,0     אחריות מעבידים
00 

וף לטובת ויתור על תחל ₪
 (309מבקש האישור )

 היה - נוסף מבוטח

 מי של כמעבידם וייחשב
 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

לחילופין  /אחריות המוצר
ניתן לקבל אישור על 

ביטול חריג חבות מוצר 
בגין מוצרי מזון/ משקה 

המסופקים על ידי 
 המבוטח

    2,000,00
0 

 (302אחריות צולבת ) ₪ 
לוף לטובת ויתור על תח

 (309מבקש האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי 
 -או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור

 (328ראשוניות )
 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

        

 (*:ג'בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים 
  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -041
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
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 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן * באישור ביטוח כללי 

 

 


